
PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VĂ! PRIMIRI LA PREȘEDINTELE 

NICOLAE CEAUȘESCU

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Ambasadorul Republicii Democrate Populare Laos, cu prilejul 
prezentării scrisorilor de acreditare

Anul XLVI Nr. 10 576 Prima ediția

în ziua de 20 august a.c., la Pa
latul Consiliului de Stat, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, președintele Re
publicii Socialiste România, a primit

pe Khamphevane Tounalom, care 
si-a prezentat scrisorile de acredita
re in calitate de ambasador extraor
dinar si plenipotențiar al Republicii

Democrate Populare Laos in tara 
noastră. (Cuvintările rostite, în 
pagina a V-a).
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Marea întrecere pentru înfăptuirea obiectivelor cincinalului
Președintele Republicii So

cialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit, vineri, pe amba
sadorul Tailandei ia București, Sa-

Ambasadorul Tailandei
nong Nisalak, tn vizită de rămas 
bun, cu ocazia încheierii misiunii 
sale in tara noastră.

Cu acest prilej a avut loc o con
vorbire care s-a desfășurat într-o 
ambiantă cordială.

lUaugust
1944-1976

împliniri și satisfacții 
în preajma glorioasei 

aniversări

Directorul Centrului de informare al O.N.U. la București
în ziua de 20 august, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu, președintele Re
publicii Socialiste România, a primit

pe noul director al Centrului de in
formare al O.N.U. la București, Abdel 
Balam Dajani, în vizită de prezen

tare, in legătură cu preluarea misiu
nii sale.

în acest cadru, a avut loc o con
vorbire cordială.

Au realizat planul pe 8 luni Succese în industria ușoară
• Colectivele de oameni ai mun

cii din industria județului Ilfov 
și-au realizat cu 11 zile mai de
vreme planul pe 8 luni la produc
ția globală industrială. Sînt create 
astfel premise ca, pină la sfîrșitul 
lunii, să se obțină o producție- 
marfâ peste plan in valoare de 205 
milioane lei. Vor fi livrate econo
miei naționale, suplimentar, pină 
la sfîrșitul lunii august. 2 050 tone 
țiței, 12 milioane mc gaze de son
dă. 60 000 mp țesături de bumbac 
Si tip bumbac. 3 700 mc prefabrica
te din beton armat. 10 000 tone nu
trețuri combinate, 3 300 hl lapte de 
oonsum. 100 tone carne. 1 950 tone 
făină ș.a. (Alexandru Brad).

• în 
August, 
mecanice de material 
Februarie" din Cluj-Napoca rapor
tează obținerea unui remarcabil 
succes : indeplinirea planului pro
ducției 
luni la data de 18 august. în felul 
acesta, la finele celor opt luni se 
va consemna realizarea unei pro
ducții suplimentare de peste 15 mi
lioane lei, obținută in exclusivitate 
pe seama creșterii productivității 
muncii, care in această perioadă a 
sporit, față de anul precedent, cu 
21 623 lei pe lucrător.

întîmpinarea zilei de 23 
oolectivul întreprinderii 

rulant „16

globale și marfă pe opt

Din cronica acestor zile
• Oamenii muncii din industria 

județului Brăila raportează că au 
obtinut, de la Începutul anului și 
pină in prezent, o producție globală 
industrială suplimentară în valoare 
de 150,2 milioane lei și o productie- 
iriarfă de peste 242 milioane lei. rea- 
lizindu-și înainte de termen angaja
mentele asumate în cinstea zilei de 
23 August Au fost livrate economiei 
naționale suplimentar 275 tone rețele 
cord, 1 376 tone produse macromo- 
leculare, 11 tone hîrtie. 105 tone sodă 
caustică. 97 tone fire si fibre artifi
ciale, 175 000 mp P.A.L., confecții In 
valoare de 950 000 lei ș a. (Mircea 
Bunea).
• în ultimele două zile, declarate 

record, marile unități industriale din 
Brașov au realizat peste prevederi 
tractoare, motoare, rulmenți, ciment, 
oțel și alte produse în valoare de 
peste șapte milioane lei. Rezultate 
bune au obtinut și chimiștii din Fă
găraș, Victoria și Rîșnov, construc
torii de mașini din Făgăraș și Săcele.

• De pe benzile de montaj ale 
întreprinderii de aparate electrice de 
măsurat Timișoara a ieșit, în cursul 
acestor zile, aparatul cu numărul 
3 000 000. Acest succes a coincis cu 
realizarea de la începutul anului a 
unei producții suplimentare în va
loare de 4 milioane lei, de două ori 
mai mult decît angajamentul asu
mat in întrecerea socialistă pe acest 
an. (Cezar Ioana).

Ferm angajate în 
marea întrecere socialis
tă, colectivele din uni
tățile Ministerului In
dustriei Ușoare. în frun
te cu comuniștii. întîm- 
pină ziua de 23 August 
cu noi și remarcabile 
succese. Cîteva date 
despre rezultatele obți
nute- ne-a oferit tova
rășul Nicolae Florescu, 
director general adjunct 
al Direcției plan-dezvol- 
tare din acest minister, 
oare ne-a spus :

— Cifrele de bilanț pe 
o ramură industrială nu 
pot fi chiar „la zi". dar 
apropierea sărbătorii de 
la 23 August a stimulat 
și mai mult hărnicia, 
spiritul de inițiativă al 
lucrătorilor din industria 
ușoară. Referindu-ne la 
rezultatele pe 7 luni, 
putem consemna că s-au 
realizat suplimentar pro
duse în valoare de cir
ca 1,5 miliarde lei. Con- 
cretizînd. la țesături, din 
lină și tip lină planul 
a fost depășit cu 141 000 
mp, Ia tricotaje cu 1.6 
milioane bucăți, la con
fecții textile cu 165 mi
lioane lei. Se cuvine

subliniat faptul că. din 
sporul total de produc
ție, 83 la sută s-a ob
ținut pe seama crește
rii productivității mun
cii. De altfel, la pro
ductivitatea muncii, pla
nul pe 7 luni a fost 
realizat în proporție de 
102,2 la sută. O atenție 
specială s-a acordat gă
sirii unor noi soluții 
pentru valorificarea su
perioară a materiilor 
prime. Ca urmare, din- 
tr-o tonă de fire tip 
bumbac s-a obținut o 
producție de țesături 
mai mare cu 8,4 la sută 
decît nivelul planificat. 
De asemenea, valoarea 
țesăturilor fabricate din- 
tr-o tonă de fire tip lină 
este cu 9,2 la șută mai 
mare decit prevederile.

Prin rezultatele obți
nute sej remarcă nu
meroase colective de 
oameni ai muncii : „Pos- 
tăvăria română" din 
București. Filatura de 
bumbac Baia Mare, în
treprinderea de Confec
ții Craiova, întreprin
derea textilă Timișoara, 
combinatul de pielărie 
și încălțăminte „Clujea-

na". . întreprinderea de 
tricotaje „Zimbrul" din 
Suceava, întreprinderea 
de porțelan și menaj 
Alba Iulia, întreprin
derea de confecții Foc
șani. întreprinderea de 
stofe pentru mobilă 
Gheorghieni. Si exem
plele ar putea continua.

— în domeniul diver
sificării produselor, ce 
rezultate s-au obtinut 7

— In primul semestru, 
ponderea produselor noi 
si reproiectate a repre
zentat 29,5 la sută din 
valoarea producției- 
marfă. fată de 22 la 
sută cit era planificat. 
In aceeași perioadă au 
fost fabricate 144 grupe 
de bunuri de consum 
noi. Colecțiile realizate 
și prezentate la contrac
tare pentru fondul pie
ței au totalizat circa 
65 000 'sortimente, artico
le și modele fabricate 

. pe baza unor concepții 
proprii. Ultimele nou
tăți pot fi văzute, în a- 
ceste zile, la Tirgul de 
mostre de bunuri de 
consum. (Ion Teodor.)

Vetre de foc ale oțelului — vetre fierbinți ale muncii, ale marii întreceri socialiste
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• Prilej de bilanț Ia întreprinde
rea de autoturisme din Pitești : in 
cinstea marii sărbători, muncitorii 
de aici raportează că au fabricat au
tomobilul 
280 000. în 
brică in 6 
dintre ele 
0,4 tone și 
pentru transportul mărfurilor peri
sabile. (Gheorghe Cîrstea).

• înreigistrfnid cea de-a 30 000-a 
tonă de ciment fabricată peste sar
cinile de plan la zi, colectivul Com
binatului de lianți din Câmpulung 
Muscel și-a depășit cu mult angaja
mentul anual asumat initiaL

„Dacia"
prezent,
variante, cele mai noi 

fiind autocamioneta de 
autocamioneta izotermă

cu numărul 
„Dacia" se îa-

Harnicul colectiv al Filaturii de bumbac din Corei și-a depâșit sarcinile de plan pe 7 luni atît la producția globalâ, cît și la productivitatea muncii

Dubla excursie
pe tărîmuri moldave

Ce este specific si semnificativ in dezvoltarea iudetulm ?
MARAMUREȘ
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ventă expresie a materializării 
politicii partidului nostru de 
repartizare rațiortală a forțe
lor de producție pe teritoriul 
tării. încercăm un sentiment 
de justifica'ă mîndrie amintind 
aici că organizația județeană 
de partid a reușit să se afir
me în întrecerea pe țară (cin
cinalul trecut fiind îndeplinit 
cu 136 de zile mai devreme), 
județul nostru situîndu-se pe 
locul II și fiind distins cu or-

Ne răspunde tovarășul Gheorghe BLAJ, 
prlm-secretar al Comitetului județean Maramureș al P.C.R.

Integrat armonios In tabloul 
strălucitoarelor izbînzi ale 
României socialiste, Maramu
reșul Întruchipează și dezvol
tă, in același timp, un specific 
al său — aș spune, o persona
litate a sa — care-i conferă un 
chip distinct, organic sudat in 
ansamblul profundelor prefa
ceri înnoitoare economico-so- 
ciale cunoscute in țara noastră 
după eliberare.

Moroșenilor le face o deose
bită plăcere să vorbească des
pre vatra lor strămoșească ca 
despre un legendar colț de țară. 
Evocînd versul popular „Ma
ramureș, tară veche / Cu oa
meni fără pereche", ne purtăm 
gîndul, înainte de toate, spre 
mesajul pe care ni-1 aduc din 
trecutul îndepărtat sau mai a- 
propiat istoria, cultura mate
rială și spirituală — șl amin
tesc doar faptul că de aici au 
pornit descălecătorii Dragoș șl 
Bogdan, aici a haiducit Pintea 
Viteazul, că în acest an am 
cinstit 600 de ani de scris ro
mânesc în Maramureș, că aici 
s-au Jertfit pentru eliberarea 
patriei eroii de la Moisei. Ne 
purtăm, de asemenea, gtndul 
spre oamenii generațiilor noas
tre. care, cu modestia care-i 
caracterizează, afirmindu-și 
virtuțile priceperii și hărniciei, 
au transformat din temelii în
fățișarea locurilor si s-a» 
transformat, totodată, pe ei 
Înșiși.

în cadrul măreței opere de 
construcție socialistă, Înfăptui
tă pe baza politicii științifice 
a Partidului Comunist Român, 
Județul nostru a urmat drumul

șide propășire in același ritm . 
pas cu cel al întregii țări. Ca 
pretutindeni pe meleagurile 
patriei, industrializarea a în
semnat și pentru Maramureș 
un proces revoluționar fun
damental. Procesul de crește
re, de dezvoltare, «e măsoară 
atît in sporuri cantitative — 
producția industrială ac
tuală a județului este de 
peste 16 ori mai mare de
cît cea din 1950 ; in circa 
două săptămîni se extrage 
o cantitate de minereuri e- 
chivalentă cu cea a între
gului an 1948 ; numărul 
minerilor a crescut de 6 
ori ; au fost puse în func
țiune mine noi, cum sînt 
cele de la Toroioaga, Bur- 
loaia, Ilba, Șuior, Gura 
Băii — cît mai ales în 
progrese calitative, expri
mate în primul rind prin 
accentuarea procesului de di
versificare a producției. Ti- 
nîndu-se seama de resursele 
existente, de forța de muncă, 
pornindu-se de la necesitatea 
valorificării lor superioare. în 
Maramureș au apărut și s-au 
dezvoltat, intr-un ritm fără 
precedent, ramuri noi ale in
dustriei — metalurgia ne
feroasă, construcția de mașini 
și utilaje miniere, prelucrarea 
lemnului, industria textilă și 
de confecții, alimentară și lo
cală. Amplasarea unităților, 
in Baia Mare, Sighetu Mar- 
mației, Vișeu de Sus, Borșa, 
Tg. Lăpuș, ca și in unele co
mune — Ulmenl, Seini. Șom- 
«uta Mare r-constituie o elocr

Ne răspunde tovarășul Marin VASILE, 
prim-secretar al Comitetului ’ 'județean Ialomița al P.C.R.

Orice încercare de a defini 
configurația economico-so- 
cială a județului Ialomița nu 
poate ocoli un punct de re
per esențial : 
de naștere al 
județul nostru 
26 octombrie , ___
intrării in funcțiune a între-

faptul că actul 
industriei din 
poartă data de 

1960, momentul

de

Am făcut, in același 
timp, două excursii 
pe tărimuri moldave, 
una din ele fiind 
romanul sadovenian 
„Zodia Cancerului" pe 
care îl citeam în timp 
ce o făceam pe cea
laltă, Astfel, lumile se 
așezau în deschiderea 
timpului, cu o reali
tate la fel de percu
tantă în drumul și 
popasurile parcurse 
de mine, ca și in eta
pele pasionantei pe
rindări a abatelui de 
Marenne, sol al Re
gelui Soare, la sulta
nul turc din vremea 
Ducăi-Vodă.

E greu de spus ce 
am simțit cind înso
țind pe istețul și di
plomatul abate ce 
ocolea tirgul Săbăoa- 
nilor năpădit de crăiia 
leșească și de cea 
austriacă prin iscoade 
gata de zurbă, am 
luat-o spre Tîrgu 
Frumos si 
gînid de-a 
ciorul în 
Scaun ; și 
țișarea locului 
sub legea ploii și vin- 
tului, fără urmă 
adăpost sau 
omenească, 
mlntul hirsut 
din . cind in

ceasul. Pe margini, 
sub cruci, stăteau oa
meni spîrcuiți și fîn- 
tini răscumpărătoare.

Acum Săbăoanii, 
departe de orice zur
bă sau vrăjmaș as
cuns, se Înfățișau ca 
un orășel asfaltat, cu 
mai mult de două
sprezece mii de sufle
te, din care majori
tatea părfii bărbătești 
se îndeletnicea la Ro
man cu industria 
grea, alti bărbați și 
femei roboteau la 
micile unități locale,

Reportaj de
Paul EVERAC

vrednicia de a le fi 
deschis porțile unei 
vieți mai bune ; chiar 
tirgul Pașcanilor, de 
unde isvodise marele 
scriitor cu care mă 
însoțeam la drum, 
avea haine noi și sta
tură înălțată și-și al
cătuia o industrie ca
pabilă să-i dea o res
pirație nouă, fără să 
strice parfumul 
rilor cocoțate pe 
duri străvechi.

Ca să ajungă 
în grabă pe 
desfundat și 
domnul abate 
Hirlăul unde 
Alecu îl poftea oaspe
te. Și rău 
căci în Hirlâu 
ivit 
de 
motel 
nu cu totul împlinit 
dinspre partea apei, 
dar 
tor, 
loc 
sau 
canonice, 
diplomaticesc a

flo- 
gar-

mai 
tractul 
clisos, 

ocolise 
beizade

a . făcut, 
s-au 

popasuri destul 
desfătătoare și 

modem, Încăiar tineretul se pe
rinda la diferite în
vățături și ucenicii, 
avind, numai în Să- 
băoani, peste o sută 
de profesori, doi sau 
trei doctori și alte 
cadre de ajutor social 
nebănuite domnului 
de Marenne. Drumul 
purta viguros prin 
Pașcani spre Tîrgu 
Frumos. pe poduri 
mari de beton, cu is
tețe popasuri și oco
luri care aduceau 
aminte că la Mircești 
se ivise un prea lu
minos poet de doine 
și lăcrămioare, dar 
mai ales de tărie re
voluționară și patrio
tică, și că la Rugi- 
noasa se retrăsese un 
Domn iubit 
lept, nu 
Duca Vodă,
in loc să sugă puține
le agoniseli ale trudi
torilor și să le țină 
viața in răspăr, se 
aplecase cu curaj asu
pra năpăstuiților vre
mii lui 
propria

primi- 
într-un 

stătut 
rosturi 

Oaspetele 
pre

ferat să-și zvînte hai
nele și sâ-și odih
nească ciolanele, dînd 
osteneală mare burții 
la dumnealui șătrarul 
Lăzărel Griga, răzăș 
de bună datină, ce i-a 
pus numaidecât sub 
cuțit galinacee, l-a 
scos prin jupîn-easa A- 
vramia sarmale mol
dovenești și alivenci, 
ba i-a perpelit și 
cîtiva baboi la țiglă, 
spre sportul ulcioare- 
lor cu vin acruț ori 
dulceag. Cine citește 
aceste pagini șadove- 
niene de prea îmbie
tor răsfăț al rînzei 
simte cum Ii vine 
apa în gură si devine

chipeș și 
de mirare 

altădată 
închis în

zurbă, 
spre

Hîrlău, cu 
pune pi- 

cetatea de 
rând înfă- 

stăitea
procesul făuri- 

un puternic 
clasei munci

ta
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s-a format. în 
rii industriei, 
detașament al
toare, care în intervalul 
care m-am referit a crescut 
cu peste 50 la sută. Au apărut 
o serie de produse noi : hîr
tie și celuloză, îngrășăminte 
chimice, fire de bumbac, con
fecții, conserve și odată cu a- 
cestea profesii noi : operatori 
chimiști, filatoare, electro
nist!, Iaboranți, Și cincinalul 
actual urmează aceeași traiec
torie ascendentă în dezvolta
rea industriei. Producția rea
lizată în întregul an 1968 va fi 
obținută in 1980 în numai 48 
de zile. Produse noi : zahăr, 
melamină, furfurol, perii pen
tru mașini electrice și altele.

Cea de-a doua activitate 
principală a locuitorilor jude
țului nostru rămine agricultu
ra. Avem în județ peste o 
jumătate de milion de hec
tare din cel mai bun pămînt 
al țării. Ele continuă să fie și 
vor fi mereu unul din cele 
mai importante mijloace de 
producție asupra căruia vor 
fi orientate importante fon
duri de investiții. Semnifica
tiv pentru dezvoltarea agri
culturii județului nostru este 
faptul că, deși deținem doar 
3.5 la sută din suprafața a- 
gricolă a tării și 5.1 la sută 
din cea arabilă, producția de 
cereale pentru boabe repre
zintă 8 la sută din recolta 
totală obținută in țară.

rătate mai sus sînt destul 
concludente. Am pornit, după 
cuini se vede, de la cota zero.

Politica de dezvoltare armo
nioasă a tuturor județelor, 
promovată consecvent de par
tidul nostru, se vădește în a- 
celeași salturi spectaculoase și 

ce privește dinamica pro
ducției ; 
în 1970 
creștere 
în 1975 
urmînd < 
jungă la
Producțiile anului 1968 fată 
de 1975 se pot exprima în 
raportul de 1 la 3 sau. alt
fel spus, realizările anului 
de referință au fost obți
nute anul trecut în numai 
118 zile. în această pe
rioadă, harta economică 
județului nostru s-a mo-

în

dinul „Steaua Republicii So
cialiste România" clasa a II-a.

Maramureșul are bogate tra
diții în creșterea animalelor, 
în pomicultură. Animalele de 
reproducție, cum sînt bovine
le din rasa „Brună de Mara
mureș", sînt apreciate și soli
citate în întreaga tară. Tradi
țiile locale, experiența pe care 
o cîștigăm in domeniul crește
rii animalelor sînt tot mai 
bine valorificate. în acest con
text, mă bucură să remarc ex
periența celor două stațiuni de 
cercetări pomicole și zootehni
ce din Baia Mare și Sighetu 
Marmatiei,’ atît pentru rezulta
tele pe care le-au repurtat
(Continuare in pag. a II-a)

prinderii de confecții din Că
lărași. Ce reprezenta indus
tria județului Ialomița acum 
un deceniu și jumătate se 
poate spune în puține cuvin
te : cîteva ateliere meșteșugă
rești. cîteva făbricute, darace 
și mori. Cum arătau orașe
le noastre atunci este lesne 
de imaginat — tirgușoare de 
cimpie. cu cîteva 
răsărite. 
Saltul de 
nemișcare 
semnat o 
tn viața acestor așezări.

Nu putem aprecia stadiul 
la care ne aflăm astăzi dacă 
nu ne gîndim' la punctul de 
unde am plecat. Nu mai ape
lez la cifre pentru perioada 
de început, intrucît faptele a-

case mai 
cu ulițe prăfuite, 
la această stare de 
la acțiune a in- 
adevărată revoluție

fată i
s-a
de
de

ca în
i aproape 7,5 ori.

de anul 1968, 
înregistrat o 
peste 1,7 ori, 
peste 3 ori, 

1980 să a-

a
dificat prin intrarea in pro
ducție, în trei ani conse
cutiv, a unităților din plat
forma industrială a orașului 
Slobozia — fabricile de ulei 
și brînzeturi și filatura de 
bumbac. La numai un an a a- 
părut și combinatul de îngră
șăminte chimice. Pentru a- 
cest motiv. în 1975 industria 
asigura peste 45 la sută din 
totalul producției globale a 
județului Ialomița, fată de 
37,2 la sută cit era in 1968. 
Firește că această evoluție ra
pidă a antrenat schimbări și 
în structura forței de muncă 
din județ. Din tinerii satelor (Continuare in pag. a II-a)

de 
așezare 

cu pă- 
rășluit 

cind de
goane dezordonate și 
punctat abia, pe câte 
o geană miloasă de 
deal, de umilite borde
ie. Nefiind pod stătător 
pe apa Șiretului, dis
tinsul sol misionar se 
aburca in circa cre
dincioasei slugi a lui 
beizade Alecu Ruset 
și trecea, ca toți cei
lalți, prin vad, sbicin- 
du-se la ieșire. Șleaul 
drumului era amăgi
tor și nestatornic ca 
să nu dea pas prădal
nicilor veniți la tot

și înțe- 
lacom ca 

și care,

și plătise cu 
sa alungare

(Continuare 
în pag. a IV-a)
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Din peisajul industrial al țării 
MARI UNITĂȚI ALE CONSTRUCȚIEI DE MAȘINI

în cadrul politicii consecvente de in
dustrializare socialistă a tării, partidul 
nostru a acordat un loc primordial dez
voltării industriei construcțiilor de mașini 
— ramură cu rol determinant, vital pen
tru dinamismul și asigurarea progresului 
tehnic al întregii economii naționale. 
De-a lungul anilor construcției socialiste 
ți, cu deosebire, in ultimul deceniu, a- 
ceastă ramură de vîrf a industriei a cu
noscut o impetuoasă dezvoltare. Dacă 
producem astăzi instalații de foraj și li

nii tehnologice complet automatizate pen
tru industria chimică sau metalurgie, a- 
gregate termo și hidroenergetice, trac
toare și autocamioane, calculatoare și lo
comotive electrice, nave de mare tonaj 
și mașini-unelte cu comandă electronică, 
precum și alte produse de mare comple
xitate și înalt nivel tehnic, acesta este 
rezultatul direct al dezvoltării și moder
nizării necontenite a industriei construc
toare de mașini, devenită adevărată „co

loană vertebrală" a progresului economiei 
noastre naționale.

Este vorba însă nu numai de ritmuri 
înalte de creștere a acestei ramuri, ci și 
de un proces calitativ, evidențiat de con
tinua modernizare și înnoire a produc
ției, cele 8 500 de produse noi și moder
nizate, realizate în întreprinderile con
structoare de mașini în perioada ultimi
lor zece ani, fiind elocvente in acest 
■ens. Condițiile create în ultimul dece

niu au permis ca Industria construcțiilor 
de mașini să susțină în tot mai mare mă
sură înzestrarea cu tehnică modernă a 
întregii economii, participarea largă a 
țării noastre la cooperarea economică in
ternațională.

Actualul plan cincinal prevede în con
tinuare o dezvoltare puternică a acestei 
ramuri industriale hotărîtoare, în concor
danță cu tendințele revoluției tehnico- 
științifice contemporane. Ei îi revine un 

rol deosebit in asigurarea echipării cu 
tehnică modernă a întregii economii na
ționale. în cadrul dezvoltării de ansam
blu a construcției de mașini — intr-un 
ritm mediu anual de 11,8—12,6 la sută — 
ritmuri mai înalte vor cunoaște industria 
electronică șl electrotehnică, mecanica 
fină și optica, producția de instalații teh
nologice complexe, industria mijloacelor 
de automatizare, producția de mașini-u
nelte, construcția de nave, precum și fa

bricația altor produse de Înaltă tehnici
tate.

Imaginile din fotografiile de mai sus 
prezintă aspecte din patru unități repre
zentative ale construcției de mașini — 
„Electroputere" din Craiova, întreprinde
rea de mașini-grele și „Autobuzul" din 
București, „1 Mai" din Ploiești — ale că
ror produse au cîștigat un binemeritat 
prestigiu, atît în țară, cit ți peste hotare. 
(Dan Constantin).

Conducerea partidului nostru ■ 
stabilit o serie de măsuri me
nite să accelereze introducerea 
progresului tehnic, să valorifice inte
ligența creatoare a oamenilor mun
cii în vederea asigurării, prin forțe 
proprii, a unor piese și produse pro
curate pînă acum din import. Ca ur
mare a sarcinilor 
trasate de condu
cerea partidului, 
organele și orga
nizațiile de partid 
municipale, oră
șenești și din u- 
nitățile economi
ce ale județului 
Bacău, sub con
ducerea comite
tului județean, au 
întreprins largi 
acțiuni politice 
și organizatorice 
pentru mobiliza
rea muncitorilor, 
inginerilor, tehni
cienilor și a altor 
specialiști la asi
gurarea, prin for
te proprii, a unor 
asemenea produ
se. Astfel, s-au constituit colective 
de reducere a importurilor și s-au 
luat măsuri de popularizare a acțiunii 
in rîndul tuturor angajaților. în ace
lași timp s-au organizat expoziții in 
care au fost prezentate mostre, mo
dele, mochete, desene sau fotografii 
cu materialele, piesele de schimb, 
aparatura și mașinile necesare a fi 
procurate din import în acest an 
«au în perioada 1977—1980.

în prima etapă, pe baza celor pre
zentate în expoziții, s-a organizat a- 
naliza tehnico-economică a fiecărui 
exponat la nivel de întreprindere, cu 
participarea muncitorilor, maiștrilor, 
cadrelor de specialiști, cu care prilej 
s-au stabilit posibilitățile de asimila
re a unor produse în unitățile pro
prii. în cea de-a doua, dialogul s-a 
purtat între reprezentanții unităților 
beneficiare de importuri și cei ai în
treprinderilor care dispun de condiții 
pentru executarea produselor respec
tive in unitățile proprii. Analizele 
făcute au fost fructuoase. S-au găsit 
soluții de renunțare la import, de în
locuire a unor produse cu altele sau 
de asimilare în unitățile proprii și 
în cele din județ pentru circa 220 
produse cu o valoare de aproape 4 
milioane lei valută. Cea mai mare 
parte a acestora sînt piese mecanice.

Acțiunea a continuat apoi prin 
analiza posibilităților de asimilare a 
produselor din import în alte uni
tăți din tară. Cadre de conducere și 
specialiști au luat legătura cu uni
tățile respective, stabilind de comun 
acord condițiile în care pot fi exe
cutate în acest an sau în perioada 
1977—1980 unele materiale, piese de 
schimb, aparate, mașini și suban- 
samble care se procură din import. 
Ca urmare, s-a reușit să se renunțe

Rezultate importante 
la I. R.E. Suceava
Șantierul de construcții-mon- 

taje al întreprinderii de rețele 
electrice Suceava are în sfera sa 
de activitate județele Botoșani 
și Suceava. Colectivul de lucră
tori si specialiști din cadrul u- 
nității a reușit să obțină o sea
mă de rezultate foarte bune, con
cretizate, printre altele, în fap
tul că planul de producție care 
revine șantierului pentru pri
mele opt luni ale anului a fost- 
Îndeplinit ei depășit, sporuri în
semnata înregistrîndu-se la lu
crările da investiții. Bilanțul în
făptuirilor pînă la jumătatea lu
nii august evidențiază realizarea 
fi depășirea sarcinilor de plan.

Tovarășul inginer Stelian So- 
coliuc, șeful șantierului, ne-a 
vorbit despre factorii principali 
care au făcut posibile îndepli
nirea și depășirea majorității in
dicatorilor de plan : organizarea 
mai bună a muncii colectivelor 
pe categorii de lucrări, genera
lizarea acordului global la toa
te formațiunile de lucru. Aces
te realizări se datoresc în mare 
parte și îmbunătățirii dotării cu 
mașini-unelte. scule și dispozi
tive de lucru moderne, de mare 
productivitate. în sfîrșit. o preo
cupare la zi: echipele de la re
țele electrice au introdus me
toda fundațiilor prefabricate, 
prin a cărei extindere se va 
scurta timpul de execuție, va 
crește gradul de mecanizare a 
lucrărilor șl, odată cu aceasta, 
va spori productivitatea muncii. 
(Gheorghe Parascan). 

la importul a încă 120 produse, in 
valoare de 1 800 mii lei valută.

Trebuie Subliniat faptul că în toate 
unitățile, organizațiile de partid, 
muncitorii, cadrele de conducere, 
specialiștii au manifestat multă 
inițiativă în găsirea de soluții pen
tru restrîngerea importurilor, atît în 

REDUCEREA IMPORTURILOR 
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ce privește asimilarea produselor ce 
figurează pe listele proprii de im
port, cit și pe cele ale altor între
prinderi din economia județului. Me
rită evidențiată, în acest sens, pre
ocuparea deosebită a colectivelor de 
muncă de la Combinatul petrochimic 
Borzești, întreprinderea de mașini- 
unelte Bacău, combinatul de celu
loză și hîrtie „Letea", combinatele 
de prelucrare a lemnului, întreprin
derea de postav Buhuși și altele.

întreaga acțiune de diminuare a 
importurilor a fost coordonată de că
tre comitetul județean de partid și 
sprijinită de consiliul județean de 
control muncitoresc al activității e- 
conomice și sociale și de colectivul 
județean de import, constituit special 
în acest scop. Urmărind îndeaproape 
obținerea unor rezultate cît mai 
bune, biroul comitetului județean de 
partid a analizat modul cum se des
fășoară această importantă acțiune 
în unitățile județului, problemele 
care se ridică si a stabilit măsuri în 
vederea intensificării eforturilor or
ganizațiilor de partid, de sindicat, 
U.T.C. și ale conducerilor admi
nistrative, pentru ca județul nos
tru să aducă o contribuție cît 
mal substanțială la reducerea e- 
fortului valutar al țării. Ca ur
mare, în majoritatea întreprin
derilor s-a trecut de la măsuri Ia 
fapte. Muncitorii, inginerii și tehni
cienii întreprinderii de mașini-unelte 
din Bacău, bunăoară, au asimilat și 
Introdus de-acum în fabricație agre
gatele de ungere, pompele cu roți 
dințate, bucșele auto lubriflante, 
piulițele autoblocante și altele din 
cele 20 de repere care au fost scoase 
de pe lista importurilor. Valoarea 
acestora se ridică la peste 1,2 milioa
ne de lei valută. Numeroase piese 
de schimb și agregate au fost asimi

ALTOIREA POMILOR 
pentru viitoarele livezi

în aceste zile, în pepiniere, se face 
altoirea pomilor, lucrare de cea mai 
mare Însemnătate pentru asigurarea 
unor cantități cît mai mari de ma
terial săditor necesar viitoarelor li
vezi, domeniu în care pînă acum au 
existat multe neajunsuri. în cadrul 
unei convorbiri, tovarășul llaris 
ISAC, director în Centrala pen
tru legume și fructe, a făcut unele 
precizări în legătură cu altorirea po
milor și îmbunătățirea activității în 
acest domeniu.

— De la început vreau să arăt că 
în pepinierele noastre se altoiesc șl 
se produc mai multi puieți de pomi 
pentru a satisface în mai mare mă
sură decît pînă acum cerințele de 
material săditor. Ministerul și cen
trala noastră au stabilit programul 
de altoire pe specii pomicole, iar a- 
cum urmărim ca în fiecare pepinie
ră el să fie realizat întocmai. Accen
tuez asupra acestui aspect deoare
ce în trecut s-au manifestat destule 
neajunsuri în ce privește îndeplinirea 
programului de altoiri. Nu rare au fost 
cazurile cînd unii specialiști din pe
piniere altoiau acele specii care se 
înmulțeau mai ușor, neglijind pe cele 
care cereau un plus de efort și 
erau absolut necesare. Din această 
cauză, în unii ani nu au existat can
tități îndestulătoare de material să
ditor, mai ales la măr, păr, vișin etc. 
Iată de ce, prin îndrumarea directă 
la fața locului și controalele efec
tuate, urmărim ca la fiecare specie 

late *1 introduse In fabricație și de 
către colectivele de muncă de la în
treprinderea metalurgică din Bacău, 
Combinatul petrochimic Borzești. 
C.P.L. Comănești etc.

Cu toate că s-a reușit să se anali
zeze toate produsele ce se procură 
din import și s-au întocmit programe 

de măsuri corespunzătoare, preocu
parea pentru diminuarea importului 
rămine in continuare o sarcină per
manentă a colectivelor din toate 
unitățile băcăuane. Pentru piesele de 
schimb, materialele, aparatele si uti
lajele necesare procesului de produc
ție la care nu s-au găsit posibilități 
de asimilare în economia județului, 
s-au întocmit fișe tehnice ce s-au 
înaintat ministerelor de resort, in 
vederea analizei posibilităților de 
asimilare în unitățile subordonate.

Ținind seama că și în perioada ur
mătoare acțiunea de reducere a im
porturilor va continua în întreaga 
țară, m-aș referi, în primul rînd, Ia 

In sectorul laminoare al întreprinderii metalurgice din lași

IICULTU

t

să se realizeze planul de altoiri. în 
al doilea rînd, avem în vedere ca 
prin executarea unor lucrări de bună 
calitate să sporească numărul de 
pomi altoiți obținuți la hectar. Din 
analizele efectuate pe teren a reieșit 
că, în unele pepiniere, producțiile de 
pomi sînt foarte mici, doar de 
12 000—15 000 la hectar. în instructa
jele care au fost făcute cu pepinie- 
riștii au fost stabilite măsuri
le tehnice care urmează să fie apli
cate în vederea obținerii unui număr 
cit mai mare de pomi altoiți la uni
tatea de suprafață (30 000—50 000). 
Este vorba de alegerea momentului 
optim cînd trebuie făcute lucrările de 
altoit, de calitatea lor, astfel încit să 
existe garanția prinderii într-un pro
cent cît mai mare. Ploile din ulti
mele zile au intensificat circulația 
sevei, ceea ce permite ca lucrările 
de altoit să se desfășoare in bune 
condiții. Totuși, acolo unde solul nu 
are suficientă apă va trebui să se 
facă irigarea.

— Ce măsuri au fost luate pentru 
a se asigura înmulțirea nucului 1

— Există două pepiniere — cele 
de la Tg. Jiu șl Mărăcineni-Argeș, 
care sînt specializate în producerea 
puieților de nuc. Pepiniera de la 
Tg. Jiu, de exemplu, va livra în 
toamna anului viitor 350 000 de puieți 
obținuți in mare parte prin altoire. 
Desigur, cantitățile de material să
ditor din această valoroasă specie nu 
sînt suficiente. Bine se procedează 
In acele județe, Olt de exemplu, în 

o problemă-cheie : aprovizionarea 
cu materii prime. Faptul că pentru 
unele produse ce urmează să fie 
asimilate nu sînt asigurate prin re
partiții materia primă și materialele 
necesare, și în special metalul, con
stituie o piedică serioasă în reali
zarea acestora. în al doilea rînd, 

filiera actuală de 
aprobare a pre
țurilor și de o- 
mologare a pro
duselor noi este 
foarte complicată, 
prelungește mult 
durata asimilării, 
fapt ce are con
secințe negative 
asupra operativi
tății execuției șl 
livrării unor pro
duse de la o în
treprindere la 
alta. Totodată, 
trebuie spus că 
pentru unele pro
duse s-au găsit 
posibilități de a- 
similare în alte 
întreprinderi din 
tară, dar din cau

ză că cererile au fost cu mult sub 
loturile optime de fabricație unitățile 
respective nu s-au angajat să le re
alizeze.

Credem că pentru eliminarea unor 
astfel de neajunsuri ar fi oportun ca 
ministerele economice și organele 
centrale de coordonare a importuri
lor să examineze cerințele de im
port ale întreprinderilor și să stabi
lească executarea centralizată a pro
duselor de același fel, prin speciali
zarea unor unități în realizarea lor.

Inq. Radu MANOLIU 
secretar al Comitetului județean 
Bacău al P.C.R.

care s-a organizat înmulțirea nucilor 
in pepiniere proprii. De asemenea, 
va trebui extinsă înmulțirea nucilor 
prin sămînță, bune rezultate obținin- 
du-se în această privință în județul 
Dîmbovița.

— După cum se știe, conducerea 
partidului a cerut Ministerului Agri
culturii și organelor sale de specia
litate să ia măsuri în vederea mo
dernizării pomiculturii. Ce întreprin
de centrala pentru a asigura mai 
mult material săditor 1 Vor avea 
toate județele și gospodăriile popu
lației pomi altoiți în număr satisfă
cător 7

— Pînă acum au fost produse can
tități mici de material săditor. deoa
rece și livezile care se organizau 
aveau un număr redus de pomi la 
hectar. Este îndeajuns să amintesc că 
față de 150—200 de meri cît avea 
o livadă clasică, se va ajunge, în 
funcție de portaltoiul folosit, la 
2 000—4 000 la hectar și chiar la 6 900 
în cazul livezilor superintensive. La 
păr, densitatea va fi de 1 900—3 300 
pomi la hectar. Avînd în vedere și 
suprafețele mari care urmează să fie 
plantate. înseamnă că va fi necesară 
o cantitate foarte mare de material 
săditor. Or. actualele pepiniere și 
modul cum se lucrează nu pot satis
face aceste cerințe. Iată de ce noile 
orientări privind modernizarea plan
tațiilor existente și înființarea altora 
noi, în sistem intensiv și superinten- 
slv, impune asigurarea unor cantități

La „Textila"-Galați 

Roadele unor 
inițiative 

muncitorești
Este impresionantă dinamica 

pe care o cunoaște producția și 
diversificarea acesteia la între
prinderea „Textila" din Galați. 
In scopul amplificării rezulta
telor de pînă acum, In între
prindere sînt generalizate o se
rie de inițiative valoroase, In
tre care cele sub genericul 
„Gram cu gram se strînge 
tona" și „Nici un metru de 
pinză de calitatea a treia !“. Ul
tima Inițiativă a fost lansată în 
urmă cu o lună, pe baza unei 
propuneri a țesătoarei Maria 
Matei. în scurt timp, inițiativa 
a fost preluată și generalizată 
in cadrul schimbului unde 
muncește Maria Matei. De a- 
tunci și pini acum toate lucră
toarele din schimbul respectiv 
au realizat numai produse de 
calitate superioară.

Colectivul întreprinderii „Tex
tila" din Galați a realizat, în 
primele șapte luni ale anului, o 
producție globală suplimentară 
de 4,2 milioane lei. în aceeași 
perioadă s-au economisit 7,2 
tone fibră tip bumbac și 660 
tone combustibil convențional. 
(Dan Plăeșu).

foarte mari de material săditor. în 
acest scop se preconizează ’crearea 
unor pepiniere zonale care vor pro
duce anual cite 4,5—5 milioane pomi 
altoiți. Aceste pepiniere vor a- 
vea plantații pentru producerea 
portaltoilor vegetativi, pentru obți
nerea de altoaie și, bineînțeles, cîm- 
puri de producere a pomilor altoiți. 
De asemenea, se vor organiza pe
piniere județene, care vor primi de 
la cele zonale materialul necesar și 
vor produce cite 600 000—700 000 pomi 
altoiți anual. Aș mai adăuga că în 
pepiniere vor fi introduse tehnolo
gii noi. După cum se știe, cel mai 
greu lucru este producerea portal
toilor. La corcoduș, zarzăr etc. s-a 
trecut deja la insămînțarea lor di
rectă în cimpul de altoire și forma
re. La speciile care cresc mai greu 
— măr. cireș, vișin, prun — produ
cerea portaltoilor se va face în ghi
vece, în sere și solarii. în acest an 
am făcut asemenea încercări, iar re
zultatele sînt foarte bune.

Organizind mai bine producerea 
materialului săditor pomicol și, în 
primul rînd. urmărind să se altoias
că tot ceea ce avem nevoie, vom 
asigura înfăptuirea programului de 
dezvoltare a pomiculturii, vor pu
tea fi crescuți mai mulți pomi atît 
în unitățile agricole, cît și în gos
podăriile populației.

Convorbire consemnata de 
Ion H£RȚ£G

Dezvoltarea județului Maramureș
(Urmare dîn pa®. I)
Oină acum, cît mai ales pentru ro
lul în continuă creștere pe care 11 a- 
tribuim activității lor in perspectivă.

In ultimii 25 de ani s-au construit 
din fondurile statului și ale popu
lației peste 85 000 locuințe, aslgurîn- 
du-se condiții pentru ca 66 la sută 
din populație să locuiască în case 
noi. Populația veChil reședințe de 
plasă Baia Mare a anului 1948 re
prezintă doar o cincime din numă
rul locuitorilor modernului munici
piu de astăzi. Faptul că numai în 
ultimii 5 ani s-au construit peste 
10 000 de apartamente și că In ac
tualul cincinal localitățile se vor îm
bogăți cu alte 16 000 sugerează di
namismul transformărilor înnoitoare 
pe acest tărîm.

Nu putem vorbi însă de construc
ții fără a remarca pronunțatul lor 
„specific maramureșean". El este 
pregnant încrustat în edificiile noi 
— in casa de cultură a sindicatelor, 
in sediul politico-administrativ al 
județului, în spitalul cu 1 300 de pa
turi, in noile hoteluri și construcții 
turistice, în ansamblurile de locuin
țe — unde se îmbină armonios ar
hitectura tradițională cu elementele 
de funcționalitate sporită și urbanis
tică modernă. Grăitor este, cred, și 
faptul că pentru rezultatele obținu
te in dezvoltarea economiei locale, 
în ridicarea nivelului edilitar-gos- 
podăresc, Consiliul popular județean 
Maramureș a ocupat, in cincinalul 
trecut, de trei ori consecutiv primul 
loc în întrecerea pe țară între con
siliile populare județene.

Este, desigur, foarte greu, dacă nu 
chiar imposibil, să înfățișezi, într-un 
spațiu restrîns, amploarea, dezvol
tarea impresionantă, pe multiple și 
variate planuri, a județului, a trans
formărilor petrecute în modul de a 
trăi și gîndi al oamenilor. Maramu
reșul a depășit de mult moștenirea 
de tristă amintire, cînd faima i-o dă
dea... numărul de analfabeți. Cu 
sprijinul conducerii partidului și 
statului, prin stăruința organelor 
locale s-a dezvoltat an de an baza 
tehnico-materială a invățămîntului, 
culturii, sănătății, educației fizi
ce și sportului, a fost format un

Dezvoltarea județului Ialomița
(Urmare din pag. I)

In Bărăgan nu putem concepe o 
agricultură modernă fără a avea cer
titudinea obținerii unor producții 
mari în fiecare an, indiferent de con
dițiile de climă. Prin grija partidu
lui au fost alocate in acest scop im
portante investiții. Avem amenajate 
in prezent pentru irigații 283 000 ha, 
ceea ce reprezintă 55,8 la sută din 
suprafața arabilă.

Vom aloca în continuare sume im
portante pentru amenajări funciare, 
astfel ca pînă la sfîrșitul cincinalului 
suprafața irigată să ajungă la 443 800 
ha, ceea ce înseamnă 83 la sută din 
suprafața arabilă. Totodată, avem in 
vedere extinderea mecanizării în ex
ploatarea sistemelor de irigații în ve
derea reducerii forței de muncă din 
agricultură, concomitent cu creșterea 
calificării și orientarea în alte dome
nii cu mai multă eficiență.

Firește că toate aceste înfăptuiri 
s-au răsfrînt în mod pozitiv în viața 
de zi cu zi a oamenilor din orașele 
și satele județului nostru. Pot afir
ma că orașele, ca adevărate centre ur
bane. au luat ființă și s-au dezvol
tat odată cu industria. Astfel. înce- 
pînd cu anul 1971, cînd in raza orașu
lui Slobozia existau deja 3 întreprin
deri industriale, s-au construit 3 850 
de apartamente, aproape jumătate 
din populația orașului locuind azi în 
blocuri și case noi. Aceeași dez
voltare o cunosc și celelalte ora
șe : Călărași, unde s-au constru
it în același interval ’.500 de 
apartamente. Fetești, Țăndărei și 
altele. Pentru cincinalul actual s-a 
prevăzut construirea a 8 000 de a- 
partamente. Și mai mari eforturi 
s-au depus și se depun In conti
nuare pentru cei mai mici cetățeni. 
Orașul Slobozia, de pildă, dispune 
de un număr de locuri în grădinițe 
echivalent cu întreaga populație 
preșcolară. S-au construit, de ase
menea, în județ cămine pentru ti
neret, spitale, policlinici, dispensare. 
Numărul populației va crește pînă în 
1990 de 4 ori, se vor construi blocuri 
cu 7 și 10 etaje, vor fi trasate largi 
artere, vor fi înălțate două spitale, 
policlinici, o casă de cultură cu 
funcție polivalentă, două hoteluri,
10 000 mp de noi spații comerciale, 
licee, școli, Internate.

Succese remarcabile s-au obținut
11 în domeniul vieții spirituale. Ur

valoros fond de cadre de Intelec
tuali. Invățămîntul superior este pre
zent prin Institutul din Baia Mart, 
care are două facultăți de sublngl- 
neri (cu secțiile minieră, electrome
canică și metalurgie neferoasă) Și 
una pedagogică. Liceele s-au diver
sificat și completat prin crearea de 
licee de specialitate, pregătirea ca
drelor la nivelul cerințelor actuale 
și a celor din perspectivă constituind 
o preocupare de prim ordin. Amin
tind că astăzi fiecare al 5-lea locui
tor al județului este elev sau stu
dent, o facem și pentru a arăta, prin 
această cifră atît de sugestivă, unde 
ne aflăm după 32 de ani de la eli
berare.

Pentru completarea imaginii, meni
tă să ilustreze în mod cît mai con
vingător profundele mutații econo- 
mico-sociale ce au determinat o În
floritoare viață cultural-artistică șl 
spirituală a acestor meleaguri, voi a- 
dăuga că avem în județ peste 500 de 
formații artistice de amatori, cu mai 
mult de 12 000 membri, renumite co
ruri, cum sînt cele ale țăranilor din 
Ardusat sau al femeilor din Vișeul 
de Sus. ansambluri folclorice, un tea
tru dramatic, un ansamblu artistio 
profesionist, precum și o filială a 
Uniunii artiștilor plastid și altele, 
care aduc o contribuție importantă 
la modelarea conștiinței revoluționa
re a oamenilor muncii.

Cu sentimentul îndreptățit al mîn- 
driei pentru realizările obținute, mo- 
roșenii privesc cu optimism spre vii
tor. In acest cincinal, în județ se vor 
construi si dezvolta zeci de unități 
economice, noi edificii social-cultura- 
le, de învățămînt, se va crea un 
mare număr de noi locuri de mun
că, urmînd să crească totodată pon
derea muncitorilor cu calificare ridi
cată. care vor lucra In ramurile de 
înaltă tehnicitate. Experiența pe care 
a cîștigat-o organizația județeană de 
partid în conducerea vieții economi- 
co-soclale. însuflețirea cu care oame
nii muncii din Maramureș participă 
la grandioasa operă constructivă din, 
țara noastră, la făurirea propriului 
lor destin comunist ne dau certitu
dinea înfăptuirii exemplare a tutu
ror sarcinilor care ne revin din Pro
gramul partidului, din documentele 
Congresului al XI-lea al P.C.R.

mărind șirul manifestărilor artistica 
și culturale care au avut loc în ul
timii ani, putem afirma, fără 6ă 
exagerăm, că în prezent județul 
nostru reprezintă un adevărat șan
tier al culturii. Stagiune, concert, 
muzeu sint cuvinte vechi, care aici, 
în Bărăgan, exprimă noțiuni noi. 
Ele înseamnă accesul larg la cultură 
al tuturor cetățenilor, înseamnă cu
noaștere și educație estetică. în
seamnă formarea trăsăturilor moral- 
politlce ale omului societății socia
liste multilateral dezvoltate, în
seamnă întregirea armonioasă a 
personalității sale. O singură cifră 
este semnificativă pentru amploarea 
vieții culturale din Slobozia. De la 
1 ianuarie 1975, de cînd a fost dată 
în folosință Casa de cultură a sin
dicatelor din Slobozia, spectacolele 
prezentate aici și în celelalte așeză
minte de cultură din județ au fost 
urmărite de aproape 1 milion de 
cetățeni. De remarcat că au fost 
spectacole de ținută, premiere ofe
rite de Naționalul bucureștean. or
chestra simfonică a Radiotelevi- 
ziunii, de Teatrul de operetă și alte 
instituții culturale de prestigiu, care 
au făcut stagiune permanentă la 
Slobozia, de cele două teatre popu
lare care funcționează în județ.

In cinstea zilei de 23 August, oa
menii muncii din județul nostru de
pun eforturi susținute pentru reali
zarea planului pe primul an al cin
cinalului. Astfel, colectivul între
prinderii de materiale de construc
ții din Călărași a realizat peste 
plan, în primete 7 luni, o producție 
suplimentară în valoare de 7.8 mili
oane lei. Fabrica de confecții din 
Călărași a contribuit la depășirea 
planului pe județ cu 3,5 milioane 
lei, „Industria laptelui" din Slobozia 
— cu 14,4 milioane lei, Filatura de 
bumbac — cu 3,7 milioane lei, Fabrica 
de ulei — cu 4,6 milioane lei. In ace
lași efort se înscriu și oamenii mun
cii de pe ogoare. în prezent, se efec
tuează arături de vară pe ultimele 
suprafețe, se lucrează intens la 
condiționarea semințelor, la pregăti
rea utilajelor pentru oampania de 
recoltat.

Astfel îneît. acum, în preziua 
marii sărbători a eliberării patriei, 
județul Ialomița poate raporta con
ducerii partidului că sarcinile încre
dințate vor fi îndeplinite la timp și 
in cele mai bune condiții.

I



SClNTEIA — sîmbâtâ 21 august 1976 PAGINA 3

Care-l trăsătura specifi
că a anului de gratie 1976 ? 
Prin ce se deosebește a- 
cesta fată de cel anterior, 
bunăoară,? Ce noi caracte
ristici, noi virtuți, noi va
lențe aiduce el în eventaiul 
valoric al destinului tării ? 
Cu ce cîștiguri de calitate 
ne-am înavuțit în acest în
ceput de nou ciclu al dez
voltării economico-sociale? 
E bine și drept să ne pu
nem aceste întrebări sub 
arcul de noblețe al celui 
de-al 32-lea august liber, 
care marchează — pe un 
nou inel al spiralei — vir
ata libertății noastre. Un 
răspuns posibil este acesta: 
specific și definitoriu pen
tru 1976 este neîntreruptul 
dialog dintre muncă și con
știință, sigiliul de extraor
dinară forță pe care l-a 
imprimat anului de față 
recentul Congres al educa
ției politice și al culturii 
socialiste, primul mare Fo
rum al spiritualității româ
nești, care va revitaliza, 
mult timp de acum încolo, 
toate formele suprastruc
turii noastre socialiste : i- 
deologia, morala, conștiința 
civică. învătămîntul și e- 
ducația neîntreruptă, crea
ția știintifico-tehnică, cul
tura, artele. Toate acestea 
descind din procesele lumii 
materiale, din matricea 
fierbinte a muncii, matca 
lor inepuizabilă, și se în
torc la rîndul lor tot acolo, 
dezvoltind în circuit con
tinuu structurile care le-au 
născut. Este motivul pentru 
care îmi consacru această 
însemnare de august rela
ției dintre muncă și con
știință, așa cum se contu
rează aceasta din unghiul 
muncii mele de lucrător cu 
verbul în actualitatea so- 

? cialistă a țării.
Munca este măsura tu

turor lucrurilor. Munca 
este măsura oamenilor în
șiși. Sînt raționamente pe 
care viața de fiecare zi a 
societății românești le pro
clamă cu tot mai multă 
forță de convingere, vali- 
dîndu-le drept adevăruri 
imuabile ale istoriei con
temporane românești. Cred 
că acei învățați care se o- 
cupă de sociologia mulți
milor nu pot extrage învă
țăminte general valabile în 
limitele obiectivitătii știin
țifice dacă nu își iau drept 
criteriu și scop al cercetă
rii lor munca, această o- 
glindă mult expresivă a 
existenței omenești. Am zis 
criteriu și scop gindin- 
du-mă la homo faber, o- 
mul acțiunii concrete, o- 
mul constructor, Ințelegînd 

l prin asta cîmpul vast, de

*
cea mai largă extensie. în 
care se realizează dezvol
tarea multilaterală a per
sonalității umane.

Intuind acest lucru, am 
decis să focalizez preocu
pările mele de studiu al 
vieții, proprii oricărui pro
zator, intr-un punct de 
maximă energie : mediul 
muncitoresc. Cam de un an 
încoace realizez cu mijloa
cele eseului publicistic o 
suită de portrete muncito
rești în mișcare, instanta
nee de tip caracterologic, 
scene semnificative ale u- 
zinei, această universitate 
a noului mod de a munci, a 
trăi, a gîndi și a simți in 
chip comunist. însemnările 
ce rezultă din această cu

Plinea și sarea
omeniei comuniste
----------------------------------- însemnări de POP Simion -----------------------------

noaștere, meditațiile mele 
privitoare la cele cunoscu
te nemijlocit pe acest șan
tier de omenie comunistă 
le fac cunoscute cititorului. 
O mărturisire se impune : 
nu doar dragostea mea 
pentru publicistică mă mi
nă spre o atare activitate, 
ci m.ai ales nevoia de cu
noaștere pe care o resimte 
scriitorul de a merge la 
sursă, la izvorul faptelor, 
spre a înțelege procese, a- 
titudini, reacții, psihologii, 
comportamente, care devin
— prin însumare și decan
tare specifică — excepțio
nala „merinde" pentru o- 
pera de ficțiune. temelia 
pe care să pot construi (re
construi) caractere, tipo
logii, conflicte autentice 
ale acestui timp. în peri
plul meu de dublă factură
— jurnalier și scriitoricesc
— am putut convorbi cu 
cititorii mei despre un șir 
de dgstine și biografii din 
cîteva centre muncitorești 
importante, precum Brașov. 
Craiova. Timișoara și Bucu- 
'rești. N-am căutat dinadins 
„personajul ideal". desti
nele spectaculare, oamenii 
despre care se vorbește 
mult și cu toate ocaziile ; 
m-am îndreptat cu precă
dere spre existente simple, 
ale modestiei, ale echilibru
lui, ale rigorii și duratei, 

Mîndria Bocietdțll noastră — muncitorii I în imagini: lâcâtușul Ion Deacu, frezorul Ion Ivan, oțelarul Ionel Marian, strungarul Ion Nancu și cazangiul 
Petre Popescu de la întreprinderea „Vulcan" din București Foto : S. Cristian

ale persuasiunii șl căutării, 
îmi doream — mai exact 
spus — nu atit destina 
complete, de largă notorie
tate și anvergură, vorbitoa
re prin ele însele, pe cît 
existențe în formare, „des
tine deschise", care se mo
delează sub ochii noștri și 
a căror radiografiere ne 
indică miraculosul proces 
de edificare a omului nou, 
a conștiinței lui, operă su
perlativă, deliberat afirma
tă a partidului nostru.

Pot fi întrebat, pe bună 
dreptate : ce fapt, ce gîn- 
dire specială, de largă ge
neralitate, îmi relevă a- 
ceastă experiență ? Răs
pund : iau act. în modul 
cel mai frust, mai direct, 

mai convingător, de neîn
treruptul dialog dintre 
muncă și conștiință, dintre 
factorul material al con
strucției sociale și factorul 
moral-psihologic al mag
nificei opere. Este chiar e- 
sența acestui experiment, 
in care se regăsesc concen
tric, ca intr-un nucleu de 
energie comună, ca intr-un 
sîmbure de uraniu, toate 
viețile radiografiate prin 
mijloacele expuse mai sus. 
La întreprinderea „6 Mar
tie" din Timișoara, bună
oară, uzină de mărime mij
locie, interesul meu a mers 
spre a examina destinul 
muncitoresc din unghiul 
autoperfecționării prin în
vățătură. punînd în rela
ție triunghiul uzinal cla
sic. muncitor-maistru-in- 
giner, prin care demon
stram cum efortul autodi
dact al celor trei s-a ma
terializat exemplar pe fon
dul unor virtuți specifice, 
precum : abnegație, modes
tie, cinste, curaj, combati
vitate, spirit revoluționar, 
moralitate, dragoste pentru 
înnoiri și altele. La „Elec- 
troputcre" Craiova, aceas
tă navă amiral a energe
ticii românești, realizam 
portretul unui erou al mun
cii socialiste din perspecti
va științei lui de a lucra cu 
oamenii, arta lui de a se 

prelungi în semeni, folo
sind o foarte subtilă cla
viatură psihologică, izvo- 
rînd din orizont cultural 
extins, dintr-o bună intui
ție psihologică și o excep
țională pricepere de a-și 
exercita spiritul în scopuri 
didactice, fiind autorul u- 
nor climate de fervoare și 
emulație colectivă. Tinerii 
mei prieteni de la Uzina de 
mașini electrice din Capi
tală, cu care am prilejul să 
mă întilnesc relativ frec
vent. mă antrenează în 
lungi și pasionate colocvii 
pe teme de autentic inte
res civic, socio-politic, eti- 
co-filozofic, dintre care e- 
număr : definirea si reeva
luarea în noile condiții a 

conceptului de romantism 
revoluționar, relația dintre 
termenii experiență de via- 
ță-studiu-bagaj informațio
nal și. în strinsă legătură 
cu aceștia, unde sfirșește 
acumularea cantitativă si 
unde se începe saltul de 
calitate, generator de cul
tură.

La marea uzină de auto
camioane de la poalele 
Timpei mi-a fost dat să 
iau act de natura și pro
funzimea fluviului munci
toresc. așa cum este acesta 
prefigurat de ștafeta gene
rațiilor, pentru care uzina 
brașoveană și-a făcut cult; 
nu demult a avut loc eve
nimentul numit Sărbătoa
rea cinstirii Înalte, verita
bil festival al generațiilor, 
prilej cu care au fost oma
giali 216 veterani, care au 
dăruit uzinei „Steagul roșu" 
mai mult de 30 de ani de 
muncă. Esența mesajului 
celor vîrstnici către tî- 
năra generație : urarea 
de a dobîndi calități uma
ne și profesionale cuprinse 
în triada muncă dăruită- 
cinste muncitorească-spirit 
creator. Unul dintre ve
terani. pentru a rosti un 
singur nume, Dumitru O- 
lariu, nepot de întîie spiță 

( al scriitorului Ion Agâr- 
biceanu, ține de peste 45 
de ani treze focurile desti- 

nulul căruia s-a dedicat : 
e muncitorul cu duh și har 
care și-a Închinat creației 
industriale românești toate 
zilele vieții lui, forța bra
țelor. agerimea de minte, 
buna lui credință, linia 
dreaptă a caracterului său 
de bărbat integru. adică 
apt și puternic in lupta cu 
inerția, nobilă și semnifi
cativă cheltuire de sine in 
contul unui ideal, starea de 
perpetuă neîmpăcare cu 
mersul evenimentelor de 
la sine, care face din o- 
mul nostru un născocitor, 
un inovator al vieții, cali
tăți tezauritare in cele pes
te 60 de inovații și inven
ții cu eficiență economică 
evaluată la multe milioa
ne lei. Pe maistrul veteran 
Olariu îl continuă cei doi 
fii. amindoi ingineri in 
breasla tatălui lor și. prin 
căsătorie, aducind In casă 
alți doi ingineri. Patru in
gineri care sint „scutierii 
de suflet" ai bătrinului 
maistru. puternice crengi 
în arborele genealogic al 
acestuia.

Tot ce povestesc se re
alizează in condițiile neîn
treruptului dialog dintre 
muncă și spirit, in largul 
evantai al tipologiilor mun
citorești și sub acțiunea 
vitală a ceea ce numim di
namica conștiințelor, pe 
care realitatea mi le-a ofe
rit spre cunoaștere. Actua
litatea socialistă a țării își 
dă cea mai înaltă expresie 
posibilă prin muncă, prin 
reverberarea acestei avuții 
in bunuri materiale și de 
spirit. Opera de lungă du
rată. cea mai delicată și. în 
același timp, de cea mai 
nobilă factură a construc
ției socialiste in România 
va fi de acum încolo, este 
deja, Omul nou, de înaltă 
conștiință politico-morală, 
cu mari potențe civice și 
un patriotism înflăcărat, 
căruia președintele Româ
niei. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, i-a adus un vi
brant elogiu, cu accente 
romantic-revoluționare, în 
acel adagiu al cuvînfării 
sale la Congresul educației 
politice și al culturii socia
liste, cu laitmotivul înflă
cărat : A FI PATRIOT 
ROMAN. Este cea mai cu
prinzătoare definiție a co
munistului din România a- 
cestor zile și acestor ani. 
Este sigiliul de valoare, al 
OPEREI care se desfășoară 
la ora de față. Este dato
ria noastră să ne identifi
căm cu această operă fun
damentală, de durată, fiind 
nu doar adoratorii omului 
nou, ci constructorii lui.

Un virf de briceag. Un 
cui, o scoabă sau un ciot 
de creion. Uneori, mai 
rar, o căldare de dohot 
sau o tinichea cu vopse
le tari. Acestea sînt ar
mele obsedatului de ano
nimat. Victimele sale : 
zidurile, pereții, piepții 
stincilor, cotloanele inti
me, dar mai cu precăde
re, pomii si monumente
le naturii.

Măcinat de iluzia dăi
nuirii, măruntul obsedat 
de apăsarea anonimatu
lui încearcă cu, disperare 
să sfideze obrocul uită
rii. Și atunci iși scoate 
armele pe furiș și scrije
lează, „pictează", crestea
ză, lăsindu-și urma efe
merei sale treceri printre 
splendorile create de om 
sau de natură. Le-am in- 
tilnit si le întilnim încă, 
straniu împrospătate, a- 
dăugite și revizuite prin 
numeroase locuri unde 
nu numai zidurile vechi

...Nu-i place să se în
toarcă din drum chiar 
dacă-i plouă și-i fulgeră 
cu obstacole ; chiar dacă 
grindina vorbelor altora 
nu-i este tocmai favora
bilă. De aceea s-a și as
cuns. A pîndit clipa cind 
pe lingă autobuz nu era 
nimeni si s-a pitit sub 
un maldăr de pături. Nu 
i-a fost greu, pentru că 
15 ani este virsta nu 
prea departe de v-ați as- 
cunselea ; pentru că n-are 
decit 1,55 m înălțime ; și 
pentru că voia să dove
dească acelora care-i răs- 
punseseră iritat, iritant și 
implacabil : „Tu ?! Du-te 
și mai mănîncă !“ că 
înălțimea va fi avind im
portanța ei, dar că nu 
înseamnă mai nimic pen
tru un om cu voință. Da, 
chiar așa, maică-sa, ță
rancă cooperatoare din 
Vădeni, femeie singură, 
i-a și zis : „Pînă vine 
frate-tău din armată, tu 
ești cap în casă. Adică 
om in rînd cu lumea". 
Cam la astea se gindea 
acolo, ghemuit, ascuns in 

și stînclle semețe le cad 
victime, ci însăși retina 
noastră și bunul simț al 
oricărui om care luptă cu 
poluarea vizuală.

In Cheile Bicazului, pe 

„Cutare“ vrea 
să intre în nemurire

pereții de calcar ai splen
didului defileu, tocmai pe 
versanții frontali cu care 
omul dă mai întii ochii, 
pe zeci de metri pătrați, 
„semnături" cu dohot și 
vopsele grase. Da. semn 
că trecut-au pe-aici di
rect spre nemurire, smul- 
gîndu-se, in sfirșit, din 
anonimat, un cutare Chi- 
vu și un cutărică Stelian 

autobuzul care-l hurduca 
spre destinație.

Odată ajuns n-au mai 
avut ce-i face. S-a im- 
potrivit el, comandantul, 
dar băiatul a simțit că e 
o opoziție așa, ca să fie. 
L-a intuit concesiv : „Bi-

Băiatul care a stricat 
alinierea

ne, mă, Crețule, dacă in
siști... (De fapt, -Crețul» 
e o poreclă ; i se trage 
de la inelele părului său 
de culoarea mierii; în 
catalogul anului I de la 
Liceul de mecanică «Pro- 
gresul—Brăila e trecut 
nuhiele adevărat : POPA 
GRIGORE). A adăugat 
comandantul adresindu-se 
celorlalți : -Ei. care-l
luați cu voi ?». S-au co
dit băieții — unii, colegi 
de-ai lui, de la «Progre- 

Suclu și un „Ion plus Li
na", un Duro Anton și 
un Tokay Miclăus, fieca
re cu data fărădelegii și, 
intru și mai mare ne- 
timț, cu adresa de băști-

A
nă. Ba, tot aici, înfocatul 
„poet" Găină Alexandru 
din comuna Dămui. jude
țul Neamț, a „pictat", in 
cel mai pur stil de bilei 
periferic, piepții citorva 
stinci cu ciobănași și pa
trupede greu identificabi
le sub numele de oi, a- 
dăugind trei „poeme" cu 
litera de-o șchioapă. Iată 

sul»-, alții elevi la Liceul 
de cultură generală din 
însurăței. Tot comandan
tul a decis : «Vei lucra în 
echipa a doua din briga
da a patra !»“.

Asta a fost joi, 1 iulie 
1976.

Ce a urmat 2 Ceva nu 
tocmai ușor : lopata, soa
rele Bărăganului brăilean, 
arșița, lopata, praful, pă- 
mintul ca piatra, lopata, 
dormitorul comun, au 
urmat luni și marți, lo
pata, simbete și duminici, 
după care a mai ur
mat o...

Joi, 15 iulie 1976. Zi de 
bilanț pe Șantierul jude
țean al tineretului din 
comuna Bordei Verde 
(Brăila). In careul briga- 

unul drept mostră 1 „De 
la Lacu Roșu-n vale I 
Trece lumea-n pas do
mol / Admirind mergind 
la vale / Frumusețea-n 
jurul lor...". Semnat : 
Găină (și vă asigur că 
nu e pseudonim „lite
rar"). Harul, ca harul, 
are fiecare cit l-a hără
zit natura. Cit despre 
„frumusețea-n jurul lor", 
corectată de poetul Găi
nă, te apucă jalea.

Ce-ar fi să fie frumu
șel „invitat" obsedatul de 
anonimat care scirnăveș- 
te cu dohot și uleiuri mi
nerale acele podoabe ale 
naturii din celebrele Chei 
și pus să șteargă și să-și 
spele centimetru cu cen
timetru metrii pătrați de 
prostie 7 Exemplul lui ar 
mai scădea ceva din ape
tența de nemurire a al
tora „roși" de obsesia a- 
nonimatului.

Ioan GRIGORESCU

dierilor o sută de perechi 
de ochi smulg vorbele de 
pe buzele comandantu
lui : „S-a muncit bine. 
Voi, prima serie de bri
gadieri, ați depășit anga
jamentul asumat ; ați ta
luzat 1 112 m de canal de 
irigații, ceea ce înseamnă 
cam 10 000 mp. Locul I și 
titlul de fruntașă pe șan
tier l-a cîștigat echipa a 
doua din brigada a pa
tra..."

Undeva, în flancul 
sting cineva a stricat a- 
linierea. Ca să pară mai 
înalt s-a înălțat pe vîr- 
furile bocancilor și s-a 
dezechilibrat. Ceilalți par 
să nu-l fi observat pe 
autorul incidentului. Doar 
par. In realitate știu că 
pe locul acela, in careu, 
stă cel căruia tot șantie
rul îi zice... Crețul. Ceea 
ce nu știu brigadierii este 
că Popa Grigore, alias 
Crețul, și-a propus cu tot 
dinadinsul să se mai.„ 
înalțe.

Mircea BUNEA

ASA GÎNDESTE POPORUL,
9 9 7 AȘA ESTE DREPT!

Opinia publică dezbate în continuare cu cel mai viu interes și de
plină satisfacție PROIECTUL LEGII PRIVIND RECRUTAREA ȘI 
REPARTIZAREA FORȚEI DE MUNCA și PROIECTUL LEGII PRI
VIND ÎNCADRAREA INTR-O MUNCA UTILA A UNOR PERSOANE 
APTE DE MUNCA.

Numeroasele scrisori care sosesc, zi de zi, din toate colțurile țării 
mărturisesc, în unanimitatea opiniilor exprimate, aprobarea pe care 
cele mai largi categorii de cetățeni o dau măsurilor preconizate, dorința 
lor ca noile reglementări să intre cît mai curînd în vigoare, încre
derea că ele vor contribui, in ansamblul măsurilor politice, economice, 
sociale, educative, juridice, la progresul și prosperitatea patriei, spre 
bunăstarea materială și spirituală a fiilor ei, la triumful principiilor 
eticii și echității socialiste.

De asemenea, numărul mare de propuneri făcute pe marginea re
dactării textelor celor două proiecte de legi atestă dorința cetățenilor 
de a se asigura cit mai multă promptitudine și eficacitate aplicării vii
toarelor reglementări, subliniază obișnuința lor de a se ști consultați 
și ascultați Ia rezolvarea problemelor care interesează societatea, 
componentă esențială a democrației socialiste.

■ Ca majoritatea omenirii de pe 
acest pămînt românesc, drag, 

scump șl bogat, căutăm mereu să 
respectăm îndrumările calde din 
partea conducerii partidului și statu
lui privind conștiinciozitatea fiecă
ruia dintre noi, muncitorii, la locul 
de muncă, în familie și în societate.

De felul cum ne creează condiții 
de muncă și de trai ne dăm seama 
ce părinte bun ne este partidul, sta
tul nostru. Eu, ca un cetățean 
al republicii, un muncitor, am 
căutat și voi căuta să fiu, la 
locul de muncă, în familie și socie
tate, un muncitor înaintat. Mă 
exprim in fața dumneavoastră că 
șl aceste proiecte de legi au fost 
foarte binevenite și că dacă vor 
înțelege și acei inși care vînează un 
trai parazitar și vor munci, noi pe 
acest pămînt drag românesc vom fi 
cei mai fericiți oameni.

Zaharia POP 
șef de manevră, 
stația C.F.R. Oradea-est

In încheierea scrisorii, tovarășul 
Pop întreabă dacă, în perspectiva 
aplicării viitoarelor legi, o locuitoare 
de la sate va putea să ceară repar
tizarea prin oficiul forțelor de mun
că. Răspunsul este afirmativ, cu res

pectarea prevederilor art. 5 (în for
ma în care va fi adoptat) din Legea 
privind recrutarea și repartizarea 
forței de muncă.

EM întregul colectiv de muncitori 
™ din cadrul depozitului final Pîn- 
gărați, al unității forestiere de ex
ploatare și transport Bicaz, a dezbă
tut aceste proiecte de legi. Pretutin
deni la locul de muncă ele sînt a- 
probate și popularizate în rindul 
tuturor muncitorilor.

Așa cum în orinduirea noastră 
principiile eticii și echității socialiste 
țin seama de faptul că nimeni nu 
poate trăi fără să muncească și a- 
ceasta reprezintă o necesitate pen
tru afirmarea și dezvoltarea perso
nalității umane, pentru progresul ge
neral al societății, așa să se aplice 
aceste prevederi.

In tara noastră sînt condiții șl 
locuri de muncă corespunzătoare 
pentru fiecare om, atît pentru cei cu 
o calificare, cit și pentru cei ne
calificați, numai să fie bunăvoință 
din partea fiecărei persoane. NICI 
MUNCA FĂRĂ PlINE, NICI PÎINE 
tARA MUNCA !

Constantin LAZARUȚ 
muncitor

I Luînd act de cele două proiecte 
" de legi privind recrutarea și re
partizarea forței de muncă și respec
tiv încadrarea într-o muncă utilă a 
unor persoane apte de muncă, animat 
de bune intenții, fără a avea preten
ția că sugestiile sînt formulate în 
cele mai corespunzătoare condiții, 
dar asigurîndu-vă că au fost făcute 
sub semnul năzuinței sincere de a 
ajuta cu ceva la reglementarea cît 
mai urgentă a problemelor ce fac 

Din bogata corespondență sosită la redacție 
în legătură cu proiectele de legi 

referitoare la încadrarea în muncă

obiectul lor, formulez o serie de su
gestii.

In comune există necesar de locuri 
de muncă nu numai in cooperativele 
agricole, îneît propun :

redactarea ari. 5 al. 3 din primul 
proiect să includă, pentru locui
torii satelor care nu sint mem
bri C.A.P.. cerința avizului con
siliului popular comunal (bi
roul executiv).

Mai există posibilitatea ca unii stu- 
denți să-și întrerupă studiile ca ur
mare a exmatriculării pentru rezul
tate necorespunzătoare, absențe ne
motivate, abateri grave de la dis
ciplină sau morală.

Propun ca, eventual în redac
tarea art. 8 sau art. 13 din pri
mul proiect, să se prevadă și o- 
bligația instituțiilor de învăță
mânt superior de a informa cu 
aceste aspecte direcțiile pentru 
probleme de muncă și ocrotiri 

sociale în a căror rază de acti
vitate domiciliază fostul student. 

Cele două proiecte de legi sînt ani
mate de scopuri profund umaniste, 
vizînd desăvîrșirea personalității fie
cărui om, inclusiv a celor care înțe
leg mai greu noblețea eticii noastre, 
prevăzînd riscul alunecării lor pe o 
pantă imorală mai gravă.

Propun ca locurile de înca
drare menționate de art. 8 al. 2 
din cel de-al doilea proiect de

lege să fie denumite „centre de 
muncă și formare profesional- 
cetățenească".

Marinei D1M1TRIU 
economist principal.
Institutul de cercetare
și proiectare al județului lași

Q Mai multi cititori, printre care 
““ Alexandru LUPA, din comuna 
Ulmenj. județul Maramureș, Constan
tin C. BALU, din comuna Devesel, 
județul Mehedinți, propun ca, odată 
cu intrarea în vigoare a noilor regle
mentări, să se facă o reconsiderare 
largă a locurilor de muncă, in sensul 
îndreptării omului corespunzător 
spre locul corespunzător. Sînt citate 
exemple ca : meseriași croitori lu
crează ca gestionari în comerț, în 
timp ce există absolvenți disponibili 
ai liceelor economice, iar pe de altă 

parte, comuna n-are atelier de croito
rie ; cadre didactice cu studii 
incomplete dețin norme întregi, 
în timp ce absolvenți de insti
tute pedagogice sînt, tot în mediul 
rural, suplinitori. Din unele orașe ni 
se semnalează că : țesători, frezori, 
finisori, croitori sînt încadrați ca os
pătari, vînzători, barmani, iar horti
cultori, veterinari, contabili-mer- 
ceologi agricoli sînt încadrați ca dac- ‘ 
tilografi, primitori-distribuitori, ca

sieri, încasatori la I-.G.O. și I.T.A. ; 
în toate aceste cazuri există oameni 
apți de muncă ce au pregătirea sau 
studiile prevăzute pentru posturile 
ocupate de alții, ce au o cu totul altă 
specializare, necesară la rîndul ei la 
alte locuri de muncă.

PB Este necesar să fie prevenită si- 
“ tuația persoanelor care, fiind ca
pabile de a munci, dar intrind în 
una din excepțiile prevăzute de pro
iectul Legii privind încadrarea intr-o 
muncă utilă a unor persoane apte 
de muncă, totuși realizează venituri 
pe căi ilegale sau imorale. Consider 
deci necesar a se adăuga :

Art. 4 (2) Pentru persoanele 
capabile de muncă, excepțiile 
de la obligativitatea muncii 'în
cetează dacă acele persoane re
alizează venituri pe alte căi 
decit cele legale.

Pentru organizarea și rapiditatea 
influențării obștești prevăzute dc 
art. 7 ar putea să fie antrenate și 
comisiile de judecată, cu mențiunea 
unei largi participări cetățenești la 
ședințele la care s-ar dezbate nece
sitatea încadrării în muncă a cuiva. 
De unde următorul text pentru :

Art. 7 (1) — Persoana care re
fuză în mod repetat și fără mo
tive întemeiate să se prezinte 
in locul unde a fost încadrată 
în muncă și duce o viață para
zitară va fi pusă in discuția 
comisiei de judecată de pe lin
gă consiliul popular în raza că
ruia domiciliază, care-și va des
fășura lucrările în fața adunării 
cetățenești.

Mai semnalez că proiectul respec
tiv nu precizează care anume instan
ță judecătorească are competența 
aplicării art. 8 și 9. Propun ca art. 9, 
al. 1 să se încheie astfel :

Instanța competentă este ju
decătoria in raza căreia își are 
reședința persoana în cauză.

loan Alexandru SOLOMON 
str. Visarion nr. 26 — București

Același corespondent semnalează 
o cerință pe care o desprindem 

și din alte scrisori, ca cele trimise de 
Nicu SBUCHEA din Hațeg. Ioan D. 
POP din București ș.a., anume aceea 
ca reglementările să cuprindă ter
mene precise pentru toate părțile 
cărora le revin obligații în aplicarea 
viitoarelor norme legale.

Aceste termene sînt, în mod 
special, puse în legătură cu art. 
8. al. 2 (comunicarea de către 
unitățile socialiste a schimbări
lor intervenite in necesarul for
ței de muncă), art. 9 (comunicări 
privind eliberările din locurile 
de deținere) din primul proiect 
și art. 6, al. 2 și 3 (prezentarea 
la unitatea socialistă și încadra
rea persoanei repartizate), art. 7 
și 8 (înțelesul noțiunii de refuz 
„sistematic" fi durata perioadei 

de sprijin educativ acordat de 
adunarea cetățenească), art. 9 
(sesizarea judecătoriei), art. 10 
(punerea in aplicare a hotăririi 
judecătorești) din cel de-al doi
lea proiect.

EH Sînt muncitor mecanic la Uzina 
“■ de mașini grele București. Am 
luat cunoștință cu deosebită satisfac
ție de proiectele de legi publicate în 
presă și o spun cinstit că le susțin 
din toată inima.

Nu este cazul să înșir aici realiză
rile regimului nostru. Ele sînt cu
noscute și se pot vedea la tot pasul. 
Vreau să spun însă că, prin înca
drarea in muncă a tuturor cetățeni
lor apți de muncă, statul nostru va 
cîștiga -inclusiv un și mai mare pres
tigiu internațional. De ce ? Pentru 
că vor dispărea bișnițarii și chilipir
giii, trîntorii și paraziții care trăiesc 
în fond pe spinarea celor ce mun
cesc și-i sfidează pe oamenii cinstiți.

Am asistat nu de mult în plin cen
trul Capitalei cum cîțiva bișnițari au 
tăbărit pe un străin pentru a obține 
ceva obiecte și-mi venea să intru în 
pămint de rușine. Este un caz care 
mă revoltă^ și care cred eu că ar fi 
echitabil să nu se mai întilnească.

Cu stimă și încredere,

Spiridon UNGLREANU 
șoseaua Giurgiului nr. 72—86, 
ap. 95 — București

E3 Proiectul legii privind recrutarea 
și repartizarea forței de muncă 

și Proiectul legii privind încadrarea 
într-o muncă utilă a unor persoane 
apte de muncă au stîrnit o vie satis
facție și o mare bucurie în rîndul 
oamenilor muncii din țara noastră. 
Ele au arătat încă o dată că viața 
parazitară nu are nimic comun cu 
etica și echitatea socialistă.

Alexandru BARZU
Aleea Izvorul Oltului 1 
bloc 26, scara 8, ap. r3 — 
București
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■ FAPTUf!
DIVERS

I Micii I
| pompieri
| în „focul" I

întrecerii
La Alba Iulia s-a deschis ta- | 

băra națională a formațiunilor 
„Prietenii pompierilor". Sint I 
prezenți reprezentanții tuturor 
județelor și ai municipiului I 
București. Cine sînt „prietenii . 
pompierilor" reuniți in tabăra 
amintită 7 în cazul de față, prie
tenii pompierilor slnt pionierii ! 
Programul taberei este pe cit de 
încărcat, pe atit de atractiv t 
excursii, vizite, întreceri cultu- • 
ral-artistice și sportive. Cu alte | 
cuvinte, micii pompieri se află 
într-un „foc continuu". Va avea | 
loc, bineînțeles, și un concurs. 
Probele dificile vor pune la în
cercare pregătirea și îndemîna- 
rea micilor pompieri. Deși în * 
vacanță, întrecerea pionierilor ] 
din tabăra de la Alba Iulia nu 
e privită ca o simplă joacă de I 
copii. Dimpotrivă. Ei știu foarte . 
bine că nu e glumă jocul cu 
focul.

Incorupti
bilul |

Noul spital din Satu-Mare

INVESTIȚII PENTRU SĂNĂTATE

„Școala de pe Arieș“

Un tinăr subofițer de miliție 
(promoția 1975), Gheorghe Po
pescu, i-a surprins pe raza lo
calității Buftea pe doi conducă
tori auto — Ovidiu Popescu fi 
Vasile Jianu — conducind auto
vehiculele sub influența alcoolu
lui. Văzind cit de acuzatoare i-a 
ieșit analiza probelor de labora
tor, după recoltarea sîngelui, 
Vasile Jianu s-a apropiat de 
urechea tinărului subofițer, șop- 
tindu-i:

— Cit să-ți pun tn buzunar ca 
să nu pui la dosar drăciile de 
analize 7

— Vă rog să vă retrageți cu
vintele. Sună a mită — l-a aver
tizat subofițerul.

— Așa sint banii > sunători. 
Cit mă costă 7 O mie de lei 7 
Două ?... Zece 7...

Surprins in flagrant, in timp 
ce incerca să-i dea tinărului 
subofițer 15 000 de lei, Vasile 
Jianu și-a mai adăugat o infrac
țiune. Parcă nu-i ajungea ce 
făcuse.

„Eu închid 
ochii, 
tu deschizi 
punga"

La Mediaș s-au terminat 
cercetările în cauza privin- 
du-i pe Iren Sterns, fostă ges
tionară a unui magazin de 
textile-tricotaje din localitate, și 
pe Vasile Flesariu, fost revizor 
de gestiune. Cei doi „foști" au 
făcut ce au făcut și au păgubit 
avutul statului, prin sustrageri 
repetate de bani și mărfuri, de 
84 329 lei. Cum ? De cîte ori se 
făcea inventarul, erau trecute 
mărfuri inexistente în magazin 
la ora respectivă, dar „copiate" 
după alte inventare anterioare. 
„Eu Închid ochii — spunea re
vizorul — tu dictezi cam ce crezi 
că vezi prin rafturi, după care 
îmi dai și mie partea !“. Din a- 
semenea „părți" și-a făcut revi
zorul și vilișoară, și mașinuță, 
și cîte șl mai cîte. Fiind vorba 
de textile și tricotaje, procedeul 
celor doi a fost găsit cusut cu 
ață albă, drept care acum ur
mează să mai fie „descusuți" și 
în fața instanței de judecată.

Numitul 
„Pîrjol" 
s-a ars

I 
I

I

In cursul acestui 
cincinal se alocă 9.5 
miliarde lei pentru in
vestiții in construcții 
și dotări sanitare, de- 
pășindu-se cu mult 
prevederile inițiale ale 
Directivelor Congre
sului al XI-lea al 
partidului.

Comparativ cu pre
vederile inițiale din 
Directive, planul cin
cinal recent aprobat 
de Marea Adunare 
Națională stabilește 
majorări esențiale : în 
loc de spitale cu peste 
23 mii de paturi si 41 
policlinici se vor con
strui spitale cu peste 
38 000 paturi și 81 po
liclinici, din care ma
joritatea covîrșitoare 
pe lingă spitale.

Încercînd să pătrun
dem sensul acestor ci
fre. aflăm la Ministe
rul Sănătății că este 
vorba de spitale și 
unități ambulatorii cu 
o capacitate depășind 
pe cea a tuturor uni
tăților de asistentă 
medicală din România 
antebelică. Așadar, tot 
ce s-a creat în tara 
noastră în tot de
cursul istoriei organi

zării sanitare, pînă la 
cel de-al doilea război 
mondial, facem acum 
în numai cinci ani. La 
finele acestui cincinal 
vom dispune de apro
ximativ 9,2 paturi de 
spital la mia de lo
cuitori. Dezvoltarea

Astfel, se vor construi 
aproape 400 de dis
pensare, îmbunătățin- 
du-se condițiile pen
tru acordarea asisten
tei medicale. îndeo
sebi în mediul rural : 
se vor mai construi 23 
statii de salvare, îm-

țîndu-se 530 noi uni
tăți de lucru stomato
logice.

Se dezvoltă rețeaua 
de oreșe. căreia i se 
vor adăuga peste 87 000 
noi paturi, precum și 
cea de leagăne, care 
se extinde cu 6 300 de

rea cu aparatură și uti
laje de specialitate va 
cunoaște un ritm mult 
mai accelerat. De a- 
semenea. ținînd sea
ma de faptul că ac
țiunea de construire a 
cîte unui 6pital mare 
județean în fiecare

• în acest cincinal — mai mult decît în întreaga perioadă antebelică 
de dezvoltare a sistemului sanitar © 38 000 paturi în spitale noi 

© Accesibilitate sporită la unități de înaltă specializare

amplă pe care o va 
cunoaște rețeaua de 
policlinici va permite 
acordarea asistentei 
medicale ambulatorii 
specializate la mili
oane de persoane. 
Alte comparații pri
vind confortul, dotarea 
și nivelul asistentei 
medicale nici nu s-ar 
mai putea face, din 
cauza diferentelor ca
litative care au inter
venit.

Creșteri însemnate 
ale ritmului dezvoltă
rii se înregistrează si 
la celelalte obiective 
de ocrotire a sănătății.

bunătătindu-se simți
tor asistenta de urgen
tă. Pentru ca aceasta 
să fie mai operativă, 
se prevăd dotarea cu 
autosanitare, si moder
nizarea parcului de 
vehicule existent, fi
nind seama de impor
tanta sporită în trata
mente si intervenții 
chirurgicale a sîngelui 
și preparatelor de 
sînge, în acest cincinal 
se vor construi 16 cen
tre de recoltare si 
conservare a sîngelui. 
îmbunătățiri structu
rale cunoaște asistenta 
stomatologică. înfiin-

locuri. De asemenea, 
se prevede construirea 
a 12 localuri pentru 
laboratoarele . centre
lor sanitare-antiepide- 
mice.

Analizînd datele pri
vind investițiile sani
tare în cursul acestui 
cincinal, se constată o 
pondere mare a sume
lor alocate pentru do
tări. Este vorba atît 
de înzestrarea noilor 
unități, cît și de com
pletarea cu instalații 
și aparatură medicală 
modernă a unor uni
tăți existente. Echipa

centru de județ este 
aproape încheiată, pla
nul de investiții sani
tare prevede, pe de o 
parte însemnate fon
duri pentru construc
ții de spitale clinice 
și unități de înaltă 
specializare, care con
tribuie în același timp 
la lărgirea bazei de 
cercetare si învătă- 
mînt, iar pe de altă 
parte amplasarea de 
spitale teritoriale in 
orașele industriale în' 
curs de dezvoltare ra
pidă. care necesită si 
□ bază materială co-

respunzătoare pentru 
ocrotirea sănătății. De 
asemenea, se vor face 
extinderi la unități sa
nitare existente. Prin
tre unitățile din prima 
categorie se numără 
Spitalul clinic de chi
rurgie reparatorie din 
Capitală. Spitalul cli
nic de contagioși Cra
iova, spitalele clinice 
din Iași, Tg. Mureș, de 
asemenea începe con
strucția la cel din 
Cluj-Napoca si la 
multe alte unități. Cit 
privește rețeaua de 
spitale si policlinici 
teritoriale. într-unul 
sau două din orașele 
fiecărui județ se con
struiesc cîte un spi
tal și o policlinică.

Realizarea acestui 
volum sporit de in
vestiții în domeniul 
ocrotirii sănătății a 
devenit posibilă pe 
baza dezvoltării dina
mice a economiei 
noastre socialiste si 
reflectă grija deose
bită a partidului și 
statului pentru sănă
tatea întregului popor.

Al. PLAIEȘU

Imaginea și comentariul acestui 
documentar, recentă producție a 
studioului „Alexandru Sahia", ne 
poartă în comuna Sălclua (Alba) 
din Munții Apuseni, comună al că
rei nume evocă nu numai istoria 
veche a românilor sau fapte din 
vremea lui Avram Iancu, ci și mo
mente eroice ale luptei de rezis
tență antihitleristă. Filmul schi
țează, fugar, dar expresiv, frumu
sețea împrejurimilor acestui sat de 
pe valea Arieșului ; de asemenea, 
pelicula sugerează, implicit, izola
rea naturală a acestei vetre româ
nești, distanțele care au despărțit-o 
de marile centre urbane, de cetă
țile științei și ale culturii. Specta
torul este apoi implicat într-o 
„mișcare", îritr-o demonstrație de 
sens opus menită să arate cum, în 
condițiile socialismului, aceste dis
tanțe „s-au redus", cum viața sa
tului a fost racordată la efortul de 
renaștere, de înflorire economică și 
spirituală a țării, cum „s-a apro
piat" Sălciua de oraș și cum — sub 
aspectul particular, reflectat de 
film : școala — rrtica așezare s-a 
transformat într-un important așe- 
zămînt cultural. îi vedem pe copiii 
din Sălciua însușindu-și raționa
mente matematice, legile geome
triei și ale fizicii, tainele naturii 
— în moderne laboratoare de ma
tematică, fizică, chimie și biologie. 
Și iată-i mergînd ca niște energici 
„fermieri" pe „moșie" — lotul ex
perimental al școlii ; inițiindu-se 
în secretele „brățărilor de aur" ale 
cltorva meserii, în cadrul ateliere
lor școlare. Și, văzîndu-i, recunoaș
tem. pe bună dreptate, că acești 
elevi ai școlii de pe Arieș sînt

demni de invidiat de mulți din co
legii lor din Alba Iulia, Cluj-Na- 
poca ori din capitala țării.

Oglindă a înfloririi moderne a 
unei școli și a unui sat, filmul 
Floricăi Holban (scenariul și regia) 
și al lui Ion Bîrsan (imaginea) 
conține, totodată, un semnificativ 
portret : portretul moral al unui 
profesor de matematici, care, din
colo de frumusețea raționamente
lor. dincolo de logica gîndirii do
meniului său de specialitate, a fost 
atras de un generos ideal de ani
mator și de dascăl — idealul mo
delării complexe, în pas cu cerin
țele vremii, a tinerei generații. 
„Am vrut să valorific, pentru copiii 
din Sălciua, șansele egale pe care 
orînduirea socialistă le acordă tu
turor tinerilor țării", mărturisește 
profesorul la începutul filmului. 
Iar pelicula izbutește să arate cum, 
în virtutea acestui ideal, dascălul 
a știut să mobilizeze deopotrivă 
părinții copiilor și întregul corp 
didactic, cum „visul" a devenit 
realitate.

„Școala de pe Arieș" ilustrează 
cît de necesară și cît de rodnică 
poate fi voința de bine, de pros
peritate spirituală a individului, a 
omului, a acelui om care, conform 
unui străvechi proverb românesc, 
poate „sfinți locul", cît de impor
tante sînt spiritul de inițiativă, 
perseverența, pasiunea, ingeniozi
tatea și mai ales dragostea dască
lului pentru elevii săi, simțul său 
de responsabilitate comunistă pen
tru viitorul acestora.

Natalia 
STANCU-ATANASIU

Complexul de odlhnd al U.G.S.R. din Eforie Nord
Foto : Agerpres

Din fondurile sindicatelor

Noi complexe sanatoriale, 
cluburi și case de cultură

în cursul acestui cincinal, din fon
durile sindicatelor se construiesc 
noi complexe sanatoriale, case de 
cultură și cluburi sindicale. Tre
buie menționat că fondurile ce se 
alocă în acest scop depășesc cu mai 
bine de cincizeci la sută pe cele uti
lizate în cincinalul trecut. Printre 
obiectivele mai importante care vor 
întregi rețeaua de construcții sociale 
ale sindicatelor se numără comple
xele sanatoriale de la Covasna. Olă- 
nești, Băile Felix, Govora, Sovcja, 
Borsec, Vatra Dornei, Buziaș, Hercu- 
lane. O bună parte dintre acestea se 
află de pe acum în diferite faze de 
construcție și urmează să fie date 
în folosință încă din acest an. La 
Eforie Nord s-a dat în folosință în 
acest an un complex de odihnă, iar 
un altul va începe să fie construit 
în curînd la Predeal. în unele din 
stațiunile amintite, în afară de com
plexele noi se prevăd și extinderi la 
cele existente.

în actualul cincinal, zestrea de 
complexe sanatoriale pentru trata
ment și odihnă ale sindicatelor va 
spori cu 7 600 locuri pe serie, ceea 
ce înseamnă posibilități de tratament 
și odihnă pentru încă peste 150 000 de 
oameni ai muncii anual. Prin darea 
în folosință a noilor complexe sana

toriale se asigură, totodată, o valo
rificare mai eficientă a factorilor na
turali de tratament (nămoluri, ape 
termale, ape minerale etc.). La sta
bilirea profilului sanatoriilor s-a a- 
vut în vedere starea sănătății popu
lației active și a tendințelor de vii
tor, acordîndu-se prioritate sanatorii
lor pentru tratamentul reumatisme
lor, al bolilor cardiovasculare, renale 
și al nevrozelor.

Concomitent cu construirea de noi 
sanatorii și extinderea celor existen
te continuă acțiunea de dotare a 
centrelor muncitorești din țară cu 
case de cultură ale sindicatelor și 
cluburi sindicale. Astfel, în actualul 
cincinal se prevede construirea de 
case de cultură la Arad, Constanța, 
Satu-Mare, Hunedoara, Miercurea 
Ciuc, Brașov, Alba Iulia.

Pe lîngă întreprinderi mai mari și 
Jn unele centre industriale tinere se 
construiesc cluburi sindicale, cu săli 
de spectacole și anexe pentru activi
tatea diferitelor cercuri artistice. A- 
semenea cluburi se construiesc la 
Copșa Mică, Zărnești, Călan, Caran
sebeș, Băilești, Buftea etc. în Ca
pitală se vor construi un club al sin
dicatului lucrătorilor din comerț și 
unul pe lingă fabrica de confecții și 
tricotaje.

• BRĂILA. La clubul U.J.C.M. 
a fost prezentat recitalul de 
poezie patriotică 
acestui
850 de ________ _ _____
dioficare din Făurei, în cursul 
acestei săptămîni sînt progra
mate emisiuni despre realizări
le obținute de oamenii muncii 
în cinstea zilei de 23 August, 
informări despre evenimentele 
politice interne și externe, e- 
misiuni culturale. Brigada artis
tică de la Spitalul județean Bră
ila a prezentat montajul literar- 
muzical „Eroi au fost, eroi sint 
încă". Clubul tineretului a găz
duit concursul de recitări cu 
tema „Sub flamura partidului 
biruitoare". întreprinderea cine
matografică județeană prezintă 
în această săptămînă la cine
matografele din comune un ci
clu de filme documentare des
pre realizările oamenilor mun
cii în anii luminoși ai socialis
mului. e CLUJ. In cinstea me
canizatorilor și cooperatorilor 
din comuna Cojocna, care s-au 
distins în campania de recolta
re a cerealelor și a furajelor, 
organizația comunală de partid 
și primăria au inițiat organi
zarea unui program cultural-ar
tistic. Pe lingă formațiile locale 
a evoluat și ansamblul folcloric 
„Transilvania" al întreprinderii 
mecanice de material rulant „16 
Februarie" din Cluj-Napoca, 
laureat al unor concursuri in
ternaționale. Peste 400 de me
canizatori din C.A.P. Cojocna, 
Boju, Cara și de la ferma I.A.S. 
Larga au aplaudat măiestria in- 
terpreților. Ansamblul „Fluiera- 
șul“ al Combinatului de pielă
rie și încălțăminte „Clujeana" 
se află pentru a treia oară in 
Grecia, unde participă la un 
festival folcloric internațional. 
Ansamblul este format din ti
neri și tinere fruntași în pro
ducție. în ultimele luni forma
ția a dat 80 de spectacole pen
tru fruntașii în producție din 
secțiile și atelierele combinatu
lui, pe scenele din orașele și 
comunele județului, o VASLUI. 
In întreg județul este prezen
tată expunerea „Eliberarea pa
triei noastre de sub dominația 
fascistă — moment hotărîtor în 
făurirea orînduirii socialiste pe 
pămlntul României". Centena
rul independenței de stat a

pămînt". 
abonați ai

„Sîntem 
Pentru 

stației de
ai 

cei 
ra-

României șl răscoalele din 1907 
sînt temele cărora le sînt dedi
cate lucrările realizate în aces
te zile de participanții la tabă
ra județeană de pictură organi
zată de U.A.P. în colaborare cu 
comitetul județean de cultură 
și educație socialistă, a TE
LEORMAN. Sub genericul „23 
August, moment crucial in via
ța patriei și a poporului ro- 
mân“ în întregul județ au fost 
prezentate expuneri. La Alexan
dria și Tr. Măgurele au avut 
loc simpozioane, iar stațiile de 
radioficare din Piatra, Furcu- 
lești, Dțăgănești-Vlașca, Smîr- 
dioasa și alte localități au evo
cat mărețul eveniment și au 
transmis informații privind fap
tele de muncă ale lucrătorilor 
din agricultură. • GORJ. Cea 
de-a Xl-a ediție a Festivalului- 
concurs al cintecului, jocului și 
portului popular din Gorj a de
butat, la Tg. Jiu, printr-o se
siune de comunicări pe tema : 
„Tradiție și inovație în arta 
populară și în folclorul gorje- 
nesc", în cadrul căreia au fost 
prezentate 18 referate științifi
ce. Festivalul a cuprins, de-a 
lungul a două zile, la Tismana 
și Tg. Jiu, bogate manifestări 
culturale : vernisajul unei ex
poziții de artă populară și arti
zanat, parada portului popular 
din Gorj, numeroase spectacole 
folclorice încheiate cu gala lau- 
reaților. De relevat că la actu
ala ediție s-au prezentat în con
curs numai reprezentanți pro
movați în urma desfășurării fa
zelor de preselecție în 9 centre 
din județ. • V1LCEA. La re
ședința de județ, a fost organi
zat un schimb de experiență cu 
tema „Contribuția gazetelor de 
perete, ca forme ale muncii po
litice de masă, la mobilizarea 
oamenilor muncii pentru reali
zarea sarcinilor de plan, pentru 
Întărirea ordinii și disciplinei". 
Lectori și activiști ai comitetu
lui județean de partid, aflați în 
mijlocul constructorilor de hi
drocentrale de pe Lotru și al 
forestierilor din parchetele 
U.F.E.T. Brezoi, au prezentat 
proiectul Legii privind recruta
rea și repartizarea forței de 
muncă și proiectul Legii privind 
încadrarea într-o muncă utilă 
a unor persoane apte de muncă.

Corespondenții „Scînteii"
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Dubla excursie pe tărimuri 
moldave

(Urmare din pag. I)

Informații utile pentru perioada 21-24 august 1976

Sub învinuirea de „abuz tn 
serviciu contra intereselor ob
ștești" este cercetat de către or
ganele de anchetă numitul 
Traian Pirjol, de profesie con
ducător auto, cu domiciliul 
în comuna Almăj, județul 
Dolj. Ce a făcut numitul Pir
jol 7 Numitul Pirjol a confundai 
mașina statului cu una perso
nală și a inceput s-o folosească 
altfel decit i se cerea de la 
I.T.A. — întreprinderea de 
transporturi auto. Și nu avea 
Pirjol in primire o mașinuță 
oarecare, ci o ditamai autobas
culantă (31—DJ—704), cu care 
transporta (cui dorea și... plătea) 
tot felul de materiale de con
strucție. Pe scurt: curse pe as
cuns. Acum e chemat să răspun
dă in spiritul legii. Pe fată.

Unde ești, 
tată?

Aceasta este întrebarea pe 
care și-o pun mereu două fe
tițe — Viorica și Mărioara. Și 
nimeni nu le poate răspunde de 
mai bine de un an, mai precis 
din primăvara lui 1975, cind ta
tăl lor, L. Ștefan, din comuna 
Died, județul Arad, a plecat ni- 
tam-nisam de-acasă, fără să mai 
dea vreun semn de viață. Fami
lia și organele de miliție ne-au 
rugat să le acordăm pe această 
cale sprijinul în găsirea tatălui 
fugar, pe care fetițele îl așteaptă 
cu drag.

Rubricd redactată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților
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melanholic și paseist. Degeaba de
vine, căci ce făcea de sîrg și oare
cum deosebit dumnealui șătrarul in
tr-o prea înaltă zi de ospeție, se 
află cu totul la îndemîna oricărui 
călător de astăzi în preajma orică
rei așezări mai răsărituțe, unde nici 
sarmalele, nici puiul fript nu dau 
de rușine pe moldovean de la Foc
șani la Botoșani, alivenci și plăcinte 
ca la Orașul Gheorghiu-Dej am 
mîncat rar, peștii scormoniți din 
iazul de la Strunga s-au arătat deo
sebit de vrednici, pita, brinza și 
ceapa ce au bucurat într-atit pe că
pitanul Ilie Turculeț ori pe dulgherii 
de la moara popii Nicoară pot azi 
bucura pe orice om nevolnic în 
orice loc și ceas s-ar găsi în Mol
dova. Cit privește acele ulcioare la 
care noi ne limpăim buzele și în
cercăm să iertăm o parte din 
trecut pentru dulceața vinului 
de-atunci și plăcuta petrecere (de 
care Sadoveanu nu lipsește a ne 
spune că era amestecată cu destulă 
drojdie și desnădejde), stau martor 
că și azi pivnițele cele mari de la 
Cotnari slobod prea plăcute licori 
care îndeobște merg în propriile 
noastre prăvălii și în propriile 
noastre gîtlejuri, iar cînd se sumet 
să-și arate vrednicia prin alte 
locuri, bat pe mai toți la întrecere 
și se întorc încărcate de colane de 
medalii, cîte n-au strălucit niciodată 
pe piepturile boierilor și slujbașilor 
lui Duca Vodă, dar strălucesc as
tăzi peste faptele unor ispravnici 
oenologi. Lasă că și 2 000 de hec
tare de un asemenea vin nu e puțin 
lucru față de cîte vor fi fost. Lasă 
că nici concurența altor mai noi și 
strălucite podgorii românești nu e 
puțin lucru. Știu că vinul băut in 
taină, din puțin și ascuns, din faptă 
făptuită cu mîinile și privegheată 
cu ochii ia alt preț decît poloboace- 
le de patru vagoane, țevile de sti
clă, marile mecanizări. Dar eu zic 
să ne bucurăm nespus că ceea ce se 
găsea odinioară în ulcioare cu grijă 
tăinuite și cruțate de năvăliri sa 
găsește astăzi pe orice masă, cu 
gust și aromă cît mai învecinate

aleselor modele, așa fel ca tot omul 
să-și dea seama, pînă la un punct, 
de bucuria abatelui de Marenne, sol 
frinc spre marele Padișah.

Multe au fost trecerile între cele 
două ale mele excursii și multe ar 
mai fi de numărat în izbitoarea 
neasemănare a timpilor. Dar nu 
vreau să lungesc și am să mă bucur 
de acest ultim și mare gînd ce mi-a 
6tăruit în minte mereu în timp ce 
visam că mă tirăsc in nevolnic con
voi, prin țară bună și jac și pradă, 
cum era, și medeanuri deșarte, și tîr- 
guri arse și oameni băjeniți, spre în
fricoșata necruțare a stăpînirii străi
ne de la Stambul, care a făcut sute de 
ani moșilor noștri să le tremure car
nea a vremelnicie: iată, ziceam, unde 
se duce ava Paul de Marenne nu mai 
e pentru noi năpăstuire, ci bună și 
dreaptă înțelegere cu oameni de-o 
seamă ; năvală și izbeliște nu mai cu
noaștem, nici nu ne mai află cu 
miini rugătoare sau goale ; pe pă- 
mintul bordeielor se înfățișează azi 
o țară asemănătoare celor ce-au 
sporit mai demult și s-au cuprins 
și s-au întins iar acum sînt și ele, 
ca și noi, oblăduitoare păcii, căci 
n-au încotro, și împilare încape în 
lume tot mai puțină. Și iată că după 
ce am murit de-atîtea ori de iata
gane sau m-au sfărîmat în tropot 
de cal, mă plimb acum în tara mea 
liberă, în mașina făcută de frații 
mei, care au și ei mașini, pe frac
turi și poduri durate de frații mei, 
care se plimbă și ei pe ele, prin 
ogoare lucrate de frații mei, din 
care mîncăm noi toți ; și mult l-ar 
prinde mirarea pe ava Paul de aș 
apuca să-i spun, eu sau alți frați ai 
mei, ce literatură sau teatru se face 
la el în țară, ori aiurea pe lume ; 
pe o lume care s-a deschis înțele
gerii și cuprinderii noastre de foști 
bordeieni, ridicați în picioare fără 
frică, răzăși mai vrednici și la trea
bă și la ospeție decît dumnealui 
șătrarul Griga și (deși prezicerile 
căpitanului Turculeț sînt uneori mai 
exacte decît ale meteorologilor noș
tri) avînd cu mintea ,și inima un 
semn sigur al viitorului, care se 
află în însăși dorința noastră aprigă 
de a-1 înfăptui.

Orarul magazinelor 
din Capitală

Sîmbătă 21 august, toate magazi
nele de desfacere, cu unul și două 
schimburi de lucrători, vor func
ționa după programul zilei respec
tive. cu excepția magazinelor de 
produse alimentare cu un schimb 
de lucrători, care vor funcționa în 
program prelungit, pînă la ora 20.

Duminică 22 august, unitățile de 
desfacere vor funcționa după urmă
torul program : în sectorul alimen
tar, magazinele alimentare generale, 
băcăniile, magazinele de mezeluri- 
brînzeturi și de produse lactate — 
între orele 6,30—12, magazinele de 
cafea-dulciuri — între orele 7—12, 
magazinele de carne, legume-fructe, 
halele și piețele — între orele 6—12, 
magazinele de pîine — între orele 
6—13 ; magazinele din sectorul ne
alimentar vor fi deschise intre orele 
8—12.

Luni 23 august, toate unitățile de 
desfacere vor fi închise, cu urmă
toarele excepții : magazinele de 
pîine (50% din rețea), care vor func
ționa între orele 6—10, centrele de 
desfacere a laptelui și gheței, în
tre orele 5—10, tutungeriile (50% din 
rețea) — între orele 7—11.

Marți 24 august, toate unitățile 
care au program de funcționare 
duminica vor lucra după programul 
obișnuit de duminică.

★
Unitățile de alimentație publică, 

precum și unitățile din zonele de 
agrement șl de pe traseele turistice, 
vor funcționa după orarul obișnuit, 
cu excepția acelora care servesc 
coloanele de manifestanți și care în 
ziua de 23 august vor începe activi
tatea la ora 12.

Oficiile P.T.T.R.
în zilele de 22, 23 șî 24 august vor 

fi deschise, intre orele 8—20, ofi

ciile P.T.T.R. nr. 1, 4, 7. 10. 12. 18, 
32. 39, 53, 57. 61, 63, 66 și 69. La 
celelalte oficii va funcționa. între 
orele 8—14, cîte un ghișeu de eli
berare a coletelor.

Asistența sanitară
în perioada 22—24 august servi

ciile de gardă ale spitalelor de 
adulți și copii vor funcționa în pro
gram permanent. Policlinicile terito
riale principale de sector (de adulți 
și copii) vor asigura în tot cursul 
zilei și nopții gardă pentru consul
tații pe profil de boli interne șl 
respectiv pediatrie. Asistenta la do
miciliu pentru adulți va funcționa 
în acest interval centralizat la ni
velul Statiei de salvare. Serviciile 
de asistentă la domiciliu pentru 
copii vor funcționa permanent, atît 
ziua, cît și noaptea.

Serviciile de gardă de stomatolo
gie șl oftalmologie vor funcționa la 
Policlinica Colțea, în program per
manent. Urgențele stomatologice a- 
părute în această perioadă între 
orele 8—20 se vor asigura și prin 
Policlinica spit. Dr. I. Cantacuzino, 
din șos. Colentina nr. 58 ; Centrul 
stomatologic Avrig — str. Avrig nr. 
9—19 ; Centrul stomatologic — Baba 
Novac nr. 2 ; Policlinica dr. Gh. Ma
rinescu — șos. Berceni nr. 10 ; Cen
trul stomatologic Victoria — Cal. 
Victoriei nr. 1—3 ; Centrul stomato
logic Pol. Pajura. Urgențele O.R.L. 
din sectoarele 1. 2, 3 și 7 vor fi re
zolvate de clinica O.R.L. Colțea, iar 
cele din sectoarele 4, 5. 6 și 8 prin 
Centrul de fonoaudiologie Panduri.

Programul farmaciilor
în zilele de 23 și 24 august vor fi 

deschise în permanență — ziua și 
noaptea — unitățile farmaceutice 
care funcționează cu trei schimburi : 
farmacia nr. 2 — Bd. Leontin Sălă- 
jan. Complex Corn. A. 14, farmacia 
nr. 5 — Bd. G-ral Magheru 18. far
macia nr. 9 — Șos. Ștefan cel Mare 
1—7. farmacia nr. 20 — caL Șerban

Vodă 43. farmacia nr. 22 — Bd. Re
publicii 65. farmacia nr. 46 — Șos. 
Mihai Bravu 274, farmacia nr. 50 — 
Berceni sud-Complex Com. 1. far
macia nr. 53 — str. Băiceni 1 (Dru
mul Taberei), farmacia nr. 69 — Bd. 
1 Mai 343, farmacia nr. 70 — Calea 
Rahovei 399. farmacia nr. 93 — Șos. 
Giulești 123 și punctul farmaceutic 
nr. 12 de pe peronul Gării de Nord.

Vor mai fi deschise în ziua de 
23 august, între orele 6—20, urmă
toarele farmacii: nr. 4, 6, 7, 10, 11, 
18, 25. 32. 48, 68, 78, 79. 84, 85, 89, 
123. Tot în ziua de 23 august vor 
mal fi deschise, între orele 7,30—20, 
farmaciile nr. 3, 8, 13, 17, 21, 30, 38, 
39. 40. 43, 44, 49, 54. 56, 61, 63. 65, 
66. 67, 72. 74, 101, 103, 111 și punctul 
farmaceutic nr. 40 din Pasajul „Ni- 
colae Bălcescu".

în ziua de 24 august vor fi deschi
se între orele 7,30—20 farmaciile nr. 
1. 12. 14, 15. 16. 19. 23. 24. 26, 27, 29,
33. 34. 35, 36. 37, 41, 45. 51. 52, 55,
57. 59. 60, 62, 64, 71, 73, 75. 76. 77,
81, 82, 83. 86, 87. 88, 90. 92, 98, 99,
100, 102, 106, 118, 119,

Unitățile de reparații
• REPARAȚIILE LA TELEVI

ZOARE se vor asigura prin dispece
ratul cooperativei Radio Progres din 
str. Sf. Gheorghe Nou nr. 23. tel. 
13 42 77, după următorul program : 
in zilele de 22 și 24 august, între 
orele 9—15, iar în ziua de 23 august, 
între orele 14—20.

• REPARAȚII AUTO. în ziua de 
22 august, intre orele 8—13, vor 
funcționa următoarele unități : unit. 
8 Bd. Aerogării nr. 38 tel. 33 16 21. 
(spălat, gresat, mecanică, electrici
tate auto, vulcanizare), unit. 12 Flo- 
reasca nr. 43 — tel. 79 21 75 (vulca
nizare), unit. 32. str. Vînători nr. 3 
— tel. 316213 (electricitate auto), 
în ziua de 23 august, între orele 
8—13. vor funcționa unit. 8 Bd. 
Aerogării, nr. 38 tel. 33 16 21 (spălat- 
gresat, mecanică, electricitate, vul
canizare), unit. 17 Ștefan cel Mare 
92 (vulcanizare), unit. 28 Cal. Do
robanți 153 — tel. 79 22 73 (electrici
tate auto). în ziua de 24 august, în
tre orele 8—13, vor fi deschise unit. 
4 Șos. Giurgiului 178 tel. 85 45 25 
(mecanică, electricitate), unit. 9, str. 
N. Apostol nr. 2 — tel. 87 64 40 (me- 
canică-electricitate). imit. 20. Cal. 
Călărași 260 — tel. 22 05 81 (spălat, 
gresat, mecanică, electricitate, vul
canizare).

Pentru tractarea autoturismelor 
rămase în pană, cetățenii se pot 
adresa în aceste zile la dispeceratul 
cooperativei Automecanica. str. Ol
teni 36, tel. 2212 43, care va func
ționa între orele 8—22.
• INTERVENȚIILE LA INSTA

LAȚIILE SANITARE ȘI ELECTRI
CE se vor asigura prin dispeceratul 
Coop. Instalatorul, str. Poenaru Bor- 
dea nr. 20, tel. 1418 58, care va func
ționa în trei schimburi (7—15, 15—23 
și 23—7).

• REPARAȚIILE LA APARA
TELE DE RADIO, PICUPURI ȘI 
MAGNETOFOANE. în ziua de 22 
august, între orele 9—13, vor func
ționa următoarele unități : unitatea 
42 radio — str. Smirdan nr. 30, tel. 
15 93 41 ; unit. 29 radio — str. M. 
Kogălniceanu 7. tel. 13 18 80. în 
ziua de 24 august, între orele 9—13, 
vor fi deschise unit. 23 radio str. 
Avrig 63—67 tel. 35 15 68, unit. 19 
magnetofoane, picupuri Cal. Plevnei 
13. tel. 15 30 37.

• REPARAȚIILE LA OBIECTE 
DE UZ CASNIC ȘI ELECTROCAS- 
NIC se vor asigura în zilele de 22, 
23 și 24 august între orele 8—14, 
pentru frigidere Frigero — în garan
ție, prin unitatea nr. 18 din Com
plexul Colentina — tel. 87 58 90 ; 
pentru aragaze-lăcătușerie și frigi
dere postgaranție prin unit. 13 (dis
pecerat) str. Sf. Gheorghe Nou nr. 9 
tel. 15 51 10 — 15 64 50. ,

Centrul de informare al U.C.M.B, 
va funcționa în zilele de 22—24 au
gust, între orele 8—13, și va răspun
de lă telefon 13 58 84 sau 13 58 65.
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In alocuțiunea rostită cu prilejul 
prezentării scrisorilor de acreditare, 
ambasadorul laoțian KHAMPHEVA- 
NE TOUNALOM a transmis tova
rășului Nicolae Ceaușescu și între
gului popor român urări călduroase 
de fericire și prosperitate din partea 
președintelui Republicii Democrate 
Populare Laos, tovarășul Tiao Sufa- 
nuvong, și a poporului laoțian.

,.Sînt profund conștient — a spus 
ambasadorul Laosului — de marea 
onoare ce mi-a fost făcută prin fap
tul de a reprezenta tînăra Republi
că Democrată Populară Laos în fru
moasa dumneavoastră țară, cu al că
rei popor, poporul laoțian întreține 
relații prietenești. Bazele acestor re
lații sînt pe cit de ample pe atit de 
trainice, deoarece sînt întemeiate pe 
marxism-leninism și pe principiul in
ternaționalismului proletar* 1*.

Făcind o comparație 
intre evenimentele de 
la Sharpeville din 1960 
și actualele incidente 
de la Soweto, Oliver 
Tambo a arătat : „La 
Sharpeville au fost 
omorîte 70 de persoa
ne. Prima rundă de 
Incidente de la Sowe
to s-a Soldat cu 76 de 
morți, peste 1 000 de 
răniți și mai bine de
1 000 de persoane ares
tate. Comparația se o- 
prește insă aici. Ma
nifestația de la Sowe
to nu a constituit o 
simplă expresie a os
tilității africane față 
de obligația de a de
ține un «pașaport» in
tern : dimpotrivă, la 
Soweto a avut loc o 
adevărată răscoală 
populară, coerentă și, 
într-un fel, previzibi
lă. De multă vreme, 
populația sud-africa- 
nă își manifestase 
ostilitatea față de in
tențiile guvernului 
Vorster privind obli
gativitatea învățămîn- 
tului in limba -afrl- 
kaans». Atunci clnd 
guvernul a vrut să-și 
pună în practică a- 
ceastă intenție, reac
ția a fost, așa cum era 
de prevăzut, foarte 
violentă și spontană.

„Am ferma convingere — a spus 
In continuare vorbitorul — că cele 
două popoare ale noastre, a căror 
Istorie este străbătută de o lungă 
succesiune de lupte și jertfe pen
tru dobindirea independentei și li
bertății. sînt destinate în mod firesc 
să colaboreze strîns unite pentru a- 
celeasi idealuri de pace, independen
tă. democrație și prosperitate".

In încheiere, ambasadorul laoțian 
și-a exprimat hotărîrea de a depune

Consfdtuire cu cadre de conducere 
din agricultura.

La Timișoara s-au încheiat vineri 
lucrările Consfătuirii cadrelor de 
conducere din agricultura județelor 
Arad, Bihor, Caraș-Severin, Satu- 
Mare și Timiș, organizată de Minis
terul Agriculturii și Industriei Ali
mentare, la indicația secretarului ge
neral al Partidului Comunist Român, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Timp de cinci zile, participanții la 
consfătuire — președinți și ingineri- 
șefi din cooperativele agricole de 
producție, directori și ingineri-șefi 
din întreprinderile agricole de stat, 
directori ai stațiunilor peiitru meca
nizarea agriculturii, ingineri-șefi ai 
consiliilor intercooperatiste și direc
tori ai asociațiilor economice iriter- 
cooperatiste, cadre de conducere de 
la direcțiile generale pentru agri
cultură și industrie alimentară și u- 
niunile județene ale cooperativelor 
agricole de producție, oameni de 
știință, specialiști din institute de

Prețuirea muncii cooperatorilor 

și mecanizatorilor din Izbiceni
Ieri, în sala căminului cultural din 

Izbiceni, județul Olt, a avut loc o 
adunare generală a cooperatorilor, 
prilejuită de decernarea titlului de 
Erou al Muncii Socialiste și medaliei 
de aur „Secera și Ciocanul" coope
rativei agricole din localitate, pentru 
producția medie de 10 533 kg porumb 
boabe la hectar în terenuri irigate, 
obținută în anul trecut. Totodată, 
pentru producția obținută, la a- 
ceeași cultură — în medie cite 
8 329 kg la hectar — în cooperati

ALBA:
Se extinde rețeaua comercială

în orașele județului Alba 
s-au construit în ultimii ani noi 
și moderne cartiere de locuin
țe. Direcția comercială județea
nă s-a preocupat ca, odată cu 
construcția blocurilor de locuin
țe. să se realizeze și magazi
nele comerciale necesare apro
vizionării populației din noile 
cartiere. In cartierul „Platoul ' 
romanilor" din Alba Iulla, 
cartier care are peste 6 000 a- 
partamente, a fost creată o mo
dernă rețea de unități comer
ciale, majoritatea situate la 
parterul blocurilor, cuprinzînd 
magazine alimentare, de con
fecții, Încălțăminte, tricotaje, 
mercerie etc. Tot aici, pe noul 
bulevard Victoria, alte maga
zine se pregătesc pentru a fi 
date In folosință. Peste cîteva 
zile, celor existente li se vor 
adăuga alte două unități : un 
magazin de legume-fructe și o

• SPORT 0 SPORT 0 SPORT 0 SPORT 0 SPORT 0 SPORT ® SPORT 0 SPORT

BALCANIADA
DE NATAȚIE

Proba de 100 m spate femei din 
Cadrul Balcaniadei de natație care 
se desfășoară in aceste zile în Capi
tală a fost ciștigată de Inotătoarea 
româncă Bunaciu Carmen, crono
metrată cu 1'05” 97/100 — nou re
cord balcanic și național. în proba 
de 200 m mixt, Mihaela Costea a 
stabilit, de asemenea, un nou record 
național, cu timpul de 2’28”. Proba de 
200 m liber bărbați a revenit înotă
torului bulgar Petar Ghiorghiev — 
l’58”42/100, urmat de Marian Slavic, 
Cu timpul de 2’00”.

Un nou record național a stabilit 
echipa de ștafetă masculină a Româ
niei în proba de 4 x 100 m mixt, cu 
timpul de 4’06”30/100.

întrecerea săritoarelor în apă de la 
platformă a fost dominată de concu
rentele românce Georgiana Săcălea- 
nu. campioană balcanică la această 
probă, cu rezultatul de 407,50 puncte, 
Urmată de Ruxandra Hociotă — 394,80 
puncte.

In clasamentul competiției de sări
turi conduce România cu 40 puncte, 
urmată de Bulgaria — 30 puncte șl 
Iugoslavia — 20 puncte. 

toate eforturile pentru consolidarea 
și dezvoltarea prieteniei fi colabo
rării româno-laoțiene.

A luat apoi cuvintul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, președin
tele Republicii Socialiste România. 
Mulțumind cordial pentru urările ce 
i-au fost adresate, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a transmis, la rîndul său, 
președintelui Republicii Democrate 
Populare Laos un salut călduros, pre
cum și urări de sănătate și fericire, 
de pace și prosperitate pentru po
porul laoțian prieten.

„Ne produce multă satisfacție — a 
spus președintele Nicolae Ceaușescu 
— faptul că putem saluta in persoa
na dumneavoastră pe reprezentantul 
unui popor care și-a cucerit, nu de
mult, prin lupta sa eroică, plină de 
sacrificii, dreptul de a-și făuri o 
patrie liberă și independentă, unită, 
democratică și prosperă".

în continuare, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a spus :

„Republica Socialistă România și 
Republica Democrată Populară Laos, 
țări care se găsesc angajate într-un 
amplu proces de edificare a unei noi 
societăți, au interese și idealuri co
mune în asigurarea progresului și 
dezvoltării lor economice și sociale, 
în lupta pentru înfăptuirea unei noi 
ordini economice și politice interna- 

cercetări și de învătămînt superior 
și liceal de profil — au dezbătut 
sarcinile ce stau In fața agriculturii 
în perioada 1976—1980, in lumina 
noului plan cincinal. în cadrul dez
baterilor a luat cuvântul tovarășul 
Constantin Dăscălescu, secretar al 
C.C. al P.C.R., președintele Uniunii 
Naționale a Cooperativelor Agricole 
de Producție.

Au fost stabilite o serie de măsuri 
și acțiuni cu caracter tehnic și or
ganizatoric, menite să asigure în 
condițiile pedoclimatice din vestul 
țării înfăptuirea programelor de 
dezvoltare a producției agricole-ve- 
getale și animale din fiecare județ, 
în vederea introducerii în practică 
a tehnologiilor moderne de producție 
în toate sectoarele agriculturii, au 
fost prezentate unele rezultate ale 
cercetării științifice și experiența 
.unui mare număr de unități agricole 
fruntașe.

(Agerpres)

vele agricole servite de stațiunea 
de mecanizare a agriculturii din lo
calitate, s-a decernat și acestei uni
tăți titlul de Erou al Muncii Socia
liste și medalia de aur „Secera și 
Ciocanul". Cu acest prilej, coopera
torii și mecanizatorii din Izbiceni 
s-au angajat să execute în cele mai 
bune condiții lucrările de recol
tare șl însămi nțările de toamnă, să 
realizeze producții sporite în anul 
viitor. (Emilian Rouă).

librărie-papetărie. De asemenea, 
la Ocna Mureș, chiar în aceste 
zile se deschide un magazin de 
încălțăminte. Unitatea va func
ționa pe principiul autoservirii, 
fiind amplasată în zona cen
trală a orașului, aflată în re
construcție. Tot aici se fac pre
gătiri pentru a deschide și un 
magazin de confecții. Și in 
orașul Blaj, în cartierul ' de 
blocuri din zona Gării, se va 
pune la dispoziția cetățenilor 
un magazin de tricotaje și 
altul de încălțăminte. Odată cu 
extinderea și modernizarea re
țelei comerciale, a crescut și 
volumul desfacerilor de măr
furi. In primele 7 luni din acest 
an, comparativ cu aceeași pe
rioadă a anului trecut, a fost 
vindut un volum de mărfuri 
mai mare cu 63 milioane Iei. 
(Ștefan Dinică).

PENTATLON MODERN
La Varșovia a luat sfirșit con

cursul internațional de pentatlon 
modern „Cupa prietenia". In clasa
mentul general individual, primul loc 
a fost ocupat de Serghei Vasilcenko 
(U.R.S.S.) cu 5 374 puncte, urmat de 
Mtlko Donev (Bulgaria) — 5 231
puncte și Evghenie Lipev (U.R.S.S.) 
— 5 150 puncte. Sportivul român Va- 
slle Nemțeanu s-a clasat pe locul 10, 
cu 4 739 puncte. Pe echipe a cîștigat 
U.R.S.S. — 15 533 puncte, urmată de 
Bulgaria — 14 970 puncte, Ungaria — 
14 770 puncte, România — 13 929 
puncte etc.

ȘAH f
în orașul Vrața a început meciul 

de șah dintre echipele de juniori ala 
Bulgariei și României. După desfă
șurarea primului tur, scorul este de 
4—2 (4) tn favoarea gazdelor.

★
In campionatul mondial studențesc 

de șah de la Caracas, echipa U.R.S.S. 
a învins cu 3—1 formația Cubei. In 
clasamentul general al turneului fi
nal pe primul loc se află echipa 
U.R.S.S., cu 18 puncte, urmată de 
S.U.A., cu 12 (3) puncte și Cuba 10 
(3) puncta.

★
După 11 runde. în turneul inter

national de șah de la Polianica- 

țtonale și realizarea aspirațiilor de 
pace și securitate ale popoarelor".

„Sînt convins — a spus în încheie
re tovarășul Nicolae Ceaușescu — că, 
în ciuda marilor distante geografice 
care separă cele două țări, există 
multiple posibilități de a dezvolta și 
amplifica bunele raporturi de prie
tenie și colaborare dintre popoarele 
noastre, în spiritul principiilor de
plinei egalități în drepturi, ale res
pectării independenței și suveranității 
naționale, neamestecului in treburile 
interne, avantajului reciproc și în
trajutorării tovărășești". ,

Președintele Nicolae Ceaușescu a 
urat apoi ambasadorului laoțian suc
ces în îndeplinirea misiunii încredin
țate și l-a asigurat de sprijinul Con
siliului de Stat, al guvernului și al 
său personal.

După primirea scrisorilor de acre
ditare, președintele Republicii Socia
liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a avut o convorbire prie
tenească și cordială cu ambasadorul 
Republicii Democrate Populare Laos, 
Khamphevane Tounalom.

La solemnitatea prezentării scriso
rilor și la convorbire au participat 
Vasile Gliga, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, și Silviu Curti- 
ceanu, secretar prezidențial și al 
Consiliului de Stat.

LA „TEHNOTON" IAȘI 
Gamă largă 
de aparate 
de radio

La întreprinderea „Tehnoton" 
Iași se realizează o gamă va
riată de aparate de radio por
tabile și staționare de diferite 
forme. Primul aparat de radio 
montat la Iași în 1974, pe două 
lungimi de undă, a fost aparatul 
denumit „Milcov". După acesta, 
lla scurtă vreme, au urmat. a- 
paratele Cora, Pescăruș, Zefir, 
Alfa, Albatros, Pacific, Manga
lia, Predeal ș.a. Aparatul Cora, 
de format mic, de buzunar, a 
fost primul intrat în competiție 
pe piața internațională. Au ur
mat apoi Pacific, Atlantic, Ze
fir și altele, aparate solicitate 
acum în numeroase țări. Dintre 
ultimele produse intrate în fa
bricație rețin atenția aparatele 
de radio „Gloria", realizate în 
întregime din elemente cu cir
cuite închise, precum și Royal 
și Select. în acest an s-a reali
zat o producție globală supli
mentară in valoare de 8,5 mili
oane Jei. (M. Corcaci).

LOTO
NUMERELE EXTRASE LA 

TRAGEREA LOTO DIN 
20 AUGUST 1976

Extragerea I : 55 66 14 61 47 2 
83 13 81.

Extragerea a II-a : 51 62 78 59 48 
79 41 65 12.

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
Zdroj — „Memorialul A. Rubinstein" 
— conduce maestrul sovietic Ghenadi 
Timofenko cu 7,5 puncte, urmat de 
polonezul Schmidt — 7 puncte. Maes
trul român Mihai Șubă, care in runda 
a 11-a a remizat cu Liuben Popov, 
se află pe locul 6. cu 5,5 puncte.

BOX
Organizația boxului mondial (W.B.A.), 
cu sediul la Ciudad de Mexico, a a- 
nunțat că în caz de victorie asupra 
lui Ken Norton în meciul care va 
avea loc la 28 septembrie la New 
York, campionul mondial la catego
ria grea, Cassius Clay, va fi obligat 
să-l întâlnească, in decurs de trei 
luni, pe actualul lui șaLanger oficial, 
George Foreman. în cazul că deți
nătorul centurii. Cassius Clay, nu va 
accepta această intilnire, el urmează 
să fie deposedat de titlu.

FOTBAL
într-un meci internațional de fot

bal desfășurat la Santander, echipa 
locală F.C. Santander a învins cu 
scorul de 1—0 (0—0) echipa Ț.S.K.A. 
Sofia.

ATLETISM
La Varșovia a început meciul tri

unghiular de atletism dintre echipe
le masculine și feminine ale R. D. 
Germane. U.R.S.S. și Poloniei. După 
prima zi, tabela de marcaj indică 
următoarele rezultate: masculin ;

Primul ministru al Guvernului Re
publicii Socialiste România, tovară
șul Manea Mănescu, a primit, în 
cursul zilei de vineri. în vizită pro
tocolară de prezentare pe ambasa
dorii acreditați în tara noastră ai

Manifestări dedicate
marii sărbători naționale

în întreaga țară continuă să se 
desfășoare numeroase manifestări 
dedicate marii noastre sărbători de 
la 23 August.

La Muzeul de istorie al republicii 
din București a avut loc un con
curs cu tema „P.C.R. — inițiatorul 
și organizatorul insurecției naționale 
armate antifasciste și antiimperialis- 
te din august 1944". la care au parti
cipat tinere din toate sectoarele Ca
pitalei. Studioul de istorie al tine
rilor bucureșteni a organizat o ac
țiune de popularizare și cunoaștere 
a caselor și locurilor memoriale din 
Capitală și din împrejurimile orașu
lui legate de insurecție. în ultimele 
zile. în întreprinderi și instituții, clu
buri și case de cultură au fost ți
nute expuneri și organizate simpo
zioane avînd ca temă însemnătatea 
zilei de 23 August, realizările obți
nute de poporul român sub condu
cerea încercată a P.C.R. în cei 32 de 
ani care au trecut de la eliberarea 
patriei.

★
Manifestări politico-educative sl 

cultural-artistice au loc în aceste zile 
si în unitățile și instituțiile milita
re aparținind Ministerului Apărării 
Naționale. La Casa centrală a ar
matei din Capitală, cadre militare și 
familii ale acestora au participat la 
o conferință intitulată „Eroi ai lui 
august 1944 în arta plastică", după 
care au vizionat o expoziție de pic
tură și grafică. Casa armatei din 
Ploiești. în colaborare cu Consiliul 
județean al Frontului Unității Socia
liste. a organizat un simpozion cu 
tema „23 August 1944 — început de 
eră nouă în istoria patriei". '

★
La Muzeul Țării Crișurilor din O- 

radea a fost deschisă o expoziție de 
grafică contemporană românească, 
care cuprinde peste 50 de lucrări 
inspirate din realitatea socialistă a 
meleagurilor bihorene, oglindind 
transformările petrecute în industrie, 
agricultură, în viața social-edilitară 
în anii de după eliberare.

★
Numeroși tineri mineri din bazi

nele Rovinari și Motru, constructori 
ai termocentralelor Rogojelu și

Fotografia artistică românească 
în expoziții de peste hotare

Arta fotografică românească ac
tuală va fi reprezentată, în curind, 
peste hotare in cadrul unor con
fruntări cu caracter internațional, 
organizate, prin tradiție, la început 
de toamnă. Astfel, țara noastră va 
participa și la ediția din acest an, 
a IV-a, a b’enalei Federației Inter
naționale de Artă Fotografică 
(F.I.A.P.) de la Varna, pentru care 
au fost alese imagini alb-negru cu 
tematică liberă. Concomitent cu a- 
ceastă manifestare, tot in acest oraș, 
va avea loc și cea de-a 6-a bienală 
a tineretului F.I.A.P., la care vor fi 
prezenți cu cregții Sețnnate de artiști 
fotografi sub 25 de ani.

Zilele acestea vor fi expediate, de 
asemenea, lucrările pentru Salonul

U.R.S.S. — R. D. Germană 68—48 ; 
R. D. Germană — Polonia 61—53 ; 
U.R.S.S.. — Polonia 71—45. Feminin : 
R. D. Germană — U.R.S.S. 45—39 ; 
R. D. Germană — Polonia 53—31 și 
U.R.S.S. — Polonia 48—26 puncte.

TENIS
Două surprize au marcat întrece

rile din ziua a patra a turneului in
ternational de tenis care are loc la 
Toronto. Bob Hewitt a reușit să-1 
învingă cu 6—3. 6—7. 6—4 pe cunos
cutul campion spaniol Manuel Oran- 
tes, iar la feminin, Cyntie Doerner 
(Australia) a eliminat-o cu 6—3, 6—2 
pe Sue Barker (Anglia).

★
Marți va începe la South Orange 

(New Jersey) un turneu internațio
nal de tenis. Agențiile internaționa
le de presă transmit că favorit nr. 
1 al acestui turneu a fost desemnat 
tenismanul român. Ilie Năstase.

★
în sferturile de finală ale probei 

de simplu femei din cadrul turneu
lui internațional de tenis de la To
ronto. jucătoarea româncă Virginia 
Ruzici a eliminaț-o cu 4—6, 6—2. 7—6 
pe Laura Dupont (S.U.A.). S-au mai 
calificat pentru semifinale Cynthia 
Doerner (Australia). Mima Jausovec 
(Iugoslavia) și Lesley Hunt (Austra
lia). care a eliminat-o cu 6—0. 6—0 
pe Kathy May (S.U.A.).

Republicii Gaboneze — Maurice 
Yocko. Republicii Chile — Carlos 
Valenzuela Montenegro si Republicii 
Irak — Abdullah Suleiman Al-Kho- 
deir.

Turceni. muncitori și cadre tehnice 
de la Combinatul de lianți și azbo
ciment Birsești. Combinatul de pre
lucrai ea lemnului și Fabrica de con
fecții Tg. Jiu au luat parte Ia sim
pozioane, dezbateri și expuneri, in 
cadrul cărora profesori de științe so
ciale. activiști de partid și de stat 
au vorbit despre semnificația actu
lui de la 23 August 1944. despre 
succesele cu care oamenii muncii din 
Gorj. alături de locuitorii întregii 
țări. întimpină măreața sărbătoare.

*
Interesante acțiuni politico-educa

tive au fost organizate în ultimele 
zile și în localitățile urbane și ru
rale din județul Olt. Astfel, la clu
burile mal multor întreprinderi din 
Slatina au fost prezentate expuneri 
cu tema „Județul Olt în zilele pre
gătirii și înfăptuirii insurecției din 
august 1944".

★
La așezămintele de cultură din lo

calitățile doljene a fost prezentată 
expunerea „România la cea de-a 32-a 
aniversare a eliberării de sub domi
nația fascistă", prilej cu care pro
fesori de științe Sociale, activiști de 
partid sl de stat au vorbit despre 
locul și însemnătatea evenimentelor 
din august 1944 în istoria patriei șl 
a poporului nostru, despre drumul 
străbătut în edificarea societății so- 
cialiste in patria noastră.

★
„File de neuitat din istoria pa

triei" este genericul simpozionu
lui organizat de filiala Mehedinți a 
Societății de științe istorice, in co
laborare cu Comitetul de cultură șl 
educație socialistă al județului la că
minul cultural din Ilovăț. La Șan
tierul naval din Drobeta Tumu-Se- 
verin a avut loc dezbaterea „Con
gresul al XI-lea al P.C.R.. moment 
de seamă în lărgirea democrației o- 
rînduirii noastre", în timp ce în 
peste 20 de localități au avut loc 
expuneri, dedicate apropiatei sărbă
tori. urmate de spectacole susținute 
de brigăzi și echipe de artiști ama
tori.

(Agerpres)

internațional de fotografie de la 
Schelle—Belgia, lucrări cu tematică 
la alegere. în seria apropiatelor ma
nifestări cu același profil semnalăm 
participările la Salonul internațional 
de fotografie de la Dallas (S.U.A.), 
precum și la Salonul de la Mațon 
(Franța), Asociația artiștilor foto
grafi din țara noastră pregătește 
totodată o expoziție care va fi ver
nisată la Vsetin — R.S. Cehoslovacă.

în totalitatea lor, creațiile selec
tate prezintă peisaje industriale, in
stantanee din agricultura socialistă 
a patriei, portrete de oameni al 
muncii, mărturii documentare ala 
străvechii noastre istorii.

(Agerpres)

CI.UI

Popas ospitalier 
la cabana „Buru1*

Uniunea județeană a coopera
ției de consum Cluj pune Ia 
dispoziția turiștilor o nouă ca
bană, în apropierea localității 
Buru, de pe valea Arieșului. 
Amplasată într-un cadru pito
resc, noua cabană „Buru" este 
un popas ospitalier, înconjurat 
de fagi și stejari, de carpeni și 
paltini. Din camerele modern 
mobilate ale cabanei. Vizitato
rul are panorama munților stîn- 
eoși, apa limpede a Arieșului, 
panglica asfaltată și linia fera
tă îngustă, pe care circulă ves
tita „Mocăniță" — căi lesnicioa
se de acces spre Abrud, Brad, 
Iara, iar prin Cîmpeni la Ora
dea șl Alba Iulla. Camerele ca
banei „Buru" sînt prevăzute cu 
duș, apă caldă, încălzire centra
lă, lumină electrică. Sa pot 
servi mlncăruri specifice mo
țești. (Al. Mureșan).
In fotografii : noua cabană „Bu
ru" din județul Cluj.

t V
PROGRAMUL I ' \

10,M Imn țârii mele ! Emisiune de etn- 
tece patriotice.

10,15 Reportaj T : Virata demnității. Re
dactorul emisiunii : Jeana Gheor
ghiu.

10.30 Film artistic : „Risc fără acope
rire" — producție a studiourilor 
bulgare. Premieră pe țară.

12,35 Popas la malul mării — film mu
ll,55 pescării din Golful Halmlrys,
13,10 Din nou despre preferințele dv. 

muzicale.
13.45 Telex.
13.50 Bună dimineața, patrie ! Poem TV 

de George Chlrllă.
14,05 Cintecele mele, salbă de mărgele... 

Melodii populare.
14.25 Virsteie peliculei.
15.25 Club T. Ediție specială dedicată 

zilei de 23 August.
10,05 Eroi Îndrăgiți de copii : Heldl — 

episodul III.
16.30 Campionatele balcanice de sări

turi de lâ platformă.
17.30 Campionatele balcanice de natație 

— ziua a IlI-a.
18.45 Lâ Reșița, pe plaiul de foc. Emi

siune muzlcal-llterară.
19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal, o în cinstea zilei de 

23 August — cronică de întrecere.
20,00 Teleenclclopedia. • Arhitectura 

românească in imagini : Arta 
brincovenească (I). • schi,
o Rembrandt — restaurare „Ron
dul de noapte" (II). • Ursul alb.

20.45 Publicitate.
20.50 Film serial : „Dosarele Rockford". 
21,40 24 de ore.
21.50 Săptămîna sportivă.
22,00 Intilnire prin... corespondență. 

Emisiune muzlcal-distractivă de 
Dan Mihăescu.

întrevedere la Ministerul Comerțului Exterior 
și Cooperării Economice Internaționale

Tovarășul Ion Pățan, membru al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., viceprim-ministru al gu
vernului, ministrul comerțului ex
terior și cooperării economice inter
naționale, s-<a întîlnit vineri cu Ro
bert Kotei, membru al Consiliului 
Redeșteptării Naționale al Republi
cii Ghana, ministrul informațiilor, 
care ne vizitează țara in fruntea u- 
nei delegații glia ne ze.

In cadrul întrevederii a fost ex
primată satisfacția față de cursul 
ascendent al relațiilor economice ro- 
mâno-ghaneze, apreciindu-se în a- 
cest context că Intre România și 
Ghana există largi posibilități pen
tru extinderea acestor raporturi și, 
îndeosebi, pentru realizarea unor

INTILNIRE LA CONSILIUL CENTRAL AL U.G.S.R.
Vineri dimineața, tovarășul Gheor- 

ghe Pană, președintele Consiliului 
Central al U.G.S.R., s-a întîlnit cu 
delegația Federației Sindicatelor 
Muncitorilor din Sudan (F.S.M.S.), 
condusă de Abdalla Nasr Ginawi, 
președintele federației, care, la invi
tația Consiliului Central al U.G.S.R., 
face o vizită de prietenie in țara 
noastră In perioada 20—26 august a c. 
Au luat parte tovarășul Gheorghe 
Petrescu, vicepreședinte al Consiliu
lui Central al U.G.S.R., alți membri 
ai conducerii U.G.S.R.

Cronica z
Tovarășul Ion Ioniță, viceprim- 

ministru al guvernului, a primit vi
neri la amiază pe Tadeusz Bejim, 
ministrul comunicațiilor din Repu
blica Popullară Polonă.

La primire, care s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă cordială, au partici
pat Traian Dudaș, ministrul trans
porturilor șl telecomunicațiilor, pre
cum și Wladyslaw Wojtasik, amba
sadorul R.P. Polone la București.

★
Ministrul afacerilor externe al Re

publicii Socialiste România. George 
Maoovescu, a trimis o telegramă de 
felicitare omologului său congolez,

La Institutul de marină „Mircea cel Bătrîn", în școlile 
miEitare de ofițeri activi, de maiștri și subofițeri 

aie Ministerului Apărării Moționale

S01EMNITATEA ÎNAINTĂRII IN GRAD A PROMOȚIE11976
Vineri, Ia Institutul de marină 

„Mircea cel Bătrîn", in școlile mili
tare de ofițeri activi, de maiștri și 
subofițeri ale Ministerului Apărării 
Naționale a avut loc solemnitatea 
Înaintării în grad a promoției 1976.

La festivități au participat mem
bri ai Consiliului de conducere al 
Ministerului Apărării Naționale, re
prezentanți ai organelor locale da 
partid și de stat, generali și ofițeri 
superiori, veterani din războiul anti
fascist, membri ai gărzilor patrioti
ce, ai formațiunilor de pregătire a 
tineretului pentru apărarea patriei, 
pionieri.

în telegramele adresate tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al partidului, președintele Republi
cii Socialiste România, comandant 
suprem al forțelor armate, noua pro
moție de ofițeri, maiștri militari și

A apărut „Revista economică** nr. 33 din 20 august 1976
Revista publică în acest număr o 

bogată rubrică consacrată zilei de 
23 August șl intitulată: ROMÂNIA ÎN 
PROCESUL DE CREȘTERE — DEZ
VOLTARE — PROGRES. Printre ar
ticolele acestei rubrici semnalăm • 
Sub însemnele libertății, indepen
denței și suveranității ; Concepția 
umanistă a Partidului Comunist 
Român în proiecția și construcția e- 
conomlco-socială ; O expresie sinte
tică a ridicării eficienței economice :

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 22, 

23 șl 21 august. în țară : Vreme ră
coroasă. Cerul va fi variabil, cu inno- 
r&ri mal pronunțate in estul țârii, unde 
vor cădea ploi mal ales .sub formă de 
averse, însoțite de descărcări electrice. 
In rest ploi izolate, mai frecvente In 

Mișcarea împotriva apartheidului 
intr-o fază nouă

Telegramele din Africa de Sud transmit, zi de zi, noi vești des
pre intensificarea acțiunilor de protest împotriva politicii odioase 
a apartheidului, comentatorii fiind unanim de acord in a subli
nia că lupta populației africane majoritare a intrat intr-o fază ca
litativ nouă. Semnificative in această direcție sint declarațiile făcute 
de OLIVER TAMBO, președintele CONGRESULUI NATIONAL 
AFRICAN (principala organizație a populației africane) in cadrul 
unui interviu acordat săptămânalului „NOUVEL OBSERV ATEU R“.

Chiar dacă manifes- 
tanții au reluat cu
vintele de ordine ale 
Congresului Național 
African, aceasta nu 
vrea să însemne că 
mișcarea noastră a or
ganizat în mod delibe
rat răscoala de la So
weto. Ea reprezintă 
însă rezultatul mun
cii sale politice în 
profunzime efectuai e 
de-a lungul anilor. ZI 
de zi și an de an am 
distribuit manifeste, 
broșuri și publicații 
ilegale. Lucrurile e- 
voluează acum in țara 
noastră pe un făgaș 
ireversibil. Dobindi
rea independenței de 
către Mozambic și apoi 
de către Angola de
monstrează că in Afri
ca australă echilibrul 
forțelor ne este favo
rabil nouă, africani
lor. Infrîngerea sufe
rită de armata Repu
blicii Sud-Africane in 
Angola demonstrează 
că. în ciuda arma
mentului numeros și 
modern de care dis
pune, această arma
tă nu este invincibilă. 
Tovarășii noștri din 
Mozambic și din An
gola, care și-au cu
cerit libertatea cu ar
mele în mîtnl. ne in
dică drumul pe care

acțiuni de oooperare în producție în 
scopul intensificării, pe multiple 
planuri, a conlucrării dintre cele 
două țări.

în aceeași zi. Robert Kotei s-a 
întîlnit cu membri ai conducerii 
Ministerului Afacerilor Externe. Au 
fost abordate, cu acest prilej, aspec
te ale relațiilor româno-ghaneze, 
precum și posibilitățile care există 
pentru extinderea conlucrării dintre 
cele două țări în domenii de interes 
comun.

Oaspetele a vizitat, de asemenea. 
Întreprinderea „Semănătoarea" și 
Tîrgul de mostre de bunuri de con
sum găzduit de Complexul expozi- 
țional din Piața Scînteii.

(Agerpres)

A fost de față Sayed Sharief, am
basadorul Republicii Democratice Su
dan la București.

în cadrul discuțiilor, desfășurata 
lntr-o atmosferă caldă, prietenească, 
s-a efectuat un schimb de informații 
asupra preocupărilor actuale ale sin
dicatelor din România și Sudan și 
s-a exprimat reciproc dorința de 
dezvoltare In continuare a relațiilor 
de prietenie și colaborare dintrs 
U.G.S.R. și F.S.M.S.

i I e i
Theophile Obenga, cu prilejul celei 
de-a X-a aniversări a ștabilirii re
lațiilor diplomatice între Republica 
Socialistă România si Republica 
Populară Congo.

★
Prin Decret prezidențial, tovarășul 

Victor Bolojan a fost numit în cali
tate de ambasador extraordinar șl 
plenipotențiar al Republicii Socia
liste România In Republica Populară 
Ungară, in locul tovarășului loan 
Cotoț, care a fost rechemat în cen
trala Ministerului Afacerilor Ex
terne.

(Agerpres)

subofițeri s-a angajat ca în funcțiile 
încredințate să-și facă datoria cu 
răspundere comunistă, să acționeze 
cu perseverență și dăruire pentru 
îndeplinirea sarcinilor revenite ar
matei din documentele Congresului 
al XI-lea al partidului, să fie gata 
în orice moment la ordinele coman
dantului suprem, neprecupețind nici 
un efort pentru creșterea neconte
nită a capacității combative a uni
tăților și marilor unități. Cadrele 
promoției 1976 și-au exprimat hotă
rîrea neclintită de a se afirma în 
viața unităților și subunităților ca 
buni specialiști militari și activiști 
politici, de a consacra întreaga lor 
activitate slujirii cu devotament a 
patriei, poporului și partidului, cau
zei apărării cuceririlor revoluționare 
ale poporului, a independenței și su
veranității Republicii Socialiste România.

devansarea creșterii produsului so- 
cial de către dinamica venitului na
țional ; Creșterea productivității in 
concordanță cu dotarea tehnică a 
muncii ; Ridicarea nivelului de trai 
și civilizație al oamenilor muncii — 
țelul suprem al politicii partidului : 
Amplificarea dimensiunilor și func
țiilor economico-sociale ale comer
țului socialist ; Dezvoltarea terito
rială și urbanizarea — componente 
fundamentale ale progresului.

primele zile. VInt moderat din sectorul 
nordic, cu intensificări trecătoare în 
Moldova. Local se va produce ceață. 
Minimele vor fi cuprinse intre 7 și 17 
grade, iar maximele intre 18 și 28 de 
grade, izolat mai coborîte în nord-es- 
tul țării. La munte, la peste 2 000 me
tri, iapoviță și ninsoare. In București : 
Vreme răcoroasă. Cerul va fi variabil, 
cu înnorftri mal accentuate In primele 
zile, etnd condițiile rămîn favorabile 
aversei de ploaie. Temperatura în creș
tere ușoară.

să-1 urmăm. A sosit 
rîndul nostru. Ultima 
reuniune la nivel înalt 
a Organizației Unită
ții Africane (O.U.A.) a 
adoptat o rezoluție in 
șapte puncte, care a- 
firmă că «singura mo
dalitate efectivă prin 
care poporul african 
din R.S.A. poate avea 
garanția că masacrele 
nu se vor repeta, este 
declanșarea luptei ar
mate», subliniindu-se 
totodată că țările 
membre ale O.U.A. au 
hotărît «să acorde ma
ximum de sprijin po
litic, economic și mi
litar mișcărilor din 
Africa de Sud pentru 
a le permite desfășu
rarea luptei lor arma
te». Pe de altă parte, 
O.U.A. a cerut să nu 
se recunoască inde
pendența viitoarelor 
«bantustane», statele 
negre fictive pe care 
intenționează să Ie 
creeze regimul de la 
Pretoria.

Astăzi, și-a încheiat 
declarația Oliver Tam
bo. nu luptăm numai 
pentru drepturi civile, 
împotriva rasismului 
ca instrument al ex
ploatării, ci oentru cu
cerirea puterii'.
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Dînd expresie voinței de pace, colaborare și dezvoltare

de sine stătătoare a popoarelor reprezentate

Conferința la nivel înalt a larilor nealiniate 
s-a încheiat prin adoptarea 
unor importante documente

Cea de-a V-a Conferință la nivel 
înalt a țărilor nealiniate s-a în
cheiat joi noaptea, după patru zile 
de dezbateri, marcînd, prin întrea
ga sa desfășurare, prin rezultatele 
ei. un moment de seamă în viata 
Internațională, în eforturile popoa
relor pentru abolirea vechii politici 
de dominație și inechitate, pentru 
așezarea relațiilor dintre state pe 
baze noi, democratice, pentru sta
tornicirea unei noi ordini econo
mice sl politice internaționale, pen
tru pace, progres, colaborare si în
țelegere între națiuni.

După cum se știe. România a 
participat la lucrările acestui pres
tigios forum internațional în urma 
hotărîrii, adoptată prin consens la 
Conferința de la Colombo, ca tara 
noastră să fie invitată la activită
țile mișcării țărilor nealiniate. Așa 
cum se sublinia în mesajul pre
ședintelui Republicii Socialiste 
România, tovarășul N i c o 1 a e 
Ceausescu, adresat reuniunii de la 
Colombo. România a participat la 
Conferința la nivel înalt a țărilor 
nealiniate cu hotărârea de a acțio
na neabătut pentru dezvoltarea 
continuă a raporturilor de priete
nie si colaborare cu aceste state.
. Ultima parte a dezbaterilor a 
evidențiat aceeași hotărîre a țări
lor participante de a acționa pentru 
respectarea drepturilor popoarelor 
la dezvoltare liberă și independen
tă, pentru instaurarea unor relații 
noi, democratice între state, pentru 
pace și colaborare internațională, 
relevînd. în acest context, importan
ța unității, consolidării și extinderii 
mișcării nealiniate.

Primul ministru al Marocului, 
Ăhmed Osman, a apreciat că cea 
mai importantă sarcină a statelor 
nealiniate o reprezintă lupta pen
tru instaurarea dreptății în lume

și pentru democratizarea relațiilor 
internaționale. După ce a subliniat 
că destinderea nu poate contribui 
la realizarea unei adevărate păci 
internaționale decît dacă ea este 
extinsă la întreaga lume, vorbito
rul s-a pronunțat pentru întărirea 
continuă a unității țărilor neali
niate.

Reprezentantul Venezuelel, care a 
participat cu statut de observa
tor, ministrul afacerilor economice 
externe, Manuel Perez Guerrero, 
s-a pronunțat pentru soluționarea

Corespondență 
din Colombo

tuturor litigiilor internaționale pe 
cale pașnică, pentru consolidarea 
unității țărilor nealiniate în lupta 
pentru instaurarea unei noi ordini 
economice în lume. Primul ministru 
al Belizelor — stat de asemenea cu 
statut de observator — și-a expri
mat convingerea că dreptul la au
todeterminare al popoarelor va tri
umfa, lansînd un apel la solidarita
tea statelor nealiniate. Reprezen
tantul Consiliului Național African 
din Zimbabwe a cerut statelor ne
aliniate să acționeze pentru izola
rea regimului minoritar rasist de 
la Salisbury. în numele Orga
nizației de solidaritate a popoare
lor afro-asiatice, conferința a fost 
salutată de Aziz Sherif, care și-a 
exprimat aprecierea față de spriji
nul consecvent pe care statele ne
aliniate îl acordă mișcărilor de 
eliberare națională din întreaga 
lume. La rândul său, secretarul ge
neral al TLN.C.T.A.D. (Conferința 
Națiunilor Unite pentru Comerț și 
Dezvoltare), Gamani Corea, s-a re

ferit la eforturile pentru schimba
rea actualelor relații economice din 
lume, direcție în care, potrivit opi
niei sale, interesele țărilor nealinia
te, ale țărilor în curs de dezvoltare 
și ale U.N.C.T.A.D. sint identice.

Dezbaterile pline de conținut, 
desfășurate într-o atmosferă con
structivă, asupra unor problema 
fundamentale care preocupă lumea 
contemporană s-au cristalizat în 
documentele-program — Declarația 
politică. Declarația economică, 
Programul de acțiune și un număr 
de rezoluții — adoptate prin con
sens de conferință.

De asemenea, conferința a adop
tat noua componentă a Biroului de 
coordonare, după criterii regionale, 
după cum urmează : Africa — 12 
state (Algeria. Angola. Botswana, 
Ciad, Guineea. Liberia, Nigeria. Ni
ger, Sudan, Tanzania. Zair. Zam
bia). Asiei i-au fost repartizate 8 
locuri (India, Indonezia, Irak, Or
ganizația pentru Eliberarea Pales
tinei, Sri Lanka. Siria. R. S. Viet
nam, iar un loc va fi ocupat succe
siv de Afganistan și Bangladesh). 
Din America Latină vor face parte 
Cuba. Guyana. Jamaica și Peru, iar 
din Europa — R. S. F. Iugoslavia.

încheind conferința, primul mi
nistru al Republicii Sri. Lanka. Si- 
rimavo Bandaranaike, desemnată 
drept președinte al celei de-a V-a 
conferințe, calitate în care va co
ordona activitatea mișcării pînă la 
următoarea Intîlnire la nivel înalt, 
ce va avea loc la Havana. în 1979, 
a mulțumit cu căldură șefilor de 
stat și de guvern, tuturor delega
țiilor participante pentru spiritul 
de cooperare, pentru efortul depus 
de a asigura succesul acestei im
portante reuniuni internaționale.

I. PUȚ1NELU

Dezbaterile din Comitetul 
pentru dezarmare 

de la Geneva
GENEVA 20 (Agerpres). — Comi

tetul pentru dezarmare continuă 
examinarea proiectelor de convenție 
privind interzicerea folosirii tehni
cilor de modificare a mediului în
conjurător în scopuri militare sau 
ostile. Negocierile au loc într-un 
grup de lucru însărcinat cu elabora
rea unui text definitiv, în care este 
reprezentată și România.

Amertdamentele românești privesc 
probleme de bază ale convenției, 
cum ar fi necesitatea extinderii con
venției la toate tehnicile de modifi
care a mediului, a integrării ei în 
contextul mai larg al eforturilor de 
dezarmare și, în principal, de dez
armare nucleară, a eliminării ori
căror ambiguități care ar putea da 
convenției înțelesuri diferite.

MANIFESTĂRI CONSACRATE ZILEI 
DE 23 AUGUST

Adunarea festivă de la Moscova

DECLARAȚIA ECONOMICĂ
în Declarația economică adoptată de 

a V-a Conferință la nivel înalt a țări
lor nealiniate de la Colombo se arată 
că aspectele economice au astăzi un 
rol dintre cele mai importante în ca
drul relațiilor internaționale. Rele- 
vind că actuala criză a sistemului 
economic mondial are dimensiuni din 
ce în ce mai mari și că țările în 
curs de dezvoltare sînt victimele efec
telor crizei, în declarație se spune că 
aceasta .influențează relațiile econo
mice și politice dintre state și că 
adîncirea decalajului între țările 
dezvoltate și cele în curs de dezvol
tare constituie una din cele mai pe
riculoase surse de încordare si con
flicte. în acest context, instaurarea 
unei noi ordini economice internațio
nale se impune cu acuitate. Lupta 
pentru independentă economică și 
politică, pentru deplina suveranitate 
asupra resurselor naturale, precum 
și lupta pentru o mai mare partici
pare a țărilor în curs de dezvoltare 
la producerea si repartiția bunurilor 
și pentru schimbări fundamentale 
în diviziunea internațională a mun
cii au cea mai mare prioritate. Eli
minarea imperialismului, colonialis
mului și neooolonialismului. precum 
și a celorlalte forme de dependentă 
și subjugare, de amestec în trebu
rile interne, de dominație si exploa
tare sînt esențiale pentru economia 
țărilor nealiniate.

Relevînd caracterul de urgență al 
problemelor economice cu care se 
confruntă un mare număr de țări, 
ca urmare a inegalității din comer
țul mondial, a existenței relațiilor 
financiare actuale, a datoriilor in
ternaționale și a nivelului lor teh
nologic scăzut, declarația subliniază 
că în pofida asigurărilor repetate din 
partea statelor dezvoltate privind 
destinderea și eliminarea barierelor

!n comerțul cu produsele țărilor în 
curs de dezvoltare, rezultatele nu sînt 
satisfăcătoare. în prezent s-a a- 
juns la o creștere enormă a defici
tului balanței de plăti a țărilor în 
curs de dezvoltare, care a ajuns de 
la 12,2 miliarde dolari. în 1973, la 40 
miliarde dolari. în 1975. Dacă se au 
în vedere tendințele actuale — se 
arată în document — se observă că 
această situație nu este rezultatul 
unei conjuncturi, ci expresia crizei 
structurale care caracterizează rela
țiile economice și care este generată 
de politica colonialistă si neocolonia- 
listă promovată de imperialism.

Canalizarea permanentă a resurse
lor materiale și umane către înar
mare. relevă documentul, nu numai 
că agravează actuala criză economică, 
dar anulează obiectivele și eforturile 
primului și celui de-ai doilea dece
niu al dezvoltării. Este semnificativ 
că în timp ce mijloacele financiare 
intrate în posesia țărilor în curs de 
dezvoltare în 1975 au fost de 20 mi
liarde dolari, cheltuielile generale 
pentru înarmare au atins cifra in
credibilă de 300 miliarde dolari. Șefii 
de stat și guvern ai țărilor neali
niate au subliniat că multe dintre 
cererile pentru dezvoltare ar fi re
zolvate dacă aceste fonduri ar fi uti
lizate pentru progresul economic al 
statelor în curs de dezvoltare.

De asemenea. în Declarație se ex
primă adînca preocupare a partici- 
panților la conferință în legătură cu 
reținerea statelor dezvoltate față de 
aplicarea rezoluțiilor celei de-a Vl-a 
și a Vil-a Sesiuni speciale ale Adu
nării Generale a O.N.U.. relevînd. 
în același timp, că în cadrul confe
rinței de la Paris privind cooperarea 
economică internațională nu au fost 
înregistrate succese. Subliniind preo
cuparea fată de modul în care unele

state industrializate au acționat în 
vederea înființării unui fond comun 
la cea de-a IV-a conferință 
U.N.C.T.A.D. de la Nairobi, se rele
vă, totodată, satisfacția fată de spi
ritul de unitate dovedit de țările în 
curs de dezvoltare în timpul acestor 
negocieri, apreciindu-se înființarea 
Fondului Internațional pentru Dez
voltarea Agriculturii.

în document se arată că statele 
nealiniate nu vor accepta politica și 
practicile corporațiilor transnaționale 
reafirmîndu-se dreptul inalienabil al 
oricărei țări la suveranitatea deplină 
și permanentă asupra resurselor na
turale și umane și asupra activităților 
economice. înfăptuirea unei noi or
dini economice mondiale reclamă o 
fundamentală restructurare a între
gului mecanism comercial mondial și 
a producției bazate pe o nouă divi
ziune internațională a muncii, o ra
dicală schimbare a actualului sistem 
monetar internațional, prevederi a- 
decvate cu privire la transferul re
surselor către țările în curs de dez
voltare și asigurarea transferului de 
tehnologie, precum si dreptul tarilor 
de folosire liberă a resurselor ma
rine.

Realizarea dezvoltării economice 
depline a țărilor în curs de dezvol
tare — se spune mai departe în de
clarație — impune sporirea efortu
lui propriu, intensificarea cooperării 
dintre ele și întărirea solidarității, 
coordonarea activităților în cadrul u- 
nui front comun îndreptat împotri
va oricăror forme de opoziție impe
rialistă, ca și a diferitelor presiuni. 
Declarația arată că mișcarea neali
niată va susține si va întări solida- 
ritatea_cu „Grupul celor 77“. în rea
lizarea unei noi ordini economice 
mondiale.

SITUAȚIA DIN LIBAN
BEIRUT 20 (Agerpres). — Pre

ședintele în exercițiu al Libanului, 
Suleiman Frangieh, a avut o între
vedere cu președintele ales. Elias 
Sarkis, care își va prelua în mod ofi
cial funcția la 23 septembrie. Dia
logul a fost axat asupra situației 
interne. în această ordine de idei 
fiind evidențiată „necesitatea înce
tării focului pe întreg teritoriul Li
banului".

Președintele Frangieh a avut, de 
asemenea, convorbiri cu ministrul 
libanez de interne și președintele 
Partidului Național Liberal. Camille 
Chamoun. La încheierea întrevederii, 
Chamoun a declarat că „Libanul ac
ceptă să participe la o reuniune ara
bă la nivel înalt". După părerea sa, 
aceste dezbateri ar putea fi găzduite 
de Arabia Saudită. Iordania. Siria și 
chiar de Liban. Ar fi util — a spus 
Chamoun — ca această întîlnire să 
se desfășoare la Beirut, astfel încît 
participantii să poată vedea cu pro
priii ochi ce se întîmplă în Liban și 
să poată evalua exact realitatea fap
telor ; pînă în prezent însă nu a 
fost primită nici o invitație pentru 
a participa la o eventuală reuniune 
la nivel înalt.

★
Pe de altă parte, generalul Mo

hamed Hassan al-Ghoneim. coman
dantul forțelor arabe de menținere 
a păcii în Liban, și-a continuat efor
turile în direcția realizării unui 
„plan de pace", sub egida Ligii Ara
be. în acest scop, el s-a întîlnit cu 
lideri ai partidului „Falangele Liba
neze". După cum menționează agen
ția France Presse. acest, plan preve
de oprirea luptelor în etape, retra
gerea forțelor prezente în munți — 
la Jezzine și Sofar — și, în fine, 
înlocuirea acestora cu „căștile verzi 
arabe", care ar urma să se initerpună 
și între forțele aflate în conflict la 
Beirut.

De asemenea, generalul Ghoneim 
a avut, vineri, o întrevedere cu Ka
mal Jumblatt. liderul Partidului So
cialist Progresist din Liban, care a 
lansat o campanie de mobilizare a 
partizanilor săi și a anunțat că aceș
tia nu se vor retrage din munți.

★
în noaptea de joi spre vineri și pe 

tot parcursul zilei de vineri, la Bei
rut au continuat luptele. în cartie
rele rezidențiale ale capitalei au fost 
semnalate schimburi de focuri și 
bombardamente intense. Violente ti- 
ruri de artilerie au avut loc. de ase
menea. în zona muntoasă, la 30 km 
nord-est de capitala libaneză, și în 
jurul orașului Tripoli din nordul 
tării.

MOSCOVA 20 — Corespondentul 
Agerpres transmite : Cu prilejul zilei 
de 23 August, la Moscova a a- 
vut loc adunarea festivă a reprezen
tanților oamenilor muncii din capi
tala sovietică, organizată de Comite
tul orășenesc Moscova al P.C.U.S., 
C.C.S. din U.R.S.S., C.C. al Comso- 
molului, Prezidiul Uniunii Asociați
ilor sovietice de prietenie și relații 
culturale cu străinătatea și Condu
cerea centrală a Asociației de priete
nie sovieto-română (A.P.S.R.).

în prezidiul adunării au luat loc 
F. D. Kulakov, membru al Biroului 
Politic, secretar al C.C. al P.C.U.S., 
K. F. Katușev, secretar al C.C. al 
P.C.U.S.. M. Holov, vicepreședinte al 
Prezidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., V. E. Dîmșit, vicepreședinta 
al Consiliului de Miniștri al U.R.S.S„ 
general de armată A. A. Epișev, șe
ful Direcției politice superioare a ar
matei și flotei militare maritime a 
U.R.S.S., general de armată I. G. 
Pavlovski, adjunct al ministrului 
apărării al U.R.S.S., N. N. Rodionov, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne al U.R.S.S., V. I. Konotop, 
prim-secretar al Comitetului regional 
Moscova al P.C.U.S., președintele 
Conducerii centrale a A.P.S.R., alta 
persoane oficiale.

în prezidiu șe aflau, de asemenea, 
ambasadorul României în Uniunea 
Sovietică, Gheorghe Badrus, precum 
și delegația Consiliului General 
A.R.L.U.S., condusă de Marla Stă- 
nescu. membru supleant al C.C. al 
P.C.R., adjunct al ministrului educa
ției și învătămîntului.

Adunarea a fost deschisă de V. F, 
Trușin, secretar al Comitetului oră
șenesc Moscova al P.C.U.S.. care a 
adresat poporului român călduroase 
felicitări cu prilejul sărbătorii sale 
naționale, urîndu-i noi realizări în 
construirea vieții noi.

A luat apoi cuvîntul A. T. La
vrentieva. adjunct al ministrului in
dustriei ușoare a U.R.S.S.. vicepre
ședinte al Conducerii centrale a 
A.P.S.R.. care a relevat profundele 
transformări petrecute în România 
în anii socialismului, datorită mun
cii pline de abnegație a întregului 
popor, sub conducerea Partidului Co
munist Român. Subliniind contribu
ția esențială a întilnirilor și convor
birilor dintre tovarășul Nicolae 
Ceausescu și tovarășul Leonid Hid 
Brej nev In dezvoltarea relațiilor 
dintre P.C.R. și P.C.U.S.. dintre 
România si Uniunea Sovietică, vor
bitoarea a trecut in revistă aspecte 
ale colaborării româno-sovletice pe 
plan politic, economic și cultural. 
A. T. Lavrentieva a exprimat con
vingerea comuniștilor, a tuturor oa
menilor sovietici că prietenia româ- 
no-sovietică se va întări și dezvolta 
în viitor, spre binele popoarelor celor 
două țări, al unității țărilor socialiste 
și a întregii mișcări comuniste ei 
muncitorești Internationale.

în cuvîntul său, ambasadorul Româ
niei in Uniunea Sovietică, Gheorghe 
Badrus, a reliefat semnificația Istori
că a actului de la 23 August 1944 
pentru destinele poporului nostru, 
a înfățișat un tablou cuprinzător al 
succeselor repurtate de poporul ro
mân, sub conducerea partidului său 
comunist, în edificarea societății so
cialiste multilateral dezvoltate. El 
a relevat, totodată, dezvoltarea con
tinuă a relațiilor de prietenie și co
laborare dintre P.C.R. și P.C.U.S., 
dintre România și Uniunea Sovieti
că, dintre poporul român și popoare
le Uniunii Sovietice pe multiple pla
nuri, subliniind contribuția deosebită 
pe care au adus-o și o aduc întîl- 
nirile și convorbirile dintre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășul Leonid 
Ilici Brejnev la continua lărgire 
și adîncire a acestora.

D[ PRETUTINDENI
• GONDOLIE- 

R11 PROTESTEAZĂ. Ra- 
cent, vizitatorii Veneției au a- 
sistat 1a un spectacol cu totul 
inedit. In loc să întîlnească re
numitele gondole pe canalele o- 
rașului, ei le-au putut vedea... 
pe uscat. în piața San Marco, 
rânduite în fața Palatului Dogi
lor. Le-au dus acolo chiar po
sesorii lor, gondolierii, pentru a 
protesta în acest fel împotriva 
unei măsuri a municipalității 
prin care se admite accesul în 
orașul lagunelor al unor ambar
cațiuni „utilitare" — cutere, 
bărci etc. Demonstranții au ce
rut anularea măsurii, argumen- 
tînd că ea „aduce un grav pre
judiciu frumuseții orașului" și, 
bineînțeles, afectează șituația a 
mii de gondolieri, pentru care 
turismul tradițional reprezintă 
unica sursă de venituri.

PROGRAMUL DE ACȚIUNE
Programul de acțiune pentru coope

rarea economică a statelor nealiniate 
și a altor state în curs de dezvoltare 
reafirmă conceptul sprijinirii pe for
țele proprii, exprimat deja în hotă
rârile luate la Georgetown, Alger, 
Lima și Manila. Documentul defi
nește sarcinile și acțiunile în vede
rea continuării eforturilor statelor 
nealiniate de a institutionalize și a 
pune în aplicare, împreună cu alte 
state în curs de dezvoltare, progra
mele cooperării lor economice. în 
special în domeniile materiilor pri
me. comerțului și finanțelor. Pro
gramul subliniază că obiectivul spri
jinirii pe forțele proprii trebuie să 
fie realizat în mod necesar în per
spectiva înfăptuirii unei noi ordini 
economice internaționale.

în domeniul materiilor prime. Con
ferința de la Colombo evidențiază 
imperativul realizării unor măsuri 
concrete, un obiectiv prioritar fiind 
înființarea de asociații ale producă
torilor de materii prime în Interesul 
țărilor în curs de dezvoltare expor
tatoare. Prin constituirea unor noi 
asociații și întărirea celor existente

vor fi obținute preturi mal bune la 
produsele exportate. Pe baza pla
nului alcătuit de un grup de experți, 
țările nealiniate vor acționa de ur
gentă pentru aprobarea, cît mai cu
rând posibil, a statutului Consiliului 
producătorilor de materii prime și 
al asociațiilor de producători. în ve
derea atingerii acestui obiectiv s-a 
hotărât organizarea, la sfîrșitul lunii 
septembrie a.c., a unei reuniuni care 
să pregătească agenda conferinței 
ce va dezbate și va lua hotărâri în 
această problemă.

Deoarece eforturile pentru înfiin
țarea unui fqnd mixt împreună cu 
statele industrializate pentru finan
țarea stocurilor regulatorii de mate
rii prime au rămas fără succes, s-a 
hotărât ca pînă la sfîrșitul lunii oc
tombrie să se organizeze o reuniune 
a Comitetului de pregătire, iar o 
conferință a plenipotențiarilor, care 
să semneze acordul realizat, să aibă 
Joc în martie 1977 sau mai tîrziu.

Programul de acțiune se pronun
ță pentru un program integrat asu
pra materiilor prime și produselor 
manufacturate, iar în acest scop 
grupul interguvernamental al țărilor

nealiniate își va continua activita
tea și va coopera cu „Grupul celor 
77“ pentru a realiza o strategie co
mună a negocierilor.

în domeniul comerțului, documen
tul cheamă pentru o politică comună 
și pentru realizarea de acorduri pri
vind achiziționarea de bunuri, teh
nologii și servicii din țările dezvol
tate. Prin acest program, țările ne
aliniate vor iniția eforturi în vederea 
realizării unui sistem de preferințe 
comerciale generalizate între statele 
în curs de dezvoltare. în acest sens, 
ele își vor spori relațiile comerciale 
și se vor informa asupra tendințe
lor din comerțul internațional. Pen
tru aceasta, s-a convenit înființarea 
unui centru de informare comerci
ală.

O atenție specială va fi acordată, 
în continuare, cooperării în dome
niile financiar și monetar. Partici- 
panții adresează un nou apel state
lor interesate în vederea ratificării 
Convenției asupra fondului de soli
daritate pentru dezvoltarea economi
că și socială, în așa fel încît acesta 
să înceapă să funcționeze încă în 
cursul acestui an.

„Saliut-5U continuă 
programul de cercetări 

tehnico-științifice
MOSCOVA 20 (Agerpres). — în 

cea de-a șaptea săptămînă de activi
tate în spațiu, cosmonauții sovietici 
Boris Volînov și Vitali Jolobov con
tinuă programul de experiențe și 
cercetări tehnico-științifice la bordul 
stației orbitale „Saliut-5“. Este con
tinuat cu succes cel de-al doilea ex
periment de creștere și formare a 
cristalelor, început la 7 august.

Cosmonauții au efectuat, de ase
menea. controlul sistemelor de bord 
ale stației „Saliut-5“ si ale navei 
cosmice „S^jiuz-21“.

în cadrul programului de expe
riențe medicale, echipajul a realizat 
un ciclu de cercetări ale sistemului 
cardiovascular, imitînd condițiile de 
gravitație terestră cu ajutorul încă
perii de vid.

Un comunicat al agenției T.A.S.S. 
precizează că starea sănătății cosmo- 
nauților este bună. Sistemele de bord 
ale stației funcționează normal.

„Viking-2U în căutarea 
unei zone pentru 

amartizare
PASADENA 20 (Agerpres). — 

Două dintre zonele avute în vedere 
pentru amartizarea sondei „Viking- 
2“ au fost practic eliminate, a anun
țat directorul misiunii, James Mar
tin. El a precizat că cele două re
giuni — „Cydonia Planitia" și „Ar
cadia Planitia" — au fost abandona
te din cauza caracterului prea acci
dentat al reliefului lor.

James Martin a menționat, totoda
tă, că cea de-a treia zonă, denumită 
„Utopia Planitia", apare ca putînd 
oferi un loc sigur de amartizare. 
Dacă această zonă va fi, în cele din 
urmă, reținută pentru amartizare, 
„Viking-2“ ar putea să coboare pe 
suprafața lui Marte la 3 septembrie.

agențiile de presă transmit:
Val de demonstrații în

Spania. Zeci de persoane au fost
rănite în localitatea Guernica din 
Spania în urma intervenției poliției 
împotriva celor aproximativ 9 000 de 
participant! la Festivalul rânteculul 
popular basc. La Madrid s-au înre
gistrat Incidente rând politia a Inter
venit pentru a dispersa participantii 
la un marș de protest împotriva 
„opresiunii, distribuirii inegale a bo
gățiilor și lipsei libertăților fun
damentale". în orașul Almeria, sute 
de muncitori constructori au partici
pat la o grevă în semn de protest 
fată de acțiunile represive ale poli

Președintele Madagasca
rului, Didier Ratsiraka, a anunțat 
vineri componenta noului guvern al 
țării, în frunte cu primul ministru 
J. Rakutuniana. în funcția de minis
tru al afacerilor externe a fost numit 
B. Rakutumavu.

Acțiuni de protest.în Sar- 
dinia au continuat să se desfășoare 
marșuri și alte acțiuni de protest cu 
caracter antimilitarist, în cadrul că
rora participantii cer luarea de mă
suri pentru demilitarizarea insulei. 
Punctul final al unuia din marșuri a 
fost insula Maddalena, din nordul li
toralului sard, unde se află amplasa
tă o bază militară a N.A.T.O.

Eșuarea unui șlep car< 
transporta 1 000 tone de acid sulfu
ric oleum — produs chimic deose
bit de toxic, utilizat la fabricarea 
nailonului — a făcut necesară eva
cuarea a aproximativ 3 000 locuitori 
din zona Golfului Chesapeake (statul 
Virginia, S.U.A.). Autoritățile locale 
au decretat stare de alertă în în
treaga regiune învecinată, traficul 
maritim de coastă fiind deviat.

Un nou val de cutremu-

tectonice soldate cu moartea a peste

3 000 de persoane, a afectat capitala 
filipineză, în noaptea de joi spre vi
neri. Președintele țării, Ferdinand 
Marcos, a dispus elaborarea unui 
plan de evacuare a populației din zo
nele vizate de cutremure, în vederea 
preîntîmpinării unor noi distrugeri și 
pierderi de vieți omenești.

Camera superioara a Par
lamentului Indiei a aProbat 
proiectul de lege privind prelungirea 
cu încă un an a stării excepționale. 
Proiectul a fost aprobat lunea trecu
tă de Camera inferioară a parlamen
tului.

Guvernul belgian * anun_ 
tat că va trece la sanctionarea aspră, 
a tuturor persoanelor care nu res
pectă normele de economisire a apei 
instituite după perioada de secetă.tiei.

PANMUNJON

Reuniunea Comisiei militare de armistițiu
PANMUNJON 20 (Agerpres). — 

La Panmunjon a avut loc o reuniu
ne a Comisiei militare de armisti
țiu în legătură cu incidentul petre
cut recent în zona de securitate co
mună. Reprezentantul R.P.D. Co
reene a protestat împotriva acte
lor de provocare ale părții adverse, 
care constituie o violare a Acordu
lui de armistițiu. El a cerut celei
lalte părți să ia măsuri împotriva 
celor care au organizat acest act 
de provocare și să garanteze ca a- 
semenea acte să nu se mai repe
te. în continuare, transmite agenția 
A.C.T.C., reprezentantul R.P.D. Co
reene a protestat împotriva provo
cărilor militare din ultimul timp 
împotriva teritoriului R.P.D. Core
ene și a subliniat că asemenea acte 
agravează tensiunea din ce în ce 
mai mult, constituind un pericol de 
război.

La rândul său, reprezentantul păr

ții americane a dat citire unei note 
de protest în legătură, cu incidentul 
de la 18 august, informează agenția 
Associated Press.

COREEA DE SUD

Amplă demonstrație împotriva 
guvernului de la Seul

SEUL 20 (Agerpres). — După cum 
relatează agenția Associated Press, 
în localitatea Mokpo de pe litoralul 
sud-vestic al Coreei de sud a avut 
loc o demonstrație de amploare a 
tinerilor și studenților împotriva gu
vernului de la Seul. Demonstranții, 
care au fost atacați de forțe ale po
liției, au cerut eliberarea deținuți- 
lor politici și democratizarea vieții 
politice în Coreea de sud.

NOI INCIDENTE IN AFRICA DE SUD
Ca urmare a acțiunilor de reprimare ale forțelor polițienești, In 

ultimele două luni și-au pierdut viața 250 de africani
JOHANNESBURG 20 (Agerpres). 

— în Africa de Sud continuă să se 
înregistreze numeroase manifestații 
antiapartheid ale populației africane 
majoritare, în pofida măsurilor luata 
de forțele polițienești ale regimului 
Vorster. Noi incidente între politie și 
populația de culoare au fost semna
late în diverse zone ale tării. Ora- 
șele-satelit de lingă Port Elizabeth, 
pe coasta meridională a R.S.A.. au 
trăit în ultimele două zile o atmos
feră de încordare. La Kwazakale, 
New Bringhton și Zwide au arâit loc 
puternice ciocniri, în cursul cărora 
polițiștii au făcut uz de arme de foc 
și grenade cu gaze lacrimogene. Bi

lanțul incidentelor înregistrate în ul
timele zile în această regiune este 
de 33 morți și tot atîtia răniți. Au 
fost arestate 64 de persoane ; alțl 12 
africani au fost arestați în orașul 
Durban.

După cum relatează agențiile Inter
nationale de presă. în cursul grave
lor incidente din ultimele două luni 
circa 250 de persoane și-au pierdut 
viata și peste 1 500 au fost rănita. 
Totodată, potrivit ziarului „Johannes
burg Star", politia sud-africană a 
procedat — în cadrul acțiunilor re
presive declanșate în ultimele două 
săptămîni împotriva populației afri
cane — la arestarea a aproximativ 
2 000 de oameni.

Autoritățile sud-africane trebuie să părăsească 
teritoriul Namibiei

O declarație a secretarului pentru afacerile externe al S.W.A.P.O.
WINDHOEK 20 (Agerpres). — Se

cretarul pentru afacerile externe al 
Organizației Poporului din Africa de 
sud-vest (S.W.A.P.O.), Festus Naholo, 
a anunțat că S.W.A.P.O., fiind sin
gurul reprezentant legal al populați
ei Namibiei, respinge hotărârea au
torităților R.S.A. de a acorda așa- 
numita „independență" Namibiei șl 
de a crea pe acest teritoriu un „gu
vern provizoriu". Hotărârea în acest 
•ens a „Conferinței constitutionale"

convocată încă în cursul anului tre
cut de rasiștii sud-africani nu cores
punde intereselor poporului Namibiei, 
reprezentînd o manevră pentru slă
birea presiunii pe care o exercită 
opinia publică mondială asupra re
gimului rasist. Festus Naholo a cerut 
ca regimul de La Pretoria să pără
sească teritoriul ocupat al Namibiei 
și să accepte organizarea unor ale
geri generale sub controlul O.N.U.

• COMBATEREA 
REUMATISMULUI. Potri‘ 
vit unor statistici recente, un 
francez din 25 este suferind da 
reumatism sau predispus la a- 
ceastă boală. Anual se pierd în 
Franța, datorită reumatismului, 
30 milioane de zile-muncă ; bo
lile reumatismale absorb 10 la 
sută din bugetul asigurărilor 
sociale și reprezintă 20 la sută 
din cazurile de invaliditate de
finitivă. Pentru diminuarea pro
porțiilor acestui flagel șe re
comandă multă mișcare, inclu
siv gimnastică de înviorare zil
nică, supravegherea regimului 
alimentar (în sensul stabilirii 
unui echilibru riguros între pro
teine, substanțe minerale și vi
tamine), prezentarea la medio 
în cazul oricărei dureri articu
lare ; un specialist australian, 
dr. Shatin, prescrie artriticilor 
abținerea de la orice alimente 
(în speță făinoasele) care con
țin gluten, substanță ce ar fa
voriza inflamațiile articulare, 
j

• MODELE TEXTILE 
COMPUTERIZATE. In mod 
experimental, la Institutul Or- 
gatex din Ceska Skalice (Ceho
slovacia), problema creării unor 
desene și motive noi pentru 
produsele textile a fost încre
dințată unui calculator electro
nic. Imaginația, simțul estetic 
și îndemînarea omului au fost 
înlocuite de legi matematice : 
pe baza acestora, din figuri 
geometrice simple sau compli
cate, dar șl din motive florale, 
computerul construiește modele 
inedite destinate a împodobi țe
sături de diverse tipuri. 110 mo
dele „electronice" au fost pînă 
în prezent predate industriei 
mătăsii și bumbacului, altele 
și-au găsit întrebuințare la di
versificarea gamei ornamentale 
a cravatelor bărbătești ș.a.

• CIT CÎNTĂREȘTE
UN NOR PE MARTE? 
Cercetătorii de la Observatorul 
astronomic al Universității din 
Harkov (U.R.S.S.) și-au propus 
să dezlege taina norilor de praf 
ce se ridică periodic de pe su
prafața planetei Marte. Folo
sind o aparaturi ultrasensibiiă, 
ei au reușit să „cîntărească" un 
astfel de nor. A ieșit o cifră 
astronomică : 100 miliarde de
tone.

• NORME PENTRU 
AVIOANELE SUPERSO
NICE. Agenția pentru protec
ția mediului Înconjurător din 
Statele Unite a hotărit să fi
xeze, pentru avioanele super
sonice, norme împotriva po
luării. Potrivit aoestora, motoa
rele avioanelor supersonice ce 
vor fi construite începînd din 
1980 vor trebui să emită cu 58 
la sută mai puțin oxid de car
bon și cu 77 la sută mai puține 
reziduuri de hidrocarburi decît 
motoarele cu care sînt dotata 
aparatele „Concorde", în timp 
ce emisiunile de oxid de azot 
vor putea rămîne aproximativ 
la nivelul actual. După 1984, a- 
ceste reduceri vor trebui să a- 
tingă 88 la sută pentru oxidul 
de carbon, 94 la sută pentru 
hidrocarburi și 44 la sută pen
tru oxidul de azot.

Ravagiile secetei
„S.O.S. — cunoscutul 

apel international de 
ajutor în caz de pericol 
— este repetat de la o 
vreme de zeci și chiar 
șute de ori zilnic pe 
ecranele televizoarelor, 
în coloanele presei și 
emisiunile de radio din 
diverse regiuni ale 
Marii Britanii. Apelul 
are însă un alt sens de- 
cit cel initial : „Save 
our souls" (salvați su
fletele noastre). El în
seamnă „Save or suf
fer" — „economisiți 
sau veți suferi". Aso
cierea cu semnalul de 
alarmă pentru cazurile 
de naufragiu vine să 
sublinieze gravitatea si
tuației create ca urmare 
a secetei ce afectează de 
mai multe luni Marea 
Britanie. Autoritățile a- 
vertizează în acest fel 
populația să economi
sească apa pe toate căi
le — atît în gospodării, 
cît și în industrie. în 
comitatele din sudul 
Țării Galilor, locuite de 
aproape un milion de 
cetățeni, s-a și impus 
închiderea apei în lo
cuințe între orele 19 și 
8 dimineața ; la Londra, 
vestitele fîntîni artezie
ne din Trafalgar Squa
re au fost oprite.

Potrivit declarațiilor 
oficiale, în cazul în

care în următoarele 
2—3 săptămîni nu va 
cădea ploaie (specia
liștii Institutului hidro
logic menționează că 
este nevoie de ploi to
rențiale pentru a se re
face rezervele de apă), 
urmează să fie impuse 
restricții în ceea ce pri
vește consumul apei de 
către populație în mai 
toate comitately din 
țară. Situația este de

LONDRA
așa natură, înrât sînt 
amenințate cu încetarea 
activității un șir de în
treprinderi industriale. 
„Unele firme — scrie 
„Financial Times" — se 
vor vedea aurind nevoi
te să lucreze doar trei 
zile pe săptămînă ; al
tele vor trebui să func
ționeze prin rotație — 
o săptămînă să fie des
chise, iar următoarea 
închise".

Bizare sînt efectele 
asupra clădirilor : mii 
de locuințe au început 
să se fisureze. îngrijo
rătoare sînt și datele 
din agricultură. „Carto
fii au rămas mici de 
tot, iar sfecla de za
hăr nu mai crește. Sint

în pericol și zarzavatu
rile, cu excepția celor 
din sere" — scrie 
„Times". „Din cauza 
secetei — relatează a- 
celași ziar — producția 
de lapte scade, iar vite
le slăbesc". Pe de altă 
parte se constată o a- 
devărată invazie de bu
ruieni, în special de 
laur.

Ca urmare a acestor 
evoluții, tot mai neliniș
titoare, premierul Cal
laghan a rechemat din 
vacanță cabinetul pen
tru o ședință de urgen
tă consacrată combaterii 
urmărilor secetei. Au
toritățile se văd nevoite 
6ă ceară urgent sprijinul 
specialiștilor în vederea 
elaborării unui amplu 
program „de asigurare 
a populației, a indus
triei și agriculturii cu 
apa necesară desfășură
rii unei activități nor
male". Primele sugestii 
prevăd forarea Unor 
puțuri și crearea de 
bazine adecvate, ca și 
construirea unor uzine 
pentru desalinizarea a- 
pei de mare. Punerea 
în aplicare a unor ase
menea măsuri cere însă 
timp, iar consecințele 
secetei se profilează tot 
mai amenințătoare.

N. PLOPEANU

• REACTIVAREA 
VULCANULUI „LASOU- 
FRIERE" DIN GUADE
LUPA a provocat, fără ca, 
deocamdată, să se consemneze 
vreo erupție catastrofală, im
portante daune în economia 
insulei, printre altele. întinse 
plantații agricole fiind acope
rite de cenușa azvîrlită de vul
can. în urma survolării vulca
nului, s-a ajuns la concluzia că 
populația — 72 000 de persoane 
fiind nevoite să evacueze zona 
amenințată — nu se va putea 
înapoia la casele ei, înainte de 
20 de zile. Sînt autorizați să 
pătrundă în zona interzisă un 
număr de circa 5 000 muncitori 
agricoli ; ei urmează să lucreze 
sub supravegherea oamenilor 
de știință sosiți la fața locului 
pentru urmărirea activității vul
canului. Agenția France Presse 
apreciază că pentru reluarea 
vieții normale în insulă sînt ne
cesare cîteva luni.

• DELINCVENTA IN 
ASCENSIUNE. în primele 
șase luni ale anului, în Suedia 
au fost înregistrate 349 506 de
licte, ceea ce reprezintă o creș
tere cu 3 la sută față de „bi
lanțul" perioadei corespunză
toare a anului trecut. Serviciul 
suedez central de statistică 
menționează că majoritatea in
fracțiunilor au avut caracter e- 
conomic. în această categorie, 
creșterea cea mai importantă — 
15 la sută comparativ cu inter
valul ianuarie-iunie 1975 — au 
înregistrat-o furturile de ma
șini. A sporit, de asemenea, cu 
26 la sută numărul omucide
rilor.
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