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Succesele obtlnnte in cinstea zilei de 23 August-treaptă spre realizări tot mai mari
Să imprimăm un nou și puternic avînt

întrecerii socialiste
în toate ramurile economiei nationale!

într-o atmosferă entuziastă. într-o 
impresionantă unitate in jurul parti
dului, al secretarului general, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, întregul 
nostru popor a sărbătorit măreața zi 
de 23 August. In coloanele nesfîrșite, 
într-o emoționantă revărsare a bucu
riei și entuziasmului, participanții la 
marea demonstrație a oamenilor 
muncii din Capitală și din județele 
tării au raportat cu justificată mîn- 
dria conducerii partidului succesele 
remarcabile obținute în întrecerea 
socialistă pentru îndeplinirea și depă
șirea sarcinilor de plan în primul an 
al cincinalului revoluției tehnico-ști- 
ințifice, pentru înfăptuirea hotărîri- 
lor Congresului al XI-lea al parti
dului.

Muncitorii, țăranii, toti oamenii 
muncii, fără deosebire de naționali
tate. au prezentat cu acest prilej 
sărbătoresc raportul lor patriotic, 
arătînd că sarcinile de plan și anga
jamentele asumate in întrecere se 
înfăptuiesc cu succes. Sînt elocvente, 
în acest sens, faptele colectivelor in
dustriale dintr-un șir de județe ale 
tării — printre care Suceava. Mara
mureș. Cluj. Ilfov, Brăila, Satu-Mare 
— care au realizat în avans sarcinile 
de plan pe opt luni din acest an ; 
la loc de cinste se situează rezul
tatele remarcabile obținute de oa
menii muncii din industria Capita
lei. care au realizat peste prevede
rile planului pe șapte luni o pro
ducție globală ce depășește 1,3 mi
liarde lei. în ansamblul ramu
rilor industriale sint demne de 
subliniat succesele deosebite obținu
te de mineri, energeticieni. siderur- 
giști, constructori de mașini, lucră
tori din industria ușoară. Cu bune re
zultate s-au prezentat la marea săr
bătoare și constructorii de pe nu
meroase șantiere — care au predat la 
termen și chiar mai devreme o serie 
de obiective economice ; la rîndul 
lor, lucrătorii din agricultură au 
string la timp și în bune condiții re
colta din vara acestui an. pregătin- 
du-se acum intens pentru campania 
agricolă de toamnă.

Sintetizînd, putem spune că toate 
aceste realizări de prestigiu consti
tuie darul cel mai de preț pe care 
comuniștii, oamenii muncii și-l pu
teau oferi cu prilejul măreței noas
tre sărbători naționale. Sint fapte 
care ilustrează elocvent înalta con

Pregătirea
însămînțărilor de toamnă

Reducerea cheltuielilor materiale 
de producție

Scurtarea termenelor înseamnă
producție suplimentară
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Mîndră. demnă. încununată cu aura frumuseților laborioase este 
imaginea tării la sfirșit de august 1976 1

Gindul o cuprinde cu dragoste și duioșie, in toate dimensiunile ei ; 
cu ceea ce a avut acest pătnint dintotdeauna, dar mai ales cu podoa
bele de netăgăduit pe care i le-a adăugat poporul in anii socialismului 
— uzine și orașe, hidrocentrale si grădini, poduri și viaducte peste 
munți și ape...

Noul, la timpul prezent ? în toate cele 39 de județe si în București 
„Scinteia" are tot atîția corespondenți permanenți. Cu ajutorul lor 
există posibilitatea să se dea imediat cititorului legătura cu cele mai 
îndepărtate colțuri ale patriei. Opt cifre și...

PE PLAIURILE PATRIEI, 
BIRUINȚELE NOULUI

La prefixul „947“ 
răspunde un oraș 

de șase ori 
mai mare

...Sunăm Rîmnicu-Viicea, utili- 
Zind prefixul acestei localități, 947.

— Se înfăptuiesc atîtea lucruri 
noi în acest județ, ne-a spus cores
pondentul nostru. Ion Stanciu. incit 
este foarte greu de ales. Se con
struiesc hidrocentrale, noi între
prinderi, se dezvoltă comerțul, 

știință muncitorească, vigoarea În
treceri! socialiste.

Acum, după trecerea zilelor de 
sărbătoare, reîncepîndu-se activita
tea normală de producție, se cuvine 
ca oamenii muncii să acționeze, sub 
conducerea organizațiilor de partid, 
cu energii sporite, cu avînt patriotic 
pentru consolidarea acestor rezultate, 
pentru dezvoltarea succeselor obți
nute în cinstea lui 23 August — valo- 
rificînd integral resursele interne de 
sporire a producției, de ridicare a 
nivelului calitativ al întregii activi
tăți. Iată de ce, prin munca lor poli

PE PRIMUL PLAN - ÎNDEPLINIREA SARCINILOR STABILITE
LA RECENTA ȘEDINȚĂ A COMITETULUI POLITIC EXECUTIV

Al C.C. Al P.C.R.
tico-educativă organele și organiza
țiile de partid au datoria nu numai 
de a asigura menținerea la un inalt 
nivel, ci de a da un și mai puternic 
avint întrecerii socialiste, concentrind 
atentia colectivelor de oameni ai 
muncii spre rezolvarea sarcinilor și 
problemelor majore din fiecare uni
tate. acționînd cu hotărîre pentru 
stimularea inițiativelor creatoare. în
tărirea răspunderii, dezvoltarea spiri
tului gospodăresc, cultivarea atitudi
nii înaintate fată de muncă.

Muncind cu elan sporit, lucrătorii 
din industrie sint chemați să asigure 
îndeplinirea ritmică și integrală a 
pianului pe anul in curs în fiecare 
unitate, creșterea eficienței economi
ce. înfăptuind cu rigurozitate sarci
nile subliniate de conducerea par
tidului la ședința Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R. din 
18 august a.c. In acest scop, trebuie 
să se acționeze mai energic pentru 
valorificarea rezervelor existente pe' 
linia folosirii intensive a mașinilor și 
instalațiilor, a potențialului tehnolo
gic de care dispune industria noas
tră. O atenție deosebită se cuvine 
acordată accelerării introducerii pro
gresului tehnic, înnoirii producției și

crește numărul construcțiilor agro
zootehnice. Dar ce ați zice de 
„B-5“ ?

— O denumire enigmatică ?...
— Deloc. Este denumirea pre

scurtată a ultimului bloc din noul 
cartier de locuințe, Ostroveni. pre
dat la cheie de către constructorii 
vîiceni. în ultimele zile. Locuitorii 
lui — tineri chimiști, hidroenerge- 
ticieni. profesori, forestieri, lucră
tori comerciali etc. I-am văzut lu- 
îndu-și în primire apartamentele în 
care și-au rinduit mobilele și co
voarele. perdelele dantelate. Nu 
știu dacă face parte din rîndul 
noului, dar mi s-a părut impresio

modernizării ei permanente la nive
lul înregistrat pe plan mondial, re
alizării integrale a sarcinilor de asi
milare de noi mașini, utilaje, insta
lații și aparate cu performante su
perioare, aplicării de tehnologii noi, 
pe măsura necesităților economiei 
naționale.

Așa cum a subliniat conducerea 
partidului, în centrul preocupă
rilor trebuie să stea, mai mult 
decit pină acum, ridicarea con
tinuă a calității produselor, a para
metrilor lor tehnico-funcționali și 
economici, introducerea rapidă în 

producție a rezultatelor cercetării 
științifice proprii și a licențelor din 
import, valorificarea superioară a 
materiilor prime, reducerea cheltuie
lilor de producție și. mai ales, a ce
lor materiale. Este necesar să se 
asigure, în continuare, creșterea rit
mică a productivității muncii prin 
realizarea programelor concrete de 
măsuri stabilite pe fiecare minister, 
centrală, Întreprindere și loc do 
muncă, organizarea mai bună a în
tregii activități economice, utilizarea 
cit mai rațională a forței de muncă 
și creșterea gradului de calificare, 
exploatarea deplină a capacităților 
de producție existente. întărirea or
dinii și disciplinei. Totodată, cu exi
gență și răspundere se cere să se 
acționeze pentru realizarea la timp 
si in condiții de bună calitate a pro
ducției destinate exportului.

La rîndul lor, organizațiile de 
partid și sindicatele din unitățile de 
construcții-montaj sînt chemate să 
asigure mobilizarea întregii capaci
tăți a oamenilor muncii de pe șantiere 
pentru înfăptuirea integrală a pla
nului de investiții pe acest an, pu
nerea în funcțiune la termen și chiar 
mai devreme a tuturor capacităților

ÎN AVANS FAȚĂ DE PLAN
• întreprinderile 
Ministerului Mi
nelor, Petrolului

și Geologiei
Colectivele de mun

că din întreprinderile 
Ministerului Minelor. 
Petrolului si Geologiei 
și-au îndeplinit cu 
șase zile mai devreme 
sarcinile de plan pe 
primele opt luni ale a- 
nului. Acest succes de 
prestigiu se datorește 
în primul rînd efortu
rilor depuse de oame
nii muncii din indus
tria extractivă pe li
nia creșterii producti
vității la fiecare loc 
de muncă.
• Industria Jude

țului Brăila
Oamenii muncii din 

industria județului 
Brăila au îndeplinit 
înainte de termen pre

vederile planului pro
ducției globale si mar
fă pe opt lupi. Avan
sul obținut va permite 
industriei brăilene să 
realizeze suplimentar 
pînă la încheierea lu
nii curente o produc
ție marfă în valoare 
de peste 240 milioane 
lei.
• Industria Jude

țului Satu-Mare
Colectivele de oa

meni ai muncii din 
unitățile industriale 
ale județului Satu- 
Mare au raportat la 25 
august îndeplinirea 
sarcinilor de plan pe 
opt luni la toți indi
catorii. depășindu-și 
substanțial angajamen
tele asumate pe între
gul an. Pînă la sfîrși- 
tul lunii august, in
dustria sătmăreană va

nant faptul că aproape toți aduceau 
cu ei multe, foarte multe ghivece 
cu flori.

— Putem vorbi despre unul din
tre locatari ?

— Firește. Printre cei ce se mu
tau l-am întîlnit și pe tehnicianul 
auto Mihai Prejbeanu. L-am 
felicitat, urîndu-j noi și mari
bucurii. De altfel, ca și el. numai 
în ultimii ani au primit spații noi 
în blocuri luminoase alte 13 600 de 
familii. Foarte interesant de re
marcat este faptul că în 1945 întreg 
municipiul Rm. Vîlcea. capitală a 
ceea ce fusese și înainte județul 
Vilcea, nu avea decit 12 000 de lo
cuitori. In perioada care a trecut lo
calitatea s-a dezvoltat într-un ritm 
spectaculos, ajungînd să fie astăzi 
de peste 6 ori mai mare. Saltul se 
explică și aici pe baza aceleiași 
legi care a determinat profunde 
mutații în viața întregii țări : dez
voltarea economică De la „orașul 
pensionarilor", cum i se zicea altă
dată. Rm. Vîlcea a devenit — ca 
urmare a politicii partidului — o 
cetate a chimiei, a construcțiilor 

și obiectivelor productive și social- 
culturale. Avînd în vedere că se a- 
propie toamna, se impun a fi aplica
te măsuri energice pentru mai buna 
organizare a activității de construcții, 
întărirea spiritului de ordine și dis
ciplină pe șantiere, folosirea inten
sivă a utilajelor, introducerea schim
burilor prelungite la lucrările de con
strucții și a lucrului în trei schim
buri în vederea accelerării ritmului 
de montare a utilajelor tehnologice.

Continuind experiența bună câști
gată în perioada premergătoare zilei 
de 23 August, organizațiile de partid 
din întreprinderi industriale, de pe 
șantiere, din unitățile agricole, din 
toate domeniile de activitate sînt 
chemate ca, printr-o susținută muncă 
polltico-organizatorică și educativă, 
să dinamizeze necontenit energiile și 
capacitățile creatoare ale oamenilor 
muncii în marea întrecere. Exerci- 
tîndu-și activ rolul de conducător po
litic, ele au datoria să analizeze sis
tematic cum sint îndeplinite sarcinile 
de plan și angajamentele asumate 
de colectivele din unitățile econo
mice, să determine luarea de măsuri 
concrete, operative pentru înlătura
rea neajunsurilor, pentru asigurarea 
condițiilor necesare ca întrecerea să 
se desfășoare la nivelul maxim al 
posibilităților tehnice, materiale și 
umane din fiecare unitate.

Experiența de pînă acum, rezulta
tele concrete obținute în întrecere, 
hărnicia și spiritul de inițiativă de 
care au dat dovadă colectivele de 
oameni al muncii în marea întrecere 
desfășurată în cinstea zilei de 23 Au
gust sint tot atîtea puternice argu
mente că. in decadele șl lunile ur
mătoare, tot mai multe unități eco
nomice vor raporta noi și remar
cabile succese în muncă, în lupta 
pentru înfăptuirea tuturor sarcinilor 
cantitative și calitative din primul an 
al cincinalului revoluției tehnico-ști- 
ințifice.

Convinși fiind că realizările obți
nute în creșterea producției materia
le și a eficientei economice stau la 
temelia sporirii avuției țării, a veni
tului național, la baza ridicării ne
contenite a bunăstării noastre gene
rale. să facem totul, să dăm zi de zi 
ia locurile de muncă, în unitățile în 
care lucrăm, tot ceea ce avem mai 
bun ca putere de muncă și spirit 
creator pentru prosperitatea con
tinuă a patriei noastre socialiste.

x furniza suplimentar e- 
J conomiei naționale o 

producție în valoare 
de 130 milioane lei. 
Cea mai mare parte 
a acestor sporuri s-a 
realizat pe seama creș
terii productivității 
muncii. (Agerpres).
• Industria muni

cipiului Tulcea
Antrenate în marea 

întrecere socialistă, co
lectivele de muncă 
din industria munici
piului Tulcea au în
deplinit planul pe 8 
luni cu 12 zile mai de
vreme. Se remarcă co
lectivele de la combi
natul metalurgic, În
treprinderea de con
strucții și reparații na
ve și utilaje, unitatea 
de transporturi navale. 
(Vasile Nicolae).

hidroenergetice și de mașini. Vil- 
cenii, cîndva în căutare de lucru 
prin alte regiuni, s-au întors la 
locurile lor de baștină. Orașul i-a 
primit în case noi. confortabile, a- 
șezate gospodărește în cinci cartie
re elegante, frumoase, moderne. 
Aș putea să menționez aici și cu
vintele tovarășului Gheorghe Stoi
ca, primarul municipiului, care a- 
precia că saltul va fi și mai spec
taculos în perspectiva imediată. De
tașamentul industrial vilcean va 
crește, după ultimele calcule, cu un 
mare număr de muncitori și specia
liști. Pentru ei. pentru citi vor mai 
veni la Rm. Vîlcea. se vor mai con
strui, pînă în anul 1980. încă aproa
pe 9 000 de apartamente.

Promoția „prima“
— Să facem o socoteală : 3 sînt 

la scuiărie ; 4 la fabrica de mașini- 
unelte ; 19 sînt în cadrul comparti
mentului de concepție : restul sînt
(Continuare în pag. a V-a)

Miercuri dimineață, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. a primit pe Ahmed Abdel Ha
lim, membru al Biroului Politic al 
Uniunii Socialiste Sudaneze, asistent 
pentru Relațiile Externe și Informa
ții al secretarului general al U.S.S., 
și Amin Abu Sinaina, membru al 
C.C. al U.S.S., ministru de stat pen
tru industrie.

La întrevedere a participat tovară
șul Ștefan Andrei, membru supleant 
al Comitetului Politic Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R.

A luat parte Sayed Sharief, amba
sadorul Sudanului la București.

Ahmed Abdel Halim a arătat că îi 
revine deosebita cinste de a înmina

Youssouf Traore
membru al Comitetului Militar de Eliberare Națională din Mali, 

comisar pentru arbitrajul de stat

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a primit, miercuri, 
25 august, pe Youssouf Traore, 
membru al Comitetului Militar de 
Eliberare Națională din Mali, comi
sar pentru arbitrajul de stat, care se 
află în țara noastră.

La primire a luat parte tovarășul 
Ștefan Andrei, membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R.

A fost de față Moussa Coulibaly, 
însărcinat cu afaceri ad-interim al 
Republicii Mali în țara noastră.

Oaspetele a adresat tovarășului 
Nicolae Ceaușescu vii mulțumiri

R. E. A. Kotei
membru al Comitetului Militar Suprem din Ghana, 

ministrul informațiilor

în ziua de 25 august, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, a primit pe R. E. A. Kotei, ge
neral de brigadă, membru al Comi
tetului Militar Suprem din Ghana, 
ministrul informațiilor.

La întrevedere a participat tova
rășul Ion Pățan. membru al Comite
tului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., ministrul comerțului exte
rior și cooperării economice interna
ționale.

A fost de față Percy Amarteifio, 
însărcinatul cu afaceri ad-interim al 
Republicii Ghana la București.

Oaspetele a înmînat tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, din partea șefu
lui statului Ghana și președintele 

președintelui Nicolae Ceaușescu un 
mesaj din partea președintelui Re
publicii Democratice a Sudanului, 
Gaafar Mohammed Nimeiri, și de a 
adresa sincere felicitări cu prilejul 
celei de-a 32-a aniversări a eliberării 
României de sub dominația fascistă.

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a transmis, la rîndul său, 
un salut prietenesc președintelui 
Gaafar Mohammed Nimeiri. iar po
porului sudanez urări de noi succese 
pe calea dezvoltării independente a 
patriei.

In cadrul întrevederii s-a trecut 
!n revistă stadiul relațiilor bilatera
le, exprimîndu-se satisfacția pentru 
evoluția lor favorabilă, dorința de a 
amplifica raporturile de colaborare 
dintre România și Sudan, dintre 

pentru onoarea de a fi fost primit și 
i-a transmis, din partea președintelui 
Comitetului Militar de Eliberare 
Națională, președinte al Republicii 
Mali, colonei Moussa Traore, un me
saj de prietenie și calde felicitări 
cu prilejul zilei de 23 August, săr
bătoarea națională a poporului 
român. Youssouf Traore a avut, tot
odată, cuvinte de înaltă apreciere 
față de realizările poporului român 
in edificarea unei vieți noi. față de 
experiența Partidului Comunist 
Român în construirea noii societăți 
în România. *

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a adresat,1 la rîndul 
său, urări de sănătate președintelui

Comitetului Militar Suprem, general 
Ignatius Kutu Acheampong. un me
saj de prietenie și i-a transmis cor
diale felicitări și bune urări cu oca
zia zilei de 23 August.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit și a rugat să se transmită 
președintelui Ignatius Kutu Acheam
pong salutul său călduros, precum 
și urări de bunăstare -și prosperitate 
poporului ghanez.

în timpul întrevederii s-a relevat 
cu satisfacție cursul pozitiv, ascen
dent, al relațiilor româno-ghaneze și 
a fost manifestată dorința de a in
tensifica colaborarea pe multiple 
planuri între țările și popoarele 
noastre, in folosul reciproc, al cau
zei păcii și înțelegerii în lume.

P.C.R. și Uniunea Socialistă Suda- 
neză, de a acționa pentru realizarea 
in cele mai bune condiții a acordu
rilor și înțelegerilor stabilite cu oca
zia întilnirilor și convorbirilor din
tre șefii celor două state, în intere
sul ambelor popoare, al înțelegerii 
și cooperării între națiuni. In cadrul 
schimbului de păreri s-a subliniat, 
de asemenea, semnificația întăririi 
conlucrării dintre România și Sudan 
pe plan internațional, pentru promo
varea unei politici noi, întemeiată 
pe egalitate, respect al independen
ței și suveranității tuturor țărilor, 
pentru lichidarea subdezvoltării, 
pentru făurirea unei noi ordini eco
nomice internaționale.

întrevederea a avut loc Intr-o at
mosferă de cordialitate și prietenie.

Moussa Traore, iar poporului malian 
prieten, succese în activitatea con
sacrată progresului economic și so
cial al patriei sale.

In timpul convorbirii a fost ex
primată satisfacția pentru dezvolta
rea continuă a relațiilor dintre 
România și Mali și a fost reafirmată 
hotărirea comună de a intensifica 
raporturile politice, de a extinde și 
diversifica cooperarea în diferite do
menii economice și în alte domenii, 
conlucrarea pe plan internațional, 
în interesul cauzei păcii, al Instaură
rii unei noi ordini economica mon
diale.

întrevederea s-a desfășurat într-o. 
atmosferă de cordialitate și prietenie.

S-a apreciat că extinderea și 
aprofundarea raporturilor politice, 
economice, tehnico-științifice. cultu
rale dintre România și Ghana, întă
rirea solidarității și conlucrării lor 
pe planul politicii externe sint de 
natură să sporească contribuția am
belor țări la înlăturarea definitivă a 
vechii politici imperialiste, colonia
liste și rasiale, la instaurarea noii 
ordini economice și politice interna
ționale, la statornicirea unor relații 
între state întemeiate pe egalitate și 
echitate, pe respectarea independen
tei și suveranității naționale, pe 
dreptul fiecărui popor de a-și hotărî 
singur soarta.

întrevederea a decurs intr-o am
bianță cordială, prietenească.

I
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FAPTUL; 
divers; 
La înălțime! |

13 fete au îmbrățișat o profe- I 
tie temerară : pilot de aviație. 
Ele au absolvit zilele acestea • 
cursurile aeroclubului „Gheor- • 
ghe Bănciulescu", din Ploiești. I 
La solemnitatea înminării bre- | 
petelor de piloți profesioniști au 
participat mii de spectatori, ca
re au ținut să le felicite și si I 
marcheze, in același timp, im- • 
plinirea a 40 de ani de rodnică • 
activitate aeronautică a clubului 
ploieștean. „Tinerele-piloți pro- I 
fesioniști — ne-a spus coman- ■ 
dantul aeroclubului — s-au do- I 
vedit, in tot timpul școlii, că 
sint neinfricate urmașe ale lui • 
Vlaicu, Vuia și a atitor bărbați ■ 
care au acoperit de glorie aripi
le de oțel ale patriei". Nu ne • 
îndoim că și cele 12 fete, la ■ 
posturile lor in aviația de trans
port, utilitară și sportivă, vor fi | 
mereu la înălțime !

Record în I 
Valea Jiului |

Un nop record al vestiților 
mineri din nu mai puțin vesti
ta Vale a Jiului a fost semnat 
In aceste zile de ortacii din bri
gada lui Szabo Balaș, de la Ex
ploatarea minieră Vulcan. Pină 
acum. Intr-unui din abatajele 
minei, brigăzile exploatau, de 
regulă, o „felie" de cărbune cam 
in trei luni de zile. Brigada lui 
Szabo Balaș a reușit să realize
ze o asemenea... felie In numai 
20 de zile I Un record pe care 
autorii și-l doresc să-1 repete, 
în ce ne privește, Ie adresăm 
urarea să albă parte de cit mai 
multe asemenea... felii!

„Mulțumim"
Cu citva timp in urmă inse

ram in rubrica noastră scrisoa
rea Auricăi Stancu din Brăhă- 
șești — Galați, prin care-i ruga 
pe cititori s-o ajute in găsirea 
fraților săi, de care se despăr
țise, in condiții vitrege, in anii 
ultimului război.

Poșta de ieri ne-a adus o scri
soare emoționantă semnată de 
aceeași Aurica Stancu. Cităm : 
„La puțin timp după apariția 
faptului divers am primit vești 
de la o soră, apoi de la ceilalți 
doi frați ai mei, toți mai mari 
decît mine. Dacă nu scriam la 
ziar, poate că niciodată nu mai 
aflam nimic de frații mei. 
Pentru marea bucurie pe care 
ne-ați făcut-o, in numele meu 
și al celorlalți frați, mulțumesc 
din toată inima ziarului „Scin- 
teia".

Care mulțumire o adresăm, la 
rîndu-ne, cititorilor noștri, do- 
vedindu-se și de această dată 
— ca in atitea alte rinduri — 
deosebit de receptivi și săritori 
intru ajutorarea semenilor.

„Catedra" 
din grădină

După 40 de ani petrecut! la 
școala din satul in care s-a năs
cut (Andreești, comuna Vladi
mir, județul Gorj), învățătorul 
Constantin Botu a ieșit, acum 
trei ani, la pensie. „Cu onor și 
aleasă cinstire" — cum ne spu
ne primarul — din partea tu
turor colegilor și a sătenilor, 
cei mai mulți dintre ei, foștii 
săi elevi. Dar „ieșirea Ia pen
sie", in cazul său, este numai 
un fel de a spune. Pentru că, 
de cum și-a încheiat activitatea 
didactică, fostul învățător și-a 
mutat „catedra" în grădina de 
legume a cooperativei agrico
le. Om muncitor și bun gospo
dar. lucfind cot la cot cu să
tenii, ba mai și arătîndu-le, „pe 
viu", cum să lucreze „ca la car
te", învățătorul pensionar a fost 
„promovat" ca... șef de echipă. 
Satul e tare mîndru de el. Dar 
și el, cu satul lui 1

După 8 nu 
întotdeauna 
urmează 9

Anica, soția unui îngrijitor de 
oi de la cooperativa agricolă din 
Casimcea, județul Tulcea, este 
cea mai tinără mamă (are 36 
de ani) din comună cu cei mai 
mulți copii (8 la număr). Zilele 
trecute, venindu-i din nou soro
cul să nască, Anica s-a dus cu 
noaptea-n cap la maternitatea 
din Babadag. „Unde cresc 8, 
crește și al 9-lea — iși spunea 
ea. Numai sănătos să fie".

Sănătos este, dar nu este... 
singurul, tn loc de un copil, 
Anica a adus pe lume trei : doi 
băieți și o fetiță. Acum, familia 
numără 8 fete și 5 băieți, 
unde se vede că. după 8 
odată urmează... 11 l

De 
cite-

Ilustrată 
de la munte

adresa
trimise 
ale ță-

„Vă transmitem calde salutări 
«1 urări de bine și sănătate. Noi 
ne simțim minunat".

Este textul unei ilustrate tri
mise din stațiunea Slănic-Mol- 
dova de un grup de țărani coo
peratori din comunele găljățene 
Schela. Pechea, Slobozia Co- 
nachi și Cuca pe 
U.J.C.A.P. Galați.

Este una din veștile 
din stațiunile de odihnă 
rii. unde, pină in prezent, nu 
mai puțin de 1 000 de țărani 
cooperatori din județul Galați 
și-au Îngrijit sănătatea ori s-au 
odihnit la Herculane, Călimă- 
nești. Olănești. Felix, Govora, 
Borsec...

Ce ilustrează acest fapt 7 
Scrie in ilustrate. Șl nu nu

mai in ilustrate.

Rubrlcâ redactatâ de
Petre POPA
cu sprl|inul corespondenților 
„Scinteii"

CALITATEA PRODUCȚIEI 
problemă de conștiință socialistă,

sarcină de partid
^Evaluînd științific cerințele edifi

cării societății socialiste multilateral 
dezvoltate, partidul nostru înscrie ca 
un obiectiv central al politicii sale 
economice necesitatea creșterii per
manente a nivelului tehnic și ca
litativ al producției pe baza celor 
mai noi cuceriri ale științei și teh
nicii, condiție fundamentală pentru 
valorificarea superioară a resurselor 
materiale și umane ale țării, pentru 
sporirea continuă a avuției naționale. 
Congresul educației politice și al 
culturii socialiste a subliniat cu cla
ritate relația dintre gradul conștiin
ței revoluționare a oamenilor muncii 
și calitatea producției, trasînd în 
acest sens importante sarcini de 
partid comuniștilor. Străduindu-se să 
materializeze aceste obiective, Co
mitetul județean de partid Galați 
orientează munca organelor și orga
nizațiilor sale în direcția desfășurării 
unui amplu si neîntrerupt efort pe 
acest tărîm. In plenarele comitetului 
județean de partid. în analizele la 
fața locului ale biroului și secreta
riatului au fost abordate probleme 
privind contribuția cadrelor tehnice 
și'inginerești la promovarea noului 
în producție, stadiul realizării pro
gramului de asimilare a produselor 
noi. preocuparea organizațiilor de 
partid și a consiliilor oamenilor 
muncii pentru situarea problemei ca
lității în centrul activității politice 
și organizatorice. în acest sens 
sint acționate toate mijloacele 
muncii politico-educative, începînd 
cu dezbaterile sistematice din adu
nările de partid, stimularea si popu
larizarea inițiativelor pe calea sta
țiilor de radioamplificare, a mtmeii 
de la om la om, a gazetelor de pe
rete, a unor filme făcute în între
prinderi. ca și a schimburilor de 
experiență.

Preocuparea organizațiilor de par
tid pe linia ridicării continue a ni
velului calitativ al producției s-a 
materializat si în desfășurarea în 
toate întreprinderile — cu sprijinul 
consiliilor de control muncitoresc și 
al comisiilor de mecanizare si auto
matizare a producției — a unor am
ple acțiuni de analiză tehnico-econo- 
mică privind asimilarea unor materii 
prime, materiale, utilaje, piese de 
schimb și subansamble, care în pre
zent se aduc din import. Determi- 
nînd schimbarea atitudinii unor ca
dre tehnice față de posibilitățile 
proprii, precum și a concepției altora, 
potrivit cărora performantele tehnice 
și calitative ale unpr produse ar 
avea de suferit ca urmare a renun
țării Ia importuri, programele ela
borate pentru întreg cincinalul asi
gură reducerea efortului valutar pe 
această perioadă cu circa 70 milioane 
lei valută, îmbogățind cu peste 500 
de produse noi nomenclatorul celor 
ce urmează a fi asimilate suplimen
tar prevederilor inițialei1 In același 
timp, au fost dezvoltate și generali
zate în întreprinderile județului un 
șir de initiative. Numai cea intitu
lată „Nici un cadru tehnic și econo
mic fără o temă de studiu cu apli
cabilitate și eficientă concretă în 
producție" a avut ca urmare pre-

;■

Nimeni n-are 
nici o vină ?
Nu mai încape nici 

o îndoială că orice ac
tivitate, inclusiv cea 
comercială, trebuie să 
fie eficientă. Nu se 
poate face comerț ad- 
mițînd pagube. Și to
tuși, după cum rezul
tă dintr-o scrisoare so
sită la redacția noastră, 
la AGROCOOP Bîrlăd 
se pierd sute de mii de 
lei datorită nepricepe
rii sau lipsei de răs
pundere a unor factori 
de conducere ai res
pectivei unități. Răs
punsul Comitetului ju
dețean Vaslui al 
P.C.R., întocmit pe 
baza -unor verificări e- 
fectuate de Consiliul 
județean de control 
muncitoresc al activi
tății economice și so
ciale, relatează o se
rie de fapte care s-au 
soldat cu o pagu
bă de peste 430 mii 
lei. doar constatativ, 
fără să se ia o anu
me poziție împotriva 
celor ce se fac vino- 
vati de această pagu
bă. Astfel, din răspuns' 
rezultă că AGROCOOP 
Birlad a avut contrac
tat cu C.A.P. Toplița 
10 000 de brăduți pen
tru pomul de iar
nă. Dar ce să vezi 7 
Pentru că au sosit pe 
22 decembrie 1975 și 
nu pe 15, așa cum se 
prevăzuse și. după 
cum se spune, nici, nu 
prea erau de calitate 
corespunzătoare (chiar 
toți 7 — n.n.j. s-a re
fuzat marfa si plata 
contravalorii ei. Liti
giul insă n-a fost so
luționat. Dar. după 
cum se observă, nu de 
aici rezultă paguba la 
care ne-am referit, 
pentru că soluția abia 
urmează să fie dată. 
Aflăm din răspuns că 
de la întreprinderea 
piscicolă Tulcea s-a 
luat o cantitate mult 
mai mare de peș
te decit s-a putut 
vinde si. în consecin
ță. ceea ce a rămas a 
fost trecut la pierderi 
„in baza aprobării 
biroului executiv al 
U.J.C.A.P.". Se rela
tează apoi o poveste 
cu o cantitate de po
rumb. după care, la 
punctul 4. se precizea
ză : „în anul 1975. ca 
urmare a acestor 

neajunsuri si a altor 
cauze, AGROCOOP 
Birlad a înregistrat 
peste normele legale o 
pierdere în valoare de 
430 mii lei...". Apoi, 
în răspuns se arată: 
„Din • discuțiile pur
tate cu tov. N. Mi- 
haiache, președintele 
U.J.C.A.P., a rezul
tat că biroul execu
tiv al U.J.C.A.P. cu
noaște aceste lucruri, 
deoarece au fost a- 
nalizate și aproba
te pentru a fi tre
cute pe cheltuieli de 

' dirculație (7 1). In anul 
1975, cu toate aceste 
neajunsuri, activitatea 
AGROCOOP Birlad 
s-a încheiat cu bene
ficii. planul de desfa
cere fiind depășit cu 
1,8 milioane lei".

După cum se vede, 
se aduc pagube uni
tății în cauză, dar ni
meni n-are nici o 
vină I Cu ce schimbă 
datele problemei fap
tul că conducerea 
U.J.C.A.P. cunoaște a- 
ceste pierderi si a ho- 
tărit să le treacă la 
„cheltuieli de circula
ție" 7 Tocmai de a- 
ceea, considerăm util 
să se reanalizeze acest 
caz și să se stabilească 
măsurile corespunză
toare, de natură să 
prevină asemenea 
practici păgubitoare.

Sesizare 
neîntemeiata

Sint bine cunoscute 
hotărîrile partidului și 
statului nostru privind 
rezolvarea scrisorilor 
oamenilor muncii, a- 
tentia maximă ce se 
acordă acestora ca 
una din formele prin
cipale de antrenare a 
maselor la rezolvarea 
treburilor de stat și 
obștești. Este regreta
bil însă că unii cetă
țeni se folosesc de a- 
ceste legi nu pentru a 
contribui la îmbunătă
țirea activității în- 
tr-un domeniu sau 
altul, ci în scop ten
dențios, de inducere 
în eroare, în vede
rea obținerii unor a- 
vantaje personale sau 
a compromiterii unor 
cadre. Este cazul 
unei scrisori sosite 
din Fetești, județul 
Ialomița, prin care 
se aduc grave acu
zații secretarului de

luarea spre analiză și studiu în acest 
an a circa 1000 de teme, din care 
peste 30 la sută vizează îmbunătăți
rea nivelului tehnic și calitativ al 
producției. Pentru rezolvarea teme
lor propuse au fost stabilite progra
me concrete, cu responsabilități no
minale și termene de execuție, or
ganizațiile de partid și consiliile oa
menilor muncii avînd obligația de a 
analiza sistematic mddul cum se în
făptuiesc prevederile stabilite. Unele 
teme importante de cercetare și 
proiectare au fost date chiar în răs
punderea unor colective complexe, 
formate din specialiști competent! șl 
cadre din învățămintul superior. 
Studiile, aplicate la combinatul si
derurgic, șantierul naval, laminorul 
de tablă, întreprinderea de piese

LA GALAȚI
pentru tractoare și mașini agricole 
și alte unităti au demonstrat nu nu
mai posibilitățile de îmbunătățire a 
calității și performantelor produselor, 
dar și rezervele existente în raționa
lizarea consumurilor de materii pri
me și materiale, a combustibililor și 
energiei, în scurtarea duratelor de 
asimilare și creșterea rentabilității 
produselor respective.

Efortul pentru modernizarea și ri
dicarea calității producției s-a ma
terializat, alături de Îndeplinirea pe 
semestrul I 1976 a planului și an
gajamentelor 1a principalii Indicatori 
de plan în profil teritorial. in. creș
terea ponderii produselor noi în to
talul producției industriale față de 
perioada corespunzătoare a anului 
trecut, asimilarea în primul semestru 
din acest an a 17 noi mărci de oțe
luri etc. In aceeași perioadă, la tabla 
subțire laminată la rece, calitatea I 
a ajuns la sută la sută din produc
ția realizată : de asemenea, toate 
navele livrate au primit calificativul 
maxim, firele și țesăturile din bum
bac și amestec au întrunit caracteris
tici superioare de calitate.

în munca politico-educativă des
fășurată în sprijinul producției acor
dăm o atenție deosebită realizării 
sarcinilor ce ne revin din Programul 
privind producția și desfacerea către 
populație a bunurilor de consum în 
perioada 1976—1980. Organizăm son
daje asupra modului cum sînt , a- 
preclate produsele de către cumpără
tori — aceste sondaje dovedindu-se un 
mijloc deosebit de eficace in deter
minarea abaterilor de la cerințele de 
calitate, de la prescripțiile standarde
lor și normelor în vigoare. Desigur, ac
țiunea necesită multă receptivitate și 
din partea beneficiarilor. De aceea, 
cu sprijinul unor comitete județene 
de partid interesate, al organizațiilor 
de partid din întreprinderile res
pective. s-au organizat lntilniri sis-

partid Petre Verbupcu 
și inginerului mecanic 
Mircea Brebăn, de la 
fabrica de conserve 
din localitate.

Comitetul județean 
Ialomița al P.C.R., care 
a verificat sesizarea, 
subliniază din capul 
locului, în răspunsul 
său adresat redacției, 
că „scrisoarea a fost 
făcută cu intenția de 
a-i compromite pe cei 
amintiți ; ambii sint 
bine pregătiți pro
fesional și politic, sint 
permanent preocu
pați de rezolvarea 
sarcinilor ce le are u- 
nitatea. dau dovadă de 
exigentă în muncă și 
perseverentă, sint prin
cipiali. cinstiți".

In continuarea răs
punsului se face pre
cizarea că, în activita
tea sa. comitetul de 
partid, al cărui secre
tar este tov. P. Ver- 
buncu. rezolvă la timp 
și operativ sarcinile 
ce-i revin. Referin- 
du-se la inginerul 
M. Brebăn, în răspuns 
se subliniază că aces
ta nu ia măsuri arbi
trare. de unul singur, 
ci de fiecare dată se 
consultă cu maiștrii, 
tehnicienii, dă ajutor 
concret muncitorilor în 
rezolvarea sarcinilor 
de producție. Nu pro
tejează pe nimeni și 
nu a desfăcut contrac
te de muncă nimănui, 
în răspuns sint cla
rificate. punct cu 
punct, si alte acuzații 
ce se aduceau în scri
soarea vădit tenden
țioasă.

Este cazul să re
amintim. si cu acest 
prilej, celor ce se o- 
cupă cu astfel de scri
sori. că există legi în 
tara noastră care pe
depsesc pe cei de rea- 
credință. ce calomnia
ză pe calea scrisorilor 
adresate diferitelor 
organe de partid și de 
stat. Și este firesc. Ei 
nu numai că pun în- 
tr-o lumină proastă 
oameni care-și fac 
conștiincios datoria, 
dar obligă societatea 
noastră să cheltuiască 
bani și timpul unor 
activiști de partid sau 
de stat pentru verifi
carea unor fapte ne
adevărate, așternute 
in mod iresponsabil 
pe hîrtie.
Neculai ROȘCA 

tematice între specialiștii părților, 
stabilindu-se programe concrete de 
acțiune, cu răspunderi reciproce, 
care au permis clarificarea unor 
puncte de vedere, înlăturarea unor 
„bariere" tehnice care, la un mo
ment dat. păreau a fi de netrecut.

Totodată, programul elaborat la In
dicația biroului comitetului județean 
de partid cu privire la îmbunătățirea 
calității bunurilor alimentare, precum 
și a prestărilor de servicii către 
populație antrenează larg forțele de 
cercetare din învățămintul superior, 
precum și cele proprii ale întreprin
derilor, organizațiile de partid mobi- 
lizînd colectivele la valorificarea in
tensă a resurselor locale, în vederea 
realizării unor produse calitativ su
perioare. într-un sortiment larg, di
versificat. în măsură să satisfacă 
cerințele de consum ale populației.

în prezent, atenția comitetului ju
dețean, a organizațiilor de partid din 
toate unitățile economice este în
dreptată spre folosirea cu eficiență a 
studiilor elaborate în direcția îmbu
nătățirii în continuare a calității tu
turor produselor, cît și spre solutio
narea unor probleme legate de do
tarea cu aparatură de măsură și 
control a întreprinderilor. Stă în ca
pacitatea noastră de a stimula peste 
tot introducerea rapidă în producție 
a noi tehnologii, mai ales în meta
lurgie, construcția de mașini, indus
tria textilă și alimentară. Pentru 
aceasta, orientăm organele șl orga
nizațiile de partid ca, apliclnd în 
viață hotărîrile Congresului educa
ției politice și al culturii socialiste, 
să intensifice acțiunile organizatorice 
și politico-educative spre a 
pretutindeni oamenii la un 
rupt efort de calificare, de 
a pregătirii profesionale și 
cializare. spre însușirea temeinică a 
tehnologiilor moderne și exploatarea 
corespunzătoare a utilajelor și insta
lațiilor. Pentru că ridicarea nivelului 
tehnic și a calității producției 
stituie o expresie nemijlocită a 
știinciozității în muncă și 
bule să fie una din problemele 
trale ale activității zilnice a tuturor 
celor ce lucrează în domeniul econo
mic, a tuturor comuniștilor, a tutu
ror oamenilor muncii.

antrena 
neintre- 
ridicare 
de spe-

con- 
con- 
ire- 

cen-

Ing. George BOLOHAN 
secretar al Comitetului 
județean Galați al P.C.R.
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Protejarea mediului înconjurător — răspundere a prezentului față de viitor

APA TRECE, DAR CE CULOARE ARE ?
în primăvara acestui an, mai exact 

în ziua de 22 martie. Consiliul ju
dețean de control muncitoresc al 
activității economice și sociale Alba 
a efectuat un control privind func
ționarea instalațiilor de alimentare 
cu apă și a celor de colectare și 
tratare a apelor de lfi întreprinde
rea metalurgică din orașul Aiud. 
Reproducem din nota de constatare 
întocmită cu acel prilej : „Canalul 
colector nordic de ape menajere al 
orașului traversează zona afectată 
pentru dezvoltarea întreprinderii 
metalurgice, preluînd circa 30 la 
sută din volumul de ape uzate al 
Aiudului. în prezent, acest canal 
este scos din funcțiune pe o porțiu
ne de 400 de metri liniari, din cauza 
executării unor lucrări de construc
ție, fără eliberarea amplasamentului. 
In această situație, apele uzate me
najere sînt deversate, printr-un ca
nal deschis, in rîul Mureș. în to
tală contradicție cu prevederile 
legii".

Rîul Mureș, unul dintre principa
lele cursuri , de apă ale țării, dis
pune de un însemnat potențial na
vigabil și piscicol, constituind. în a- 
celași timp, o sursă de apă pentru 
irigații. Apele șale nu trebuie... tul
burate. Ceea ce se întîmplă la Aiud 
— am folosit prezentul verbului, in
trucît situația semnalată in 22 mar
tie este încă actuală, chiar dacă ar 
fi vorba de un „accident", cum 
încearcă unii s-o prezinte — consti
tuie un apel la respectarea întocmai 
a Legii privind protecția mediului în
conjurător. Modernizarea întreprin
derilor industriale reprezintă o bună 
ocazie de a moderniza și mijloacele 
de protecție a mediului ambiant și 
nicidecum o portiță (în cazul de față, 
canal) prin care să se strecoare im

Noi construcții de locuințe în orașul Vulcan

Cine și cînd controlează...
controlul obștesc

folosul și interesul
în cele mal dese ca- 
din orele de odihnă, 
liber, membrii echi-

Pretutindeni acolo unde, în fiecare 
moment, ziua și noaptea, vara și 
iarna, oamenii vin în contact cu o 
gamă foarte variată de servicii de 
largă utilitate publică, echipele de 
control obștesc sînt o prezență bine
venită. In județul Neamț, peste 3 500 
de oameni ai muncii — bărbați și 
femei, tineri și vîrstnici, de profesii 
diferite, pensionari ori gospodine — 
acționează In 
obștii.

Este știut că, 
zuri, rupindu-și 
din timpul lor 
pelor de control obștesc veghează la 
buna servire a semenilor și fac. In 
același timp, și un act de educație 
civică. De aici și cerința ca din 
echipele de control obștesc să facă 
parte oameni cinstiți, competent!, 
exigenți, cu o comportare morală 
ireproșabilă. Pentru că, în ultimă 
instanță, autoritatea și eficiența 
controlului obștesc se clădesc pe 
înalta conștiință cetățenească a celor 
chemați, în numele opiniei publice, 
să contribuie la îmbunătățirea conti
nuă a serviciilor. Dar mai există o 
condiție esențială de care depinde 
succesul sau insuccesul activității 
controlului obștesc — și anume în
drumarea și controlul sistematic al... 
controlului obștesc.

i <■'

Ilustrată din Predeal Foto : S. Cristian

purități. In mod firesc, legal, se cere 
să nu se înceapă execuția nici unei 
lucrări de investiții pe un teren ne
degrevat de alte sarcini. Iată, așa
dar, o primă încălcare a legii pri
vind investițiile, care a atras Încăl
cări și ale legilor privind gospodă
rirea apelor și protecția mediului.

Dar să revenim la controlul a- 
mintit. Reproducem din aceeași notă 
de constatare : „In ceea ce privește 
canalizarea menajeră, întreprinderea 
metalurgică Aiud, împreună cu Cen

Cum se aplică Legea privind protecția 
mediului înconjurător în județul Alba

trala Industrială de prelucrări me
talurgice și Ministerul Industriei 
Metalurgice vor soluționa pină la 1 
august 1976 toate problemele care 
condiționează începerea lucrărilor 
de deviere a canalului colector al 
orașului și extinderea stației de e- 
purare. în caz contrar, vor fi apli
cate prevederile legislației în vigoa
re, intrucît există proiectul de de
viere a canalului în soluție defini
tivă. iar finanțarea acestor lucrări 
este asigurată".

Termenul stabilit a trecut. S-au 
limpezit apele 7 Inginerul I. Hola- 
nyi, de la serviciul de investiții al 
întreprinderii metalurgice Aiud, 
ne-a spus :

— Se lucrează în prezent la o so
luție provizorie de preluare a debi
telor de ape menajere prin rețeaua 
uzinală de epurare.

— Pină cînd 7
— Pînă la punerea In funcțiune a 

obiectivelor noi și devierea cana
lului.

I
» . i

— Așadar, cine șl cînd controlea
ză... controlul obștesc 7

— în Legea nr. 6 din 1972 — ne 
spune tovarășul Vaslle Mierlușcă, 
vicepreședinte al Consiliului județean 
Neamț al Frontului Unității Socia
liste — sînt bine precizate atribuțiile 
ce revin consiliilor F.U.S., sindicate
lor, celorlalte organizații de masă și 
obștești în îndrumarea echipelor de 
control obștesc. Periodic, la nivelul 
orașelor și chiar în unele întreprin
deri, se organizează instruiri ale e- 
chipelor cetățenești, se dezbat teme 
vizînd comportarea pe teren a mem
brilor acestora, se analizează modul 
In care se ține seama de constatările

Constatările unei 
anchete cetățenești 
în județul Neamț

lnalnteze con- 
F.U.S. tabelele 
supuse contro
la rtndul Iul, ■ 
la răspundere 

legii.

Surprinzător ni se 
în județul Neamț 

formă eficientă 
a controlului ob- 
uitării. In zadar

Modalitățile de îndrumare șl con
trol a activității celor desemnați să 
facă parte din controlul obștesc, pre
văzute în lege, sint variate. Ele nu 
sînt insă folosite. Practica a dovedit 
că adunările generale ale oamenilor 
muncii, care au dat mandat celor ce 
activează In echipele de control ob
ștesc, au un cuvînt greu de spus in 
această direcție, 
pare faptul că 
tocmai această 
de îmbunătățire 
ștesc este dată 
am încercat să aflăm numele unor 
conducători de întreprinderi sau in
stituții, de pildă, care să se fi inte
resat măcar o dată de modul cum se 
„descurcă" pe teren echipele de con
trol obștesc formate din lucrători din 
unitățile lor. De asemenea, analizele 
în adunările generale ale oamenilor 
muncii asupra acestui domeniu im
portant de activitate constituie o ra
ritate. Nu mai vorbim de lipsa to
tală de răspundere pe care unii 
membri ai comisiilor municipale și 
orășenești ale F.U.S. din Piatra 
Neamț, Roman, Bicaz și Tg. Neamț 
o manifestă față de îndrumarea și 
coordonarea activității de control 
obștesc. Ștefan Urziceanu, vicepre
ședinte al cooperativei meșteșugă
rești din Piatra, Neamț, nici nu-și 
mai amintește cite echipe are în 
sectorul său de activitate în calitate 
de... membru al comisiei municipale. 
Și — de prisos să mai spunem — nu 
știe nici unde și cîte controale au fă
cut aceste echipe. La rîndul său, Ni- 
colae Cosma și Adrian Feurdeanu, 
membri ai aceleiași comisii munici
pale, nu s-au învrednicit încă să în
soțească măcar o dată pe teren echi
pele de care răspund, pentru a le 
ajuta concret în efectuarea unul con
trol competent. Din această cauză, 
unele echipe fac controale superfi
ciale, nu insistă pentru înlăturarea 
operativă a neajunsurilor semnalate. 
Iată și motivul pentru care unor 
membri ai echipelor cetățenești de la 
întreprinderea de țevi Roman și fa
brica „Reconstrucția" din Piatra 
Neamț a trebuit să li se retragă le
gitimațiile. Ca să nu mai vorbim de 
faptul că însuși controlul... controlo
rilor obștești trebuie să vizeze, în 
aceeași măsură, și modul cum sînt 
traduse în viată propunerile, suges
tiile și observațiile Înscrise de aceștia 
In registrele unice.

Controlul obștesc — așa cum îl 
arată și numele — reprezintă un 
instrument puternic prin care cetă
țenii înșiși participă la perfecționa
rea activității serviciilor și sectoare
lor de interes public. Oricit de con
știincioși ar fi membrii acestor echi
pe, oricîte eforturi ar depune ei 
pentru depistarea și înlăturarea unor 
deficiențe, activitatea lor nu se va fi
naliza cu rezultatele scontate dacă 
cei învestiți cu răspunderea de a 
asigura traducerea în viață a sesiză
rilor șl propunerilor făcute nu se 
vor ocupa ei înșiși de îndrumarea 
controlului obștesc, de întărirea ro
lului și eficientei acestuia.

Ion MANEA
corespondentul „Scinteii"

de la o vreme, canalul principal de 
evacuare a apelor din incintă pînă 
la Mureș este colmatat. Se dever
sează în canal uleiuri, fără ca aces
tea să fie reținute de un separator. 
Iazurile de la stația de sortare eînt 
pe cale de colmatare. De asemenea, 
la întreprinderea agricolă de stat 
pentru creșterea și îngrășarea por
cilor Golda de Jos se constată ne
reguli în exploatarea stației de epu
rare. Digul din jurul* * platformelor, 
«part intr-un loc, permite evacuarea 
de ape reziduale pe terenul încon
jurător cu scurgere intr-un canal de 
desecare. Treapta de epurare bio
logică a apelor nu a fost amor
sată, far randamentul de epurare 
mecanică nu este asigurat la nivelul 
parametrilor. Personalul stației de 
epurare nu are calificarea necesară, 
în pofida acestor deficiente seri
oase. la respectiva întreprindere a- 
gricolă de stat Golda de Jos se con
sideră că s-au făcut — cităm — 
„progrese In privința protecției me
diului"!!!

și propunerile notate in registrele de 
îndrumare și control. Din păcate, u- 
nele din aceste instruiri nu depășesc 
cadrul teoretic și, ca urmare, pe te
ren, nu peste tot putem vorbi de un 
control calificat, atotcuprinzător, 
eficient.

Intr-adevăr, lipsa unei îndrumări 
permanente și sistematice a echipelor 
de control obștesc face ca activitatea 
de investigație a acestora să fie limi
tată și chiar ineficientă. Astfel, a- 
proape întreaga activitate a echipelor 
cetățenești a fost orientată de la în
ceputul anului și pînă în prezent spre 
unitățile comerciale, deși prezența 
acestor echipe este la fel de oportu
nă și necesară și in unitățile de pro
ducere a bunurilor de consum, în sec
toarele de gospodărire a orașelor, ale 
transportului în comun, de întreținere 
a fondului locativ. în unităti sanitare 
șl culturale, oficii de poștă și tele
foane, la bazele sportive și în alte 
unități prestatoare de servicii pu
blice. Nu puține au fost cazurile cînd 
preferința excesivă a unor echipe 
de control obștesc de la întreprinde
rea „Comuna din Paris" din Piatra 
Neamț. întreprinderea de țevi Ro
man, Combinatul de lianți și azboci
ment Bicaz, față de unitățile de ali
mentație publică, de pildă, a dus la 
suprapunerea controalelor, la Intil- 
nirea, în același local, a cite 2—3 
echipe deodată.

în cursul raidului nostru am întîl- 
nit șl un caz cu totul- ieșit din co
mun. De aproape două luni, 20 de 
echipe de control obștesc din Pia
tra Neamț nu și-au putut exercita 
atribuțiile legale pentru simplul mo
tiv că nu li s-au eliberat... legitima
țiile necesare. Aceasta Intrucît chiar 
și după insistențe repetate, conduce
rile U.J.C.C., O.J.T., inspectoratul
școlar și Întreprinderea cinemato
grafică au „uitat" să 
siliului municipal al 
cu rețeaua unităților 
lului și care consiliu, 
„uitat" să le tragă 
pentru nerespectarea

— Și cind se va întîmplă acest lu
cru 7

— Tot ce vă pot spune este că lu
crarea a început să fie executată de 
I.C.S. Hunedoara, care efectuează 
ți dezvoltarea întreprinderii, odată 
cu luna iulie. Sint condiții ca ea să 
fie terminată pină la 1 noiembrie.

— De ce tocmai la 1 noiembrie 7
— Pentru că acesta este termenul 

gtabilit de Inspecția de stat din Con
siliul Național al Apelor, cu prile
jul unul control efectuat la fața lo

cului. Iată, formulată clar, această 
sarcină : „Se va executa devierea 
locală a canalului de ape uzate. De
vierea se va executa conform pro
iectului existent. Termen — 1 no
iembrie 1976". Execuția soluției defi
nitive va începe în anul viitor, cînd 
canalul orașului va Ii deviat pe un 
nou traseu. Pentru efectuarea lucră
rii, au existat fondurile necesare și 
anul trecut. Nu a fost găsit însă un 
constructor.

La Oficiul județean Alba de gos
podărire a apelor am fost informați 
că și în alte Întreprinderi se mani
festă neglijență față de ape.

— Deși riul Mureș nu II conside
răm poluat, totuși trebuie acționat 
energic pentru ca apele sale să ră- 
mină mereu limpezi.

Am consemnat opinia tovarășului 
Nlcolae Breazu, șef de birou în ca
drul Oficiului de gospodărire a ape
lor Alba. La întreprinderea de pre
fabricate din beton Aiud (gard în 
gard cu întreprinderea metalurgică).

întreprinderea metalurgică Aiud, 
întreprinderea de prefabricate din 
aceeași localitate și întreprinderea 
agricolă de stat din Goldn de Jos. 
Trei unităti ale căror conduceri nu 
au încă cele mai... limpezi noțiuni 
despre combaterea poluării apei și 
asigurarea protecției mediului încon
jurător. Trebuie luate măsuri ener
gice pentru înfăptuirea exemplară a 
investițiilor privind dotarea unități
lor cu instalații de epurare a apelor 
industriale uzate. Nu se admite nici 
o încălcare a legii. Aceasta trebuia 
tă fie limpede pentru oricine I

Ștefan D1NICA 
corespondentul „Scinteii"
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Pregătirea insămințărilor de toamnă
Tn prezent, în toate unitățile agricole sint in plină desfășurare lu

crările de pregătire a însămintărilor de toamnă. Deosebit de impor
tant pentru sporirea producțiilor medii la hectar este ca acum, cînd 
se pun bazele viitoarei recolte, tehnologia culturii griului să fie îmbo
gățită și perfecționată, atit pe baza elementelor valoroase izvorite din. 
experiența acestui an, cit și a datelor noi oferite de cercetarea știin
țifică. Ce se întreprinde în această privință 1

Se poate spune că unitățile agricole din județul Timiș au dobîndit 
o experiență valoroasă în. ce privește cultura griului, fapt ilustrat și 
prin aceea că, în ultimii ani. județul s-a situat pe unul din primele 
locuri în ce privește producția. Ce elemente deosebite oferă această 
experiență și, mai ales, ce măsuri s-au luat ca acestea să fie aplicate 
și generalizate acum, cînd se pregătește viitoarea recoltă ? în acest 
•ens vom aborda distinct citeva elemente de bază ale tehnologiei cul
turii griultfi, referindu-ne la noutățile pe care le prezintă, la acțiunea 
concretă pentru aplicarea lor în producție.

Practica din ultimii ani a unităților 
agricole din acest județ dovedește 
că amplasarea griului după cele mai 
bune plante premergătoare și evi
tarea cultivării repetate a griului 
după grîu constituie o condiție im
portantă pentru obținerea unor pro
ducții mari la hectar. Iată de ce, în 
programul de măsuri elaborat sub 
directa îndrumare a biroului comi
tetului județean de partid pentru 
realizarea și depășirea sarcinilor 
de plan ce revin unităților agricole 
de. stat și cooperatiste la cultura 
griului pentru anul viitor, pornin- 
du-se de la experiența dobîndită 
pînă acum, au fost stabilite criterii 
precise și obligatorii in scopul unei 
amplasări cît mai judicioase a cul
turii griului. Pe baza analizei posi
bilităților existente, cele 155 000 ha 
ce se vor însăminta cu griu in a- 
ceastă toamnă în unitățile agricole 
de stat și cooperatiste din județul 
Timiș au fost amplasate astfel : 
după cereale păioase. toate în anul 
întîi — 28,3 la sută, leguminoase —■> 
9,3 la sută, cînepă pentru fibră 
la sută, in pentru ulei — 4,7 
sută, alte premergătoare timpurii — 
2.7 la sută, după floarea-soarelul — 
15,1 la sută, sfeclă de zahăr — 6,3 
la sută, soia — 2.8 la sută, porumb 
boabe — 24,2 la sută și după alte 
plante premergătoare tîrzii — 1,8 la 
sută. Retine atenția, ca un element 
valoros, faptul că jumătate din to
talul suprafețelor ce se vor cultiva 
cu grîu o constituie terenurile ocu
pate cu plante premergătoare tim
purii.

— Pînă în acest an — ne spunea 
tovarășul Ion Gheorghiu, directorul 
general al direcției agricole — pen
tru cea mai mare suprafață, ampla
sarea griului se făcea de regulă cu 
puțin timp înaintea semănatului. 
Era un mod de acțiune neju- 
dicios, în alegerea plantei premergă
toare avînd prioritate nu atit cri
teriile științifice, cît mal ales ele
mentele de ordin practic, legate de 
eliberarea terenului și posibilitatea 
de executare cu ușurință a pregătirii 
patului germinativ și însămintărilor. 
Evident, acționîndu-se in acest fel, 
se scăpau din vedere anumiți factori, 
cum sint: gradul de imburuienare a

terenurilor alese, remanenta erbici- 
delor aplicate, atacul de boli și dău
nători ș.a.. care au un efect negativ 
asupra producției. Pentru Înlăturarea

vom cultiva grîu în fiecare an. pînă 
în anul 1980. Totodată, știm cu pre
cizie ce lucrări s-au efectuat pe fie
care parcelă. De aici rezultă multi
ple avantaje. Anume, putem evita 
efectele nocive ale remanentei erbi- 
cidelor, planul de fertilizare se în
tocmește in funcție de cantitățile 
de Îngrășăminte chimice și naturale 
aplicate anterior, prevenim extinde
rea unor boli și dăunători ș.a.“. Sir,t 
numai cîteva motive pentru care, in 
această unitate agricolă, amplasarea- 
griului in funcție de rotația 
rilor stabilită este literă de 
„începînd cu această toamnă 
spunea președintele consiliului 
cooperatist Topolovătu Mare, 
rășul Romică Stamatoiu — s-au 
luat măsuri ca toate unitățile agri
cole din raza consiliului — Ictar-

i RMPLflSflREfl JUDICIOASA 
A CULTURILDR DE GRIU

Experiența unităților agricole din județul Timiș

5 
la

acestor neajunsuri, și este vorba de 
elementul efectiv nou in ceea ce pri
vește alegerea plantelor premergă
toare. s-a hotărit ca amplasarea cul
turii griului să se facă numai in ca
drul unui asolament de 4—5 ani, 
care se va organiza în mod obliga
toriu începînd din această toamnă 
în fiecare unitate agricolă. în func
ție de structura plantelor prevăzute 
a se cultiva. Pentru aceasta, unită
țile agricole au primit registre 
care vor consemna la fiecare 
tură și pe fiecare parcelă 1 
executate, îngrășămintele și 
dele aplicate, apariția unor 
de boli și dăunători, gradul 
buruienare. Este o bază care 
te fiecărei specialist să ia

in 
cul- 

lucrările 
i erbici- 

a tacuri 
I de îm- 

permi- 
. măsuri

eficiente, in deplină cunoștință de 
cauză, pentru aplicarea corectă a 
tehnologiei atit la cultura griului, 
cit și la celelalte plante cultivate.

Toate acestea sînt măsuri de cea 
mai mare importantă pentru spori
rea producției de grîu. Am urmărit 
în mai multe unităti agricole cum 
sint ele aplicate. De mai mult 
timp. în cooperativa agricolă Topo- 
lovățu Mare cultivarea plantelor se 
face pe baza unui asolament de 5 
ani. „Această rotație a culturilor — 
ne spunea tovarășul Ion Josu. pre- 

. ..ședințele cooperativei — ne permite 
să știm încă de acum pe ce terenuri

Budinti. Cralovăț. Lucareț, Bresto- 
văț și Coșarii — să organizeze aso- 
lamente pe 4—5 ani, astfel ca să 
poată realiza an de an o amplasare 
rațională a culturii griului".

Dincolo de aceste preocupări bune 
care există In majoritatea unităților 
agricole, am consemnat și unele 
probleme ce se cer să fie lămurite. 
Astfel, la unele consilii Intercoope- 
ratiste se acreditează ideea că intro
ducerea asolamentelor, oricît de bine 
ar fi alcătuite, nu poate fi respec
tată declt în proporție de 70—80 la 
sută. Această situație, după cum ne 
spunea tovarășul Vasile Apetrei, in- 
ginerul-șef al consiliului intercoope- 
ratlst Cărpîniș. s-ar datora număru
lui mare de plante — 42 la număr 
— care se cultivă în cooperativele 
agricole din raza consiliului. Or, ex
periența altor consilii intercoopera- 
tiste dovedește că numărul de plan
te cultivate nu constituie o piedică 
în introducerea asolamentelor și 
respectarea lor cu strictete. Iată 
cum s-a procedat în cadrul consi
liului intercooperatist Lenauheim. 
Și aici se cultivă mai multe plante. 
S-a trecut însă Ia concentrarea și 
specializarea producției în cadrul 
fermelor. Astfel, celor patru ferme 
de cîmp le-au fost repartizate cîte 
7—8 culturi, ceea ce permite orga
nizarea unui asolament de 4—5 ani

la nivelul fiecărei ferme. Este ade
vărat, la Lenauheim acest lucru s-a 
putut realiza în condiții mai bune 
deoarece cele trei cooperative agri
cole care formau consiliul intercoo
peratist s-au unificat intr-o singură 
cooperativă.

Pentru a se crea condiții în ve
derea introducerii gșoLamentuiui în 
fiecare unitate agricolă, cerința esen
țială o constituie trecerea Ia organi
zarea teritoriului, prin comasarea 
parcelelor mici tn sole mari compac
te. cu suprafețe de pină la 200 ha. 
Din constatările făcute pe teren 
rezultă că in unele unităti agricole, 
deși s-au întocmit de mai mult timp 
proiecte pentru organizarea terito
riului, acestea nu sînt aplicate, 
cooperativa agricolă din Hitias, 
năoară, terenurile fermei nr. 2. 
să ne referim numai la acestea, 
fărimițate nici mai mult, nici 
puțin decît în 29 de parcele cu ... 
prafetele de Ia 5 Ia 100 de hectare. 
Si nu este singurul caz. Ev:dent. in 
asemenea condiții este dificil și 
uneori imposibil de respectat asola- 
mentul Întocmit. Este un domeniu 
în care organele agricole județene 
au datoria să-și concentreze efortu
rile. pentru ca în toate unitățile â- 
gricole să fie materializate proiec
tele de organizare a teritoriului.

Ne vom referi în final la o proble
mă de ordin general. în toate uni
tățile agricole s-a făcut amplasarea 
griului după cele mai bune plante 
premergătoare ; planurile au fost 
aprobate de comitetele comunale de 
partid și consiliile populare, iar pe 
ansamblul județului — de biroul co
mitetului județean de partid. Impor
tant este insă ca la insămintare să 
nu se admită nici o abatere de la pla
nul de amplasare stabilit. Experiența 
anilor anteriori arată că cel mai a- 
desea nu se respectă planul de 
plasare a griului după plantele 
mergătoare tîrzii. Specialiștii 
unele unităti ne-au spus că au 
gătit în plus anumite suprafețe 
au fost cultivate cu cereale păioase 
și care vor fi lnsămînțate cu griu, 
în cazul cînd terenurile după plan
tele premergătoare tîrzii nu vor pu
tea fi eliberate la timp. Pentru a nu 
se ajunge Ia asemenea situații, care 
creează pericolul însămințării unor 
suprafețe cu griu după griu fn anul 
trei și chiar în anul patru. încă de 
acum. în fiecare unitate agricolă 
trebuie luate măsuri energice, astfel 
ca terenurile cultivate cu porumb, 
sfeclă de zahăr sau alte plante tîrzii 
care urmează să se insăminteze in 
toamnă cu griu să fie recoltate cu 
prioritate, eliberate de resturile ve
getale, astfel ca lucrările de pregă
tire și semănat să se poată executa 
in limitele timpului optim, fără în- 
tîrziere.

La 
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INTREPRINDEREA DE UTILAJ CHIMIC PLOIEȘTI

1000 DE TONE METAL ECONOMISIT

Intr-una din secțiile tinerel întreprinderi „Electrocontact” din Botoșani, ale cârei produse eînt astdzl cunoscute în 
întreaga țarâ

LA COMBINATUL 
DE INDUSTRIE LOCALA 

TIMIȘOARA 

Larg sortiment 
de produse alimentare

Mobilizîndu-și eforturile pen
tru înfăptuirea măsurilor cu
prinse în Programul privind 
dezvoltarea producției bunu
rilor de consum, colectivul 
Combinatului de industrie lo
cală Timișoara a obținut în 
acest an realizări remarcabile.

— De la începutul anului — 
ne spune tovarășul Emilian 
Telescu, directorul combina
tului — unitățile noastre au 
realizat o producție suplimen
tară în valoare de aproape 35 
milioane lei, sarcina privind 
livrările de produse către co
merțul socialist fiind depășită 
cu 13,5 milioane lei. Am pro
dus peste prevederile de plan 
importante cantităti ”,
biscuiți, napolitane, băuturi ră
coritoare. A fost îmbogățită 
gama de produse. în peri
oada amintită, combinatul nos
tru a pus la dispoziția con
sumatorilor 10 noi specialități 
de panificație, din care unele 
dietetice, alte 10 sortimente de 
napolitane, 5 .sortimente de 
băuturi răcoritoare din sucuri 
de fructe indigene, drageurl și 
specialități de bomboane cu 
făină de fructe, biscuiți, șer
beturi aromate și altele.

într-adevăr, timișorenii — și 
nu numai ei — și-au putut pro
cura prin unitățile proprii de 
desfacere ale combinatului ori 
ale beneficiarilor acestuia — 
întreprinderile „Alimentara" și 
de alimentație publică — o va
rietate mai mare de produse. 
(Cezar Ioana).

de făină,

Scurtarea termenelor înseamnă

producție suplimentară

între preocupările de primă 
importanță ale colectivului în
treprinderii de utilaj chimic din 
Ploiești se înscrie și aceea de 
folosire cit mai rațională a me
talului. în acest scop. încă de 
la începutul anului — pe baza 
unei largi consultări cu cadrele 
de specialiști de la tehnologie 
și din secțiile de prelucrare — 
s-a elaborat un program tehni- 
co-organizatoric defalcat apoi 
pe formații, pe echipe, pe oa
meni. Printre principalele acți
uni — desfășurate sub deviza : 
„Să ne dovedim buni gospodari 
ai metalului 1“ — se numără 
proiectarea 
numeroase 
ble, cărora 
greutatea.
trecut la schimbarea unor teh
nologii de fabricație. De pildă, 
s-a trecut la forjarea liberă cu 
adaosuri mai mici, precum și 
la forjarea în matrite închise. 
S-a stabilit apoi ca debitarea 
metalului șă se facă centralizat.

— se
și reproiectarea a 

repere și subansam- 
li ș-a redus simțitor 
De asențenea, s-a

după noi principii de croire 
complexă.

în această direcție — ne spu
ne secretarul comitetului de 
partid, tovarășul Ștefan Nan — 
formația plan-croire, condusă de, 
tehnicianul Nicolae Anghel. a 
dat dovadă de multă inițiativă, 
de gindire creatoare, căutind cu 
perseverență să cîștige pentru 
producție pină și cel mai mic 
capăt de bară sau de tablă.

„Nimic nu trebuie să se arun
ce. totul să intre in circuitul de 
fabricație !“ — sub această de
viză lucrează croitorii de la de
bitarea centralizată, 
reușit să economisească in 
an peste 100 tone de 
tal. O evidentă strictă a 
terii din magazie a

care 
acest 
me- 

scoa- 
___ _ ___ , unor 
scule și dispozitive, prelungirea 
vieții unor 
printr-o mai 
manipulare a 
fabricație a 
S.D.V.-uri —

matrițe scumpe, 
atentă folosire și 
lor. asimilarea in 

unor tipuri de 
sint tot atîtea căi

au

Aurel PAPADIUC

■Hiprin care s-au obținut impor
tante economii de metal.

Șeful atelierului de tehnolo- 
gie-proiectare. calculind fiecare 
kilogram de metal economisit 
într-un fel sau altul de către 
oamenii uzinei, a totalizat pe 7 
luni de zile o economie de a- 
proape 1 000 de tone la consu
murile specifice.

— Evident, rezultatele de pînă 
acum sint bune, dar nu se poa
te spune că au fost epuizate 
toate rezervele în această di
recție — ne spune secretarul 
comitetului de partid. La pro
iectare. in atelierele de tehnolo
gie și cele de prelucrare, oa
menii fac noi eforturi ca la 
cantitatea de metal economisită 
pină acum să mai adauge alte 
sute de tone. Aceasta, in condi
țiile îmbunătățirii continue a 
calității utilajelor pe care le fa
bricăm.

Constantin CAPRARU 
corespondentul „Scînteii"

Constructorii de pe șantierul de 
extindere a întreprinderii de cor
puri de Iluminat din Dorohoi depun 
eforturi stăruitoare pentru scurtarea 
duratei de execuție a lucrărilor. In 
acest scop, întregul colectiv de con
structori a intensificat ritmul mun
cii, a ridicat nivelul ei de organi
zare, măsurile privind calitatea fiind 
privite cu responsabilitate sporită.

— Potrivit prevederilor planului 
de stat — ne spunea tov. ing. Con
stantin Dragomir, șeful lotului de 
construcții care execută lucrările — 
obiectivul pe care-1 realizăm tre
buia predat beneficiarului într-un
termen mai îndepărtat. Dar noi pu
tem spune cu _______________
certitudine că a- 
cest eveniment 
va fl înregistrat 
cu 4 luni mai 
devreme.

Și certitudinea 
de care vorbea 
interlocutorul se desprinde singură 
la fata locului : o construcție indus
trială din beton, oțel și sticlă, de
gajată de schelărie, in care se mun
cește la finisaje, zugrăveli, pardo
seli și alte lucrări. Aici, îl cunoaștem 
pe Barbu Iosif, șeful echipei de zi
dari, care acum execută finisaje, se
cretarul organizației de partid de pe 
șantier. Lucrările de pînă.gcum, pe 
care le-a efectuat echipa sa. pe 
lingă faptul că s-au executat într-un 
timp record (ceea ce a permis înce
perea înainte de termenele din gra
fice a montării utilajelor) sint superi
oare din punctul de vedere al calită
ții. La fel de bine ni se vorbește des
pre comunistul Mihai Plesca, șeful 
echipei de lăcătuși, membru in .consi
liul oamenilor muncii, pentru care 
punctualitatea, disciplina și spiritul 
de răspundere în muncă sînt firești, 
precum și despre dulgherii-montori 
din echipa condusă de Grigore Ma
rin. cărora li se datorează în bună 
parte avansul de timp de acum de 
pe șantier. Aceștia au montat toate 
prefabricatele, de la cele obișnuite 
pină la cele foarte mari și grele, 
care în întregul lor reprezintă 
60 la sută din volumul total aâ 
strucțiel.

Stadiul Investiției confirmă 
punctul de vedere al șefului

lui de constructori. In afara lucră
rilor de finisaj, de care aminteam, 
și care se execută numai acolo unde 
sint absolut necesare, cu grijă și 
spirit de economie, au mai rămas 
citeva puncte de lucru cărora li se 
acordă o atenție deosebită. Peste 
tot, la aceste puncte de lucru, sint 
de remarcat concentrarea de efor
turi și precizia, ordinea și iniția
tiva. In acest s-pirit acționează, de 
exemplu, echipa de_specialiști de la 
șantierul 4 Iași 
lății.

Trebuie spus, 
crărl ar fi fost 
existau greutăți

al Trustului de izo-

Reducerea cheltuielilor materiale de producție
Se cunoaște că una din condițiile 

primordiale ale unei activități eco
nomice eficiente este realizarea unei 
producții sporite, de calitate și cu 
cheltuieli minime. Acest imperativ a 
fost subliniat din nou la Consfătu
irea de lucru de la C.C. al P.C.R. 
din luna mai a.c„ cind s-a Insistat 
îndeosebi asupra valorificării supe
rioare a materiilor prime și a mate
rialelor, reducerii consumurilor, 
sursa cea mai importantă de dimi*  
nuare a costurilor de fabricație. Or
ganizația de partid, conducerea în
treprinderii „Electroceramica" din 
Turda. întregul colectiv au înțeles 
bine aceste sarcini, concentrindu-și 
preocupările și eforturile asupra mic
șorării consumurilor de materii pri
me, materiale, combustibil și ener
gie, care dețin o pondere de peste 
65 la sută in prețul de cost.

La „Electroceramica", de la în
ceputul anului și p’nă tn prezent 
s-a obținut o producție suplimentară 
în valoare de peste 1,3 milioane lei, 
în totalitate pe seama creșterii pro
ductivității muncii și în exclusivita
te din economii de materii prime, 
materiale, energie și combustibili. 
Cheltuielile materiale la 1 000 lei 
productie-marfă au fost reduse cu 
9.8 lei, reprezentînd o economie de 
peste 1,5 milioane lei. Citeva exem
ple sint edificatoare : consumul de 
pastă din porțelan aluminos pe to
na de izolatori a fost micșorat cu 37 
kilograme : la porțelanurile presate 
consumul s-a diminuat cu 36 kg : la 
izolatori din steatit. la fiecare tonă 
de produse se economisesc 20 kg ma
terii prime. Cea mai spectaculoasă 
reducere de consumuri se înregis
trează la produsele din termocera- 
mit, în cazul căruia, la fiecare tonă 
de produs finit, se economisesc peste 
280 kg de materiale. Au scăzut sim
țitor consumurile de energie electri
că |i combustibili în întreprindere.

— Activitatea privind reducerea 
consumurilor de materii prime și 
materiale — ne spunea tovarășul 
Vasile Popa, contabilul-șef al între
prinderii — 
și pentru faptul 
unele cantităti de 
calcinată, feldspat 
de ce. încă de la 
am defalcat pe secții, ateliere și in 
unele cazuri și pe formații de lucru 
cheltuielile de fabricație și. separat, 
cele materiale, care sint urmărite 
decadal, lunar și trimestrial. Acolo

este vitală pentru noi 
că maj importăm 
caolinuri. alumină 
și coloranți. Iată 
începutul anului

avem Încă rezerve In această direc
ție", Constatăm că tot prin aseme
nea măsuri consumurile de pastă la 
izolatorii de trecere s-au redus cu 
7—8 la sută. în afară de aceasta, 
s-au aplicat și sint pe cale de a fi 
aplicate o seamă de tehnologii mo
derne. printre care arderea rapidă a 
izolatorilor, metalizarea acestora, 
uscarea cu curent electric ș.a., care 
au contribuit la Îmbunătățirea cali
tății produselor, la diminuarea con
sumurilor de materii prime și . ma
teriale. a consumului de combustibil.

ruciorul nr. 8, tn valoare de 1 319 lei, 
din neglijența echipei conduse 
tovarășul Ioan Toțh, 
parte 
tavian Zăpîrtan și Petru Burz. Ce ar 
zice tovarășii dacă această pagubă 
ar suporta-o din propriul buzunar". 
La ..Electroceramica", o parte din 
aceste economii de materii prime și 
materiale au fost „înghițite" de chel
tuieli neeconomicoase. printre care 
și dobinzi penalizatoare pentru cre
dite restante. Nu trebuie admis ca 
rezultatele eforturilor atîtor oameni

de 
din care fac 

Ioan Pirv, loan Crișan, Oc-

ANCHETĂ ÎN ÎNTREPRINDERI DIN TURDA
unde acestea sint depășite nejus
tificat se organizează analize cu în
tregul efectiv de la locul de muncă 
respectiv

în chiar ziua documentării noastre 
tn unitate, in două organizații de 
bază din secții principale se analiza 
această problemă, nu pentru că aici 
s-ar fi depășit consumurile, ci pen
tru găsirea de noi surse de reducere 
a acestora. împreună cu tovarășul 
Nicolae Crișan, locțiitor ai secretaru
lui comitetului de partid, am mers 
in diferite secții, la numeroase locuri 
de muncă, pentru a cunoaște mai 
bine preocupările in acest domeniu, 
„într-o vreme — afirma maistrul 
Mihai Gal — se depășeau consumu
rile normate la pasta pentru Izola
tori de înaltă tensiune de 110 kW. 
Sfătuindu-ne cu colectivul de mun
că. am procedat la o modificare a 
instalației de formare a calupilor, 
astfel ca aceștia să fie de la bun 
început cit mal aproape de forma 
produsului finit. Drept urmare, in 

. cazul acestui tip de izolatori s-au 
economisit 400 kg de pastă și mai

Inginerul Vekoni Francisc, șeful ate
lierului izolatori de înaltă tensiune, 
ne spunea că încă nu este mulțumit 
de ce s-a făcut oe această linie, că 
pierderile pot fi evitate dacă fie
care membru al colectivului ar lucra . 
cu cea mai mare atenție. Organiza
ția de partid desfășoară o amplă 
muncă politică de la om Ia om, dar 
fiecare lucrător trebuie să fie un bun 
gospodar.

La intrarea In hala principală de 
fabricație vedem un mare panou pe 
care scrie cu litere de o șchioapă 
„Cu voi ne mîndrim", iar mai jos 7 
fotografii sub care sint înscrise nu
mele : Ilie Jișa, Patachi Blaziu, Ma
ria Giurgiu. Szilagyi Paraschiva, 
Victor Arion, Liviu Gherman. Vic
tor Chiorean. luptători pentru cali
tate și reducerea consumurilor spe
cifice de materii prime și materiale. 
Cit privește pe cei care mai risi
pesc resurse materiale, chiar la 
intrarea in întreprindere există un 
panou intitulat „Opinia colectivului", 
pe care citim : „La data de 8 august 
au fost rebutați izolatorii de pe că-

gospodarl din întreprindere să fie 
diminuate de unele nereguli din sec
toarele neproductive.

La cîteva sute de metri de „Elec
troceramica" se află întreprinderea 
de materiale de construcții. Aici, 
cheltuielile la 1 000 Iei producție- 
marfă au fost reduse cu 12,0 Iei, ceea 
ce echivalează cu circa 4 milioane lei 
economii și aceasta pe seama reali
zării. cu aceleași mijloace tehnice și 
cu același efectiv de oameni, a unei 
producții suplimentare substanțiale. 
S-au dat peste prevederi mari canti
tăți de prefabricate, elemente de 
planșeu. tuburi de presiune, stîlpi 
pentru linii electrice aeriene, pano
uri mari prefabricate, pinză bitu- 
minată. covoare P.v.c. și alte produ
se solicitate de beneficiari, acum, in 
plin sezon de construcții^ în schimb, 
au fost depășite cu 4,40 lei consumu
rile materiăle Ia mia de lei producție 
marfă, reprezentînd circa 1.5 milioane 
lei. Printre altele, s-au consumat cu 
678 tone mal mult oțel-beton față de 
norme. 122 mc cherestea, s-au de- 
pășit-consumurile de energie și com-

bustibil. Aceasta, fie datorită pri
mirii din partea furnizorilor a unor 
cantităti de fier-beton supradimen
sionat, fie pierderilor la debitări, pre
cum și unei insuficiente gospodăriri 
a materialelor.

— Această situație a fost pe larg 
examinată și dezbătută în adunarea 
generală a oamenilor muncii, ca și 
in adunările de partid pe secții — 
ne informează ing. Dumitru Corhuț 
— directorul întreprinderii. S-au sta
bilit ’ ' '
doar 
mai 
apei............. _ _ . ... .
parare a betoanelor : debitarea cen
tralizată și sub control a fierului» 
beton, reducerea consumului de po- 
liclorură de vinii și plastifianti prin 
modificarea actualului sistem de do» 
zare ; fabricarea tuburilor de cana
lizare din așa-numitul torered, adică 
diferite resturi de materiale de la 
fabricarea tuburilor de presiune, 
măsură ce se va solda cu o economie 
de cel puțin 200 tone de ciment în 
acest an. In scopul reducerii consu
mului de energie și combustibil s-a 
întocmit un program special ce pre
vede. printre altele, recuperarea 
condensului de la toți consumatorii 
și refolosirea lui in secția de prefa
bricate ; întocmirea de bilanțuri pen
tru toti consumatorii de căldură. în
locuirea motoarelor electrice supra
dimensionate și altele.

Am constatat la fața locului că s-a 
și trecut cu toată răspunderea 
aplicarea acestor măsuri, astfel 
așa cum ne-a spus directorul 
treprinderii, în foarte scurtă vreme 
toate secțiile, atelierele, formațiile 
de lucru să se încadreze In consu
murile normate sau să se situeze 
sub

măsuri concrete. Să amintesc 
cîteva : s-a trecut la dozarea 

corespunzătoare a cimentului, 
și nisipurilor la statia de pre-

nivelul acestora.

ta 
că 
în-

Alexandru MUREȘAN 
corespondentul „Scînteii"

Pe un șantier 
industrial din Dorohoi

ne-
Insisten- 

constructo-

*

circa
con

deci 
lotu-

totuși, că aceste lu- 
terminate dacă nu 
în ce privește adu

cerea mai devre
me pe șantier a 
materialului 
cesar. 
fele
rilor, ale condu
cerii întreprinde
rii de corpuri de 

iluminat din Dorohoi în această di
recție, pe lingă Centrala industriei 
sticlei și ceramicii fine, au avut cîș- 
tig de cauză doar cu puțin timp în 
urmă. De aceea, la ridicarea insta
lațiilor se lucrează în schimburi pre
lungite. cu toate forțele. Oamenii 
apreciază că ei sînt „ultimul schimb 
al ștafetei" și că nu au voie să piar
dă .nj.piie din.Lauansul dobîadit |e 
constructori, că trebuie 
că chiar:

Paralel cu eforturile 
lor și montorilor. beneficiarul 
îngrijește de asigurarea 
necesare unui demaraj 
noile spatii productive, 
extinderea care se realizează are o 
deosebită importantă atît pentru 
sporirea, cît și pentru diversificarea , 
producției. Pe linia unor asemenea 
preocupări am notat faptul că se ca
lifică la locul de muncă 160 de tineri.

Devansarea termenului de intrare 
In funcțiune a noii capacități de 
producție atestă, incă o dată, că, 
mobilizați de organizația de pșrtid, 
avîndu-i mereu în frunte pe comu
niști. constructorii din Dorohoi dau 
prin faptele lor de muncă adevărata 
măsură a conștiinței înaintate, mun
citorești.

sâ-1 măreas-

constructorf- 
se 

condițiilor 
normal în 
Pentru că

Eufim NAZARIE 
corespondentul „Scînteii"

EXPLOATAREA MINIERA LEȘUL URSULUI

METODE AVANSATE DE LUCRU IN SUBTERAN
In măruntaiele mun

ților, la Exploatarea 
minieră Leșul Ursului 
incepe să-și arate a- 
vantajele o importan
tă investiție tehnică. 
Este vorba de instala
ția de rambleu hidra
ulic, de fapt o adevă
rată uzină menită să 
ușureze efortul fizic 
al oamenilor și să per
mită realizarea unor 
importante sporuri ale 
randamentelor de ex
tracție a minereului 
din zăcămînt.

Iată citeva amănun
te privind funcționa
rea noii instalații, care 
modifică de fapt esen
țial și tehnologia tra
dițională de lucru. în 
punctul numit Bîtcă, 
situat la o altitudine 
de 1 200 metri, a fost 
organizată „la zi“ ca
riera centrală de ram
bleu uscat. O preciza
re : rambleu este de
numirea pe care mi
nerii o dau pietrei ste
ril folosită la umple
rea spatiilor din care 
minereul a fost ex
tras. (Deci, cit mine
reu se 
rambleu 
In loc, 
de care

scoate atît 
trebuie adus 
operație fără 

nu s-ar putea

înainta In zăcămînt). 
Din carieră, sterilul 
trece mai întîi la sta
tia de recepție siloz, 
apoi este dirijat spre 
sectorul de zdrobire, 
de unde ia calea ha
lei de măcinare. De 
aici, pulberea rezulta
tă, in amestec cu apă, 
este dirijată printr-o 
conductă magistrală în 
cădere liberă pe o 
Înălțime de aproxima
tiv 500 metri pînă la 
conducta de distribu
ție spre abatajele în 
exploatare.

— Aplicăm noua 
metodă. deocamdată, 
in cîteva abataje — 
ne spune ing. George 
Teodorescu. director 
tehnic al exploatării 
— și r.ezultațele con
firmă superioritatea a- 
cesteia. Citeva exem
ple edificatoare : în 
vechiul sistem, ram- 
bleul era asigurat în 
principal din sterilul 
rezultat la lucrările de 
investiții, iar operația 
de rambleere se exe
cuta manual, cheltuin- 
du-se cam 20 la sută 
din timpul de lucru. în 
noul sistem, prin ram- 
bleerea hidraulică este 
suprimată total una

din cele mai grele si 
mai costisitoare opera
ții manuale in subte
ran. De menționat, 
totodată, că. în ra
port cu sistemul clasic, 
prin umplerea pe cale 
hidraulică a spatiilor 
excavate se realizează 
o importantă creștere 
a coeficientului de 
valorificare a zăcă- 
mintului pe seama re
ducerii pierderilor de 
minereu. Apoi, trebuie 
subliniată creșterea 
productivității muncii 
cu 10 pină la 15 la 
sută.

La Leșul Ursului, 
extinderea noii metode 
este la ordinea zilei. 
In fruntea bătăliei 
pentru promovarea 
noului, a progresului 
tehnic se află abata- 
jul-pilot. in care mun
cesc ortacii din vesti
ta brigadă condusă de 
Petru Moraru. un 
vrednic colectiv de 
muncă ce și-a asumat 
angajamentul de a 

prevederile 
cincinal 

trimestre
cu 
tn

realiza 
noului 
cinci 
avans.
Gh. PARASCAN 
corespondentul 
„Scinteii"

Realizări de prestigiu ale chimiștiler din Făgăraș
Combi- 

chimic din 
a continuat 

an să-si 
activitatea 

la cote su- 
Pregătirea

Colectivul 
natului 
Făgăraș 
Si în acest 
desfășoare 
productivă 
perioare. 
temeinică si din vre
me a fabricației a 
permis ca instalațiile 
să funcționeze mai 
bine, cu indici supe
riori. La aceasta a 
contribuit si acțiunea 
de perfecționare a teh
nologiilor de fabrica
ție. de introducere a 
unor tehnologii mai 
eficiente. Pe de altă

parte, intr-o serie de 
secții au fost moder
nizate unele instalații, 
mărindu-li-se in mod 
simțitor capacitatea 
de producție. Altele 
au fost modificate si 
adaptate la cerințele 
fabricației unor pro
duse noi. solicitate ne 
piața internă si la ex
port. Toate acestea 
s-au realizat prin va
lorificarea sîndirii teh
nice proprii, prin uti
lizarea mai deplină a 
potențialului tehnic si 
uman. Mai trebuie 
subliniat și faptul că.

printr-o bună organi
zare a muncii, la o 
serie de instalații re
parațiile capitale s-au 
efectuat 
men mai 
cel prevăzut. Toate a- 
cestea au permis co
lectivului combinatu
lui să-si îndeplineas
că sarcinile de olan 
pe 8 luni cu 12 zile 
mai devreme. Recent, 
colectivul combinatu
lui sl-a suplimentat 
ansalamentele în în
trecerea socialistă. (Nl- 
colae Mocanul.

într-un ter- 
scurt declt
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Un mare si binemeritat
prestigiu

£.Cu multe decenii in urmă, trei 
tineri români îndrăgostiți de drume
ție au pornit să facă, pedestru. în
conjurul lumii. Reținem, din evoca
rea acelui drum, mărturisirea că. 
spre a-și cîstiga existenta, cei trei 
globe-trotter-i dădeau pe unde apu
cau (în piețe publice. în gări, pe pun
țile de clasa a treia ale vapoarelor) 
mici reprezentații folclorice, cîntînd 
din fluier, din frunză si din solz de 
peste si evoluînd. în final. într-o 
demonstrație de „călușari".

Dincolo de caracterul ei emoțio
nant. odiseea celor trei se propune 
confruntată cu realitățile de azi ale 
României. Ca un fapt de istorie cul
turală „veche" si. totodată, ca un re
per comparativ întru mai limpedea 
cunoaștere si mai adînca prețuire a 
dimensiunilor si frumuseții acelui 
edificiu spiritual înăltat cu grijă si 
tenacitate de-a lungul a 32 de ani 
de revoluționară politică culturală 
pe care-1 numim, firesc, mișcare ar
tistică de amatori. întreprinzînd cu
venita meditație, ne gîndim la miile 
de așezăminte 
culturale exis
tente azi în tara 
noastră, la zecile 
de mii de forma
ții si de cercuri 
artistice, la sce
nele, costumele, 
instrumentele mu
zicale. uneltele de 
pictură, la șco
lile populare de artă, la institutele 
de cercetare științifică a domeniului 
și la instituțiile activității lui cu
rente, la relația armonioasă si rod
nică dintre artistul profesionist sl 
cel amator, la festivalurile si con
cursurile locale, zonale si republi
canei

Și, nu în ultimul rînd, ne gîndim Ia 
prestigiul international al artei ama
toare din tara noastră. Folclorul ro
mânesc, scos la lumină si dat in 
sigura custodie a poporului de la 
orașe si de la sate — a strănepo
ților celor care au creat prin veacuri 
minunile de artă populară, a celor 
care creează si azi. în plin „veac 
atomoelectronic", asemenea valori 
fără de seamăn — a devenit, alături 
de atîtea alte Însemne, o emblemă 
da recomandare a spiritualității po
porului nostru pe meridianele lumii. 
Imaginea celor trei călușari drumeți 
a fost înlocuită de aceea a ze
cilor si zecilor de formații si 
de ansambluri românești, alcă
tuite din sute șl mii de muncitori, 
țărani și intelectuali de toate vîrste- 
le. care străbat lumea nu la voia 
hazardului, ci în condițiile create de 
politica culturală a României socia
liste, de relațiile culturale largi și 
temeinice pe care țara noastră le în
treține cu zeci și zeci de state si de 
popoare de pe toate meridianele...

„Uncîntec străbate lumea"... Sune
tele codrilor și apelor de la Carpati, 
ritmurile și culorile Daciei contem
porane uimesc și lnfioară artistic as
cultători și privitori de pe toate con
tinentele... Este o mișcare amplă, 
exprimată într-un „turneu non-stop" 
către toate zările, ale cărui bilanțuri 
periodice reprezintă, după cum se 
va vedea, mult mai mult decît sim
ple înșiruiri statistice. Iată un prim 
reper : numai de la începutul aces
tui an, 39 de formații artistice româ
nești (33 ansambluri folclorice, trei 
formații corale, trei colecții reunind 
lucrări de pictură naivă) însumînd 
prezenta a peste 2 000 de artiști a- 
matori — au participat la circa 90 
de manifestări organizate in 21 de 
țări ale Europei, Asiei și Africii. 
Numai în șapte luni și jumătate.

Este continuarea firească, dezvol
tată, a unui ritm care consemnează 

în deceniul 1964—1975 peste 380 de 
prezențe ale artiștilor amatori ro
mâni peste hotare. Este urmarea fi
rească a prestigiului cucerit de 
statul nostru în întreaga lume, me
reu mai interesată să ne cunoască 
și folclorul și harurile interpreta
tive. Căci, numai în acest an. me
sagerii artei noastre populare au 
cucerit marile premii a 12 mani
festări internaționale cu caracter 
competitiv. Ele vin să se adauge su
telor de trofee, toate de prim plan, 
cucerite în acești ani (începînd cu 
premiul I dobîndit Ia Cairo. în 1964, 
de „Poienița" din Brașov și pînă la 
recentul mare premiu „Europa" pen
tru folclor acordat de fundația 
„F.V.S. Herder" din Hamburg an
samblului din Scornicești). „Artiștii 
amatori români vin. se prezintă și 
cîștigă !“, exclama, entuziast, la un 
post de radio al Genevei, reputatul 
folclorist elvețian Marcel Celier, 
care a avut pasiunea de a urmări, 
ani de zile, performanțele artei a-

Arta noastră populară înflorește pe solul fertil 
al politicii culturale a partidului

matoare românești pe toate scenele 
lumii.

...Și chiar așa este. Artiști ama
tori români vin ca invitați de pres
tigiu, la Agrigento și Messina (Ita
lia), la Efes (Turcia), la Dijon 
(Franța), la Zakopane (Polonia), la 
Vychorna (Cehoslovacia), la Ohrid 
(Iugoslavia) sau la Cork (Irlanda) ; 
ei se prezintă pe scene din Iran și 
Iordania, din Grecia, Elveția și Se
negal. din Finlanda și din atîtea alte 
țări — și cîștigă. Cîștigă trofee și, 
totodată, inima publicului. în Italia, 
ansamblul folcloric „Transilvania" 
din Cluj-Napoca reunește, la numai 
cîteva spectacole, 40 000 de specta
tori. „Semenicul" din Caraș-Severin 
se întoarce dintr-un turneu în Fran
ța, Danemarca și Suedia, raportind : 
ne-au văzut cîntecele și jocurile 
peste 100 000 de spectatori. „Doina 
Tîrnavelor" — din județul Mureș — 
aduce din Turcia un trofeu și amin
tirea întîlnirii cu peste 20 000 de 
spectatori.

...Spectatori din întreaga lume care, 
odată cu cîntecele. jocurile și talen
tele picturale sau artizanale româ
nești (la „Salonul mondial" de la 
Levallois-Franța, lucrările naivilor 
români vin, se prezintă și cîștigă 
toate sufragiile). învață și cuvinte 
gingașe ale limbii noastre, care de
numesc formațiile : „Balada" (Bucu
rești). „Pandelașul" (Constanța). ..Po
ienița" (Brașov). „Ciobănașul" (Bu
zău). „Busuiocul" (Bacău). „Dorule- 
tul" (Ilfov) și atîtea altele... La ria
dul lor. artiștii români aduc în țară 
trofee ale căror denumiri, fie so
lemne („Coroana de aur" — El
veția), fie doctorale (Cupa „l’Uni- 
versitâ degli studi" — Italia), fie 
gingașe („Toporășul de aur" — Po
lonia) sînt așezate. în vitrinele de
venite neîncăpătoare, alături de alte 
zeci și zeci de distincții („Zeița de 
aur" — „Artemis". „Tahtakiran O- 
dulu" etc.) ca tot atîtea mărturii ale 
prețuirii Internationale a folclorului 
românesc, ale prestigiului artei 
noastre amatoare...

Dar. dincolo de trofeele palpabile, 
consemnăm marele trofeu moral pe 
care artiștii amatori din țara noas
tră și l-au cîștigat în conștiința na

țiunii : prețuirea pentru contribuția 
lor specifică la sporirea prestigiului 
României în lume, la sublinierea, și 
pe această cale, a politicii de pace 
și prietenie promovate de partidul 
și statul nostru. ...Am avut cîteva 
prilejuri să mă întîlnesc cu artiștii 
noștri amatori, sau cu faima lor, peste 
hotare. La un mare festival Vene
tian. tinerii dansatori ai Ansamblu
lui folcloric al U.T.C.. evoluînd în 
plină furtună pe o platformă legă
nată de valuri, au executat impeca
bil „Călușul", entuziasmînd publicul, 
care avea să-i numească. împreună 
cu presa, „magnificii tineri români". 
La Carrouge — Elveția — prima
rul. aflînd că sînt român, a schițat, 
în semn de cordială atenție, cîteva 
figuri de bărbunc : trecuse pe-acolo 
un ansamblu folcloric românesc și 
era așteptat un altul... La Berlin, un 
coleg de la „Neues Deutschland", 
care nu ne-a vizitat tara, mi-a fre
donat o seară întreagă melodii fol
clorice românești: ascultase un an

samblu de-al nos
tru și devenise 
colecționar de 
discuri... La Var
șovia, cîtiva acti
viști culturali 
m-au rugat să 
transmit salutări 
călduroase artiști
lor de la Dăbu- 
leni și „Electropu- 

tere", care evoluaseră cu brio, cuce
rind de două ori distincții la Zako
pane... Și exemplele ar putea con
tinua.

★

încercăm o comparație între cei 
trei drumeți care. în urmă cu multe 
decenii, jucau călușul, pentru o bu
cată de pîine. pe punțile de clasa a 
treia ale transatlanticelor — și an
samblul uteciștilor („Magnificii"), a- 
plaudati acum trei veri pe scena plu
titoare de la Veneția. Sub raport is
toric. semnificațiile unei asemenea 
comparații nu mai necesită, credem, 
comentarii. Rămîne. în schimb, ca o 
datorie, reflecția asupra stadiului atins 
de arta amatoare din țara noastră, 
asupra eficientei ei educative în sens 
etic și estetic — și. de aici, obliga
ția unei reconsiderări, din partea 
specialiștilor, a criticilor de artă, a 
cercetătorilor și a activiștilor cultu
rali, a unghiului „traditional" din 
care este privită această mișcare. Im
portanta acestei mișcări, dimensiu
nile ample pe care ea și le-a cîști
gat presupun o altfel de tratare — 
critică, teoretică și tehnică — decît 
cea de pînă acum, efectuată în „trea
căt" și oarecum cu condescendență. 
Azi. mișcarea noastră artistică de a- 
matori trebuie considerată ceea ce 
este ea în realitate : una din acti
vitățile de bază ale vieții noastre spi
rituale.

Este un stadiu pe care ea l-a atins 
ca urmare a unei politici de partid 
și de stat care a valorificat și valo
rifică, înțelept și cu pasiune, un 
fond repertorial și interpretativ cum 
rar se găsesc în lume — si în spi
ritul acestei politici trebuie să fie 
tratată, credem, și sub raport cri
tic și teoretic, mișcarea noastră de 
amatori. Caracterul strict informativ 
sau cel de consemnare îngăduitor- 
circumstanțială trebuie convertite în 
analiză de specialitate, operînd cu 
exigențele pe care dimensiunea fru
mosului și calitatea producției ar
tiștilor noștri amatori o impun. Mai 
ales că, în comentariile străine, pro
ducția artei noastre amatoare nu este 
niciodată tratată altfel decît cu mă
sura cu care sînt cîntărite realizările 
artistice profesioniste.

Petre DRAGU

Excelenței Sale Domnului MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

Mi-a produs deosebită plăcere amabilul mesaj pe care ați binevoit să 
mi-1 transmiteți cu ocazia numirii mele în funcția de președinte al Consi
liului de Miniștri.

Cu certitudinea unei tot mai utile colaborări între cele două țări ale 
noastre, vă adresez, la rîndul meu, cele mai sincere urări de succes în acti
vitate și pentru fericirea dumneavoastră personală.

GIULIO ANDREOTTI
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Italiene

Primire la Consiliul de Miniștri
Tovarășul Ion Ioniță, viceprim-mi- 

nistru al guvernului, a primit miercuri 
dimineața pe Otto Arndt, ministrul 
transporturilor din R. D. Germană.

La primire, care s-a desfășurat in
tr-o atmosferă cordială, au participat

Sosirea ministrului culturii și informațiilor
al Republicii

La invitația Consiliului Culturii 
și Educației Socialiste, miercuri 
după-amiază a sosit într-o vizită în 
țara noastră Gamal Oteifi, minis
trul culturii și informațiilor al Re
publicii Arabe Egipt.

La sosire, pe aeroportul Otopeni,

Cronica zilei
Ministrul afacerilor externe al Re

publicii Socialiste România, George 
Macovescu, a primit o telegramă prin 
care ministrul afacerilor externe al 
Republicii Italiene, Arnaldo Forlani, 
mulțumește pentru felicitările ce i-au 
fost adresate cu prilejul numirii sale 
în această funcție.

★
Originale piese de ceramică cuba

neză sînt înfățișate publicului. înce
pînd de miercuri. în sala de expoziții 
a Teatrului Național din Capitală. 
Expoziția reunește numeroase obiec
te de decor și podoabă realizate. în
tr-o tehnică modernă, de tineri ce- 
ramiști.

Această nouă prezentă expozitio- 
nală cubaneză în România, au rele
vat Ion Pacea, vicepreședinte al Uni
unii artiștilor plastici, și artistul cu
banez Jose Fuster. cu prilejul inau
gurării expoziției, se înscrie în ca
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• VASLUI. în ciclul de ac
tivități cidtural-educative „Me
moria pămintului românesc" a 
fost prezentat un simpozion 
(urmat de proiecția filmului 
„Birlad — vatră de veche civi
lizație"), care a cuprins expune
rile : „Sîntem fiii acestui pă- 
mint", „Plecat-am nouă din 
Vaslui", „Trepte de istorie" și 
„Noi la ”77“. In sala „Arta" din 
Vaslui a fost organizată o ex
poziție de pictură, cu lucrări 
ale membrilor U.A.P. din Bucu
rești și Iași, aflați în aceste zile 
In tabăra de creație a județului. 
• ARGEȘ. Comitetul de partid

în deschidere este publicat edito
rialul „Pe drumul socialismului vic
torios". în continuare sînt inserate 
articolele : „Strategia unirii tuturor 
forțelor democratice și patriotice — 
factor hotărâtor al victoriei istorice 
din August 1944“ de Traian Udrea ; 
„Științele sociale și educația politi
că" de Ion Mitran ; „Utilizarea de
plină și rațională a forței de munca" 
de Iosif Dumitru Bați. La rubrica 
„Dezbateri" sînt publicate interven
țiile unor participanti la masa ro
tundă cu tema „Națiunea în lumea 
contemporană (III)".

în continuare sânt publicate arti
colele : „Premise economice ale de
mocratizării relațiilor internaționale" 
de N. S. Stănescu — la rubrica 
„Consultații"; „Dinamica valorii

tv
PROGRAMUL 1

16,00 „Trofeul Tomis" la volei mascu
lin: România — Ungaria. Transmi
siune directă de la Constanța.

17,30 Telex.
17,35 Pentru timpul dv. liber, vă reco

mandăm...
17,50 Din țările socialiste.
18,00 Săptămîna muzicală.
18,20 Din lumea plantelor șl animalelor.

Traian Dudaș, ministrul transportu
rilor și telecomunicațiilor, precum și 
Joachim Loschner, însărcinatul cu 
afaceri ad-interim al R. D. Germane 
la București.

Arabe Egipt
oaspetele a fost salutat de Dumitru 
Popescu, președintele Consiliului 
Culturii și Educației Socialiste.

Au fost prezenți dr. Hassan Da- 
wood, ambasadorul Republicii Arabe 
Egipt la București, și membri ai am
basadei. (Agerpres)

drul relațiilor’ de colaborare culturală 
dintre cele două țări, oferind posibi
litatea de a ilustra o parte din spi
ritualitatea unui popor cu bogate tra
diții. Dubla valoare a ceramicii — 
de întrebuințare și expresie — a fă
cut, și în Cuba, din acest străvechi 
meșteșug o îndeletnicire artistică 
deosebit de apreciată.

La vernisaj au participat Ion Dodu 
Bălan, vicepreședinte al Consiliului 
Culturii și Educației Socialiste, func
ționari superiori din Ministerul Afa
cerilor Externe, oameni de artă si 
cultură, un numeros public.

Au fost de fată Jesus Mendizabal. 
însărcinat cu afaceri ad-interim al 
Republicii Cuba la București, mem
bri ai ambasadei.

Au fost prezenți șefi de misiuni 
diplomatice acreditați la București, 
alti membri ai corpului diplomatic.

(Agerpres)

produselor sub incidența progresu
lui tehnic" de Traian Lazăr — la 
rubrica „Opinii." ; „Structura ali
mentației in lumea de azi" de Iu- 

â lian Mincu — la rubrica „Știință- 
învătămînt" ; „Cu privire la revi
zuirea parțială a Programului și 
Statutului Partidului Comunist din 
Japonia" și „Socialismul științific și 
problema dictaturii" de Tetsuzo 
Fuwa — la rubrica „Din mișcarea 
comunistă și muncitorească mondia
lă" ; „Radicalismul în gîndirea eco
nomică americană" de Vasile Pilat 
— la rubrica „Curente și idei".

Revista mai conține obișnuitele 
rubrici „Cărți și semnificații". „Re
vista revistelor" $1 „Cuvântul citito
rilor".

18,45 Universitatea TV.
19,20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20,00 De șase ori patru anotimpuri. 

Printre constructorii Hidrocentralei 
de pe Someș. Reportaj documentar.

20,25 Cadran mondial.
20,55 Concert de muzică de Bach — de 

Hortensia Papadat-Bengescu.
22.10 24 de ore.
22.30 închiderea programului.

PROGRAMUL 2
20,00 Concertul orchestrei simfonice |! 

al corului Radioteleviziunii.
12.10 închiderea programului.

SOLIDARITATE DEPLINĂ 
CU LUPTA DREAPTĂ

A POPORULUI NAMIBIAN
Pentru poporul namibian, 26 august 

are o semnificație deosebită : în a- 
ceastă zi, sărbătorită în fiecare an de 
forțele progresiste de pretutindeni 
ca „Zi a Namibiei", a fost declanșată, 
cu un deceniu in urmă, lupta pentru 
înlăturarea administrației ilegale 
impuse de Africa de Sud. Așa 
după cum au relevat conducătorii 
Organizației Poporului din Africa de 
Sud-Vest (S.W.A.P.O.), declanșarea 
luptei armate s-a impus în urma re
fuzului sistematic al guvernului de 
la Pretoria de a recunoaște dreptul 
inalienabil al poporului namibian la 
libertate și independență.

Fostă colonie germană pînă la sfîr- 
șitul primului război mondial. Nami
bia a fost încredințată, de Liga Na
țiunilor. Africii de Sud pentru admi
nistrare — mandat confirmat apoi de 
O.N.U. încâlcind însă mandatul, gu
vernul de la Pretoria a anexat, prac
tic, această țară și a introdus și aci 
draconicele legi si odioasele practici 
ale apartheidului. în baza lor. popu
lația Namibiei, alcătuită în proporție 
de peste 85 la sută din africani, a 
fost silită să trăiască în bantustane 
— adevărate lagăre de concentrare 
situate în zonele cele mai aride ale 
țării ; în schimb, cei aproximativ 12 
la sută locuitori de origine europea
nă stăpînesc aproape două treimi din 
suprafața țării, cuprinzînd zonele 
cele mai fertile și bogate în mine
reuri.

După ce în repetate rînduri Adu
narea Generală a O.N.U. a condam
nat modul inuman în care regimul de 
la Pretoria se comportă în Namibia 
și a cerut retragerea administrației 
și a trupelor sud-africane de pe te
ritoriul namibian, precum și aboli
rea regimului apartheidului. în 1966 
Națiunile Unite au hotărît suspen
darea mandatului încredințat Africii 
de Sud. Guvernul de la Pretoria a 
nesocotit însă și continuă să neso
cotească numeroase-le rezoluții ale 
O.N.U. și proteste ale opiniei publice 
internaționale, ocupînd ilegal Nami
bia. După cum se știe, la 31 august 
expiră termenul stabilit de O.N.U. 
pentru organizarea unor alegeri sub 
supravegherea Națiunilor Unite. în 
loc să pună în practică aceste reco
mandări, Africa de Sud încearcă, 
prin diferite manevre, să-și prelun
gească dominația asupra Namibiei.

Respingînd aceste manevre, pre
ședintele S.W.A.P.O., Sam Nujoma, ■ 
declarat că pentru soluționarea pro
blemei Namibiei se impune, în pri
mul rînd. recunoașterea de către A- 
frica de Sud a dreptului inalienabil 
al poporului namibian la autodeter
minare, independență și integritate 
teritorială, precum și eliberarea tu
turor deținuților politici namibieni. 
Această poziție este sprijinită de 
masele largi din Namibia — o ilus
trare elocventă constituind-o greve
le, manifestațiile de protest împotri
va autorităților sud-africane. culmi-

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

„Cupa tineretului" la atletism și popice
Finalele competiției de masă „Cupa 

tineretului" la atletism și popica 
pentru tinerii muncitori din întreprin
deri și instituții se vor desfășura 
sîmbătă 28 și duminică 29 august la 
Ploiești și vor reuni peste 400 de 
sportivi calificați în fazele jude
țene și ale municipiului București. 
Concursul atletic va cuprinde pro
bele de 100 m, 800 m. 1 500 m, sări
tura în lungime și aruncarea greută

VOLEI: „Trofeul Tomis"
Competiția internațională de volei 

„Trofeul Tomis" începe astăzi Ia 
Constanța, cu participarea selecționa
telor masculine ale Bulgariei. R. D. 

nînd cu acțiunile de partizani ce te 
desfășoară cu tot mai multă vigoa
re. Deși știrile răzbesc cu greu din
colo de cortina tăcerii, impusă de 
Africa de Sud, autoritățile de la Pre
toria au fost nevoite să recunoas
că. în ultimele comunicate, pierderi 
în oameni și materiale în urma lup
telor din Namibia.

Animată de profunde sentimente 
internaționaliste. România socialistă 
a urmărit și urmărește stăruitor și 
își manifestă deplina solidaritate cu 
lupta poporului namibian împotriva 
dominației coloniale, pentru cuceri
rea independenței, acordînd mișcării 
de eliberare un permanent și multi
lateral sprijin. Solidaritatea dintre 
poporul român și poporul namibian, 
dintre Partidul Comunist Român și 
Organizația Poporului din Africa de 
Sud-Vest și-a găsit, după cum se 
știe, de-a lungul anilor, concludente 
expresii cu prilejul întîlnirilor pe 
care tovarășul Nicolae Ceaușescu 
le-a avut pe pămîntul african, cit și 
la București, cu reprezentanți ai 
S.W.A.P.O. Din anul 1972, România 
este membră a Consiliului special al 
O.N.U. pentru Namibia, acționând 
neobosit în sprijinul cauzei drepte a 
poporului acestei țări. România a 
fost inițiatoarea rezoluției prin care 
O.N.U. a recunoscut S.W.A.P.O. 
drept reprezentant legitim al po
porului namibian. conducător și or
ganizator al luptei pentru libertate 
și neatîmare. în același timp, tara 
noastră a inițiat sau a participat în 
calitate de coautoare la multiple alte 
rezoluții ale Națiunilor Unite în fa
voarea drepturilor legitime ale po
porului namibian.

Cu prilejul „Zilei Namibiei", po
porul român își reafirmă solidarita
tea cu lupta poporului namibian. se 
pronunță din nou, cu toată fermita
tea, pentru retragerea imediată a 
administrației sud-africane și a for
țelor ei represive din această tară, 
pentru crearea condițiilor ca na- 
mibienii înșiși să hotărască. în depli
nă libertate, asupra propriilor desti
ne. Țara noastră iși exprimă convin
gerea că această luptă dreaptă va fi 
cit mai curînd încununată de succes, 
că poporul Namibiei, ca și celelalte 
popoare din Africa australă unde se 
mai mențin ultimele vestigii ale co
lonialismului, își va dobîndi neatâr
narea, împlinindu-și astfel aspira
țiile sale de pace și progres.

A. BUMBAC
★

Cu prilejul „Zilei Namibiei", la Lu
saka. capitala Zambiei, urmează să 
aibă loc. în prezența președintelui 
Kenneth Kaunda și a președintelui 
Consiliului O.N.U. pentru Namibia, 
.inaugurarea „Institutului pentru pro
blemele Namibiei", organism care își 
propune să studieze căile și mijloa
cele cele mai corespunzătoare în 
sprijinul cauzei drepte a acestei țări.

ții, probe comune întrecerilor mascu
line și feminine. Competiția de a- 
tletism se va defășura pe stadionul 
„Petrolul", iar cea de popice în sala 
specială a Casei de cultură a sindi
catelor din Ploiești. Finalele „Cupei 
tineretului" de la Ploiești se desfă
șoară în organizarea Comisiei sport- 
turism a U.G.S.R., în colaborare eu 
U.T.C. și C.N.E.F.S.

Germane, Spaniei, Ungariei și Româ
niei. în prima zi se dispută meciu
rile: România — Ungaria și R. D. Ger
mană — Spania.

Corul mixt din Corint IN CÎTEVA RÎNDURI

Plin de farmec și 
voie bună acest pro
gram prezentat in Sala 
mică a Palatului de 
către Corul mixt din 
Corint (Grecia). Pe 
itinerarele verii, po
posind în ambianța 
primitoare a Bucureș- 
tiului, artiștii amatori 
care compun acest în- 
cîntător ansamblu au 
ales și au dăruit pu
blicului cîteva dintre 
cele mai reușite creații 
ale lor.

Este un mod de 
• percepe dimen
siunile contempora
neității prin interme
diul unei serioase le
gături cu opera de 
artă, cale spre un act 
de cultură ce se con
stituie în timp drept 
calitate a omului de 
azi. Mai ales atunci 
cind un asemenea 
mod de a practica arta 
de amatori nu mai 
înseamnă diletantism, 
ci creație a unor oa
meni care iubesc și 
cîntă o muzică făcută 
pentru ei. Ceea ce ar
tiștii amatori din Co
rint demonstrează cu 
prisosință, sub con
ducerea sensibilă și 
eficientă a dirijoru
lui lor, Al. Papaia- 
nopoulos.

în programul bucu- 
reștean, alegerea cî- 
torva piese pentru în
ceput, selectate din 
marea literatură cora
lă a Renașterii (Cer- 
ton, Palestrina, Las
sus), au avut darul de 
a demonstra care sînt 
modalitățile de studiu 
pentru a se atinge o 
cit mai frumoasă ți

nută în interpretare.
Neîndoios însă, far

mecul despre care 
aminteam a fost dat 
de continuarea progra
mului cu un îneîntător 
grupaj de melodii 
populare grecești, pre
lucrate și armonizate 
de compozitori con
temporani. Aici se im
pune spiritul plin de 
prospețime al redării 
nuanțelor unei poezii 

pline de naturalețe și 
culoare, evocatoare în 
toate ipostazele ei. De 
la melodii nostalgice
— „Păduri pustii" sau 
„Maria Pentaiotissa" 
de Ainian, „Mi-am 
păstrat viața" de Mi- 
kis Theodorakis — la 
cîntece în care stră
bate sentimentul iubi
rii pentru țară — 
„Steaua nordului" de 
Hazidakis — sau la 
vesele îmbinări de 
cintec și joc popular
— „Costilata", cîntec 
popular din Thessalia, 
prelucrat de P. Zafe- 
ris, „Cine serbează ?“ 
de S. Papa — imagi
nile s-au perindat in 
fața spectatorilor în
tr-o multicromă îmbi
nare a trăsăturilor 
muzicii grecești, oglin
dind o anume sensibi
litate romantică de 
autentică vibrație. A 
prezenta asemenea 
cîntece, cu plăcerea de 

a Ie vedea primite de 
public ca pe un semn 
de prietenie, pare să 
fie principalul scop al 
coriștilor ansamblului. 
Scop pe care, prin in
terpretarea dezinvoltă 
a unei piese românești, 
mult aplaudată în con
cert, „Pe sub deal, pe 
sub pădure" de Achim 
Stoia. Corul mixt din 
Corint l-a atins pe 
de-a-ntregul.

Ascultați cu exigen
ța cu care se urmă
rește un cor academic, 
muzicienii amatori din 
Corint nu dezamăgesc, 
dimpotrivă, îți desco
peră noi ipostaze ale 
abordării repertoriului 
clasic sau popular. 
Priviți ca oameni ce 
își fac din interpreta
rea muzicii o bucurie 
sinceră, fără pretenții 
estetizante, aceiași a- 
matori conving și a- 
trag prin simpatia ce 
o trezesc în sufletul 
spectatorului. Este în 
realizarea lor o anume 
emoție discretă, pur
tătoare a unei mile
nare tradiții de artă, 
pe care, în „dialogul 
artelor", Corul mixt 
din Corint știe și 
poate să o trezească. 
Această sensibilitate, 
pe care numai iubirea 
de frumos și generozi
tatea muzicii o pot 
astfel comunica, rămî
ne impresia dominantă 
a concertului lor, o 
plăcută amintire a 
acestei stagiuni esti
vale bucureștene.

Grigore CON- 
STANTINESCU

Noul hotel cu bazâ de tratament de la Câlimâneștl
Foto : S. Cristian

Italia. Cehoslovacia. Austria și Un
garia. a început cu o probă contra- 
cronometru individual disputată pe 
un traseu de munte pe distanța de 
1 400 m. Locul Intîi a fost ocupat de 
maghiarul Takacs — 2T0”8/10, urmat 
de italianul Passari — 2’16”9/10 și 
românul Eugen Imbuzan — 2’23”.
Echipa Voința București a ocupat 
locul 3.

ȘAH
Turneul internațional de șah 

„Memorialul A. Rubinstein", desfă
șurat în localitatea poloneză Polia- 
nica Zdroj. s-a încheiat cu victoria 
maestrului sovietic Ghenadi Timo- 
fenko, care a totalizat 9,5 puncte din 
15 posibile. Pe locurile 2—4, cu cite 
9 puncte, s-au clasat Averbach 
(U.R.S.S.), Knezevici (Iugoslavia), 
Schmith (Polonia). Maestrul român 
Mihai Șubă s-a clasat pe locul 6 eu 
7,5 puncte.

BOGATĂ ACTIVITATE TURISTICĂ TN VÎLCEA
De la începutul anului 

și pînă în prezent, pito- 
reștile locuri de pe Valea 
Oltului, ca și monumen
tele istorice, de artă și 
ale naturii din județul 
Vîlcea au fost vizitate de 
peste 100 000 de oameni ai 
muncii din țară și turiști 
de peste hotare. La rîn
dul lor, vîlcenii apelează 
în număr tot mai mare la 
serviciile oficiului jude
țean de turism, pentru 

a-și petrece concediile în 
stațiuni sau pentru a 
merge în excursii pe dru
murile patriei. Spre a le 
satisface cit mai bine do
leanțele, O.J.T. Vîlcea 
și-a mărit parcul propriu 
de mașini, dispunînd as
tăzi de numeroase auto
care confortabile, micro
buze și autoturisme, care 
pot fi închiriate de către 
amatorii de drumeții.

La filiala O.J.T. din 

municipiul Rm. Vîlcea, 
precum și la birourile de 
resort din localitățile Olă- 
nești, Govora, Călimă- 
nești, Drăgășani, Brezoi, 
Horezu și Bălcești se află 
cite un catalog care cu
prinde nu mai puțin de 
40 de trasee de interes 
turistic în județ și In țară. 
Catalogul editat sub în
grijirea O.J.T. Vîlcea 
oferă excursioniștilor o 
prezentare detaliată a

acestor trasee, din care 
pot alege pe cel mai con
venabil. Continuă, de 
asemenea, organizarea 
excursiilor documentare 
în județ și în țară, facili- 
tîndu-se elevilor aprofun
darea cunoștințelor de is
torie și geografie, cu atît 
mai mult cu cît în aceste 
drumeții ghizii sînt unii 
dintre cei mai buni pro
fesori ție specialitate din 
județ. (Ion Stanciu).

CĂLĂRIE
In orașul Sumen din Bulgaria a 

Început cea de-a 7-a ediție a Cam
pionatelor balcanice de călărie, la 
care participă sportivi din Grecia, 
Iugoslavia, România, Turcia și Bul
garia. în proba de deschidere, pe 
primul loc s-a clasat concurentul ro
mân Alexandru Bozan, pe calul Că
lin.

TENIS
Tenismanul român Ilie Năstase 

și-a făcut reintrarea în competi
țiile internaționale cu prilejul tur
neului de la South Orange, unde a 
jucat direct în turul doi. întrecînd 
cu 6—1, 6—3 pe englezul John Lloyd. 
Alte rezultate : Dibley — Friedler 
6—2, 2—6, 7—5 ; Gottfried — Gardi
ner 7—5, 5—7, 6—3 ; Tardczy — 
McNair 6—4. 6—4 ; Mottram — Me- 
treveli 6—3, 7—6 ; Stockton — Mar
tin 7—6, 3—6, 7—6 ; Moore — Fle
ming 6—4, 7—6.

FOTBAL
Selecționata de fotbal a Franței • 

susținut, pe stadionul Parc des 
Princes din Paris, un meci de veri
ficare în compania formației vest- 
germane Borussia Moenchenglad
bach. în mare vervă de joc, fotba
liștii francezi au obținut victoria cu 
scorul de 5—0 (3—0),

★
Competiția internațională de fotbal 

pentru juniori „Cupa prieteniei", 
desfășurată în Bulgaria, s-a încheiat 
cu succesul echipei țării-gazdă, care 
a întrecut în finală cu scorul de 3—0 
formația U.R.S.S. Alte rezultate : 
România — selecționata secundă a 
Bulgariei 1—0. Cehoslovacia — 
R.P.D. Coreeană 4—2, Polonia — R.D. 
Germană 1—0, Cuba — Ungaria 
2—1. Clasament final : 1. Bulgaria. 
2. U.R.S.S. 3. Cehoslovacia. 4. R.P.D. 
Coreeană. 5. România. 6. Bulgaria 
(B). 7. Polonia. 8. R. D. Germană 
9. Cuba. 10. Ungaria.

CICLISM
Cursa ciclistă internațională de la 

Seksard, la care participă echipe 
sportive muncitorești din România,

Cu gîndul la Olimpiada 
din 1980

După cum transmite agcnpa 
T.A.S.S., Jocurile Olimpice de vară 
din anul 1980, care vor avea loc la 
Moscova, vor putea fi vizionate de 
circa două miliarde de telespecta
tori. Pentru servirea unui public 
atit de numeros este prevăzută ex
tinderea considerabilă a complexu
lui de televiziune de la Ostankino, 
cel mai mare din lume. Radiotele- 
centrul olimpic, instalat în apropie
re, va asigura transmiterea a zeci 
de programe radio și televizate, In 
culori, pe toate continentele.

Pentru transmiterea întrecerilor 
Olimpiadei, ale cărei competiții se 
vor desfășura pe 28 de baze sporti
ve, se preconizează folosirea a 50 de 
stații de televiziune mobile.

Numeroasele studiouri ale centru
lui vor pregăti și transmite în eter, 
pe liniile terestre și cosmice de comu
nicare. programe diferite. Blocuri 
speciale vor fi destinate emisiunilor 
prin Interviziune, Euroviziune și te- 
lecompaniile străine.

al Combinatului de articole teh
nice din cauciuc — Pitești or
ganizează periodic, în rîndul 
muncitorilor, sondaje de opinie 
pe tema „Ce gen de activitate 
cultural-educativă preferați ?“.
• CONSTANȚA. La Medgidia 
s-a deschis tradiționala tabără 
a artiștilor ceramiști. „Omagiu 
centenarului independenței de 
stat a României" este titlul ex
poziției filatelice organizate la 
Constanta cu participarea fila- 
teliștilor din localitate, precum 
și din Brăila, Galați și Tulcea.
• BISTRIȚA-NĂSAUD. „In 
miezul viu al istoriei României" 

este genericul unui ciclu de 
conferințe, simpozioane, dezba
teri și evocări consacrate apro
fundării cunoașterii trecutului, 
prezentului și programului de 
dezvoltare în perspectivă a țării 
noastre. • TIMIȘ. La monu
mentul ostașilor români din 
Parcul central al Timișoarei, 
în prezența unui mare număr 
de pionieri, elevi, tineri munci
tori și studenți, au fost prezen
tate un recital de versuri patrio
tice și un program de cîntece 
de fanfară. • SATU-MARE. 
Sub egida consiliului județean 
al sindicatelor a avut loc o con

sfătuire a cadrelor tehnice și a 
comisiilor inginerilor și tehni
cienilor. cu tema : „Direcțiile
prioritare ale dezvoltării eco
nomiei județului Satu-Mare în 
cincinalul 1976—1980. Rolul 
și răspunderea specialistului 
în revoluția tehnico-științifică". 
• HUNEDOARA. Săptămîna po- 
litico-educativă „Sub flamuri 
purpurii și tricolore" a progra
mat, Ia Uricani. simpozionul 
„Făurirea omului de tip nou — 

sarcină educativ-patriotică a or
ganizațiilor de tineret", la Vul
can — un „jurnal vorbit" pe 
tema: „Cartea social-politică — 
mijloc important în educarea și 
dezvoltarea conștiinței socia
liste". Săptămîna politico-edu- 
cativă s-a încheiat cu faza mu
nicipală a concursului pe mese
rii „Trofeul minerului", găzdui
tă de Casa de cultură din Pe
troșani. • DOLJ. în peste 40 de 
localități din județ au fost pre

zentate conferințe evocînd evo
luția patriei noastre în anii so
cialismului. • CLUJ. A ieșit de 
sub tipar broșura „Județul Cluj 
ureînd noi trepte de înflorire e- 
conomico-socială" editată de sec
ția de propagandă a comitetu
lui județean de partid. Locurile 
de agrement de la Hoia și Făget 
atrag mulți vizitatori. Recent, ei 
au vizionat bogate programe ar
tistice pe scene în aer liber. 
Asemenea spectacole au avut 
Ioc și la Turda, Dej. Gherla, 
Cîmpia Turzii și Huedin. 
• GORJ. La Tg. Jiu, Motru și Tg. 
Cărbunești s-a desfășurat, timp 

de o săptămână, „Festivalul fil
mului istoric românesc". A fost 
lansat concursul pentru tineret 
„Cinstim memoria înaintașilor 
eroi". • BOTOȘANI. în mai 
multe cinematografe din județ 
sînt prezentate gale de filme do
cumentare din ciclul „Româ
nia în concertul lumii contempo
rane". • MEHEDINȚI. La Or
șova a avut loc un schimb de 
experiență pe tema perfecțio
nării activității politice și cul
tural-educative. Sub genericul 
„Muncă, cinste și omenie", la 
Casa de cultură din Drobeta 
Turnu-Severin s-a desfășurat 

concursul județean al brigăzi
lor artistice de agitație din in
stituțiile sanitare. A ieșit de sub 
tipar suplimentul social-cultural 
„Danubius", editat de gazeta 
„Viitorul". • GALAȚI. La Mu
zeul de istorie s-a deschis o 
expoziție documentară dedicată 
devenirii socialiste a patriei 
noastre. La Muzeul de artă con
temporană românească, o expo
ziție de pictură, sculptură, gra
fică artă decorativă prezintă 
lucrări înfățișînd realitățile de 
azi ale României socialiste.

Corespondenții „Scînteil"
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MESAJE CU PRILEJUL MARII SĂRBĂTORI NAȚIONALE A ROMÂNIEI
Excelenței 'Sale

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia aniversării Zilei naționale a României, am onoarea de 
a vă adresa, în numele meu personal, al poporului și al guvernului 
Insulelor Capului Verde, călduroase felicitări și sincere urări de 
progres în opera de edificare a socialismului, pe care vă rugăm să 
le transmiteți poporului român prieten și guvernului său.

Folosim această ocazie pentru a vă reînnoi urarea ca legăturile 
de prietenie, de cooperare și solidaritate care unesc popoarele și 
guvernele noastre în lupta comună pentru pacea, progresul și fe
ricirea umanității să se consolideze tot mai mult.

Cu cea mai înaltă considerație,

ARISTIDES PEREIRA
Președintele Republicii Capului Verde

Excelenței Sale
Domnului NICOEAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
în numele poporului și al Guvernului Militar Provizoriu al Etio

piei Socialiste și în numele meu personal, doresc să transmit 
sincere felicitări Excelentei Voastre, guvernului și poporului 
prieten al Republicii Socialiste România cu ocazia aniversării eli- 
berării țării. Vă rog să primiți. Excelență, cele mai bune urări de 
sănătate pentru dumneavoastră și fericire și progres guvernului și 
poporului României.

Cele mai înalte considerații.

General de brigadă TEFERI BANTE
Președintele 

Consiliului Administrativ Militar Provizoriu 
ți al Consiliului de Miniștri al Etiopiei Socialiste

Excelenței Sale
Domnului NICOEAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia Zilei naționale a României, vă rog să primiți. Exce
lentă, bunele mele urări ca și ale guvernului și poporului din Sey
chelles pentru prosperitatea continuă a țării dumneavoastră și a 
poporului român.

Cu deosebită considerație,

JAMES R. MANCHAM
Președintele Republicii Seychelles

Excelenței Sale
Domnului NICOEAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Cu ocazia zilei de 23 August, marea sărbătoare a României, vă 

rugăm să primiți urările noastre sincere de prosperitate și noi 
succese pe calea ascendentă pe care o urmează țara dumneavoastră. 
Totodată, permiteți-ne, Excelență, să vă urăm. dumneavoastră per
sonal, doamnei Elena Ceaușescu și poporului român sănătate, feri
cire și prosperitate.

THOMAS KELLER
Director al Centrului european 

pentru învățământul Superior al ^UNESCO

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Domnule președinte.
Cu ocazia sărbătorii naționale, vă rog să-mi permiteți să vă 

transmit urările mele călduroase și sincere de fericire pentru 
dumneavoastră personal și poporul rorrtâfi.

Cu inaltă considerație, .
SADRUDDIN AGA KHAN

înalt comisar al O.N.V. pentru refugiați

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Domnule președinte,
Folosesc prilejul fericit al celei de-a XXXII-a aniversări a zilei 

de 23 August 1944, care marchează eliberarea României, pentru a 
vă ruga să primiți expresia felicitărilor mele celor mai sincere, 
precum și a urărilor mele cordiale adresate dumneavoastră, precum 
și întregului popor român.

în constelația statelor care alcătuiesc societatea internațională. 
România strălucește ca o țară înfloritoare, aflată în plină dezvol
tare materială și spirituală, al cărei popor își făurește, sub înțe
leaptă și clarvăzătoarea dumneavoastră conducere, propriile sale 
destine, precum și aspirațiile sale de pace, prosperitate și progres. 
Strădaniile sincere ale țării dumneavoastră și inițiativele sale 
constructive vizînd relații internaționale echitabile și drepte, care 
să se fundamenteze pe principiile Cartei Organizației Națiunilor 
Unite și ale dreptului internațional, într-o nouă ordine economică 
mondială, au atras admirația și stima întregii lumi.

în acest moment solemn al sărbătorii naționale a României, vă 
rog să primiți, domnule președinte, reînnoirea urărilor mele ca 
toate aceste strădanii și năzuințe să fie încununate de succes de
plin, astfel ca ele să se ridice la înălțimea idealurilor nobile de 
umanism cu care dumneavoastră însuflețiți întreaga națiune ro
mână.

ABDEL SALAM DAJANI
Directorul Centrului de Informare 

al O.N.V. din București

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Domnule președinte și dragă prietene,
Cu ocazia sărbătoririi celei de-a XXXII-a aniversări a elibe

rării țării dumneavoastră, militanții Mișcării Populare a Revolu
ției mi se alătură pentru a împărtăși cu Excelenta Voastră, pre
cum și cu poporul român prieten, bucuria legitimă trăită de tara 
dumneavoastră. Cu acest prilej vă adresăm viile și călduroasele 
noastre felicitări.

Folosim acest fericit eveniment pentru a vă prezenta urările 
noastre de fericire personală, de prosperitate pentru frumoasa 
dumneavoastră țară.

Ne exprimăm speranța că relațiile de prietenie șl cooperare 
care există în mod atît de fericit între țările noastre se vor dez
volta tot mai mult.

Cu foarte înaltă considerație,

General de corp de armată 
MOBUTU SESE SEKO KUKU 
NGBENDU WA ZA BANGA

Președinte-fondator 
al Mișcării Populare a Revoluției, 

Președintele Republicii Zair

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialista România
în momentul în care poporul român împreună cu Excelența 

Voastră aniversează sărbătoarea națională a țării dumneavoastră, 
avem marea bucurie de a vă adresa, în numele poporului ruandez, 
încadrat în Mișcarea Revoluționară Națională pentru Dezvoltare și 
în numele nostru personal, felicitările noastre vii și sincere. Noi 
reafirmăm dorința noastră arzătoare de a vedea excelentele relații, 
care s-au statornicit atît de fericit între țările noastre, întărindu-se 
pentru o cooperare din ce în ce mai fructuoasă. Ne folosim de 
această fericită ocazie pentru a exprima Excelenței Voastre, precum 
și poporului român urările noastre cele, mai bune de fericire și 
prosperitate.

Cu cea mai înaltă considerație,

HABYARIMANA JUVENAL
General-maior, 

Președintele Republicii Ruanda 
și președintele fondator 

al Mișcării Revoluționare Naționale 
pentru Dezvoltare

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România, 

Secretar general al Partidului Comunist Român
Comitetul Executiv al E.D.A. și eu personal vă felicităm cu pri

lejul sărbătorii naționale a poporului român și vă urăm cele mai 
bune succese pentru progresul, prosperitatea si întărirea indepen
denței României.

ILIAS ILIOU
Președintele

Uniunii Democratice de Stingă din Grecia

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia celei de-a XXXII-a aniversări a victoriei insurecției 
antifasciste a poporului român, vă transmitem cele mai bune urări 
de înaintare continuă pe calea construcției socialismului in țara 
dumneavoastră, sub conducerea Partidului Comunist Român.

Folosesc această ocazie pentru a reînnoi sentimentele noastre 
de prietenie și solidaritate cu poporul român.

Cu salutări frățești,
POMPEYO MARQUEZ

Secretar general
al Mișcării pentru Socialism din Venezuela

Excelenței Sale Domnului MANEA MĂNESCU 
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România 
Vă adresez cele mal bune felicitări și urări cu ocazia sărbătorii 

naționale a Republicii Socialiste România, și personal vă urez sănă
tate și fericire, iar poporului prieten al României progres continuu 
și prosperitate.

Sînt sigur, tovarășe, că relațiile de cooperare între Republica 
Arabă Siriană și Republica Socialistă România se vor dezvolta și 
vor crește continuu, în interesul lor, al progresului și eliberării po
poarelor.

ABDEL RAHMAN KHLEIFAWI
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Arabe Siriene

Excelenței Sale Domnului MANEA MĂNESCU 
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România 
Cu ocazia sărbătorii naționale a Republicii Socialiste România, 

îmi este plăcut să adresez Excelenței Voastre felicitările mele cele 
mai călduroase și urările mele cele mai bune pentru fericirea dum
neavoastră personală, pentru prosperitatea poporului român și pen
tru întărirea relațiilor de prietenie și de cooperare dintre cele două 
țări ale noastre.

HEDI NOUIRA
Prim-ministru al Republicii Tunisiene

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Cu ocazia Zilei naționale a țării dumneavoastră îmi este plăcut 

să vă transmit, în numele Republicii Arabe Libiene, sincere feli
citări și cele mai bune urări pentru sănătatea și fericirea dum
neavoastră, iar poporului român prieten, progres și prosperitate.

Colonel MOAMER EL-GEDDAFI
Președintele

Consiliului Comandamentului Revoluției 
al Republicii Arabe Libiene

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia sărbătorii naționale a Republicii Socialiste România, 
vă rog să primiți, domnule președinte, sincere felicitări și urări 
pentru fericirea dumneavoastră personală și pentru fericirea Și 
prosperitatea poporului Republicii Socialiste România.

în numele reginei Danemarcei,
INGRID, regentă

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Cu ocazia sărbătoririi unei noi aniversări a Zilei naționale a 

națiunii dumneavoastră, rog pe Excelenta Voastră să primească 
asigurarea permanentei noastre prietenii și felicitările pe care le 
adresez in numele guvernului și poporu.ui Uruguayan.

ALBERTO DEMICHELI
Președintele

Republicii Orientale a Uruguayului

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Cu prilejul sărbătoririi aniversării Zilei eliberării, este o onoare 

pentru mine să exprim Excelentei Voastre, in numele poporului 
bolivian și al meu personal, sincere urări de fericire pentru nobilul 
popor român.

Cu sentimente de sinceră prietenie,

General HUGO BANZER SUAREZ
Președintele Republicii Bolivia

Tovarășului MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

Cu prilejul sărbătorii naționale a Republicii Socialiste România, 
vă adresez, cu deosebită satisfacție, în numele Consiliului Execu
tiv Federal și al meu personal, dumneavoastră și Consiliului de 
Miniștri al României socialiste prietene și vecine cele mai cor
diale felicitări și urări pentru prosperitatea și progresul poporului 
român prieten și pentru fericirea dumneavoastră personală.

Folosesc această ocazie pentru a exprima convingerea că rela
țiile de prietenie și colaborare rodnică existente între cele două 
țări se vor întări și lărgi continuu, în interesul popoarelor noastre, 
al păcii și progresului în lume.

GEMAL BIEDICI
Președintele Consiliului Executiv Federal 

al Republicii Socialiste Federative Iugoslavia

Excelenței Sale Domnului MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România
Cu ocazia Zilei naționale a Republicii Socialiste România, am 

onoarea să vă adresez, în numele guvernului elen și al meu perso
nal, cele mai călduroase felicitări.

Sînt profund convins că relațiile de colaborare fructuoasă și sin
ceră se vor dezvolta continuu și vor contribui la întărirea legături
lor de strînsă prietenie care există între cele două țări ale noastre, 
in interesul cauzei păcii și al cooperării internaționale.

CONSTANTIN KARAMANLIS
Primul ministru al Greciei

Excelenței Sale Domnului MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

Cu ocazia Zilei naționale a României, transmit Excelenței Voas
tre cele mai calde felicitări și cele mai bune urări de fericire per
sonală, de prosperitate pentru poporul tării dumneavoastră.

MARIO SOARES
Prim-ministru al Portugaliei

Excelenței Sale Domnului MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România
Excelență,
în numele guvernului australian și al meu personal, vă adresez 

călduroase urări cu prilejul Zilei naționale a României.
Sper că relațiile existente între Australia și România se vor dez

volta pe mai departe, relații care capătă o substanță crescîndă pen
tru ambele noastre țări.

MALCOLM FRASER
Prim-ministrul Australiei

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Dragă tovarășe.
Comitetul Central al Partidului Comunist Mexican vă transmite 

un salut călduros cu prilejul Celei de-a 32-a aniversări a eliberării 
României și urează poporului român succese în progresul său con
tinuu, impetuos și exemplar pe calea construirii socialismului.

Poporul român și partidul său comunist au participat activ și 
sînt urmașii demni ai eroicei tradiții antifasciste revoluționare care 
a dus la eliberarea popoarelor Europei și ale lumii de sclavie, la 
lichidarea războiului desfășurat de cercurile naziste și impe
rialiste.

Astăzi, România socialistă este participantă activă și demnă a 
sistemului socialist și înaintează, în mod creator, spre societatea 
comunistă. Poporul român îndeplinește o sarcină măreață prin 
lupta sa pentru făurirea bazei tehnico-materiale necesare societății 
socialiste multilateral dezvoltate, prin crearea, elaborarea și per
fecționarea relațiilor de producție socialiste — toate acestea in 
cadrul concepției umanismului revoluționar, care creează omul de 
tip nou. \

Noi, comuniștii mexicani, salutăm Republica Socialistă România 
și reînnoim urările noastre de întărire a relațiilor dintre popoarele 
noastre frățești In lupta antiimperialistă, pentru pace, democrație și 
progres social.

Salutăm, totodată, relațiile de prietenie internaționalistă, fră
țească și de nezdruncinat, care ne unesc cu Partidul Comunist 
Român, avangarda poporului român.

ARNOLDO MARTINEZ VERDUGO
Secretar general al P. C. Mexican

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU 
COMITETULUI CENTRAL 

'AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
Comitetul Central al Partidului Comunist din Venezuela vă 

transmite calde felicitări cu ocazia Zilei naționale, dorindu-vă noi 
succese în construirea socialismului.

Reînnoim sentimentele de prietenie frățească între partidele 
noastre.

COMITETUL CENTRAL 
AL PARTIDULUI COMUNIST DIN VENEZUELA

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Stimate tovarășe.
în numele Partidului Comunist Peruan, dorim să transmitem,' 

prin intermediul dumneavoastră, un salut frățesc Partidului Co
munist Român, guvernului și poporului român, cu prilejul aniver
sării Zilei eliberării României și să reînnoim caldele urări pentru 
continuarea cu succes a operei de construire în România a socie
tății socialiste multilateral dezvoltate, pentru contribuția dumnea
voastră la destinderea mondială, de sprijinire a cauzei popoarelor 
care luptă pentru eliberarea lor și pentru întărirea unității miș
cării comuniste și muncitorești internaționale. Dorim, de aseme
nea. să se dezvolte și mai mult legăturile dintre popoarele si par
tidele noastre.

Din partea Comitetului Central al Partidului Comunist Peruan
JORGE DEL PRADO V. RAUL ACOSTA
Secretar general al P.C.P. Secretar general adjunct

și responsabil 
al relațiilor internaționale 

ale P.C.P.

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST, ROMÂN
Partidul Muncii din Spania transmite Comitetului Central al 

Partidului Comunist Român, cu prilejul celei de-a XXXII-a ani
versări a insurecției care a condus la recucerirea suveranității și 
independentei, un călduros salut și urează noi succese poporului 
român, condus de Partidul Comunist Român și de secretarul său 
general, tovarășul Nicolae Ceaușescu. in edificarea socialismului.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI MUNCII DIN SPANIA

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
în numele Comitetului Central al Partidului M.A.P.A.M. trans

mitem, cu prilejul sărbătorii naționale de 23 August, Comitetului 
Central al Partidului Comunist Român, guvernului și poporului 
român felicitări și urări de succes și prosperitate pe calea construi
rii socialismului.

MEIR TALMI
Secretar general

NAFTALI FEDER
Secretar politic

PEREȚ MERHAV
Secretar departamental internațional

PE PLAIURILE PATRIEI, BIRUINȚELE NOULUI
(Urmare din pag. I) subingineri cugireni a predat-o ce

lei de-a doua promoții, odată cu 
terminarea facultății. Să le fie cu 
noroc 1 Le urăm tuturor generații
lor care vor veni în continuare să 
învețe bine, să fie cu toate adevă
rate promoții „prima", în muncă. în 
viată 1

Aripile 
Bărăganului

Ce-ar fi să sunăm și Slobozia 7 
Mii și mii de turiști Care au trecut 
vara aceasta spre mare au rămas, 
credem, îneîntati de excepționala 
dezvoltare a acestui oraș din Bără
gan.

— Da, într-adevăr. ne răspunde 
Lucian Ciubotaru, coresponden
tul „Scînteii" în acest județ. 
Cîndva. aceste întinderi erau soco
tite un fel de „țară a dropiilor". 
Acum, renumele lor este de „tară 
a recoltelor-record". Vă deranjează 
deci dacă vă voi vorbi despre Cî- 
teva lucruri noi nu din Slobozia, ci 
dintr-o comună, de pildă Dor Mă
runt 7

— Deloc.
— Aici, in comuna aceasta, se dă 

în prezent bătălia pentru un „nou" 
care va apărea abia în vara sau 
toamna viitoare. Este vorba despre 
irigații, condiție de bază pentru pro
ducțiile bogate. Nu pentru că s-ar 
fi obținut recolte slabe. în cinci
nalul trecut, media producțiilor la 
cobperativa „Ho Și Min“ a fost de
7 360 kg Ia porumb boabe si 4 400 
kg grîu la hectar. Prin irigații, noul 
va însemna însă o creștere a acestor 
producții la 16 000 kg la porumb și
8 000 kg la grîu.

— Mai mult decît dublu 7
— Exact. Tovarășul Constantin 

Popa. Erou al Muncii Socialiste, 
președintele C.A.P.. este sigur de un 
asemenea succes. De altfel, prin iri
gații se completează bogata zestre 
tehnică pe care cooperativa a dobîn- 

dit-o în anii socialismului: 90 de 
tractoare. 16 combine „Gloria", 24 
de semănători. 19 prese, o combină 
autopropulsată de recoltat sfeclă și 
atîtea altele.

— Concret : stadiul irigațiilor... 7
— Primele 1 500 de hectare, apar- 

ținind cooperativei, din sistemul 
Mostiștea. au și fost date în folo
sință. Acum constructorii se pregă
tesc să dea în exploatare alte su
prafețe. astfel ca pînă la sfîrșitul 
anului toate cele 13 000 hectare ale 
cooperatorilor din Dor Mărunt să 
fie irigate. Dar toate acestea într-o 
singură comună. Fiindcă, privite 
la scara Întregului județ, fap
tele capătă o semnificație si mal 
mare. în prezent, din cele peste o 
jumătate de milion de hectare, cite 
are județul Ialomița. 47 la sută sini 
irigate, urmînd ca la sfirșitul cin
cinalului să se ajungă la 80 la sută. 
Pentru a avea o imagine a ceea ce 
înseamnă dimensiunea actuală a iri
gațiilor din Ialomița, să oferim cî- 
teva imagini și cîteva date comuni
cate de ing. Iosif Boieriu. director 
general Ia direcția generală agrico
lă : apa pompată spre ogoare prin 
sistemul de irigații echivalează la 
nivelul județului cu debitul mediu 
a opt rîuri de mărimea Ialomitei. 
Prin mii de km de canale și 
conducte, apa se difuzează în ceea 
ce tehnicienii numesc „aripile de 
ploaie", care astăzi împînzesc din ce 
în ce. mai mult ogoarele Bărăga
nului.

„Super"-ul sătesc
— Noul despre care am să vă 

vorbesc, ne spune corespondentul 
nostru Constantin Căpraru, este 
edificiul comercial din comuna 
Mislea. Prahova. El întrunește toa
te atributele unui modern super- 
magazin. din oricare mare centru 
urban al tării. în cei 580 mp su
prafață funcțională sînt în expu
nere liberă sau în raioane cu au
toserviră însemnate cantități de

mărfuri alimentare, textile, de uz 
casnic și gospodăresc. Aceste măr
furi se cumpără repede, după cum 
am aflat de la vinzători, întrucit 
cetățenii comunei, harnici și buni 
gospodari, nu numai că au gusturi 
evoluate, dar dispun și de posibili
tăți materiale din ce în ce mai bune, 
încă din prima zi de funcționare, a- 
proape toate televizoarele și frigide
rele aduse în prima tranșă au și „dis
părut" din magazin. De altfel, după 
cum am aflat de la tovarășul Aron 
Radulian, președintele cooperației 
județene de consum din Prahova,

singura unitate 
folosință în 

Un alt magazin 
inaugurat recent 

Bordeni, iar al-

aceasta nu este 
care este dată în 
această vară, 
universal s-a 
in localitatea ___ __ ,
tul la Măgurele. în comuna Șoi- 
mari s-a deschis un microcomplex 
de prestări de servicii. în 35 de 
localități au intrat în funcțiune 
brutării și secții de covrigărie. Pînă 
la sfîrșitul anului se va lărgi în 
continuare rețeaua comercială să
tească cu mari magazine universa
le la Brazi. Bărcănești, Boldești- 
Scăeni, Valea Călugărească și în 
alte părți.

Dintr-o situație statistică am a- 
flat, de asemenea, că ritmul de 
construcții comerciale și de pres
tări de servicii în satele prahovene 
a crescut foarte mult în ultimii 
ani, iar. concomitent, celelalte u- 
r.ități existente în rețea sînt dez
voltate și modernizate. Construc
țiile noi sînt dotate cu mobilier și 
utilaj comercial foarte modern, 
formele de desfacere a mărfurilor 
fiind cele practicate pe scară largă 
în localitățile urbane. Ca urmare, 
se constată o creștere simțitoare a 
vînzărilor de mobilă, frigidere, te
levizoare, motorete și altele. în 
semestrul I al anului 1970. vînză- 
r'ile de mobilă reprezentau circa 26 
milioane lei : în acest an. valoarea 
este dublă. S-a dublat și numărul 
de frigidere cumpărate în acest 
semestru și cel de aspiratoare, de 

televizoare, de mașini de cusut. 
Iar Ia mașinile de spălat rufe — 
iată un amănunt foarte interesant 
pentru evoluția localităților rurale 1 
— cantitatea desfăcută prin rețeaua 
comercială sătească este de trei ori 
mai mare decît în 1970.

Oamenii muncesc bine, cîștigă 
bine, trăiesc mereu mai bine.

„Super“-ul își face datoria...

Orașul nou - 
după trei secole

Dintre faptele care caracterizea
ză activitatea județului Ilfov, co
respondentului nostru Al. Brad 
demn de interes i s-a părut un 
fapt într-adevăr semnificativ pen
tru înnoirile care au loc astăzi în 
satele noastre: în ziua de 14 august, 
în comuna Mînăstirea s-a marcat 
traseul pe care îl va urma conduc
ta principală de alimentare cu apă 
a acestei localități. Lucrările de 
construcție propriu-zise au început 
în perioada imediat următoare.

— Mînăstirea face parte! diintre
cele 120 de comune care, în anii
acestui cincinal. vor trece la sta-
tutui de oraș...

— într-adevăr. lată de ce aici
toate lucrurile sînt pregătite pen
tru aplicarea planurilor de siste
matizare, deja aprobate. Ba. ca să 
fim drepți, expresia nu este’toc
mai potrivită. întrucît — conform 
schiței — primele «construcții de 
tip urban au și apărut la Mînăstirea. 
De altfel, așa cum spunea tovară
șul Vasile Marinescu, primarul ac
tualei comune, pînă în 1980 se va 
ridica, în mare, centrul civic. Gos
podarii comunei pornesc spre rea
lizarea acestui obiectiv cu o 
„zestre" deloc neglijabilă. Sim
pla înșiruire a unor obiective 
sociale : școala cu etaj, grădi
nițe, microcentrală termică, 10 
magazine. 6 secții prestatoare de 
servicii, brutărie, dispensară *1

în celelalte sectoare ale întreprin
derii. In total 40,

— Cine sînt aceștia 7
— Prima promoție de subingineri

• Cugirului. Acum. în august, s-a 
împlinit o lună de cind au fost re
partizați la noile lor locuri de 
muncă.

— Cum s-au descurcat 7
— După aprecierile tovarășului 

Ion Iancu, secretarul comitetului de 
partid de la întreprinderea meca- 
nică-Cugir, excelent.

„Amfiteatru la Cugir“. Iată o nou
tate care in urmă cu 32 de am ar 
fi părut de domeniul senzaționalu
lui. Pentru anii socialismului însă 
înființarea facultății de subingineri 
pe lingă marea întreprindere cugi- 
reană (cu o bogată și îndelungată , 
experiență in pregătirea cadrelor de 
care are nevoie) s-a înscris, firesc, 
în ritmurile cu adevărat de excep
ție ale industrializării. Tinerii s,ub- 
ingineri s-au întors tot la locurile 
lor de muncă. De fapt, ei nu le-au 
părăsit niciodată. întrucît din cei 19 
repartizați în compartimentul de 
concepție. 17 au lucrat si înainte în 
acest sector și acum iată-1 „subingi- 
nerii noștri", cum îi numesc oame
nii. O promoție „prima" din toate 
punctele de vedere : serioși, ambi
țioși, inventivi, temeinic pregătiți.

Rezultatele lor bune la încadrarea 
în muncă atestă încă o dată marele 
adevăr al concepției partidului nos
tru, prin care se urmărește o tot 
mai strînsă conlucrare între scoală 
și producție, sensurile politicii de 
pregătire a cadrelor care se desfă
șoară în tara noastră, transferul ma
siv al populațiilor tinere spre pro
fesiile de înaltă calificare, atenția 
care se acordă tinerei generații la 
scară națională.

...în biroul inginerului Nicodîm 
Roșea, directorul întreprinderii mai 
înainte amintite, ne spunea cores
pondentul de la Alba, se păstrează 
cheia pe care prima promoție de

farmacie, cămin cultural (de fapt 
o casă de cultură), primele apar
tamente în blocuri cu 4 etaje. în 
special pentru cadrele didactice și 
specialiștii în agricultură, care de
pășesc numărul de 100. primul 
tronson de canalizare, la care se a- 
daugă atît de evocata, dar semni
ficativă în asemenea cazuri, bună
stare materială a oamenilor : 40
de autoturisme proprietate perso
nală. 680 televizoare. 200 mașini de 
spălat rufe, electrificarea și radio- 
ficarea totală a celor 1 186 de lo
cuințe — constituie suficiente argu
mente pentru a justifica pașii pe 
care comuna se grăbește să-i facă 
spre oraș.

— Dar viitorul 7 Ce va însemna 
„centrul civic" despre care vorbea 
tovarășul primar 7

— Iată cîteva dintre obiectivele 
planificate : 300 apartamente ; spa
ții comerciale ; o grădiniță și o 
creșă ; un internat și o cantină 
pentru un viitor liceu agroindus
trial ; dublarea actualei rețele de 
canalizare ; amenajarea unei zone 
turistice, cu dotările necesare, pe 
malul lacului Mostiștea ; organi
zarea unor secții de semiindustria- 
lizare a produselor agricole, în 

.special legume și plante tehnice.
în Încheiere, o remarcă intere

santă. Cu sute de ani în urmă, pe 
teritoriul actualei comune Minăsti- 
rea a existat un orășel care în 
secolul al XVII-lea se numea 
Cornățel. Sub vitregiile timpurilor, 
orașul s-a distrus, iar locuitorii, 
citi au mai rămas, s-au așezat in 
jurul unei mînăstiri ridicate de 
Matei Basarab. Oare, pentru a 
marca tradițiile cele mai bune, 
noul oraș, care se constituie în 
prezent, n-ar putea să reia de
numirea de pe vremuri — Cor- 
nătel 7

Dar, desigur, nu denumirea este 
esențială. Ci faptul că, după trei 
secole, pe locurile vechiului oraș 
dispărut se va'ridlca altul. Un oraș 
nou, socialist.

De la „Galați" 
la „Fieni", 

125 de nave
La telefon, cel mal mare ora» 

constructor de nave românești. Ne 
vorbește Dan Plăeșu. coresponden
tul „Scînteii" :

— între Galați și Fieni să tot fie 
ceva peste 300 kilometri, dar între 
cargourile care poartă numele ce
lor două cunoscute localități româ
nești se află un timp-simbol pen
tru înțelegerea a ceea ce a însem
nat și înseamnă construcția de nave 
românești. Cargoul „Galați", de 
4 500 tdw, prima navă maritimă 
construită în tară în orașul al 
cărui nume nu întîmplător l-a 
primit, a părăsit șantierul na
val gălătean la finele lui no
iembrie 1960 ; cargoul „Fieni", 
de 8 700 tdw. este predat a- 
celuiași beneficiar (flota maritimă 
comercială românească) acum, în 
1976. în acest răstimp de a- 
proape 16 ani. navaliștii Galațiului 
au construit exact 125 de vase ma
ritime. O cifră suficient de amplă 
pentru a sugera creșterea continuă 
a puterii șantierului naval de aici, 
care deține încă ponderea în reali
zarea vaselor destinate mărilor »i 
oceanelor lumii.

în ziua lansării „Fieni“-ului, 
Traian Mîndru. inginerul-șef al 
șantierului, preciza că ne aflăm 
în fața unui record de pro
ducție, nava avînd la lansare 
cel mai ridicat grad de satu
rare realizat vreodată în Istoria 
șantierului. Acum, cînd este pre
dată beneficiarului, ea însoțește o 
altă performanță : vasul a avut un 
ciclu de armare la chei de numai 
4 luni și cîteva zile, unul dintre 
cele mai scurte atinse la cargou
rile de acest tip.

Eugen FLORESCU
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Manifestări consacrate zilei
de 23 August

în cadrul manifestărilor consa- 
orate sărbătorii naționale a poporu
lui român, în capitala R.S.S. Arme
ne — EREVAN — a avut loc o adu
nare festivă, la care au participat 
K. Dallakian, secretar al C.C. al P.C. 
din Armenia, G. Petrosian, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri, 
M. Bahcinian, secretar al Prezidiului 
Sovietului Suprem al R.S.S. Armene, 
alți reprezentanți ai organelor de 
partid și de stat din republică.

Despre semnificația zilei de 23 
August a vorbit R. Kaplanian, pre
ședintele filialei din Armenia a A- 
sociației de prietenie sovieto-româ- 
nă, care a înfățișat succesele oame
nilor muncii din tara noastră, obți
nute sub conducerea Partidului Co
munist Român, în edificarea socie
tății socialiste multilateral dezvolta
te, extinderea raporturilor de prie
tenie și colaborare româno-sovieti- 
ce. S-a subliniat că o contribuție de 
cea mai mare însemnătate la dez
voltarea acestor relații o reprezintă 
întîlnirile și convorbirile dintre to
varășul Nicolae Ceaușescu și tova
rășul Leonid Brejnev.

De asemenea, în capitala R.S.S. 
Letone — RIGA — a fost organiza
tă o adunare festivă consacrată zilei 
de 23 August.

La MOSCOVA și în capitalele unor 
republici unionale sovietice. în dife
rite întreprinderi, au avut loc adu
nări festive consacrate zilei de 23 
August. O asemenea adunare a avut 
loc și la uzinele de rulmenți din lo
calitatea VLASSIM din R.S. Ceho
slovacă. unde a luat cuvîntul însăr
cinatul cu afaceri a. 1. al României 
la Praga. Simion Vlad Popa.

în sala „Arbetes Venner", din 
HELSINKI, Asociația de prietenie 
Finlanda-România și Ambasada țării 
noastre la Helsinki au organizat o 
adunare festivă și o manifestare cul
turală românească, închinate aniver
sării eliberării României de sub do
minația fascistă. Despre semnificația 
evenimentului în istoria poporului 
român au vorbit Paavo Tiilikainen, 
ministru, membru al guvernului fin
landez, și Constantin Vlad, ambasa
dorul României la Helsinki.

La Ambasada țării noastre de la 
ADDIS ABEBA a fost organizată o 
conferință de presă, la care a luat 
cuvîntul însărcinatul cu afaceri a. i. 
al țării noastre în Etiopia. Mihai 
Sava. Au fost relevate realizările 
poporului român în construirea so
cietății socialiste multilateral dez

voltate. O conferință de presă a avut 
loc și la Ambasada țării noastre din 
RIO DE JANEIRO. în cadrul căreia 
a vorbit ambasadorul Nicolae Ghe- 
nea. La BERNA, ambasadorul Româ
niei. Dan Enăchescu, a avut o întil- 
nire cu reprezentanții celor mai im
portante ziare, ai radioului și tele
viziunii elvețiene.

La BAGDAD. LISABONA și BO
GOTA, posturile naționale de radio 
și televiziune au transmis programe 
speciale consacrate României și suc
ceselor dobîndlte de poporul nostru 
după eliberare pe plan politic, eco
nomic, social și cultural. In cadrul 
acestor emisiuni au luat cuvîntul și 
ambasadorii României în capitalele 
respective.

Gale de filme românești, expoziții 
de carte, de discuri și de fotografii, 
înfățlșînd aspecte din viața și mun
ca poporului român, au fost deschise, 
cu prilejul zilei de 23 August, la 
BRATISLAVA. ADDIS ABEBA. O- 
DESA. MINSK și BAGDAD.

La Ambasada României din LU
ANDA a avut loc o gală de filme 
documentare românești, la care au 
participat Lopo do Nascimento, pri
mul ministru al Guvernului R.P. An
gola. miniștrii informațiilor, culturii 
și educației, sănătății, secretarul 
general al sindicatelor, consilierul 
președintelui pentru probleme de 
politică externă, șeful Departamen
tului relații externe al M.P.L.A., 
funcționari superiori din Ministerul 
Relațiilor Externe și din alte minis
tere. directori ai unor instituții cen
trale de stat, activiști ai C.C. al 
M.P.L.A., oameni de cultură, ziariști. 
Ambasadorul țări noastre la Luanda 
a vorbit la postul de televiziune an
golez despre semnificația zilei de 23 
August Radioul și televiziunea din 
Angola au transmis programe spe
ciale de muzică românească și filma 
documentare despre România.

Ambasadorii țării noastre la CAI
RO. AMMAN și LIMA și însărcina
tul cu afaceri a.i. la TEHERAN au 
vorbit la posturile de televiziune din 
țările respective despre semnificația 
actului istoric de la 23 August 1944, 
realizările obținute de poporul român 
în anii de după eliberare, despre po
litica externă a României socialiste. 
Posturile de televiziune din LIMA 
și CIUDAD DE MEXICO au consa
crat emisiuni speciale României, 
prezentind filme documentare des
pre tara noastră.

(Agerpres)

AFRICA DE SUD

Intensificarea acțiunilor de protest
ale populației africane
Grevă generală în zona Johannesburg

PRETORIA 25 (Agerpres). — în 
aglomerările urbane din preaj
ma Johannesburgului a continuat 
miercuri greva generală a muncito
rilor de culoare, declanșată luni. 
După cum s-a mai anunțat, această 
acțiune constituie o nouă formă de 
protest față de reprimarea sîngeroasă 
de către autorități a mișcărilor anti- 
apartheid din ultimele două luni, 
care au supus politica anacronică a 
regimului de la Pretoria celor mai 
aspre critici din partea opiniei pu
blice mondiale.

După cum relatează agențiile in
ternaționale de presă, miercuri dimi
neața pe străzile orașului Soweto 
s-au produs noi incidente între par- 
ticipanții la grevă și forțele poliție
nești care au intervenit în repetate 
rînduri pentru a dispersa pe demon
stranți. Se apreciază că cel puțin 
zece persoane au fost ucise, iar alte 

■peste IOD rănite în timpul ciocnirilor

dintre polițiști și demonstranți, în 
ultimele trei zile. Lupte de stradă 
s-au dat și în apropiere de Orlando, 
la vest de Soweto. Ziarul „The Star" 
din Johannesburg releva, miercuri 
dimineața, starea de tensiune și de 
teroare care domnește în aceste zile 
la Soweto.

Incidente violente au avut loc, de 
asemenea, în cursul nopții de marți 
spre miercuri, și în zona orașului 
Capetown, la Bonteheuwel, unde po
liția a făcut uz de grenade cu gaze 
lacrimogene.

Observatorii politici notează că, 
fără a fi capabile să stăvilească va
lul mișcărilor îndreptate împotriva 
politicii de discriminare rasială, au
toritățile de la Pretoria încearcă (să 
creeze disensiuni de natură etnică 
între demonstranți și apelează la ac
țiuni de intimidare a sprijinitorilor 
manifestațiilor.

In sprijinul cauzei independenței Namibiei
(Agerpres). — 
constituțională

ADDIS ABEBA 25 
Pretinsa conferință 
asupra Namibiei organizată la Wind
hoek de regimul sud-african este 
condamnată cu hotărîre și calificată 
drept o „pseudonegociere" într-un 
comunicat dat publicității la Addis 
Abeba de către Organizația Unității 
Africane.

O.U.A., după ce 
vrele guvernului de

denunță mane
la Pretoria în

problema nămibiană, cere ca Repu
blica Sud-Africană să respecte data 
fixată de Organizația Națiunilor U- 
nite pentru proclamarea independen
ței Namibiei — adică 31 august a.c.

O.U.A. cere, de asemenea, retra
gerea administrației ilegale sud-afri- 
cane din Namibia și organizarea de 
alegeri libere sub supravegherea Or
ganizației Națiunilor Unite.

Dezbaterile din Consiliul de Securitate
privind diferendul dintre Grecia și Turcia 

în legătură cu Marea Egee 
Cuvintarea reprezentantului României

NAȚIUNILE UNITE 25 (Agerpres). 
— Consiliul de Securitate a reluat 
dezbaterile cu privire la diferendul 
dintre Grecia și Turcia în legătură 
cu Marea Egee, adoptînd, prin con
sens, un proiect de rezoluție prezen
tat de delegațiile Angliei, Franței, 
Italiei și S.U.A. Documentul expri
mă îngrijorarea Consiliului de Se
curitate față de încordarea actuală 
dintre Grecia și Turcia în legătură 
cu Marea Egee, făcînd apel la gu
vernele celor două țări să dea dova
dă de maximum de reținere și să 
depună toate eforturile pentru redu
cerea încordării, astfel încît proce
sul negocierilor să poată fi reluat. 
Consiliul de Securitate, reamintind 
principiile Cartei O.N.U. privind so
luționarea pe cale pașnică a diferen
delor dintre state, cheamă guvernele 
Greciei și Turciei să reia negocierile 
directe asupra diferendelor dintre 
ele și le îndeamnă să facă tot ceea 
ce le stă în putință pentru ca ne
gocierile să ducă la soluții reciproc 
acceptabile.

Luînd cuvîntul cu ocazia adoptării 
rezoluției, reprezentantul tării noas
tre, ambasadorul Ion Datcu, a spus ! 
România, tară situată în Balcani, 
este profund interesată în menține
rea păcii și securității în zonă și in 
regiunile învecinate.

Este de subliniat, de asemenea, că 
potrivit' declarațiilor și acordurilor 
semnate de România cu statele din 
zonă, inclusiv cu Grecia și Turcia, 
părțile și-au asumat obligația de a 
acționa pentru evitarea conflictelor 
și soluționarea lor pe cale pașnică.

Date fiind elementele de încor
dare intervenite, recent, în raportu
rile dintre Grecia si Turcia, a spus 
în continuare vorbitorul, este deose
bit de important ca părțile in liti
giu, celelalte state din zonă, ca si 
alte state să se abțină de la orice 
acțiune de natură să agraveze con
flictul. să acționeze cu calm. într-un

spirit de înaltă responsabilitate fată 
de pacea și securitatea popoarelor.

România apreciază că diferendul 
dintre Grecia și Turcia poate fi so
luționat dacă cele două părți acțio
nează in conformitate cu angaja
mentul asumat potrivit Cartei 
O.N.U. și reînnoit solemn la Confe
rința pentru securitate și cooperare 
în Europa. Considerăm, de aseme
nea. că celor două țări le revine o 
mare răspundere în ceea ce privește 
menținerea securității și păcii în 
Balcani și în regiunea Mediteranei, 
ca componente ale păcii si securității 
în Europa și in lume.

România este de părere că orice 
problemă privind drepturile si inte
resele statelor într-o anumită zonă 
maritimă, inclusiv problemele deli
mitării teritoriale a acestor drepturi 
și interese, trebuie să fie soluționată 
pe bază de acord între țările direct 
interesate, ținînd seama de împreju
rările speciale din zonă si de prin
cipiile echității si justiției interna
ționale. în acest sens, statele tre
buie să manifeste reținere în adop
tarea unor măsuri _unilaterale. mai 
ales atunci cînd asemenea măsuri 
afectează drepturile și interesele 
statelor riverane și ale altor state.

Rămînem convinși — a spus re
prezentantul român — că atît Grecia 
cît și Turcia vor depune toate efor
turile pentru a rezolva acest dife
rend prin mijloace pașnice. în inte
resul popoarelor lor. al păcii si secu
rității tuturor statelor din regiune si 
din lumea întreagă.

Facem apel la statele din zonă si 
la toate celelalte state să încurajeze 
și să sprijine rezolvarea amiabilă si 
pașnică a diferendului dintre Grecia 
și Turcia în conformitate cu preve
derile Cartei O.N.U., cu regulile 
dreptului internațional, ținînd seama 
de interesele păcii și Isecurității in
ternaționale.

ORIENTUL APROPIAT
• Vot pentru numirea lui Anwar El Sadat în vederea unui nou 
mandat prezidențial • Evoluția situației din Liban • Convorbiri 

siriano-iordaniene
CAIRO 25 (Agerpres). — Agenția 

M.E.N. informează că Adunarea Po
porului a Egiptului a votat miercuri, 
in unanimitate, numirea lui Anwar 
El Sadat în funcția de președinte al 
R.A. Egipt pe un nou termen de șase 
ani. Această hotărîre va fi supusă 
unui referendum ce urmează să aibă 
loc la 18 septembrie.

Luînd cuvîntul în fata membrilor 
Adunării Poporului, președintele An
war El Sadat a anuntat că acceptă 
decizia acesteia privind numirea sa 
pentru un nou mandat prezidențial.

BEIRUT 25 (Agerpres). — După 
ce, în noaptea precedentă si in 
cursul dimineții, bombardamentele 
de artilerie s-au diminuat sensibil, 
miercuri după-amiază în capitala 
libaneză s-au semnalat din nou ti- 
ruri de artilerie — deși sporadice si 
cu o intensitate redusă, fată de cele 
două săptămîni precedente. Luptele 
au continuat și în regiunea montană 
și în nordul Libanului. în jurul ora
șului Tripoli.

Continuîndu-si eforturile pentru 
soluționarea politică a crizei. Hassan 
Sabri El Kholi, reprezentantul Ligii 
Arabe, care a sosit marți seara la 
Beirut, după convorbirile avute la 
Cairo și Damasc. s-a întîlnit

miercuri cu reprezentant! ai mișcă
rii palestinene pentru a discuta în 
legătură cu planul de încetare defi
nitivă a războiului civil 
generalul Mohammad 
Ghoneim. comandantul 
rabe detașate în Liban.

Pe de 
Hamid 
a| Ligii 
mafiile 
cursul zilei de vineri, a unei reu
niuni cu participarea tuturor părți
lor pentru discutarea planului gene
ralului Ghoneim este prematură. El 
a precizat că la reuniunea de vineri 
vor lua parte 
partidelor 
dreapta.

anuntat de 
Hassan Al 
forțelor a-

altă parte, colonelul Abdel 
Chaddad, ofițer de legătură 
Arabe, a declarat că infor- 
referitoare la tinerea. în

Si
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ITALIA

numai reprezentanții 
forțelor politice de

(Agerpres). — Primul 
general Abdel

AMMAN 
ministru al Siriei, 
Rahman Khaleifawi, a sosit miercuri 
la Amman, în fruntea unei delegații, 
pentru a participa la o nouă sesiu
ne a Comitetului suprem siriano-ior- 
danian de coordonare și cooperare 
multilaterală între cele două țări. 
Din partea iordaniană, la convorbiri, 
care au început în aceeași zi. par
ticipă primul ministru, Moudar Ba
dran.

Consecințe ale „cazului Seveso"
ROMA 25 (Agerpres). — Potrivit 

unui bilanț provizoriu dat publicită
ții la Milano, pagubele provocate în 
economia Italiei de „norul toxic" 
provenit de la explozia produsă la 
uzinele chimice ale firmei elvețiene 
„ICMESA" din regiunea Seveso sînt 
de 20 miliarde lire italiene (circa 24 
milioane dolari).

Vittorio Rivblta, responsabil pen
tru problemele sanitare din regiunea 
Lombardia, a anunțat că 800 de per
soane au fost evacuate și peste 500 
au fost tratate pentru diverse mala
dii provocate de intoxicarea cu fu
mul otrăvit. Peste 1 000 
mici și păsări au pierit 
zonă.

Consiliul regional a 
proiect de salvare a zonei sinistrate 
si a subliniat necesitatea înfăptuirii 
de noi controale științifice pentru a 
se cunoaște precis amploarea conta
minării.

de animale 
in această

aprobat un

După formarea noului guvern italian
De obicei. începînd cu zilele de 

„ferragosto", adică de la jumătatea 
lunii august. Italia se află in va
canță politică. Odată cu încheierea 
dezbaterilor parlamentare pentru 
acordarea votului de ■ încredere 
noului guvern, s-a diminuat febrila 
activitate pe plan politic care a 
caracterizat aceste ultime luni.

Dar nici această perioadă de „in
termezzo" nu este de natură să 
distragă atenția observatorilor de 
la ceea ce aci sînt denumite „pro
blemele toamnei" — probleme care 
vor constitui o adevărată piatră de 
încercare pentru noul cabinet mo- 
nocolor democrat-creștin. După 
cum se știe, primul obstacol — ob
ținerea votului de încredere — a 
fost depășit de guvernul Andreotti, 
atît în Senat, cît și în Camera de- 
putaților, ca urmare a poziției con
structive manifestate de principa
lele partide ale opoziției, respectiv, 
abținerii partidelor comunist, socia
list. socialist-democratic, republi
can și liberal. Este un fapt incon
testabil că fără abținerea P.C.I., 
care, pornind de la interesele ma
jore ale tării, a dorit să se evite 
prelungirea stării de criză politică, 
nu ar fi fost posibilă nașterea ac
tualului cabinet — așa cum nu ar 
fi pasibilă nici supraviețuirea sa.

Atitudinea adoptată de comuniști 
este, totodată, legată de conti
nua întărire a ponderii forțelor 
de stingă, de „înlăturarea vechii 
cortine care despărțea 'majoritatea 
tradițională de opoziția de stingă". 
(„LA STAMPA"). Apreciind situația 
creată, secretarul general al P.C.I., 
Enrico Berlinguer, declara : „Deși 
actuala soluție guvernamentală este 
inadecvată, insuficientă și nu repre
zintă acea cotitură către o conducere 
politică bazată pe înțelegerea și co
laborarea dintre forțele fundamen
tale ale democrației italiene, ea in
dică totuși sfîrsitul acelei epoci în 
care guvernele erau fondate in 
principal pe excluderea partidului 
comunist".

Noul raport al forțelor politice, 
avansul realizat de P.C.I. în ale
gerile de la 20 iunie și-au găsit 
de pe acum reflectarea în unele 
acte politice importante : pentru 
prima dată în istoria țării, un re
prezentant al P.C.I. a fost ales în 
funcția de președinte al Camerei 
deputaților ; șapte senatori și de- 
putați comuniști au fost desemnați 
ca*  președinți de comisii parla
mentare : tot pentru prima dată, 
importanta funcție de primar al 
Romei este deținută de o perso
nalitate care a candidat pe lista 
P.C.I., prof. Giulio Argan ; după 
24 de ani, unul din principalele 
centre industriale ale Mezzogior- 
no-ului, orașul Taranto, are din 
nou în fruntea sa un primar comu
nist, după cum un primar comunist 
a fost ales și la Colleferro, cel mai 
important centru industrial din 
regiunea Lazio ; o altă „pre
mieră" o constituie faptul că o 
femeie, Tina Onselmi. ocupă un loc 
pe banca guvernamentală, în ca
litate de ministru al muncii. Pe de 
altă parte, reprezentanții P.C.I. au 
apreciat pozitiv modul nou în care 
s-au desfășurat tratativele pentru 
formarea guvernului, prin consul
tarea tuturor partidelor, a organi
zațiilor sindicale, a regiunilor, pre
cum și faptul că programul guver
namental tine cont, în mare parte, 
de sugestiile venite din partea a- 
cestor forțe.

Apreciind noua formulă guver
namentală ca un pas înainte, for
țele de stînga din tară sînt totuși 
de părere că prin aceasta a fost 
deschisă doar o fază de tranziție 
spre intensificarea colaborării din
tre toate forțele democratice și spre 
intrarea comuniștilor în guvern. 
„Obiectivul comuniștilor în această 
delicată fază de tranziție — scrie 
ziarul „I’UNITA" — este depășirea 
în mod pozitiv a actualei situații 
politice și guvernamentale, făcînd 
să avanseze o cotitură efectivă în 
conducerea țării". Asemenea pă

reri sînt împărtășite și de alte for
te politice. Astfel, a fost viu co
mentată o recentă luare de poziție 
a președintelui Partidului Republi
can Italian. Ugo la Malfa, care în
tr-un articol publicat în ziarul 
„VOCE REPUBLICANA" a afir
mat că realizarea „compromisului 
istoric" (adică a conlucrării între 
cele mai diferite forțe sociale — 
comuniști, socialiști, catolici) este 
inevitabilă — aceasta fiind o con
secință directă a falimentului de
mocrației creștine și al guvernelor 
conduse de această formație poli
tică. „Intrarea comuniștilor în gu
vern — a arătat la Malfa — nu 
mai poate fi amînată multă vre
me".

în perspectiva depășirii actualei 
faze de tranziție, partidele politi
ce așteaptă ca guvernul Andreotti 
să treacă examenul faptelor. Po
trivit observatorilor, primele probe 
la care noul cabinet va fi supus la 
reluarea activității politice au in 
vedere combaterea dificultăților e- 
conomice prin care trece tara și 
care au constituit unul din factorii 
determinant ai prelungitei crize e- 
conomice, politice și sociale. Ci
frele existente in această privință 
sint mai mult decît elocvente : o 
rată anuală a inflației de 22 la 
sută, șomajul care a • atins 7 la 
sută din forța de muncă, o dato
rie externă care se ridică la 15 
miliarde dolari. în legătură cu toa
te aceste grave dificultăți, noul 
premier a anuntat o serie de mă
suri vizind scăderea deficitului ba
lanței de plăți, redresarea activi
tății industriale, reducerea șoma
jului, în special în rîndurile tine
rilor, dezvoltarea mai rapidă a Su
dului înapoiat, dezvoltarea con
strucțiilor de locuințe ș.a. Aci se 
apreciază că de modul in care vor 
fi înfruntate aceste obiective va 
depinde menținerea sau pierderea 
creditului acordat noului guvern 
de forțele de stingă din țară.

Radu BOGDAN

Schimbare de guvern în Franța
In urma demisiei cabinetului Jacques Chirac, 

președintele Franței l-a numit in funcția de prim-ministru 
pe Raymond Barre

PARIS 25 (Agerpres). — Primul 
ministru francez, Jacques Chirac, a 
prezentat miercuri președintelui Va
lery Giscard d’Estaing demisia gu
vernului său. într-o scurtă declara
ție. J. Chirac și-a motivat demisia 
prin faptul că nu a dispus de „mij
loacele necesare pentru a asuma în 
mod eficace funcția de prim-minis
tru". In aceeași zi, președintele a 
numit în funcția de premier pe Ray
mond Barre, ministru al comerțului 
exterior în guvernul demisionar. Ob
servatorii politici remarcă faptul că 
în timp ce fostul prim-ministru era 
liderul partidului U.D.R. — partid 
care deține cele mai multe mandate 
parlamentare în . cadrul coaliției gu
vernamentale — noul premier nu este 
membru al U.D.R. Raymond Barre 
va prelua oficial noua funcție in 
cursul zilei de vineri. Tot vineri ur
mează a fi anunțată și lista noului 
cabinet, după consultări între pre
ședinte și primul ministru.

într-o scurtă declarație făcută zia
riștilor după acceptarea funcției de

premier. Raymond Barre a relevat 
că obiectivele principale ale guver
nului său vor fi combaterea infla
ției și menținerea stabilității monedei 
naționale.

în vîrstă de 52 de ani, Raymond 
Barre este profesor universitar de 
economie politică și a deținut între 
anii 1967—1973 funcția de vicepre
ședinte al Comisiei C.E.E., fiind con
siderat ca unul din cei mai renumiți 
specialiști occidentali în probleme 
monetare.

Intr-o declarație televizată făcută 
miercuri seara, președintele Valery 
Giscard d’Estaing a afirmat că Ray
mond Barre îi apare drept „per
sonalitatea publică cea mai aptă să 
rezolve importanta problemă a in
flației". Președintele a reafirmat că 
alegerile legislative vor avea loc „la 
termenul normal", în anul 1978. El a 
precizat că fostul premier avea în 
vedere organizarea de alegeri antici
pate în cursul acestei toamne, pozi
ție pe care el nu o împărtășea.

Q[ PRETUTINDENI
• MONUMENT AL 

LUI ENGELS LA MOS
COVA Au £ost încheiate lu_ 
crările de turnare în bronz a 
statuii lui Friedrich Engels, 
pentru monumentul ce va fi ri
dicat în centrul capitalei sovie
tice. După studii care au durat 
ani de zile, sculptorul Iosif 
Kozlovski a creat această sta
tuie care-1 înfățișează pe ma
rele gînditor așa cum arăta în 
anii ’70 ai secolului trecut.

FILIPINE

Lucrări de foraj 
cu instalații românești

MANILA 25 (Agerpres). — în pro
vincia filipineză Isabela au început 
lucrările de foraj cu instalații livrate 
de întreprinderi românești Compa
niei guvernamentale filipineze — 
P.N.O.C.

Au participat președintele P.N.O.C. 
și al Consiliului energiei din Filipi- 
ne, Geronimo Velasco, ministrul in
dustriei. Vicente Paterno, ambasa
dorul filipinez la București, Leticia 
R. Shahani, și alte persoane oficiale.

Din partea română a fost prezent 
Filip Tomulescu, ambasadorul Repu
blicii Socialiste România la Manila.

Primele lucrări de foraj s-au des
fășurat în condiții optime.

LAOS

Aniversarea unui eveniment 
de însemnătate istorică
VIENTIANE 25 (Agerpres). — Prima 

aniversare a constituirii organelor 
puterii revoluționare populare în 
Laos a fost sărbătorită în întreaga 
tară prin mitinguri și adunări festive 
ale oamenilor muncii.

Luînd cuvîntul în cadrul unui 
miting de masă care a avut loc la 
Vientiane, președintele Comitetului 
revoluționar-popular al capitalei lao- 
țiene, Mîn Somvicit, a relevat că e- 
venimentul aniversat are o însem
nătate deosebită in istoria revoluției 
popular-democrate, deoarece prin iz
gonirea reacționarilor din Vientiane 
a început o nouă etapă în dezvolta
rea întregii țări.

„SALIUT-5" ȘI-A ÎNCHEIAT 
CU SUCCES MISIUNEA 

<1 După 48 de zile în Cosmos, Boris Volînov și Vitali Jolobov 
au revenit pe Pămînt • O bogată recoltă de informații 

științifice
La 24 august, ora 20,33 

(ora Bucureștiului), du
pă îndeplinirea unui 
program de cercetări de 
48 de zile la bordul sta
ției științifice pilotate 
„Saliut-5“, cosmonauții 
sovietici Boris Volînov 
și Vitali Jolobov au re
venit pe Pămînt.

In timpul activității 
celor doi cosmonauți la 
bordul stației orbitale 
„Saliut-5“ au fost ob
ținute o serie de infor
mații științifice prețioa
se privind caracteristici
le fizice ale atmosferei 
terestre și solare. O a- 
tenție deosebită a fost 
acordată studierii scoar
ței terestre, în folosul 
diferitelor ramuri ale 
științei și economiei na
ționale. S-au făcut fo
tografieri complexe ale 
unor întinse zone ale 
teritoriului Uniunii So
vietice.

Urmărirea diferitelor 
procese fizice și realiza
rea unor operațiuni teh
nologice în condiții 
de imponderabilitate au 
constituit o parte inde
pendentă a programului. 
In timpul zborului s-au

verificat cu succes noile 
sisteme, precum și apa
ratura navei cosmice și 
stației orbitale. S-au 
făcut, de asemenea, 
cercetări complexe pri
vind reacția organismu
lui uman în cadrul unui 
zbor cosmic îndelungați-

In -tot timpul activită
ții, la bordul stației „Sa- 
liut-5“ a fost menținută 
legătura cu centrele de 
urmărire de pe Pămînt 
și cu navele de cerce
tări științifice ale Aca
demiei de Științe a 
U.R.S.S-, aflate în ba
zinul Oceanului Atlantic.

Stația orbitală științi
fică „Saliut-5“ iși con
tinuă zborul in regim 
automat.

Anticipînd concluziile 
ce urmează a fi for
mulate de oamenii 
de știință, comentatorul 
ziarului „Sovetskaia 
Rossia" scrie că „nu este 
exclus ca în viitorul a- 
propiat, cel al următoa
relor zboruri, Cosmosul 
să devină nu numai un 
avanpost al științei îna
intate, ci și un centru 
tehnologic de producție, 
deschizător de noi dru
muri".

Marți seara, posturile 
de radio și televiziune 
anunțau coborîrea lină a 
celor doi cosmonauți 
undeva la circa 200 km 
sud-vest de orașul Kok- 
cetav din nordul Ka- 
zahstanului. O scurtă 
convorbire prin radio a 
corespondentului postu
lui de radio Moscova cu 
aceștia confirmă că sta
rea celor doi protago
niști este satisfăcătoare. 
Bineînțeles că, in afara 
celor 48 de zile de 
muncă, în care pină și 
„odihna" e tot muncă, 
inevitabilele șocuri cu 
care Terra își primește 
oaspeții s-au făcut sim
țite. Conștiința datoriei 
împlinite, apropiata re
vedere cu cei dragi con
stituie insă un factor 
terestru de inestima
bilă importanță pen
tru apropiata apreciere 
a medicilor asupra stă
rii fizice și morale a 
celor doi, egală cu bogă
ția recoltei cosmice a- 
dusă de ei pe Pămînt} 
excelent.

Laurențlu DUȚA
Moscova

A început cercetarea eșantioanelor 
de sol selenar

MOSCOVA 25 (Agerpres). — La 25 
august, oamenii de știință de la In
stitutul de geochimie și chimie ana
litică al Academiei de Științe a 
U.R.S.S. au deschis conteinerul cu 
mostre de rocă selenară, recoltate de 
stația sovietică automată „Luna-24".

„Noua mostră de rocă selenară se 
aseamănă foarte mult cu cea adusă 
pe Pămînt. în anul 1970, de stația

automată „Luna-16“, a declarat șeful 
laboratorului, Pavel Florenski. Ea 
este puțin mai deschisă la culoare 
și are cîteva formațiuni puțin mai 
mari decît cea anterioară". Omul de 
știință a anuntat că s-au și efectuat 
cercetări Roentgen și s-au măsurat 
proprietățile magnetice ale probei de 
rocă.

agențiile de presă transmit:
Partidul Avangarda 

Populară din Costa Sica - 
partidul comunist - s a înre- 
gistrat oficial pe listele electorale, în 
vederea participării la scrutinul pre
zidențial din 1978 — s-a anunțat la 
San Jose. Menționînd că este pentru 
prima dată din 1948 cînd acest partid 
participă direct la alegeri. Franklin 
Carvajal, membru al conducerii 
P.V.P., a precizat că înscrierea în 
registrele electorale nu exclude po
sibilitatea ca. în cadrul viitoarelor 
alegeri prezidențiale, comuniștii co- 
staricani să facă parte dintr-o am
plă coaliție cu alte partide sau sec
toare sociale care luptă pentru trans
formări social-economice înnoitoare 
în tară, pentru consolidarea econo
mică independentă.

Printr-un decret al Prezi- 
diului Marelui Hural Popular al R.P. 
Mongole. Mangalîn Dughersuren a 
fost numit ministru al afacerilor 
externe al R. P. Mongole. Lodon- 
ghiin Rincin, care a deținut această 
funcție, a fost numit ministru al 
agriculturii.

Sntr-un interviu acordat a- 
genției P.A.R.S.. șahinșahul Iranului, 
Mohammad Reza Pahlavi Aryamehr, 
a declarat că progresele înregistrate 
în economia iraniană în direcția in
dustrializării sînt satisfăcătoare. Ira
nienii au înțeles, a spus el. că tre
buie dezvoltate și alte ramuri decît 
cele legate direct de petrol, intrucît 
resursele de petrol nu sînt nelimi
tate. Totodată, șeful statului iranian 
a relevat că se află în curs de apli
care un vast program pe termen lung 
privind construcțiile de locuințe.

Tîrgul de Ia Izmir ?i a des- 
chis porțile. La această a 45-a ediție 
a tradiționalei manifestări interna
ționale. țara noastră este prezentă cu 
un birou comercial de informare, 
prezentind mostre ale produselor in
dustriei constructoare de mașini, di
verse materiale documentare asupra 
dezvoltării multilaterale a economiei 
românești.

Ansamblul de cîntece si dan' 
suri populare „Junii Sibiului", 
care a întreprins un turneu in 
Grecia, intre 15 și 24 august, 
s-a bucurat de un deosebit 
succes. După mai multe specta
cole prezentate pe scena festi
valului international „Sărbă
toarea cuvintului și artei" de la 
Lefkada, artiștii amatori ro
mâni au participat, de aseme
nea, la festivalul folcloric „Epi- 
rotika ’76", organizat de muni
cipalitatea din Ioannina.

Relațiile S.U.fl. - C.E.E. 
într-o cuvîntare rostită în orașul a- 
merican Monterrey. Pierre Lardinois, 
membru al Comisiei C.E.E., a acuzat 
Statele Unite de protectionism fla
grant în domeniul comerțului cu pro
duse agricole. „Pentru vest-europeni, 
a relevat Lardinois. S.U.A. au deve
nit, în ultimii ani. piața agricolă cea 
mai închisă din lume". După ce a 
precizat că. în 1975, Piața comună 
achiziționa o cincime din exporturile 
americane de produse agricole, Pierre 
Lardinois și-a exprimat îngrijorarea 
în legătură cu evoluția comerțului 
cu produse agricole dintre cele două 
părți, soldată pentru „cei nouă" cu 
un deficit de 4,5 miliarde dolari.

Ministrul de externe al 
Islandei, Einar A§ustsson, care a 
efectuat o vizită oficială în Ceho
slovacia, a fost primit de președin
tele guvernului, Lubomir Strougal, 
și a avut convorbiri cu omologul 
său cehoslovac. Bohuslav Chnoupek, 
în probleme ale relațiilor dintre 
cele două țări și ale situației inter
naționale actuale.

La Islamabad s au 
convorbirile dintre primul ministru 
al Afganistanului, Sardar Mohammed 
Daoud, și premierul pakistanez. Zul- 
fikar Aii Bhutto. într-un comunicat 
se arată că cele două părți au căzut 
de acord să-și rezolve diferendele 
politice în mod pașnic.

Prețul auruluia continuat s& 
scadă marți pe toate piețele occiden
tale de schimb, atingînd chiar nive
luri record. Lingoul de aur s-a vîn- 
dut la bursa din Paris la prețul de 
17 790 franci, cel mai scăzut curs al 
său din decembrie 1973, iar prețul 
unciei a coborît sub 105 dolari la 
bursele din Frankfurt pe Main, Zu
rich și Londra.

Măsuri economice în 
Spania. ^ntrunit marți sub pre
ședinția primului ministru Adolfo 
Suarez, guvernul spaniol a adoptat 
un plan de măsuri economice în in
tenția de a reduce deficitele buge
tului și balanței comerciale. Printre 
altele, s-a hotărît majorarea cu zece 
la sută a taxelor percepute asupra 
unor articole de lux și, cu același 
procent, a taxelor de succesiune, 
precum și majorarea cu efect ime
diat a prețului benzinei.

• VALORIFICARE A 
RESURSELOR MĂRII. La 
Gdynia, în Polonia, a intrat 
în funcțiune o fabrică experi
mentală pentru producerea al- 
buminei alimentare din organis
me marine, pe baza unei teh
nologii proprii. întregul proces 
de producție este mecanizat și 
automatizat. Materia primă, 
„piureul de pește", este adusă la 
întreprindere de traulere dotate 
cu instalații de prelucrare. Pro
ducția fabricii, care are o capa
citate de 30 000 tone albumină 
de pește, va fi folosită ca adaos 
la produsele alimentare în scopul 
sporirii calităților lor nutritive.

• „MINISTRU PEN
TRU PROBLEMELE A- 
PEI". în condițiile gravei si
tuații rezultate de pe urma per
sistentei secete, guvernul bri
tanic a decis să însărcineze pe 
Denis Howell, actualul ministru 
al sporturilor, cu coordonarea 
tuturor chestiunilor legate de 
aprovizionarea cu apă a țării. 
In noua sa calitate de veritabil 
„ministru pentru problemele a- 
pei" — cum îl numesc agențiile 
de presă — Howell a declarat, 
in principal, că, în lupta împo
triva secetei, prioritatea în ce 
privește aprovizionarea cu apă 
va reveni agriculturii și indus
triei. impunîndu-se, pe de altă 
parte, o limitare drastică a con
sumului casnic (de pildă, media 
celor 280 de litri folosiți zilnic 
in gospodărie pe cap de locui
tor ar urma să fie redusă la ju
mătate). Și un alt aspect al si
tuației : la ora actuală, londo
nezii sint cuprinși de o adevă
rată „febră a pariurilor" în le
gătură cu data viitoarei prime 
averse ce se va abate asupra 
capitalei, previziunile în aceas
tă privință ale oficiului meteo
rologic — a cărui credibilitate 
este în prezent la cota cea mai 
redusă — nemaifiind luate de 
nimeni în seamă.

• PARTICULA „BA
RYON". Fizicienii americani 
au reușit să Izoleze o nouă par
ticulă elementară constitutivă 
a atomului, a anunțat Wonyong 
Lee, profesor la Universitatea 
Columbia din New York, care 
a coordonat cercetările desfășu
rate în comun în patru labora
toare din S.U.A. Noua parti
culă, care a fost denumită 
„baryon", posedă o energie de 
2.26 miliarde de electronvolți. 
Noua componentă a atomului a 
putut fi identificată în urma 
bombardamentelor repetate e- 
fectuate cu fotoni asupra beri- 
liului.

• „JUSTINIANA PRI
MAE". în apropiere de Skoplje 
(R.S.F. Iugoslavia) au fost des
coperite, recent, vestigiile unui 
important oraș din vremea ro
manilor. Așezarea corespunde 
descrierii făcute de un celebru 
istoric din secolul al VI-lea e.n., 
Procopius, cetății „Justiniana 
primae". adică prima cetate 
fondată de împăratul bizantin 
Justinian. Cetatea, așezată pe 
trei niveluri, cuprinde 60 de 
turnuri triunghiulare, pătrate și 
pentagonale. mai multe porți, 
edificii diferite, un sistem de 
conducte de apă. Orașul, de 
formă dreptunghiulară, este în
conjurat de un zid care are in 
unele locuri trei metri grosime. 
Descoperirea pune capăt unei 
vechi dispute între arheologii 
iugoslavi privind vatra stră
vechii cetăți. Unii dintre aceștia 
apreciau că „Justiniana primae" 
s-ar fi aflat la Leban, la vreo 
50 km nord-vest de Skoplje.

• AVANTAJELE AU 
FOST CONFIRMATE. In 
cadrul unei acțiuni de coo
perare între R. D. Germană 
și R. F. Germania a fost 
realizat un năvod fără no
duri. Avantajele oferite : gra
dul mai redus de uzură și greu
tatea considerabil mai mică. 
Năvodul a fost proiectat în In
stitutul pentru pescuitul oceanic 
din R.D.G., iar o uzină de ma
șini din Oldenburg (R.F.G.) a 
construit instalația necesară 
pentru producția pe scară in
dustrială. încercările făcute în 
marea deschisă au confirmat a- 
vantajele noului tip de năvod.

• DE CE SE GRĂ
BEAU IAHTURILE. O în
treagă flotă de iahturi a por
nit de curînd, în mare vi
teză, din Viareggio, stațiune 
italiană la Marea Tireniană, 
spre Corsica și Coasta de Azur. 
Porturile franceze reprezen
tau pentru luxoasele ambar
cațiuni ținta unei competiții 
sportive ? Nicidecum 1 Proprie
tarii se temeau pur și simplu 
de confiscarea lor. după ce 
procuratura din Viareggio lua
se o hotărîre în acest sens. Mă
sură întemeiată pe faptul că 
„vilegiaturiștii" se făcuseră vi- 
novați de evaziune fiscală. Iah
turile aparțineau, formal, unor 
societăți fictive. înregistrate pe 
alte meleaguri, ceea ce dăduse 
stăpînilor lor posibilitatea de a 
se sustrage de la plata unor taxe 
importante. Relatînd acest inci
dent, presa italiană subliniază 
necesitatea adoptării unei legis
lații cît mai drastice împotriva 
evaziunilor fiscale, practică larg 
răspîndită în rîndurile afaceriș
tilor de tot soiul.
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