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Să acordăm mai multă atenție activității de conducere din întreprinderi, consi
liilor oamenilor muncii, birourilor acestor consilii, pentru a antrena mai activ aceste 
organisme colective în soluționarea problemelor, în dezbaterea problemelor 
fundamentale ale activității economice din întreprinderi.

NICOLAE CEAUȘESCU
Experiența acumulată de-a lungul 

anilor a demonstrat atît viabilitatea, 
cit și eficienta organelor de condu
cere colectivă din întreprinderi si 
centrale, In acest sens, la șe
dința din 11 mai a Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R. 
s-a apreciat că, prin aplicarea mă
surilor stabilite de conducerea parti
dului, s-a îmbunătățit activitatea 
organelor de conducere colectivă din 
întreprinderi și centrale, adunările 
generale și consiliile oamenilor mun
cii dovedindu-se a fi forme de ma
nifestare puternică a democrației 
muncitorești, die participare activă a 
oamenilor muncii la conducerea și 
organizarea producției, a vieții eco- 
nomico-sociale din unități.

In spiritul înaltei exigente ce ca
racterizează partidul nostru, apre
ciind experiența și rezultatele pozi
tive de pină acum, conducerea par
tidului a stabilit, la ședința Comite
tului Politic Executiv și la Consfătui
rea de lucru de la C.C. al P.C.R.. din. 
luna mai a.c., o serie de direcții de 
acțiune pentru îmbunătățirea în con
tinuare a activității organelor de con
ducere colectivă. In acest sens, to
varășul Nicolae Ceausescu a subli
niat că soluționarea problemelor ac
tivității economice este cu putință 
numai prin îmbunătățirea muncii 
conducerilor colective ale întreprin
derilor și centralelor, care trebuie

să-șl îndeplinească în mod serios a- 
tribuțiile, să-și sporească răspun
derea ; totodată, este necesar să se 
dezvolte spiritul de răspundere al oa
menilor muncii, al adunărilor gene
rale. al organizațiilor de partid — care 
au datoria să-și exercite tot mai efi
cient rolul lor de forță conducătoare 
în întreprinderi.

Care sînt direcțiile principale de 
acțiune pentru perfecționarea activi
tății organelor de conducere colec
tivă ? Fără pretenția de a le epuiza,, 
ne vom opri la citeva mai impor
tante.

Pe primul plan al activității orga
nelor de conducere colectivă din în
treprinderi și centrale trebuie să se 
situeze soluționarea concretă a pro
blemelor curente și de perspectivă pe 
care le ridică procesul de realizare 
a planului, atit la indicatorii cali
tativi, cit și Ia cei cantitativi. In 
acest sens, in fața consiliilor oame
nilor muncii se deschide un cîmp 
vast de activitate, ceea ce solicită 
ca ele să cunoască permanent cerin
țele reale ale activității productive, 
rezervele și posibilitățile existente, 
să aibă o largă viziune de perspec
tivă, să rezolve problemele in con
textul Intereselor generale ale eco
nomiei, să ia măsuri chibzuite în 
funcție de condițiile concrete din fie
care moment. Aceasta presupune ca, 
în permanență, consiliile oamenilor

muncii să fie Informate eu exacti
tate asupra diferitelor laturi ale ac
tivității economice, pentru că numai 
o informație exactă, promptă și cu
prinzătoare oferă posibilitatea adop
tării unor decizii optime.

Iată unul din numeroasele exem
ple pozitive.ee pot fi întilnite in le
gătură cu aceste aspecte. Stabilind 
Ca obiectiv fundamental al întregii 
activități din acest cincinal înnoirea 
și modernizarea producției, consi
liul oamenilor muncii din Centrala 
industrială de tractoare și mașini 
agricole Brașov a stabilit măsura 
ca, in fieSare din cele 13 unități 
componente, specialiștii din centrală 
să analizeze, in strinsă colaborare 
cu consiliile oamenilor muncii din 
întreprinderi, profilul actual al fa
bricației, nivelul tehnologiilor exis
tente și să stabilească măsuri con
crete pentru specializarea produc
ției și introducerea tehnologiilor 
moderne. Inițiată cu circa doi ani 
în urmă, acțiunea a început să-și 
arate din plin roadele. Prevederile 
planului tehnic sînt respectate, in 
condițiile obținerii unor importante 
sporuri de producție, destinate, în 
principal exportului — în primul 
semestru planul la export fiind de
pășit cu circa 1 000 de tractoare.

Ne oprim, în al doilea rind, asu
pra altei probleme esențiale pentru 
perfecționarea muncii organelor de

conducere colectivă : participarea ac
tivă și responsabilă a tuturor 
membrilor consiliilor oamenilor mun
cii la elaborarea și fundamen
tarea deciziilor. Să urmărim un 
exemplu. In cinci întreprinderi 
din județul Cluj — ..Clujeana", 
Fabrica de sticlărie Turda ș.a. 
— consiliile oamenilor muncii. Ia 
inițiativa organizațiilor de partid, 
au analizat posibilitățile de supli
mentare a angajamentelor asuma
te în întrecerea socialistă din a- 
cest an. Cum s-a procedat ? Fiecare 
membru al consiliului oamenilor 
muncii a primit sarcina să analizeze 
rezervele existente intr-un anumit 
sector din întreprindere și să for
muleze. prin consultare largă, 
propuneri concrete pentru valorifi
carea lor. Rezultatul ? In urma dez
baterilor și hotăririlor consiliilor oa
menilor muncii, in cele cinci între
prinderi s-au găsit posibilități de 
suplimentare a angajamentelor la 
produse solicitate de economie, in 
valoare de 55 de milioane lei.

Este evident că participarea activă 
a tuturor membrilor organelor de 
conducere colectivă Ia elaborarea de
ciziilor și soluționarea sarcinilor 
concrete nu trebuie privită ca 
o problemă de ordin ștrict procedu
ral, ci ca o cerință obiectivă. Mai in- 
tii. în acest fel se asigură o fuziune a
(Continuare in pag. a IlI-a)

Mă găseam la Comitetul 
județean de partid Vilcea. 
Trecusem Oltul cu dorința 
de a găsi acel inedit căutat, 
aici, in zona de sub mun
ții Căipăținii, și cineva imi 
sugerase să mă opresc la 
Brezoi, oraș de pe valea 
Lotrului-, argumentind că 
această localitate, mai mult 
decit altele din județ tre
cute la treapta urbanului, 
poantă amprenta unei evo
luții explozive in toate pla
nurile. Ideea. sprijinită pe 
un suport de date ce nu 
puteau fi decit ademeni
toare, mă cucerise, și mă 
cucerise cu atit mai virtos 
cu cit nu mai pătrunsesem 
de mult in despicătura 
crestată magistral de Lo
tru în munții ce-i poartă 
numele. Poate ajungeam la 
hidrocentrală, sau la Voi- 
neasa. ori chiar la Puru, 
la baraj. Ideea era seducă
toare. Dar atenția mi-a fost 
orientată in ■ cu totul altă 
direcție. Horezu. Are tre
cut, are prezent și mai ales 
viitor. Am fost întrebat 
dacă cunosc Horezu, am 
zimbit — eram de acolo 
doar, de la doi pași, și am 
fost pus în dificultate în
trebat fiind din nou dacă 
știu ceva, și ce anume, 
despre viitorul tirgului fost 
in trecut reședință de plai, 
de plasă. în anii noștri de 
raion, iar acum, din co
mună. devenit oraș nou pe 
harta țării.

Despre trecut cunoșteam, 
in afara datelor înșiruite 
mai sus. că tirgul Horezu- 
lui datează cu mult înainte 
ca Brăncoveanu să fi cti
torit Pe aceste meleaguri 
de rară frumusețe cel mai 
armonios și mai complet 
ansamblu arhitectonic din 
cite le-a lăsat ca mărturie 
a unei epoci de renaștere 
specific românească. ba 
chiar că. potrivit unei le
gende, însăși concepția de

ansimblu a așezămintului 
își are obîrșia într-o în- 
itîmplare fericită de viață a 
domnitorului petrecută in 
fostul ting. A trecut pe aici 
Tudor Vladimirescu. po
posind intr-un han ce și-a 
prelungit existenta si. func
ționalitatea pină in zilele 
noastre, dar care, dintr-o 
eronată viziune asupra no-

și care alimenta burgul și 
un număr de stâlpi pe ar
tera principală, iar ca ..fa
brică". o fostă tăbăcărie ce 
se voise modernă. dar, 
după criza economică din 
1929—1933, a rămas o con
strucție cu coș înalt de fum 
fără nici o utilitate.

în prezent, comuna de
venită oraș are un liceu

Un subiect inedit:
Horezul 

industrial
țiunii de sistematizare, a 
fost sacrificat. Pictura ex
terioară a' unei biserici zi
dite la. începutul veacului 
trecut incorporează. pe 
lingă elemente și perso
naje de inspirație biblică, 
portretele marilor filozofi 
ai antichității, fapt remar
cabil pentru pătrunderea 
elementului laic, a clasi
cismului in cultura noastră. 
Dar tirgul a dus, in esență, 
o existentă ștearsă : nu a 
avut nici regiment, nici 
vreo instituție de vocație 
culturală, singurele ele
mente deosebitoare de sa
tele din jur constînd într-o 
concentrare de negustori, o 
școală de arte și meserii și 
judecătoria de plasă. Ca 
industrie, o minusculă cen
trală electrică născută din
tr-o inițiativă particulară

modern, casă de cultură, 
cinematograf, un motel, o 
fabrică de piine, secții dez
voltate ale industriei locale 
și cooperației meșteșugă
rești — confecții. încălță
minte. prelucrarea pieilor 
și confecții din piele, mo
bilă, ceramică, o ’secție a 
întreprinderii vin-alcool. 
S-a modernizat comerțul și 
importanța economică a 
localității a crescut în
tr-o însemnată măsură. 
Se resimte încă insufici
enta dotărilor de inte
res turistic — Horezul, 
plasat in depresiunea cu 
același hume, are în preaj
mă așezămintul brâncove- 
nesc de care vorbeam mai 
înainte, culele de la Măl- 
dărești. mînăstirile Arnota 
și Bistrița și se înscrie pe

traseul turistic al mînăstl- 
rii Govora, al minăstirii 
dintr-un lemn, al unor ve
tre folclorice nealterate, 
cum sînt satele de oieri și 
cele de neoieri de sub 
muntele Buila — a unor 
înzestrări specific urbane, 
cum ar fi canalizarea, lip
sa de omogenitate între 
ceea ce se cheamă „centru" 
și satele aparținătoare, șl 
se resimt mai cu seamă 
efectele unei oarecari mar- 
ginalizări datorate depăr
tării de principala arteră 
de cale ferată de pe valea 
Oltului.

Viitorul ?
Sub raport Industrial, 

Horezul, am putea spune, 
abia se naște. In vorbirea 
localnicilor a apărut un 
termen pină acum neuzi
tat. cel de platformă in
dustrială. Obiectivele pre
văzute să se construiască 
se află încă in stadiul pro
iectărilor ; amplasamentul 
platformei industriale este 
însă delimitat (într-o anu
mită viziune, acest ampla
sament și-ar fi putut găsi 
locul in zona mai înaltă 
din nord-vestul orașului), 
iar edilii se preocupă de 
aspectele noi ce vor apă
rea în plan urbanistic ci 
social odată cu implanta
rea industriei.

Depresiunea subcarpatică 
a Horezului nu beneficiază 
de resurse naturale însem
nate și nu se poate preve
dea crearea, aici, nici chiar 
intr-un viitor mai îndepăr
tat, a vreunor ramuri ale 
industriei grele. Se vor ex
tinde însă, cu siguranță, 
industriile prelucrătoare de 
fructe, vor apărea unele 
ramuri ale prelucrării linii, 
lemnului, materialelor de 
construcție, artizanatului, 
ceramicii.
(Continuare în pag. a V-a)

Pregătirea însămînțărilor de toamnă

Folosirea intensivă, buna întreținere 
a mașinilor și utilajelor
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„Repară strada, 
că mîine o sparg../1 

nu este o glumâ ci un mod de a lucra al unor intreprinderi 
de reparații, montaje și instalații din Capitala

Am străbătut, deunăzi, de la un 
capăt la altul, bulevardele din cen
trul Capitalei; am vizitat si o parte 
din magazinele care funcționează pe 
aceste trasee, piețele si spatiile verzi. 
Ar fi exagerat să afirmăm că peste 
tot e curățenie desăvîrsită. Ici. colo 
se mai văd prin stațiile mijloacelor 
de transport în comun bilete de 
tramvai și ambalaje provenind de la 
bomboane și fructe, cutii de chibri
turi, pachete goale de țigări, arun
cate parcă înadins, exact lingă coșu
rile de gunoi. Lipsa aceasta de simt 
civic a unor cetățeni, despre care am 
mai scris și cu alte ocazii, este încă 
destul de vizibilă. Oricum insă. în 
acest perimetru central, se simte un. 
reviriment sigur, iar deciziile muni
cipalității sînt mai bine respectate, 
atit de către cetățeni, cit si de în
treprinderile comerciale, de construc
ții. instalații, de apă și canal.

Cum părăsești însă centrul, lucru
rile se schimbă. Prin fata magazi
nelor apar ..ziduri" groase de amba
laje comerciale (neridicate cu zilele 
și. uneori, cu săptămânile). săpături 
făcute de diferite unităti de con
strucții și montaj din oraș si lăsate 
baltă, fără să fie astupate, grămezi 
de lemne si cărbuni aruncate de că
tre ..Combustibilul" direct în stradă. 
Iar peste toate acestea se mai văd 
Si urmele propriilor noastre negli
jențe.

Nu atît despre atitudinea cetățeni
lor va fi însă vorba în cele ce ur
mează. cit mai ales despre compor
tarea întreprinderilor de construcții, 
montaj și instalații care lucrează zil
nic în domeniul public. Si care, une
ori, nu tin seama de dispozițiile și 
deciziile — foarte clare — ale con
siliului popular municipal.

Deci, să ne continuăm raidul prin 
Capitală. Pe strada Bucur, din zona 
cartierului Văcărești, se aud izbituri 
de ciocane și tîrnăcoape. Cîtiva oa
meni lucrează pe trotuar. întrebăm 
pe un șef de echipă : „De ce spar- 
geti trotuarul wNoi nu-1 spargem

— ne-a răspuns el. Am venit să-1 
reparăm. Trotuarul drept, pe care îl 
vedeți, a fost desfăcut greșit, cel 
sting trebuia spart. Asa că noi re
parăm acum pe dreptul și se sparge 
stingul !“...

Ai impresia că asiști la o scenă 
dintr-o piesă a teatrului absurd 1

Tot pe strada Bucur au fost depo
zitate, cam cu două luni în urmă. 
23 de tuburi de beton, lungi de apro
ximativ doi metri și largi de aproa
pe un metru, pentru schimbarea ca
nalizării. Cu alte 7—8 luni in urmă 
fusese „tăiată" strada aproape în 
două. Artera de circulație stă tot de 
atunci aproape blocată, dar nimeni 
de la canalizare n-a mai trecut De 
acolo. Desigur, gropile și șanțurile 
lăsate luni de zile deschise au de
venit, pentru împrejurimi, surse de 
noroi și praf, gropi de gunoi. „Ceea 
ce ne supără cel măi mult — se 
plîngea unul dintre locuitorii străzii
— este faptul că nici măcar nu știm 
cind se vor termina lucrările (încă 
neîncepute) de pe strada noastră. Nu 
poți să mergi pe drum, de atitea 
gropi".

Exact același lucru ni-1 spuneau si 
locatarii primului imobil de pe in
trarea Viilor (colț cu șoseaua Vii
lor) : „Cum deschizi ușa casei — 
spuneau ei — dai cu ochii si cu pi
cioarele de o groapă și de o stivă de 
pietroaie. De o lună de zile — ace
lași tablou. Au venit — cine, nu știu
— au blocat strada, au plecat și- 
duși au fost".

Sîntem în cartierul Traian. Pe 
strada cu același nume, la numerele 
10 A și 6. trotuarul este blocat cu 
calupuri de piatră, cu nisip si mo
loz. La numărul 6. în fața porții, o 
groapă. întrebăm pe locatari ce s-a 
întimplat acolo. „Ce să se întîmple?
— ne-au răspuns ei. A reparat 
I.D.E.B.-ul rețeaua de curent si pe 
urmă a lăsat totul baltă. Știm că 
există o decizie a consiliului popu-
(Continuare iu pag. a U-a)

Imagine a puternicei zone industriale din municipiul lași

Sporește 
capacitatea flotei 

maritime comerciale
Capacitatea flotei maritime co

merciale a țării a sporit, de la în
ceputul anului, cu incă 75 000 tdw. 
In registrele Comandamentului ma
rinei civile au fost înmatriculate 
mineralierul „Bicaz" de 55 000 tdw, 
precum și cargourile de mărfuri ge
nerale „Fieni" și „Alba Iulia". Flota 
de pescuit oceanic a primit traule- 
rele „Bistrița" și „Tîrnăveni". De 
asemenea, sînt in curs de recepție 
și de probă de marș alte nave con
struite de șantierele noastre na
vale. (Agerpres).

Consumuri mai reduse 
de metal

Incadrindu-se în efortul general de 
reducere a consufnurilor de materii 
prime și materiale, unitățile construc
toare de mașini și electrotehnice din 
județul Dolj au economisit anul aces
ta peste 1 200 tone de metal. Numai 
cu economia realizată la întreprinde
rea „Electroputere" din Craiova, da 
pildă, se pot construi 250 de motoar® 
electrice de capacitate medie. (Ager- 
pres).

Succese 
ale siderurgiștiior 

găiățeni
Confirmînd bunele rezultate din 

ultimele luni, colectivul de oțelari 
de Ia secția de turnare continuă a 
oțelului din cadrul C.S. Galați a iz
butit să realizeze peste plan, în luna 
august, circa 14 000 tone sleburi. 
Totodată, oțelarii de la acest cel mai 
nou și modern obiectiv al combina
tului gălățean au rotunjit la 90 000 
tone cantitatea de sleburi turnate 
date peste plan de la începutul anu
lui și pină în prezent. în aceeași 
perioadă s-au mai obținut suplimen
tar circa 52 000 tone fontă, în jur de 
4 000 tone oțel electric și alte pro
duse. (Dan Plăeșu).

Economii de materiale 
pentru

20 de apartamente
Constructorii de pe șantierele din 

Mehedinți sint preocupați în primul 
rind să accelereze ritmurile de exe
cuție la noile obiective social-cultu- 
rale, să devanseze termenele de dare 
a lor în folosință. în același timp, 
în cadrul șantierelor, loturilor și 
punctelor de lucru se desfășoară o 
susținută muncă politico-educativă, 
se generalizează inițiativele valoroa
se în scopul gospodăririi și folosirii 
cit mai judicioase a materialelor de 
construcție, înlăturării risipei. De alt
fel, în cadrul inițiativei „Cel mai 
gospodărit șantier", care a fost lan
sată de constructorii de la șantierul 
nr. 9 Drobeta Turnu-Severin și, apoi, 
generalizată, s-au obținut pină acum 
importante economii de materiale 
din care se pot realiza 20 de aparta
mente. (Vîrgiliu Tătaru).

Epopeea naționala-o mare tradiție 
în viziune contemporana

Acum cincizeci de ani 
scrisesem în revista „Via
ța românească" un lung 
articol intitulat : „Despre 
și pentru patriotism". Cred 
incă și azi, ca și atunci, că 
a fi patriot înseamnă, mai 
ales, a dori ca țara ta să-ți 
dea prilej de a fi mîndru 
de ea, și. bineînțeles, să 
contribui cu toate puterile 
tale la aceasta. Faptele 
care trezesc cel mai tare 
acest sentiment sint ace
lea care poartă nobilul 
nume de : epopee națio
nală.

Noțiunea de epopee di
feră mult. azi. de clasica 
ei accepție. Nu mai în
seamnă aventuri, vitejie, 
mitologie, miraculos — în 
sine. Astăzi, o gipdim po
litic. cu o concepție clară, 
științifică. O gindim ca 
prezentare a unui moment 
hotăritor, de confruntare 
istorică, moment de răs
cruce. de afirmare a forței 
națiunii la cea mai înaltă 
tensiune, la dimensiuni is
torice mondiale.

în curs de vreo două mi
lenii, neamul nostru a cu
noscut multe ocazii Istori
ce, de a gîndi, de a acțio

na, de a se manifesta: 
momentul Decebal. mo
mentul Ștefan, momentul 
Mihai, momentul Cantemir, 
momentul Tudor, momen
tul Independenței. mo
mentul 1907, momentul

ipoteze istorice ale aceleiași 
înalte conduite, pe care, fă- 
cîndu-și datoria fată de u- 
manitate, țara noastră o 
respectă și azi.

...A fost un timp cind 
Roma însemna însăși lu

romană. A fost tntii mo
mentul Domițian, apoi mo
mentul Traian. în grele 
lupte dacii au fost infrinți. 
Ca armată ; ca popor însă 
nu. Și astfel se născu acea 
Dacie Felix.

Cultura socialistă 
și educația politică — 

într-o unitate inseparabilă
creării statului național 
unitar, momentul 23. Au
gust, Toate aceste momen
te reprezintă, pentru po
porul nostru, feluri foarte 
diferite de a afirma va
loarea si importanta istori
că a statorniciei sale pe 
aceste păminturi. Sint a- 
cesta momente tot atitea

mea. Cind urbs era si orbs. 
Ei bine, in acele zile a 
existat un neam ne-roman, 
trăitor într-o țară ne-ro- 
mană care reușise să nu 
distoneze cu Europa ; care 
reușise să locuiască în paș
nică conviețuire, de la egal 
la egal, la nivel de civili
zați® europeană, cu acvila

E interesant cum. mai 
tir-ziu, atit Ștefan cel 
Mare, cit și Mihai Vitea
zul aveau să militeze pen
tru salvarea patriei lor 
fără. să despartă acest țel 
de salvarea Europei. Desi
gur, toată lumea dorea și 
se căznea să înfrunte for
ța imperiului otoman. Dar

cu ezitări, descurajări, ne
glijențe. amînări, tocmeli, 
pauze. Voievozii români — 
atît Ștefan, cit și Mihai — 
au luptat totuși fără inter
mitențe, fără șovăiri.

Sosi, apoi, momentul 
Cantemir. Nici acest dom
nitor nu a știut ce este ezi
tarea, ce este aminarea. ’ 
Din păcate, atit voievodul 
român, cit și marele său 
prieten, țarul Petru,- au 
murit tineri, punînd pre
matur capăt unei epopei.

La începutul veacului 
următor, un alt valah în
țelege istoria, înțelege 
Europa, noua Europă de 
după Revoluția France
ză. Este Tudor, olteanul 
din Vladimiri, care price
puse că, de acum înainte, 
a gîndi național, a gîndi 
internațional mai înseamnă 
și a gindi social. Vorbea de 
la egal la egal cu trei îm
părați, iar unuia din ei îi 
scria, cu umor, că el nu 
are nimic contra regi- , 
lor și împăraților, ci se. > 
mărginește, modest, să-și

D. I. SUCHIANU
(Continuare în pag. a IV-a)
_________________ S
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DIVERS
din

După 30 
de ani

Sociologul Nicolae Grosu
București ne istorisește un fapt 
emoționant, in urmă cu 30 de 
ani, cînd o serie de zone ale ță
rii erau blntuite de secetă, a bă
tut la poarta Agnethei Wein- 
dentelder-Iacob din strada 
Putnei din Sibiu o fetiță orfani 
venită de pe meleagurile Mol
dovei. A fost primită și găzdui
tă timp de un an de zile, după 
care fetița s-a întors la bunici. 
De atunci și pină azi, in fiecare 
lună, a fost expediată din Mol
dova spre strada Putnei din Si
biu cite o scrisoare cu același 
început! „Măicuță dragă". Iar 
acum, după atita vreme, gazda 
de altădată din Sibiu, ajunsă la 
aproape 70 de ani, a luat și ea 
drumul Moldovei să-și vadă 
„fetița". Și a găsit-o femeie, la 
40 de ani, cu familie și gos
podărie. A fost o intilnire emo
ționantă. Pe măsura, în dura
tă, a omeniei.

Concurentul
de temut

Numeroșii participant! de a- 
nul acesta la cursa ciclistă 
„Cupa ziarului Clopotul11 — 
competiție populară, devenită 
tradițională la Botoșani — au 
avut un concurent de temut în 
persoana pensionarului Dumi
tru Săvoaie, în vîrstă de 68 de 
ani. Cu toate că nu s-a situat pe 
primul loc, el a fost singurul 
concurent care a izbutit să par
curgă întregul traseu, cu toate 
urcușurile sale — extrem de di
ficile — pe două roți, iar nu ca 
alții: cînd per pedes, cînd pe bi
cicletă. Și a mai avut pensiona
rul ceva : o susținătoare înfoca
tă, fără egal, în persoana... so
ției sale;

Atacul
ursoaicei

S-a intîmplat in Poiana Urzi
cii, pe drumul dintre Bușteni și 
Virful Omul. In timp ce Ion 
Șerban se afla cu oile la păscut, 
a fost atacat, pe la spate, de o 
namilă de ursoaică, foc de fu
rioasă. A început lupta. Grea, 
inegală. Văzindu-și stăpinul la 
strimtoare, dinele de la stînă 
i-a sărit in ajutor, dar zadarnic. 
Ursoaica l-a rănit mortal pe 
cioban și a dat iaJM/prirt gi. Nu 
mai puțin de 30 aU căzut pra
dă furiei ursoaicei. Apoi, cu 
ghiarele, ursoaica a făcut 0 
groapă, în care a ascuns o 
parte din pradă, probabil hra
nă pentru mai tirziu. La auzul 
tragicei intimplări, vinători și 
alpiniști de la „Salvamont“ din 
Bușteni s-au deplasat la fața lo
cului. Stau acolo, de veghe, de 
citeva zile. Ursoaica n-a apărut 
incă.

Falsul
milițian»

Iosif Obermauer din Baia 
Sprie este tipic pentru ceea ce 
se numește și este parazitul so
cial, escrocul care apare întot
deauna pe terenul credulității, 
al naivității unora. Aflat prin 
comuna Albac, județul Alba, 
I.O. pretindea că este lucrător 
de miliție. „Și dacă eu, ca mili
țian, intervin"... „Și dacă eu pun 
o vorbă"... „Și dacă vreau eu“... 
Dar ca să „intervină", să pună o 
„vorbă" și să „vrea" — așa cum 
pretindea — trebuia „stimulat". 
Și iată că a apărut și „stimula
torul" (cu banii) în persoana lui 
Nicola Petru, care avea de exe
cutat o condamnare. Pentru 
suma oferită, falsul milițian 
urma să-l scutească de pedeap
să. Că. de : dacă „vrea" el... Dar 
tîrgul le-a fost stricat de adevă- 
rații milițieni, care l-au luat 
sub pază pe cel care se pre
tindea „colegul" lor.

Imprudență
O familie din Turda a avut 

nevoie de un furtun să facă le
gătura la reșou. In loc să ape
leze la un tehnician de meserie, 
a luat un furtun oarecare și a 
meșterit o instalație improvi
zată. Pe deasupra, furtunul 
prezenta și fisuri, prin care ga
zele au emanat in încăpere. 
Tirziu în noapte, gazda s-a tre
zit din somn și a vrut să vadă 
cit este ceasul. N-a aprins lumi
na, ci a scăpărat un chibrit. In 
aceeași clipă s-a produs o ex
plozie puternică. Trei persoane 
s-au ales cu arsuri, iar una n-a 
mai putut fi salvată.

„Răspund
| personal44.

Și a răspuns
Cooperativa agricolă din Tăr- 

lungeni, județul Brașov, avea 
nevoie de mai mulți lucrători, 
iar de recrutarea acestora a fost 
pus să se ocupe Ion Drăgan.. Pe 
lista celor recrutați și pontați la 
lucru, Drăgan a mai trecut 18 in 
plus. 18 nume fictive. S-a dus la 
casier pentru a ridica banii ce li 
se cuveneau celor 18.

— Dar de ce nu vin ei per
sonal să și-i ridice I

— Nu pot veni personal, dar 
răspund eu personal — a răspuns 
Drăgan.

Casierul nu t-a dat banii. Dar 
nici Drăgan nu s-a lăsat. S-a 
întors cu 18 numere yi serii de 
buletine de identitate. Dar toate 
18 erau fictive. Fapt pentru care 
i s-au întocmit acte adevărate 
de trimitere în judecată, 
condamnat.

I 
I
I
I
I
I
I
I fiind

Rubrică redactată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteir

EFICIENTĂ ANALIZEI CONCRETE, 
LA FAJA LOCULUI

— Cum explicați neîndepiinirea 
planului la producția globală în pri
mul semestru al acestui an ? — In 
principal, prin staționările îndelungi 
la instalația defectată pe care ați vi
zitat-o și pe care încă o mai repa
răm. — Cînd incheiați reparațiile ? — 
In mai puțin de o săptămină, insta
lația va intra din nou în funcțiune 
și sperăm să nu mai reapară defec
țiunile de care este responsabilă fir
ma străină care a construit-o. — Cînd 
veți reintra in normal in ce privește 
sarcinile de producție ? — începînd 
cu septembrie. — Probleme de indis
ciplină in producție aveți ? — In
privința disciplinei tehnologice, 
nu : nu s-a înregistrat nici un caz de 
avarie din pricina personalului nos
tru. în privința disciplinei în muncă 
— abaterile scad văzînd cu ochii si 
sînt tot mai nesemnificative fată de 
alte perioade, cînd, după cum știți, 
ne confruntam cu situații mai grave.

...Sîntem la Combinatul de îngrășă
minte chimice Piatra Neamț. Dialo
gul continuă...

— Organizațiile de partid ce între
prind în sprijinul producției? — Fie
care comunist are cite o sarcină de 
partid concretă, menită să contribuie 
la îmbunătățirea ritmului și calității 
muncii la locul său de producție. La 
începutul fiecărei săptămîni organi
zăm „ora secretarilor de partid". în 
care discutăm problemele de produc
ție ale săptămînii încheiate și ale 
săptăminii care urmează. Adunările 
generale au la ordinea de zi și ne
lipsitul punct „Cum muncim ?“. Bine
înțeles, folosim toate celelalte forme 
politico-educative (propaganda vizua
lă, discuțiile de la om la om. inter
vențiile operative — cînd s-a întîm- 
plat ceva) pentru a dezvolta la 
toți lucrătorii atitudinea nouă față 
de muncă. După o recentă dezbatere 
cu personalul TESA, absențele au 
scăzut imediat cu 30 la sută. — Oa
menii sint hotăriți să facă tot ce de
pinde de ei pentru realizarea planu
lui ? — Absolut. Dovadă că muncesc 
cu multă ambiție, dovadă că fac me
reu propuneri pentru o mai bună or
ganizare : în adunările generale ale 
oamenilor muncii desfășurate la ni
velul secțiilor s-au făcut 171 de a- 
semenea propuneri, cărora li s-a dat 
răspunsul in adunarea generală de 
la nivelul combinatului. — Sindica
tul ce are de spus despre cantina- 
restaurant ? — în urma măsuri
lor luate a crescut numărul a- 
bonaților și a scăzut numărul 
nemulțumirilor. Intre timp, ne-am 
mai înzestrat cu un cămin de copii,

care poate fi considerat, credem, ca 
exemplar. — Ce spun muncitorii des
pre aprovizionarea municipiului? — 
Este bună, găsim mărfuri diverse și 
în cantități suficiente. Avem insă u- 
nele nemulțumiri cu transportul în 
comun. Mai ales în zilele de sărbă
toare. cînd — deși se cunoaște că 
noi lucrăm — autobuzele care vin 
aici sint mai puține și mai aglome
rate. — Primăria municipiului se va 
îngriji ca situația să se indrepte ime
diat. In altă ordine de idei, ce preo
cupări au acum organizațiile U.T.C.? 
— Sîntem în plină desfășurare 
a adunărilor de semnare a Angaja
mentului solemn. La căminul tinere-

producție și de activitate — s-au în
cheiat, cum era firesc si de așteptat, 
cu învățăminte pentru viitor, cu de
cizii operative și măsuri concrete, 
constructive. în fiecare situație in 
parte, menite să conducă ferm spre 
îmbunătățiri reale, în ultimă instan
ță spre îndeplinirea planului si creș
terea calității vieții oamenilor. Nu 
insistăm acum, aici, asupra acestor 
măsuri. Putem spune însă, după 
cele ce am constatat, că acest con
trol efectuat de către organul de par
tid județean n-a fost o simplă in
specție. ci a căpătat — cum era nor
mal și necesar — dimensiunile sl 
profunzimea unei analize critice sol-

în județul Neamț
tulul am dat în folosință un club. 
Pregătim tinerii pentru „Olimpiada" 
pe meserii. — Primul secretar al co
mitetului municipal al U.T.C. vine 
prin combinat ? — Vine. Avem asi
gurate în permanență și îndrumarea, 
și controlul.

...Evident, aceste dialoguri — din 
care am reprodus aici numai citeva, 
— au continuat mult, abordînd pe 
larg și în profunzime fiecare pro
blemă privind producția, activi
tatea de partid, condițiile so
ciale ale muncii și ale oa
menilor. Cine erau interlocutorii ? 
De o parte — colectivul venit pentru 
analiză și control : primul secretar al 
Comitetului județean de partid 
Neamț ; președintele consiliului jude
țean al sindicatelor ; primarul muni
cipiului Piatra Neamț ; un secretar 
al comitetului județean al U.T.C. și 
alte cadre cu muncă de răspundere. 
De Cealaltă parte — reprezentanții 
combinatului de îngrășăminte chimi
ce : directorul ; secretarul comitetu
lui de partid ; inginerul-șef ; pre
ședintele comitetului sindicatului ; 
secretarul comitetului U.T.C. ; cîți- 
va maiștri și muncitori. Discu
țiile — care, după cum am văzut, 
se purtau în perfectă cunoștință 
de cauză pentru că fuseseră prece
date de o vizită de lucru prin combi
nat, ca și de studierea planurilor de

date cu măsurile ce se impuneau, 
măsuri la a căror aplicare cei venițî 
de la județ au început să ajute chiar 
din ziua respectivă.

Apoi, colectivul venit în analiză șl 
control s-a deplasat alături, la Com
binatul de fibre sintetice Săvinești. 
Și aici, programul a cuprins, in 
mare, aceleași etape : vizitarea fabri
cilor și â obiectivelor de investiții: 
discuții cu muncitori și specialiști 
la locul de producție : dialoguri pre
lungi cu reprezentanții combinatului 
despre : îndeplinirea planului la 
export și la investiții, realizarea 
indicatorilor pe semestrul al doi
lea și pe anul 1977, activita
tea organizațiilor de partid, sin
dicale. de femei și de tineret, con
dițiile în care trăiesc si muncesc oa
menii și așa mai departe. Cu deose
birea că (față de combinatul de îngră
șăminte chimice — unde tonul gene
ral a avut un îndreptățit ascuțiș cri
tic), aici, la Săvinești — unde rea
lizările sînt deosebite — s-au adre
sat felicitări și s-au luat măsuri pen
tru ca lucrurile să se desfășoare tot 
mai bine.

Timp de peste două săptămînî, a- 
semenea acțiuni au mai avut loc la 
Uzina de țevi și întreprinderea me
canică din Roman, la I.F.E.T. Piatra 
Neamț, la întreprinderea „Comuna 
din Paris", la șantierul noului Com-

binat de ciment de la Tașca-Bicaz, 
la toate marile unități economice din 
județul Neamț. Și toate s-au încheiat 
cu concluzii, învățăminte și măsuri 
dintre cele mai eficiente, menite să 
asigure îmbunătățiri viitoare.

Desigur, analiza efectuată prin de
plasarea la fața locului — în între
prinderi. secții, șantiere — este o me
todă care se folosește cu succes și în 
alte județe, deoarece conferă un spor 
de operativitate și de rigurozitate în 
soluționarea problemelor și funda
mentarea deciziilor. în organizarea 
acțiunilor de acest fel. comitetele ju
dețene urmează înaltul exemplu 
și indicația tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, care, după cum se știe, în
treprinde sistematice vizite de lucru 
și analize la fata locului în județe, 
la orașe și la sate. în întreprinderi 
și instituții, acolo unde oamenii 
muncii făuresc bunurile materiale si 
spirituale, îndrumîndu-i și dindu-le 
prețioase indicații si îndrumări con
crete pentru continua îmbunătățire a 
activității. Este stilul de muncă pro
priu al secretarului general al par
tidului, componentă majoră a vieții 
noastre politice, trăsătură dominantă 
a democrației noastre socialiste.

De data aceasta, ne-am referit 
concret la experiența de la Neamț 
în îndeplinirea sarcinii de a orga
niza vizite și analize la fata locului. 
Chiar dacă ne repetăm, subliniem 
încă o dată că — departe de a fi 
niște „raiduri de luare la cunoștință" 
— analizele efectuate de către comi
tetul județean în întreprinderi sint 
adevărate deplasări de lucru, 
control, dar șl de elaborare 
aplicare imediată a unor 
practice, de îndrumare 
tă. directă. operativă, 
această constatare atît 
le adecvate inițiate cu 
vitate la nivel județean, după discu
țiile din întreprinderi, cît si repeta
rea unor asemenea analize cel puțin 
trimestrial — sau lunar. în anumite 
locuri.

Rezultatele pozitive obținute de or
ganizația de partid din acest județ, 
ca și din altele, pledează elocvent în 
favoarea generalizării analizelor la 
fața locului, care prezintă avantajele 
cunoașterii nemijlocite a activității 
în producție și a muncii politice, a- 
sigurînd întreprinderea imediată a 
celor mai necesare și stringente ac
țiuni.

de 
«1 

măsuri 
concre- 

întăresc 
acțiuni- 
operati-

G. MITROI
1. MANEA

Pe „bulevardele subterane11 
ale Stanicului

Am coborît în ve
chea mină a Slănicu
lui de Prahova. Imen
sele săli subterane, 
mute și reci, te duc cu 
gîndul, fără să vrei, la 
cei care au desprins din 
munte bulgării de sare 
cu tirnăcopul și i-au 
cărat la lumina zilei cu 
spinarea. Cită trudă 1

— Și cînd te gîndești 
că acei „«ocnași» de 
bunăvoie și siliți de 
nevoie" — cum ii nu-'- 
mea presa vremii — 
nu primeau de la pa
tronii lor nici măcar 
cît să le ajungă de o 
mîncare ca lumea — 
ne spune secretarul 
comitetului de partid 
al salinei, tovarășul 
Ion Dorobanțu.

— Pentru a se asi
gura condițiile de 
muncă de astăzi, in
comparabile cu cele 
din trecut, s-au inves
tit aici nu mai puțin 
de 100 milioane lei, și 
contul încă nu este În
cheiat — ne spu
ne. la rîndul său, 
inginerul Constantin 
Croitoru, directorul 
noii saline, simbolic 
numită „Victoria".

Am coborît în sub
teranul noii mine. „A 
cobori" este un fel de 
a spune, pentru că 
întreaga salină nu este 
altceva decît o rețea 
largă de „bulevarde" 
tăiate în sare, cu o 
lungime de vreo 25 de 
kilometri, bulevarde 
care sînt croite chiar 
de la suprafață. Pe ele 
circulă, zi și noapte, 
autobasculante grele

„Roman". Pentru că în 
mină se lucrează în 
trei schimburi. Cele 
trei brigăzi conduse 
de comuniștii Con
stantin Sandu. Con
stantin Văduva și Vic
tor Coman se află în
tr-o însuflețită între
cere. Aflăm acest lu
cru de pe marele pa
nou de la intrare, unde 
zilnic se afișează re
zultatele pe fiecare 
schimb în parte. Har
nicii ortaci și-au în
deplinit angajamentul 
anual, suplimentîn- 
du-i prevederile ini
țiale. Știți cîtă sare 
au scos pînă acum în 
acest an ? Patruzeci 
de garnituri de tren 
cu cîte douăzeci și 
cinci de vagoane fie
care ! In fruntea în
trecerii se află briga
da lui Constantin San
du, dar nici ceilalți 
ortaci nu se lasă mai 
prejos. Zi de zi, tone 
de sare în plus. Săp- 
tămînă de săptămină 
— o productivitate mai 
mare. Lună de lună — 
o sporire a randamen
tului utilajelor.

Da I Se vorbește a- 
cum, aici, de randa
mentul utilajelor. Tîr- 
năcopul a rămas doar 
în amintirea oameni
lor și la Muzeul sării 
din Slănic.

— Toate operațiile 
sînt mecanizate, la fel 
ca în orice uzină mo
dernă — ne spune di
rectorul. Tăierea și 
deblocarea sării se e- 
xecută cu perforatoare 
telecomandate de la

distantă. încărcatul se 
face cu excavatoare 
electrice, direct în 
autobasculante. Prac
tic, minerul de astăzi 
nu mai pune nici mă
car mîna pe bulgărele 
de sare.

Schimbări profunde, 
spectaculoase, dar nu 
numai în privința uti
lajelor, ci și a oame
nilor. în mină lucrea
ză ingineri și tehnici
eni, muncitori specia
liști cu solide cunoș
tințe și deprinderi teh
nice : perforatori, ar
tificieri, electricieni, 
excavatoriști. Perfora
torul Constantin Lip
can, pe care l-am aflat 
la pupitrul de coman
dă al unei mașini-a- 
gregat — o adevărată 
microuzină pe pneuri 
— ride cu poftă :

— Dacă m-ar vedea 
bunicul, săracul, cum 
dau eu comandă de la 
distanță blocului de 
sare să se desprindă 
din masiv ar crede că 
visează, că sînt Făt- 
Frumosul din poveste.

Apoi adaugă :
— Nici bunicul, nici 

tata n-ar fi cîști- 
gat într-o jumătate 
de an cit încasez 
eu acum la un sfîrșit 
de lună. Dar, mai pre
sus de bani, de casă 
și masă, eu am cîștigat 
demnitatea de om, 
care bunicului și tatei 
le-a fost refuzată.

Constantin 
CAPRARU 
corespondentul 
„Scînteli"

SEPTEMBRIE
Ni se comunică de la întreprin

derea de turism, hoteluri și restau
rante București că s-au pus în 
vînzare, prin filialele sale din 
bulevardul Republicii (nr. 4 și 68) 
și bulevardul N. Bălcescu (nr. 
35 A), bilete pentru luna septem
brie in stațiunile Mamaia. Eforie 
Nord, Eforie Sud, Jupiter, Aurora, 
Venus, Saturn. Neptun și Costi- 
nesti.

Cei cane își vor petrece vacanța 
pe litoral în luna septembrie se

PE LITORAL
vor bucura de o serie de avantaje, 
inclusiv de o reducere a prețuri
lor. Copiii pînă la 10 ani benefi
ciază de 50 la sută reducere la 
tariful pentru masă, iar copiilor 
pînă la vlrsta de 7 ani 11 se acordă 
cazare gratuită (dacă nu solicită pat 
separat). Costul transportului cu 
mijloace C.F.R. și I.T«A. este redus 
cu 50 la suită. Se vînd bilete pen
tru serii de cîte 12 zile sau mai 
scurte.

(Urmare din pag. I)
Iar care stipulează pentru 
cei care sparg străzile — cu 
treburi edilitare, firește — 
obligația să repare strada 
întocmai cum a fost, dar 
de cînd I.D.E.B.-ul a spart 
trotuarul au trecut două 
săptămîni...".

Strada Brumărel (cartie
rul Văcărești). Ambele 
trotuare sînt sfîșiate în 
două de vreo... două luni ! 
Și de o parte, și de alta — 
stive de pietroaie, grămezi 
de nisip, colaci uriași de 
sîrmă. Urmărim „tăieturi
le" de pe partea carosabilă. 
Duc pînă în strada Rovine, 
la numărul 19. unde în fața 
imobilului se cască o groa

pă cît toate zilele. Sunăm 
la prima ușă și stăm de 
vorbă cu profesorul Vale- 
riu Marinescu. „De peste o 
lună a spart strada 
I.D.E.B.-ul, a făcut trotua
rele impracticabile, sursă 
de noroi pentru partea ca
rosabilă și pentru casele 
noastre, apoi lucrătorii în
treprinderii respective au 
plecat și n-au mai venit. 
Nici măcar n-au făcut vreo 
treabă".

Desigur, nu ne-am pro
pus să facem inventarul, 
tuturor gropilor și șanțuri
lor săpate de I.C.A.B., 
I.T.B., „Teleconstrucția", 
I.C.R.A.L. ș.a.m.d. prin 
București. Am semnalat 
doar faptul. Și am cerut 
părerea factorilor respon

Suceava. Magazinul universal „Bucovina"

Nu numai paiul 
din ochiul 

altuia!
într-o scrisoare a- 

dresată redacției, citi
torul nostru Aurel Io- 
nescu și-a manifestat 
nemulțumirea pentru 
faptul că a fost schim
bat pe nedrept din 
funcția de șef-contabil 
al cooperativei „Deser
virea" din Alexandria 
și trecut ca revizor 
contabil. Totodată, a- 
ducea la cunoștință o 
serie de deficiente ce 
se manifestă în acti
vitatea de conducere a 
cooperativei. Răspun
sul U.J.C.M. Teleor
man, căreia redacția 
i-a adresat sesizarea 
spre verificare și solu
ționare. pe bază de ar
gumente concrete, de
monstrează însă că 
măsura luată este în
temeiată. Se precizea
ză. astfel, că. in cali
tate de șef-contabil, 
nu a exercitat cu 
competentă controlul 
financiar preventiv, 
fapt ce a dus la pă- 
gubirea avutului ob
ștesc de către coope
ratorul Ion Coman ; a 
înregistrat și avizat u- 
nele cheltuieli neeco- 
nomicoase in valoare 
de peste 14 000 lei, 
prin acordarea unor 
sume de bani pentru 
deplasarea, cu autotu
rismul propriu, a u- 
nor șefi de secție ; nu 
a respectat Legea nr. 
22/1969 privind reține
rea garanțiilor mate
riale ale gestionarilor, 
restituind garanțiile u- 
nor șefi de secție, deși 
nu trebuia ; a înregis
trat unele date care 
au condus la denatu
rarea rezultatelor fi
nanciare : nu a efec
tuat minimum de in
ventare prevăzut de 
lege și nu a valorifi
cat inventarele efec
tuate ; a dovedit lip
să de preocupare în 
realizarea indicatori
lor economico-finan- 
ciarl.

In răspuns se preci
zează apoi că aspec
tele sesizate în scri
soare privind activita
tea conducerii coope
rativei s-au dovedit a

fi reale, făcîndu-se 
vinovată de raportări 
la producție a unor 
produse neterminate î 
executarea unor pro
duse fără desfacere a- 
sigurată ; menținerea 
în stoc a unor canti
tăți de materiale care 
Imobilizează fonduri 
de mijloace circulan
te ; procurarea și 
menținerea unor uti
laje fără eficientă; 
nerealizarea sarcinilor 
de plan la unii indi
catori ; existenta unor 
secții „care merg pe 
pierderi" etc.

Drept urmare, sa 
subliniază în înche
ierea răspunsului, Jus
tin Popescu, președin
tele cooperativei, a fost 
sancționat cu ridicarea 
indemnizației de con
ducere pe timp de trei 
luni ; lui Marin Ena- 
che. vicepreședinte, i 
s-a ridicat indemniza
ția pe o lună și s-a 
recomandat conducerii

cooperativei să sanc
ționeze disciplinar pe 
Aurel Nanian, șeful 
biroului producție, pe 
Xenia Oproiu. juristă, 
și pe alți lucrători care 
se fac vinovati de de
ficiențele constatate.

în ce privește pri
ma parte a răspunsu
lui, ne-am spus pă
rerea din capul locu
lui. Dacă ne referim 
însă la sancțiunile a- 
plicate celorlalți tova
răși din conducerea 
cooperativei. Se con
stată că ștacheta exi
gentei a scăzut sensi
bil. mai ales dacă ți
nem seama de faptul 
că deficiențele relata
te. pe care nu le-am 
redat în întregime, nu 
sint nici pe departe 
neesențiale. Așteptăm 
ca forurile ierarhic 
superioare să reanali- 
zeze faptele și să a- 
dopte măsuri în con
secință.

Concis, la obiect
Ministerul Transporturilor șl Telecomuni

cațiilor : Din cercetările efectuate a reie
șit că ing. Popa Mihai (care la începutul 
anului 1976 a fost promovat în funcția de 
director tehnic la Direcția de tracțiune șl 
vagoatie -» n.n.), precum și Gavrilă Gheor- 
ghe și Octavian Roman de Ia revizia de va
goane București și-ar fi însușit o sumă de 
bani de la subalterni prin diverse forme, 
străine normelor de etică și echitate pro
movate în societatea noastră. Pentru faptele 
lor, care au fost analizate pe linie de partid 
și administrativă, ei au fost deferiți organe
lor de urmărire penală, urmînd ca după de
finitivarea dosarului, acesta să fie înaintat 
organelor în drept.

Consiliul municipal al sindicatelor Con
stanța : Petenta Paraschiva Faur, de la 
Șantierul naval Constanța, care a intrat în 
concediu de maternitate, își primește acum 
drepturile cuvenite în mod legal. De aseme
nea, s-a stabilit cu conducerea unității ca 
la expirarea concediului de maternitate să 
fie încadrată ca electronistă, potrivit ca
lificării dobîndite în urma școlii pe care a 
absolvit-o in unitate.

Consiliul popular al județului Arad s în 
vederea consolidării casei scării și a reme
dierii hidroizolației la terasa blocului „E“ 
din strada Războieni din Arad, s-au luat 
măsuri ca lucrările să înceapă în cursul 
acestui trimestru. (Nădăjduim că vor fi și 
terminate curind). Recomandăm asociației 
de locatari să urmărească ca montarea ante
nelor TV să se tacă conform prescripțiilor 
tehnice.

întreprinderea de transporturi auto Iași t 
S-a aprobat eliberarea abonamentelor pen
tru angajații I.M.M.R. Pașcani ce locuiesc 
în satele Valea Seacă și Contești, care pină 
acum au fost transportați pe bază de con
venție. Autobaza Pașcani a primit dispoziții 
în acest sens.

Neculai ROȘCA

Vîrsta medie a nume
roase colective de muncă 
este foarte tînără. urmare 
firească a construirii de 
noi si noi obiective econo
mice. a atracției pe care 
industria o exercită asupra 
tineretului. Pentru crearea 
unor condiții de viață cît 
mai bune tinerilor munci
tori, începînd din anul 1975, 
construcția de cămine pen
tru nefamiliști a luat o 
deosebită amploare, fiind 
alocate îft acest scop fon
duri importante de inves
tiții.

Așa după cum prevăd 
hotăririle Congresului al 
XI-lea al partidului, pînă 
în anul 1980 capacitatea 
căminelor pentru tineret 
va trebui să acopere inte
gral cerințele la această 
categorie de locuințe.

In acest an sînt planifi
cate să se construiască 126 
de noi cămine, cu circa 
80 000 de locuri, amplasate 
în preajma unor mari uni
tăți industriale cît și pe noile 
platforme industriale din 
județele mai puțin dez
voltate, dar care cunosc în 
acest cincinal un ritm ac
celerat de industrializare. 
Pînă la începutul lunii 
august s-au dat în fo
losință cămine cu aproa

pe 31 000 de locuri, dintre 
care : 8 412 locuri con
struite de către întreprin
derile Ministerului Indus
triei Construcțiilor de Ma
șini. circa 2 700 de cele 
aparținînd Ministerului

bacului s-au dat în fo
losință 5 cămine cu pes
te 900 de locuri, de care 
beneficiază tinerele mun
citoare de la întreprinde
rile textile din Arad, 
Baia Mare. Jilava. Slobo-

„Metalul roșu" din Cluj-Na
poca, cu 395 de locuri, a 
fost terminat în iulie, deși 
termenul de predare era in 
septembrie, iar cel al în
treprinderii de sere Ișal- 
nița, cu 224 de locuri, tre-

ÎN ACEST AN

Cămine noi pentru
80000 de tineri muncitori
Transporturilor si Teleco
municațiilor. 3 279 — în 
unitățile industriei me
talurgice, 2 200 — în cele 
ale industriei minelor, pe
trolului si geologiei, peste 
1 900 — în cele de construc
ții industriale. în unitățile 
industriei ușoare s-au mu
tat în cămine noi peste 1 800 
de tineri, majoritatea — ti
nere muncitoare; numai in 
întreprinderile aparținînd 
Centralei industriei bum-

zia și Sighișoara. Alte că
mine cu peste 6 200 locuri 
au fost realizate de către 
consiliile populare județe
ne pentru tinerii care 
muncesc în unitățile aces
tora.

Nu puține dintre cămi
nele predate „la cheie" 
înainte de termen în aceas
tă perioadă au fost reali
zate si cu sprijinul direct 
al viitorilor locatari. Ast
fel. căminul întreprinderii

buia terminat în decem
brie, dar a fost gata pen
tru recepție încă în luna 
iulie. In avans fată de 
termenele inițiale au fost 
încheiate lucrările si la 
căminul carierei Bicsad, 
județul Covasna. al între
prinderii mecanice de uti
laj minier din județul Ma
ramureș, precum și cele 
ale întreprinderilor „Elec- 
tromureș" Tg. Mureș, în
treprinderea de ventila-

toare Vaslui. în cele 
mai multe județe ale tării, 
ca de pildă Alba. Arad, 
Bacău. Bihor, Brașov. Co
vasna, Dolj, Maramureș, 
Mureș. Neamț, Prahova. 
Suceava și Timiș, între
prinderile constructoare au 
acordat toată atenția că
minelor pentru tinerii 
muncitori, încheind lucră
rile la termen și înainte 
de termen.

Ritmul de lucru pe șan
tierele celorlalte cămine 
prevăzute pentru acest an 
se menține în conti
nuare alert. Organizațiile 
de tineret din întreprinde
rile beneficiare dau o sub
stanțială mină de ajutor 
constructorilor prin efec
tuarea de către tineri, 
viitorii locatari, a zeci de 
mii de ore de muncă pa
triotică atît la săparea 
fundațiilor, cît și la lucrări 
calificate, cum ar fi cele 
de instalații. timplărie. 
zugrăveli. Toate acestea 
sînt o garanție că. pînă la 
sfîrșitul anului.' se vor da 
în folosință, la termenele 
prevăzute și chiar mai 
înainte, toate celelalte că
mine care se află în pre
zent în diferite stadii do 
execuție.

Rodlca ȘERBAN

BBBBBBBBBBB
sabili de la consiliul popu
lar al municipiului. Iată ce 
informații am primit de la 
tovarășul Ion Iepurcanu, 
directorul Direcției de ad-

o au. în această direcție, 
întreprinderile de interes 
public. E drept că noi răs
pundem de gospodărirea 
domeniului tuturor — străzi,

■ ■ ■ ■ b n
dacă nu toate, nu țin sea
ma de posibilitățile lor 
reale de lucru și deschid 
deodată prea multe șanțuri, 
la care, în final, dau cu

poduri; foarte multe lu
crări sint necoordonate: azi 
sparge strada ICAB-ul și 
— să zicem — o astuoă, 
dar mîine o sparge „Tele-

„Repară strada, că mîine o sparg... 7
ministrare a domeniului 
public :

— Lucrurile se prezintă 
exact așa cum le-ați for
mulat dv. Lăsînd la o par
te faptul că se mai găsesc 
destui cetățeni care urîțesc 
în fel și chip orașul, tre
buie să recunoaștem că o 
mare parte de răspundere

trotuare, parcuri — și tot 
noi acordăm autorizații 
pentru spargerea trotuare
lor și străzilor. De ce se 
tărăgănează însă lucrări 
începute și se lasă gropi 
pe străzi, de ce se lu
crează de mîntuială la 
astuparea șanțurilor? Mul
te întreprinderi publice,

sapa doi-trei oameni ; din 
aceeași cauză, nici nu re
pară cum trebuie ceea ce 
au stricat; fiind atîtea 
puncte de lucru — sute și 
chiar mii — nu avem po
sibilitatea concretă de con
trol; toți trăiesc cu ideea 
că or să repare pînă la 
urmă cei de la drumuri și

construcția" ș^i.m.d. In ce 
ne privește, sperăm să pu
nem capăt acestei situații 
printr-o mai judicioasă și 
exigentă acordare a auto
rizațiilor de reparații și in
stalări pe străzi, prin a- 
menzi severe aplicate ce
lor care încalcă dispozi
țiile consiliului popular.

Desigur, intențiile tova
rășului director sint bune, 
dar, cum spunea chiar 
dînsul, aparatul propriu de 
control este insuficient 
pentru a controla zi de zi 
toate microșantierele din 
oraș, Tocmai de aceea ne-a 
rugat să apelăm prin ziar 
la cetățeni, să le solicităm 
sprijinul. Facem acest lu
cru, informînd că în fie
care sector Direcția admi
nistrării domeniului public 
are, pe lingă consiliile 
populare, administrații sub
ordonate. Intrucît cetățenii 
cunosc cel mai bine unde, 
cînd și cum lucrează între
prinderile de construcții, 
montaj și instalații, sînt ru
gați, atunci cînd observă 
nereguli, să sesizeze.

Firește, elucidarea cau
zelor care generează toate 
aceste neajunsuri ne
cesită o analiză serioasă 
din partea organelor de 
specialitate. Nu ne îndoim 
că ea va fi făcută și că se 
vor adopta măsurile de ri
goare menite să ducă la 
respectarea cu strictețe a 
dispozițiilor consiliului 
popular municipal, pentru 
ca eforturile mari care se 
fac pentru înnoirea urba
nistică a Capitalei să se 
oglindească și în preocu
parea pentru păstrarea cu
rățeniei, a aspectului plă
cut al străzilor și locurilor 
publice, pentru ca Bucu- 
reștiul să fie tot mai fru
mos.

Gh. GRAURE
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PREGĂTIREA iNSĂMlNȚĂRILOR DE TOAMNĂ

cu grijă deosebită pentru teren și semințe
VRANCEA

în 
vele 
vor 
care 
orz, 
Ș-a. . _____ ______
lor, însămînțările vor începe în ju
rul datei de 12 septembrie. Au mai 
rămas, deci, puține zile pînă la de
clanșarea campaniei de însămînțări. 
Care este stadiul pregătirilor? Ce se 
întreprinde pentru ca toate lucrările 
să poată fi executate la timp și la 
un nivel calitativ superior?

— In prezent sînt asigurate toate 
condițiile necesare pentru ca însă
mînțările de toamnă să se desfă
șoare în cele mai bune condiții, ne-a 
spus tov. Ion Mocanu, director ad
junct la direcția agricolă județeană, 
învățînd din experiența celorlalți 
ani, am luat din timp măsuri pen
tru amplasarea rațională a culturi
lor, repararea mașinilor, pregătirea 
și fertilizarea terenurilor. Acum, 
totul depinde de organizarea muncii, 
de felul cum se acționează în fiecare 
unitate agricolă pentru aplicarea în 
practică a măsurilor stabilite.

Intr-adevăr, se poate aprecia că, 
anul acesta, s-au făcut pregătiri te
meinice pentru a se asigura o bază 
cît mai solidă viitoarei recolte de 
cereale păioase. In primul rînd, s-a 
urmărit ca, prin fructificarea expe
rienței acumulate, să se îmbunătă
țească structura soiurilor de grîu. * 
Astfel, în această toamnă, ponderea 
soiurilor timpurii va ajunge la 68,5 
la sută din suprafața cultivată cu 
grîu în cooperativele agricole, față 
de 36 la sută, cît au reprezentat anul 
trecut. în schimb, se va micșora 
ponderea soiurilor tardive, care se 
pretează mai puțin la condițiile na
turale din această zonă. Se cuvine, 
de asemenea, remarcat că aproape 
întreaga cantitate de semințe a 
produsă în fermele specializate 
cadrul județului. Imediat după 
coltare, producția de pe loturile 
mincere a fost condiționată și, pen-

această toamnă, în cooperati- 
agricole din județul Vrancea se 
însămînța circa 37 800 ha, din 
31 000 ha cu grîu, 4 000 ha cu 

2100 ha cu secară masă verde 
Potrivit aprecierilor specialiști-

fost 
din 
re- 
se-

tru a se preîntâmpina unele neajun
suri din anii trecuți, laboratorul pen
tru controlul calității semințelor a 
luat mai din timp probele pentru 
analize. Ca urmare, în prezent există 
„buletine roșii" pentru toate semin
țele din unități.

Cu mai multă operativitate trebuie 
să se acționeze însă pentru efectua
rea schimbului de semințe. Coopera
tivele agricole au de ridicat 2 500 
tone de sămînță de la centrele în
treprinderii județene de valorificare 
a cerealelor. Or, până acum, nu s-au 
transportat decât 100 tone. Sînt o se
rie de cooperative agricole, printre 
care cele din Bogza, Homocea, Cio
răști ș.a., care nu au ridicat nimic 
din cantitatea de semințe pentru 
care au repartiție. De ce? Iată unul 
din motive. „Avem încă multe paie 
de transportat de pe cîmp și auto
camioanele sînt ocupate, ne-a spus 
tov. Ion Ioniță, președintele coope
rativei agricole Vulturu. După elibe
rarea terenului de paie, vom trans
porta și semințele". Cu alte cuvinte, 
este timp suficient, de ce să ne gră
bim ? Este un mod greșit de a gîndi. 
care determină multe neajunsuri în 
desfășurarea lucrărilor.

Se știe că amplasarea culturilor 
după cele mal bune premergătoare 
și pregătirea terenului au o impor
tanță deosebită pentru nivelul vii
toarei recolte. Ca atare, în aceste 
zile se lucrează intens la discuirea 
parcelelor care urmează să fie în- 
sămînțate. în mod special se remar
că activitatea mecanizatorilor din 
cooperativele agricole Nănești, Rîm- 
niceni, Curbița ș.a., unde cea mai 
mare parte din terenuri sînt deja 
pregătite. La cooperativa agricolă 
din Suraia, de pildă, pe una din par
cele erau concentrate 9 disftiri. In 
urma grapelor cu discuri, pămîntul 
rămînea afîhat și bine mărunțit. 
„După ploile căzute în ultimul timp, 
pămîntul se lucrează foarte bine, 
ne-a spus tov. Fane Manolache, pre
ședintele cooperativei agricole Măi- 
cănești. Urgentăm pregătirea terenu
lui, pentru a nu se pierde umidita
tea din sol".

Totuși, în unele cooperative agri
cole, cum ar fi cele din Sihlea, Ho-

mocea, Pufești, Bordeasca, Păunești, 
pregătirea terenului este rămasă în 
urmă. La cooperativa agricolă din 
Ciorăști există unele incertitudini și 
în ceea ce privește amplasarea griu
lui. După cum ne spunea tov. Ion 
Coman, președintele unității, 400 ha 
cu grîu au fost amplasate după po
rumb. Stadiul de vegetație a porum
bului este însă întîrziat și recoltatul 
va începe mai tirziu. In consecință, 
insămînțarea griului pe această su
prafață nu se va putea încadra în 
perioada optimă. De aceea, se pre
conizează schimbarea amplasării 
griului. Luarea unei hotărîri in a- 
cest sens nu mai poate să întîrzie, 
pentru ca terenul să fie pregătit șl 
fertilizat din timp.

Ion TEODOR 
Dan DRAGULESCU

BOTOȘANI
Potrivit planului operativ Întocmit 

de organele agricole județene, seca
ra și orzul, care vor ocupa peste 
16 000 ha, vor trebui semănate pe în
treaga suprafață încă în prima ju
mătate a celei dinții decade a lunii 
septembrie, in scurtă vreme «e va 
trece și la semănatul griului, care 
va ocupa 70 000 ha.

Alături de amenajarea terenului, 
o însemnătate deosebită prezintă 
pregătirea semințelor. De la început 
se impune în această direcție 
o constatare pozitivă. Marea ma
joritate a cooperativelor agricole 
și-au asigurat in întregime nece
sarul de sămînță in structura de 
soiuri stabilită ca fiind cea mai 
favorabilă pentru această zonă, 
respectiv, peste 60 la sută din 
suprafață se va cultiva cu soiuri tim
purii și 30 la sută cu soiuri mijlocii. 
Practic, condiționarea semințelor s-a 
încheiat,. iar pentru jumătate din în
treaga cantitate de sămînță de grîu 
și întreaga cantitate de sămînță de 
orz s-au efectuat și analizele de la
borator, obținîndu-se buletine roșii 
de calitate.

Fără să umbrim rezultatele bune 
pe ansamblul activității de pregătire 
a noii recolte, trebuie să arătăm că 
totuși există anumite minusuri care 
grevează asupra desfășurării în bune 
condiții a acestei acțiuni. Astfel, con
ducerile unor cooperative agricole 
nu au acordat atenția cuvenită ca
lității condiționării griului de sămin- 
ță. Din această cauză, loturi de 40— 
100 tone de sămînță de grîu, trecute 
prin selector, ale cooperativelor a- 
gricole din Drăgușeni, Sribi, Gorbă- 
nești, Răuseni și Coșula prezintă 
încă un procent ridicat de impuri
tăți și trebuie recondiționate și re- 
verificate 
sămînță. 
cum sînt 
Balușeni, 
Vlaicu și 
bele de sămînță spre examinare la 
laborator nici pînă la 27 august.

Pe de altă parte, se cere să se a- 
corde o mai mare atenție condițiilor 
de păstrare a semințelor. Din con
troalele făcute de organele agricole 
județene rezultă că în unele coope
rative de producție, cum sînt 
din Unteni, Ungureni, Nicolae Băl- 
cescu și Buhăceni, o parte din can
titățile de grîu pentru sămînță au 
o umiditate cu 1—2 procente peste 
cea admisă la depozitare. Față de a- 
ceastă situație, tovarășul Vasile Ape- 
troaie, șeful inspectoratului județean 
pentru calitatea semințelor și mate
rialului săditor, ne-a relatat că s-au 
luat măsuri ferme pentru executa
rea lopătatului și asigurarea unor 
condiții mai bune de depozitare.

Merită menționat încă un aspect. 
In momentul de față, în centrele de 
semințe din județ se găsesc circa 
1 000 tone de orz și secară șl 5 000 
tone de grîu pentru sămînță, care 
trebuiau să se afle de mult în unită
țile agricole. Este necesar să fie 
luate neîntîrziat măsuri pentru ca a- 
cestea să ajungă neîntîrziat în uni
tățile unde vor fi însămînțate, cu a- 
tît mai mult cu cît au mai rămas 
puține zile pînă la începerea însă- 
mînțărilor de toamnă.

înainte de a fi folosite ca 
Unele cooperative agricole, 
cele din Bajura, Pleșani, 
Răchiți, Mihăileni, Aurel 
Vorona, n-au trimis pro-

cele

Ion MAX1M1UC 
corespondentul „Scînteir

Priorități în cincinalul revoluției tehnico-științifice

PROGRES TEHNIC PE BAZA
IN INDUSTRIA LOCALA 

TIMIȘOREANĂ

CREAȚIEI ȘTIINȚIFICE PROPRII
PRODUSE DE LARGĂ

UTILITATE

Combinatul de prelucrare a lemnului din Bistrița : Instalația de fabricare a placajelor aglomerate din lemn 
Foto : E. Dichiseam!

Folosirea iniensivă, buna întreținere 
a mașinilor si utilaieier

Vizita de lucru a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în institutul nos
tru central, din martie anul acesta, 
a prilejuit o confruntare între reali
zările de pînă acum și sarcinile ac
tuale și de perspectivă, cu impli
cații hotăritoare pentru dezvoltarea 
ramurilor de vîrf ale industriei, pen
tru modernizarea acestora, ca și a 
întregii economii.

în cincinalul 1976—1980, definit de 
Congresul al XI-lea al P.C.R. drept 
cincinalul afirmării ample a revolu
ției tehnico-științifice în ‘oate sec
toarele economiei și vieții sociale, 
cercetătorii și proiectanții din ramu
ra noastră industrială au de îndepli
nit sarcini de o complexitate și an
vergură fără precedent. Așa cum 
ne-a cerut conducerea partidului, 
specialiștii din domeniul cercetării 
și proiectării din unitățile institutu
lui au trecut de Ia cercetarea de u- 
tilaje și aparate disparate — uneori, 
detașată de responsabilitatea respec
tării termenelor de plan, alteori, de 
efectele tehnologice și economice ale 
acestei munci — la valorificarea 
completă a capacității de cercetare, 
la activitatea sistematică, pe progra
me și instalații complexe, pentru în
făptuirea obiectivelor stabilite prin 
plan. A devenit și mai evident că 
valorificarea in. producție a rezulta
telor cercetării trebuie să satisfacă 
cerințele și nevoile ramurii, formu
late in planurile de producție și pro
gramele de dezvoltare. De aici, și o 
altă apreciere : sarcinile sînt atit de 
numeroase și de complexe, îneît nu
mai contribuția tuturor specialiștilor 
din cercetare, invățămint și produc
ție poate asigura atingerea obiecti
velor stabilite de documentele parti
dului.

Institutul central de cercetări pen
tru electronică, electrotehnică, auto
matică. mașini-unelte și mecanică 
fină urmează să introducă în pro
ducție in acest cincinal de 3,4 ori 
mai multe produse și tehnologii noi 
decît în cincinalul trecut. Pe seama 
cercetării proprii se va realiza in a- 
ceeași perioadă o producție indus
trială de peste șapte ori mai mare 
ca în cincinalul precedent. După cum 
se știe, partidul și statul nostru au

importante activității
O dovadă o 
investiții de 
capacități de 
din ramura 
ti asigurate

trasat sarcini 
de cercetare-dezvoltare. 
constituie și faptul că 
11 miliarde lei în noile 
producție și obiective 
noastră industrială vor 
cu produse și tehnologii noi. date de 
cercetarea proprie, ceea ce relevă 
dimensiunile efectelor cercetării ști
ințifice proprii în electronică, elec
trotehnică, automatică, mașini-unel
te și mecanică fină. De aici, sarcina 
importantă — așa cum 
și cu prilejul vizitei în 
cretarului general al 
de a integra intr-un 
forțele de cercetare, 
dezvoltare sub coordonarea institutu
lui central, pentru a se asigura în
făptuirea obiectivelor cincinalului.

Necesitatea efortului coordonat este 
cu atit mai imperioasă cu cît mai 
recurgem încă la importuri substan
țiale, mai ales în ce privește apara
tura de măsură și control și apara
tura electronică. Sarcina este să 
reducem aceste importuri pînă la 5-10 
la sută, la nivelul de producție al 
anului 1980. Exemplele pot con
tinua în radiocomunicații. calcula
toare electronice, componente elec
tronice și altele.

Cu prilejul vizitei secretarului ge
neral al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. în institutul nostru cen
tral, am primit prețioase indicații re
feritoare la economia de .metal, asi
milarea substanțelor de puritate e- 
lectronică și lărgirea cooperării cu 
celelalte ramuri ale industriei — în 
principal, chimia și metalurgia — ia 
proiectarea și execuția de utilaje 
tehnologice specifice și altele.

Multe . cadre din Invățămîntul su
perior, din medicină, au realizat nu
meroase modele și prototipuri de a- 
paratură în acest domeniu, ceea ce 
atestă, încă o dată, potențialul 
existent, dar care urmează să fie 
mai bine valorificat in acest cin
cinal. Există și unele paralelisme, 
dar mai ales imaginea — diferită aș 
putea spune — pe care și-o fac di
verși cercetători în ce privește 
nevoile industriei și economiei. Tre
buie să fim, fără îndoială, entuziaști, 
dar în egală măsură se simte nece-

s-a subliniat 
institut a se- 
partidului — 
sistem toate 
proiectare și

sitatea cunoștințelor și experienței 
tehnologice, unei coordonări mal 
strînse, integrării și concentrării tu
turor forțelor pentru realizarea o- 
biectivelor ce ne stau în față.

Pe linia Indicațiilor date de con
ducerea partidului, sîntem hotăriți să 
acționăm, la nivelul institutului cen
tral și cu sprijinul C.N.Ș.T.. în ur
mătoarele privințe : să angrenăm 
mai repede toate forțele potențiale 
existente in cercetare, proiectare, in- 
vățămint, unități productive. prin 
institutul central ; în același timp, să 
colaborăm mai strîns cu celelalte in
stitute centrale, pe hază de progra
me comune, cu unități de cercetare 
și proiectare, în special cu cele din 
industria chimică ; să abordăm cu 
mai mult curaj rezolvarea sarcini
lor complexe din construcția de ma
șini. pentru valorificarea mai efi
cientă a metalului in această ramură 
de virf a industriei ; să dezvoltăm, 
în continuare, proiectarea tehnologi
că de produse, să perfecționăm pre
gătirea și metodele de lucru ale pro- 
iectanților ; să trecem de la autouti- 
Iarea măruntă la proiectarea si e- 
xecuția industrială de utilaje nece
sare industriei electronice. în pre
zent, electrochimia. tehnica fotogra
fică. optica, chimia maselor plastice 
— domenii cu contribuție 
în ' '
te de tehnologie și obiecte dispara
te

______ __ ______ esențială 
electronică — oferă doar elemen-

; pentru viitor, proieefanții tre
buie să conceapă furnituri de insta
lații și linii complete, cu materiale 
și componente indigene, la nivelul 
cerințelor tehnicii actuale.

Conștienți de sarcinile mari ce he 
revin, ne propunem să creștem 
eficiența în toate unitățile de 
cercetare-proiectare din cadrul insti
tutului nostru central, pentru reali
zarea obiectivelor planificate, potri
vit prevederilor cincinalului revolu
ției tehnico-științifice.

In«. Valeriu CEOCEONICA
director general
al Institutului central de cercetări 
pentru electronicâ, electrotehnica, 
automatica, mașini-unelte
și mecanica fină

(Urmare din pag. I)
gindirii tehnice, economice și social- 
politice, dacă ținem seama că mem
brii organelor de conducere colec
tivă sînt numiți sau aleși, atit din 
rândul specialiștilor, cît și al orga
nizațiilor de partid, sindicale, pre
cum și din rîndul muncitorilor. Tot
odată. se obține o viziune de ansam
blu asupra întregii activități a unei 
întreprinderi sau centrale industriale, 
întrucît din organele de conducere 
colectivă fac parte atît membri care 
lucrează în conducerea unităților 
respective, cît și membri care lu
crează nemijlocit în producție, alături 
de muncitorii dintr-o secție sau alta, 
buni cunoscători ai problemelor ce 
pot apărea în orice moment al des
fășurării procesului productiv, pre
cum și ai preocupărilor colectivelor 
de a căror muncă depind rezultatele 
finale ale întreprinderii. In fine, prin 
participarea efectivă a tuturor mem
brilor organelor de conducere colec
tivă la dezbaterea problemelor puse 
în discuție se ajunge la situația deo
sebit de favorabilă că hotăririle luate 
exprimă opinia generală a colectivu
lui și, ca atare, oferă garanția că 
ele vor fi aplicate în viață prin a- 
portul tuturor muncitorilor, ingine
rilor, economiștilor, tehnicienilor.

Un alt deziderat major pentru 
Îmbunătățirea activității organelor 
de conducere colectivă îl constituie 
aplicarea efectivă în practică a ho- 
tăririlor adoptate. Deciziile care se 
iau se cer a fi aduse neîntârziat la

cunoștința colectivului pentru a-1 
putea antrena cu toate forțele la în
făptuirea lor. In unele întreprinderi 
și centrale se constată însă că re
prezentanți ai colectivului sau cadre 
cu munci de răspundere nu infor
mează operativ și exact colectivele 
din secții și ateliere despre proble
mele discutate și hotăririle adoptate. 
Capacitatea sporită de decizie a or-

s-a dovedit în practică — să se ex
tindă metoda folosită in unele în
treprinderi, unde comitetele de 
partid analizează, in ședințe comu
ne, împreună cu consiliul oamenilor 
muncii, modul de îndeplinire a sar
cinilor ooncrete ce revin membrilor 
organelor de conducere colectivă 
cu privire la realizarea planului, 
creșterea productivității muncii, re-

ganului colectiv de conducere ră- 
mine astfel izolată in sfera ședințe
lor. Or, autoritatea, cuvîntul repre
zentanților oamenilor muncii trebuie 
să se facă simțite nu numai in șe
dințele de lucru, ci și în fata colecti
vului care i-a ales. Ca membri ai or
ganelor de conducere colectivă, ei 
trebuie să se situeze în permanență 
in fruntea tuturor acțiunilor desfă
șurate pentru materializarea măsu
rilor stabilite. Capacitatea de decizie 
trebuie să se întrepătrundă perma
nent cu răspunderea individuală, 
personală a fiecărui membru al or
ganului de conducere colectivă pen
tru sectorul încredințat, precum și 
pentru traducerea în viață a hotă- 
rîrilor adoptate în colectiv pentru 
bunul mers al activității economice.

Iată de ce este bine — așa cum

ducerea cheltuielilor, ridicarea cali
tății ș.a. Totodată, este necesar ca. 
la rîndul lor. reprezentanții oameni
lor muncii în 
periodic (3—6 
sindicale de la 
dul în care iși 
de reprezentant în organul de con
ducere colectivă.

In sfîrșit, ne mai oprim asupra 
unui aspect esențial privind îmbună
tățirea activității organelor de con
ducere colectivă : aplicarea ope
rativă a propunerilor formulate de 
oamenii muncii in adunările genera
le, pentru a stimula și mai mult 
participarea directă a muncitorilor, 
a tuturor lucrătorilor la conducerea 
și organizarea întregii activități pro
ductive. la soluționarea problemelor 
care privesc realizarea planului.

consilii să raporteze 
luni), in adunările 
locul de muncă, mo- 
indeplinesc mandatul

Vizitatorii Tîrgului de mostre de 
bunuri de consum de la Bucu
rești au luat cunoștință Ia standu
rile industriei locale și de produ
sele purtînd marca ILCHIM Ti
mișoara, care, asemenea celor
lalte unități din cadrul Grupului 
de întreprinderi din' industria 
locală timișoreană, se preocupă 
cu perseverență de înnoirea și 
diversificarea producției. Numai 
în acest an, la ILCHIM au fost 
fabricate 40 de produse și sor
timente noi. unele create în co
laborare cu cercetătorii de la 
centrul de chimie și facultatea 
de inginerie chimică din locali
tate. De menționat că. 
mai mare parte, noile 
sînt destinate uzului 
Dintre acestea amintim 
de marochinărie. suporturi din 
material plastic Burex și din 
metal. Argos, pentru curățat cu 
detergenți. substanțe foto, ju
cării și diverse articole din ma
terial plastic. Au fost create și 
produse cu destinație indus
trială, cum ar fi chiturile me
talice pentru remedierea la rece 
a defectelor de' turnare, 
repere din materiale 
plastice și termorigide. 
Ioana).

fn cea 
produse 
casnic, 

articole

diferite 
termo- 
(Cezar

Folosirea deplină, intensivă, a ca
pacităților de producție, a întregului 
pbtențial productiv existent se de
tașează ca un imperativ de excep
țională însemnătate pentru toate co
lectivele de întreprinderi, subliniat 
din nou la ședința Comitetului Poli
tic Executiv al C.C. al P.C.R. 
din 18 august a.c. Care este esen
ța economică a unei atari cerințe ? 
Pe această cale se asigură, cu ace
leași mașini și utilaje, realizarea 
unor sporuri substanțiale de produc
ție, creșterea eficienței activității 
economice.

Ce concluzii se pot desprinde din 
activitatea de zi cu zi în privința 
fructificării „zestrei" tehnice la în
treprinderea „Electrobanat" din Ti
mișoara ? O zi obișnuită de lu
cru. Au trecut 15 minute 
la începerea programului. Trecem 
prin secțiile de producție. Ne oprim 
mai întii în atelierul de injectat 
mase plastice : mașinile funcționau 
din plin, se muncea cu spor, din pri
mele minute ale programului.

— Lucrăm în trei schimburi ; pre
luarea mașinilor se face din mers — 
precizează maistrul Dorel Faur. 
Dacă le-am opri, am irosi circa 30 
de minute din timpul de lucru al fie
cărei mașini, ceea ce ar însemna o 
mare pierdere de producție.

In secția sculărie. locurile de mun
că erau bine aprovizionate, oamenii 
cunoșteau sarcinile de plan din ziua 
respectivă, iar producția 6e desfă
șura normal. Vedem in secție mai 
multe mașini care păreau a fi 
nouțe, montate doar cu . cîteva 
tămini. in urmă.

— Sînt mașini de o mare 
plexitate tehnică, moderne și lucrăm 
la ele de mai mult de 3 ani — ne 
spunea rectificatorul Nicolae Bohn. 
In secția noastră, fiecare muncitor 
are în primire mașina Ia care lu
crează și fiecare este conștient că de 
felul în care o exploatează și 
o îngrijește depind atît durata de 
funcționare a acesteia, cit ei randa
mentul, precizia în exploatare și ca
litatea pieselor fabricate.

Și în celelalte sectoare de produc
ție mașinile și utilajele moderne, cu 
care este dotată întreprinderea 
„Electrobanat". funcționau la în
treaga lor capacitate, încă de la pri
mele ore ale schimbului I. Am re
venit în secțiile de fabricație de mai 
multe ori în aceeași zi și aveam să 
consemnăm aceleași preocupări in
tense pentru utilizarea deplină, cu 
înalt randament, a timpului de lucru 
al mașinilor și utilajelor, pentru ex
ploatarea rațională a mijloacelor 
tehnice.

— Prin folosirea extensivă și, mal 
ales, intensivă a mașinilor și utila
jelor, ne-am propus să obținem, de
cadă cu decadă, lună de lună, spo
ruri tot mai mari de producție — ne 
relata ing. Nicolae Margan. directo
rul întreprinderii. Tocmai de aceea 
am întocmit și aplicăm cu consec-

vență un plan de măsuri amplu, me
nit să asigure soluționarea tuturor 
problemelor de care depinde utili
zarea cu rezultate superioare a po
tențialului productiv. Ca urmare, de 
la începutul anului și pînă acum, 
comparativ cu aceeași perioadă a 
anului trecut, producția industrială 
a sporit cu 26 la sută, creștere rea
lizată. in totalitate, cu aceleași ca
pacități de producție.

Iată, așadar, unul dintre efectele 
practice ale folosirii cît mai raționa
le a mașinilor și instalațiilor indus
triale, ale încărcării corespunzătoare, 
la întreaga capacitate, a utilajelor. 
In acest sens se cuvine precizat că 
la Întreprinderea „Electrobanat"

de

noi- 
săp-

cam-

Recoltarea strugurilor la I.AS. Mangalia, |udețul Constanța
Foto : N. Buică

Pe bună dreptate se poate pune 
întrebarea : care este factorul căruia 
îi incumbă principala răspundere 
pentru ca activitatea organismelor 
de conducere colectivă din întreprin
deri și centrale să dobîndească un 
conținut corespunzător, pentru ca ele 
să reprezinte, pretutindeni, instru
mente dinamice de lucru, cu partici
parea activă, responsabilă și demo-

cratică a fiecărui membru compo
nent, organisme permanent axate pe 
sarcinile-cheie ale producției ? Desi
gur, atribuții importante revin, in 
această privință, directorului, celor
lalte cadre. de conducere, dar hotă- 
rîtor este rolul organizațiilor de 
partid. Principiul conducerii colecti
ve trebuie să se aplice în spiritul ac
tivității de partid, al răspunderii, al 
unirii eforturilor in soluționarea 
blemelor mari și complexe care 
in fața unităților din economie.

Avînd in vedere necesitatea 
fecționării continue a muncii orga
nelor de conducere colectivă din în
treprinderi și centrale, conducerea 
partidului a cerut comitetelor jude
țene. municipale și orășenești de 
partid să analizeze, cel puțin o dată 
pe an, activitatea consiliilor oamenilor

pro- 
stau

per-

muncii, sprijinindu-le efectiv să-și 
orienteze preocupările spre proble
mele economice și sociale din fiecare 
etapă, să-și îmbunătățească stilul și 
metodele de lucru, astfel incit trăsă
tura definitorie a muncii acestora să 
fie ordinea si disciplina cele mai ri
guroase. o înaltă responsabilitate în 
exercitarea atribuțiilor conferite prin 
lege, in îndeplinirea sarcinilor ce le 
revin.

O expresie elocventă a preocupării 
stăruitoare a conducerii partidului 
pentru adîncirea si perfecționarea 
democrației socialiste, pentru crește
rea rolului organelor de conducere 
colectivă ale unităților industriale 
în. adoptarea hotăririlor o constituie 
măsura aprobată, la inițiativa tova
rășului Nicolae Ceaușescu, de Comi
tetul Politic Executiv ai C.C. al 
P.C.R.. de a se convoca o dată la 
cinci ani Congresul consiliilor oa
menilor muncii din industrie. cu 
scopul de a dezbate, in conformita
te cu orientările date de partid, 
principalele probleme ale acestei ra
muri hotăritoare pentru progresul 
economiei, al întregii noastre socie
tăți. Această măsură creează condiții 
tot mai bune de participare directă 
a oamenilor muncii, in dubla lor ca
litate de proprietari și producători, 
la elaborarea si aplicarea în viață a 
hotăririlor privind continua dezvolta
re și repartizarea judicioasă ă forțe
lor de producție pe întreg cuprinsul 
tării, progresul economico-social al 
patriei.

Din experiența 
colectivului 

de la „Electrobanat“ 
Timișoara

prevederile de plan pe 7 luni au fost 
depășite cu aproape 7 milioane 
Ia producția-marfă, iar sarcina 
creștere a productivității muncii 
1,1 la sută. Măsurile aplicate în 
treprindere pentru utilizarea cît mai 
rațională a mașinilor și utilajelor 
sînt numeroase. Să ne oprim asupra 
unor direcții principale de acțiune 
desprinse din discuțiile avute cu 
muncitori, șefi de echipe și de sec
ții, cu cadre de conducere din între
prindere.

— In atelierul nostru se acordă o 
mare atenție exploatării și întreține
rii corespunzătoare a mașinilor șl 
utilajelor, executării lucrărilor de 
reparații la termenele planificate și 
de bună calitate — ne spunea șeful 
atelierului de injectat mase plasti
ce, Dorel Furdea. In acest scop, con
comitent cu aplicarea unor măsuri 
tehnico-organizatorice, cum ar fi re
partizarea mai echilibrată a perso
nalului de întreținere pe cele trei 
schimburi, se desfășoară o vastă ac
tivitate politico-educativă, de natură 
să prevină Încălcarea disciplinei în 
muncă, orice neajuns în funcționa
rea normală a mașinilor și utilaje
lor. Ilustrativ pentru efectul acestor 
preocupări este faptul că în acest an 
timpul de lucru al mașinilor a fost 
utilizat în proporție de peste 94 la 
sulă.

Asemenea acțiuni, asemenea pre-

lei 
de 
cu 

în-

ocupărl sînt comuna tuturor sectoa» 
relor de producție. Astfel, pentru 
efectuarea 
planificate, în întreprindere au fost 
organizate 
grupe de utilaje, 
ocupă numai de 
mentației tehnice, _ _ ... .
de schimb și subansamble executln- 
du-se în avans. Ca urmare, conco
mitent cu ridicarea calității lucrări
lor de reparații, durata planificată a 
acestora a fost redusă, in mediă, cu 
15—20 la sută, iar la utilajele
„cheie", de mare productivitate» 
chiar cu 50 la sută.

Indiscutabil, pentru ca o mașină; 
un utilaj să funcționeze în condiții 
optime de siguranță, cu randament 
tot mal înalt, este deosebit de im
portant să se respecte cu strictețe 
prescripțiile tehnice de exploatare, 
întreținere și reparare a acestora. 
La întreprinderea „Electrobanat" 
efectele pozitive ale unor atari pre
ocupări sînt amplificate prin măsu
rile pentru modernizarea mașinilor 
și utilajelor din dotare.

— Cînd executăm reparațiile pla
nificate — ne relata loan Băilă, șe
ful secției mecano-energetic și auto- 
utilare — nu ne mulțumim numai 
să înlocuim piesele uzate, ci aducem 
utilajelor o serie de îmbunătățiri 
constructive și modificări funcționa
le. care sporesc randamentul mași
nilor. Toate aceste lucrări sînt din 
timp gîndite. iar la realizarea lor 
participă și specialiști din serviciile 
tehnice.

Despre rezultatele obținute în în
treprinderea timișoreană în privința 
folosirii intensive a capacităților 
productive ar fi multe de spus. Pre
cizăm că, prin lucrările de moderni
zare. randamentul unor mașini a 
crescut de două pînă la cinci ori pe 
unitatea de timp, că au fost eliminate 
unele „locuri înguste", s-au creat 
condiții pentru asimilarea in fabri
cație a unor produse noi. Desigur, nu 
au fost epuizate toate rezervele exis
tente, dar buna calificare a colecti
vului unității, acțiunile politico-edu
cative ale organizației de partid, 
precum și măsurile în curs de apli
care vor dezvolta succesele între
prinderii timișorene în domeniul în
deplinirii planului și angajamentelor 
— în principal pe seama creșterii 
gradului de folosire a capacităților 
de producție.

„ __  Astfel,
lucrărilor de reparații
echipe specializate pe 

din care una se 
pregătirea docu- 

o serie de piese

I
Iile ȘTEFAN 
Cezar IOANA

CONTRASTE
Noutate, calitate, eficiență

La întreprinderea 
„Porțelanul" din Alba 
Iulia, 48 la sută din 
producție o reprezintă 
ponderea produselor 
noi introduse in fabri
cație în acest an. Adi
că. peste 600 
mente noi de 
din porțelan, 
produse sînt 
ale colectivului între
prinderii.

sorti- 
obiecte

Noile 
creații

Oamenii de aici țin 
la prestigiul „mărcii" 
fabricii și. ca rezultat 
al răspunderii cu 
care lucrează, propor
ția produselor de ca
litatea I a crescut cu 1 
la sută față de plan. 
Concomitent, pierde
rile tehnologice s-au 
micșorat in acest 
an cu 0.2 ia sută. 
La modelaj, turnăto-

rie. ardere — munca 
este tot mai bine or
ganizată. ceea ce in
fluențează pozitiv ca
litatea producției.

Noutate, calitate, efi
ciență sintetizate în- 
tr-o cifră : 9 milioane 
lei. Aceasta este va
loarea producției-mar- 
fă realizate peste pre
vederi în acest an. 
(Ștefan Dinică).

Ambalajul...
în ultima perioadă 

de timp, pe lîngă lo
calurile publice, 
sînt hotelurile 
nerva" și 
rești", în 
unor mari __ ____
ca „Mercur" și „BIG", 
în preajma unități
lor alimentare, pe tro
tuare și prin alte 
locuri din Craiova cu 
afluență de public se 
întilnesc mormane de 
ambalaje de tot soiul, 
neridicate 
Motivul ? 
spații pentru depozita
rea acestor ambalaje. 
Conducerea Întreprin
derii pentru colectarea 
și valorificarea amba
lajelor afirmă că la 
ora actuală există

cum
„Mi- 

„Bucu- 
apropierea 

magazine

la vreme. 
Lipsa de

„Cine își
„Mașinile astea de 

recoltat in nu fac două 
parale", 
categoric, anii trecuți, 
lucrătorii de Ia diferi
te secții de mecaniza
re din județul 
Mare, care au 
cu cete 32 de 
de acest gen în 
rativele agricole 
cultivatoare de in. Ar
gumentul lor : „Recol
tezi cîteva hectare cu 
ele și te trezești cu 
curelele de la mașini 
rupte și smulse de la 
locul lor. la fel și cu 
alte piese". Anul aces
ta. minuitorii mașini
lor de recoltat in 
au fost convocați și 
supuși unui riguros 
examen. Ce. cum și

au declarat

Satu- 
lucrat 

utilaje 
coope- 

mari

circumstanțelor
ambalaje neridicate in 
valoare de peste 3 mi
lioane de lei si că nu 
este zi in care să nu 
fie sesizată telefonic, 
sau în scris, despre 
greutățile ce le întîm- 
pină anumite unități 
din cauza nepreluării 
la timp a ambalajelor. 
„Noi avem circum
stanțe atenuante — ne 
relata directorul uni
tății. Și iată de ce : 
suprafața de depozita
re pentru comerțul de 
stat este de numai 
16 300 mp. fată de 
34 000 mp. cît prevăd 
recentele criterii stabi
lite de Ministerul Co
merțului Interior. Ori- 
cît ne-am strădui, nu 
putem respecta grafi-

mănincă sămînța
cît cunosc din tainele 
tehnico-funcționalo și 
de exploatare a mași
nilor împricinate ? Re
zultatul : corigentă pe 
toată linia. S-a con
statat că notițele teh
nice anexate de fabri
ca furnizoare, odată cu 
mașinile livrate, fuse
seră ignorate sau in 
cel mai bun caz răs
foite superficial. A ur
mat o instruire „ca la 
carte". efectuată sub 
directa conducere a ca
drelor de specialiști 
ai trustului județean 
S.M.A. Anul acesta, 
mașinile de recoltat in 
au „smuls" peste 70 Ia 
sută din suprafața 
cultivată cu această 
plantă în județ, adică

atenuante
cele de ridicare a am
balajelor. pentru că nu 
avem unde le depozi
ta". Deci, construirea 
unui depozit Ia Craiova 
este mai mult decit ne
cesară. dar se pare că 
va mai trece multă 
vreme pînă se va rea
liza. Deși s-a depus la 
institutul județean de 
proiectări, de peste 4 
luni. tema-program 
pentru studiul tehnico- 
economic al noului 
depozit, totuși acesta 
întirzie elaborarea va
riantelor de proiect. 
Să sperăm că pînă la 
soluționarea proble
mei, dealul de amba
laje nu va deveni... 
munte. (Nicolae Bă- 
bălău).

de in...11
de peste 3 ori mai 
mult față de perioada 
de dinaintea... instrui
rii. Un proverb al pre
vederii spune : „Cine 
își mănincă sămînța 
de in. cămașa iși mă
nincă". In cazul de 
fată, zicala ar putea 
suna așa : „Cine igno
ră notițele tehnice își 

utilajele", 
au sosit 

de recol- 
asemănă- 

principii de 
funcționare cu prede
cesoarele „pățite", 
povestea nu s-a 
repetat, roadele 
strucțiunilor s-au 
cut din plin simțite și 
la recoltatul cînepei. 
(Octav Grumeza).

«mănincă» 
Anul acesta 
Si 11 mașini 
tat cînepă. 
toare ca

Dar 
mai 
in- 
fă-
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CUM VORBIM,
CUM SCRIEM ROMÂNEȘTE ?

Numeroasele scrisori care 
continuă să sosească la 
redacția ziarului „Scîntela" 
atestă interesul cititorilor 
pentru rubrica de fată, 
precum si dorința lor evi
dentă de a contribui la 
Îmbunătățirea exprimării 
scrise și orale. Este inte
resant de subliniat că, 
după opinia mărturisită a 
multor cititori, folosirea 
corectă a limbii materne, 
ca și neîntrerupta ei „cul
tivare" (în sensul pe care 
ne-am obișnuit să-1 dăm 
acestui cuvînt). constituie 
o datorie nu numai a spe
cialiștilor, ci a tuturor ce
lor care vorbesc și scriu 
românește, indiferent de 
profesiunea lor. Avînd In 
vedere importanta și com
plexitatea acestei îndato
riri, nu este de mirare că 
propunerile primite din 
partea celor preocupați de 
exprimarea corectă sînt 
cit se poate de variate. 
Dintre cele care merită o 
atenție deosebită și pe 
care le împărtășim fără 
nici o rezervă reținem 
deocamdată : reeditarea
sub o formă îmbogățită și 
îmbunătățită a „îndrepta
rului ortografic. ortoepio 
și de punctuație" (propu
nerea aparține tovarășilor 
Gh. Dobre din București 
și Luca Bejenaru din Ră
dăuți), dezvoltarea predă
rii limbii române In licen 
(susțin profesorii Dumitru 
V. Marin — Vaslui, Ilie 
Sandru — Toplița, județul 
Harghita, și Paraschiv C. 
Gheorghe — Ghinești, ju
dețul Dîmbovița), elabora
rea unui dicționar explica
tiv special destinat elevilor 
(prof. Mihai Mocanu — Bu

zău), precum și introduce
rea unei rubrici permanen
te de cultivare a limbii ro
mâne în cit mai multe 
ziare și reviste din capi

tală și din provincie (in 
acest sens, pledează profe
sorii Ion Croitoru — Ad- 
jud, Titu Nedelea — Ale
xandria și Mihail Ecovoiu 
Doreanu din Pitești).

Alți participant la dis
cuție (spre exemplu prof. 
Stoica Nicolae din Vălenii 
de Munte) consideră, pe 
bună dreptate, că radioul 
și televiziunea ar trebui 
să manifeste mai mult in
teres pentru cultivarea

Ies In școala generală. în 
acest sens opinează, printre 
alții, următorii profesori de 
specialitate : Ion C. Stefan 
(de la Inspectoratul școlar 
al județului Ilfov), Gavril 
Găină (Rădăuți — Sucea
va), Constantin Mânuță 
(Mogoșești — județul Iași), 
Theodor Codreanu (Huși 
— județul Vaslui), Titu 
Nedelea și mulți alții, pre
ocupați de predarea limbii 
române după o metodă care

ființarea unor cercuri de 
cultivare a limbii române, 
care ar fi extrem de bine 
venite, atît în școlile ge
nerale, cit și în licee (in
diferent de profilul aces
tora). Astfel de cercuri ar 
trebui conduse de cei care 
predau limba și literatura 
română, însă ar fi ideal ca 
la dezbaterile lor să parti
cipe și profesorii de alte 
specialități, cărora le re
vine. de asemenea, un rol

Interes larg, 
propuneri constructive 
---------------- Poșta redacției ----------------

limbii române, însă nu nu
mai prin organizarea unor 
emisiuni speciale (cunos
cute și apreciate), ci mai 
ales prin sporirea exigen
ței față de unii colabo
ratori, care nu oferă. în
totdeauna. modele de ex
primare corectă. în aceeași 
ordine de idei, Stefan l. 
Popescu (din Prăgănești, 

județul Olt) constată că 
nici editurile nu publică, 
în toate cazurile, lucrări 
ireproșabile sub raportul 
corectitudinii lingvistice, 
iar unele reeditări ale cla
sicilor (Creangă. Eminescu 
etc.) conțin greșeli — care 
au mai fost, de altfel, 
semnalate.

După cum este normal, 
marea majoritate a partici- 
panților la discuție sînt de 
părere că bazele exprimării 
corecte trebuie puse mai a-

ar trebui să asigure atît 
Însușirea normelor expri
mării corecte, cit și îmbo
gățirea vocabularului. Con- 
statind că presa, radiotele- 
viziunea, editurile și înde
osebi școala nu fac chiar 
tot ce ar fi posibil pentru 
realizarea unei exprimări 
îngrijite, cei amintiți și alții 
fac atlt de multe propuneri 
incit ar fi imposibil să le 
discutăm aici pe toate. Ele 
încep cu necesitatea „pro
pagandei vizuale" pe tema 
corectitudinii lingvistice și 
se termină cu diverse 
„măsuri... coercitive", pro
puse împotriva celor care 
contribuie, într-un fel sau 
altul, la apariția și la di
fuzarea greșelilor de limbă.

Spre marea noastră sur
prindere, nimeni nu s-a 
gindit încă să propună in-

deosebit de important In 
formarea, la elevi, a unor 
deprinderi de exprimare 
corectă. în cadrul acestor 
cercuri, cărora noi le acor
dăm o mare importanță, 
s-ar putea discuta în mod 
organizat : normele în vi
goare ale limbii române li
terare, erorile săvlrșite de 
elevi în vorbirea curentă 
sau in lucrările lor scrise 
(la toate disciplinele), cu
vintele nou apărute în lim
bă ori intilnite in lecturile 
elevilor, precum și orice 
alte probleme care au le
gătură cu ceea ce am putea 
numi „cultura lingvistă" a 
omului contemporan. Pen
tru ca activitatea acestor 
cercuri să fie încununată 
de succes, este necesar ca 
cei care le conduc să aibă 
ei înșiși o bună pregătire

lingvistică, să cunoască în 
cele mai mici amănunte 
normele exprimării lite
rare, să fie la curent cu 
tot ce se publică în dome
niul cultivării limbii ro
mâne și, mai presus de 
orice, să fie convinși de 
frumusețea și utilitatea 
muncii pe care o desfă
șoară. Din păcate, anali- 
zînd cu atenție scrisorile 
adresate redacției, se poa
te constata că există chiar 
și unii profesori și învăță
tori care nu dau dovadă 
de suficientă pasiune și — 
aș îndrăzni să spun com
petentă — în profesiunea 
pe care o exercită. Unii 
dintre ei fac inadmisibile 
greșeli de limbă și de orto
grafie chiar în scrisorile 
adresate rubricii de fată. 
Iată cum încheie cineva o 
astfel de scrisoare : „De- 
aceia se caută a se lămuri 
o ideie prin scrieri mai 
ample și subtile ca t ro
mane, piese de teatru, 
poiezii, muzică, pictură, 
scluptură, cinema, care 
constituie cele 7 metode 
de promovare, nu scopul 
în sine, după cum se uzea
ză în prezent, toate consti
tuind un consens — arta 
— a treia dimensiune a 
naturii".

în fragmentul reprodus 
fără nici o modificare am 
subliniat numai cîteva 
greșeli (îndeosebi de or
tografie), dar n-am putut 
evidenția în același chip 
și incoerenta frazei.

în alte scrisori sint sem
nalate numeroase greșeli 
de diverse naturi (de pil
dă, de genul celor din frag
mentul de scrisoare publi
cat mai jos), asupra căro
ra ne vom opri mai pe 
larg în săptămînile urmă
toare.

Conf. univ. dr. 
Theodor HRISTEA

Casa de cui tu rd din Deva

Un mesaj de 
și de solidaritate

------------ DIN SCRISORILE CITITORILOR-------------
Ca vorbitor și ca Iubi

tor al limbii române (pen
tru care admirația și res
pectul mi-au crescut neîn
cetat, pe măsură ce am 
învățat și alte limbi, din 
aceeași familie sau din 
alte familii) nu pot rămî- 
nea indiferent la folosirea 
ei neglijentă. Căci, după 
părerea mea, numai negli
jenta poate sta la baza ex
primării incorecte, cînd 
din acest punct de vede
re păcătuiesc oameni cu 
școală (vezi dezvoltarea 
învățământului în tara 
noastră) și chiar oameni 
care predau la școală sau 
dintre cei care „predau" 
de la tribuna paginii de 
ziar ori de revistă sau 
prin emisiuni de radio și 
de televiziune.

Asemenea neglijente voi 
semnala mai jos (nu dau 
nume și date concrete ca 
să nu încarc spațiul tipo
grafic) și chiar dacă nu 
am obiceiul să-mi notez 
abaterile (nu sînt lingvist 
de meserie) vă asigur că 
le aud și le citesc destul 
de des, încît acum, clnd 
scriu aceste rinduri, nu 
mi-e greu să înșir, din 
memorie, o serie de exem
ple concludente. De altfel, 
sînt încredințat că mulți 
altf cititori ai „Scînteii"

vor completa lista cu pro
priile lor observații. De 
bună seamă, specialiștii 
(lingviști) vor veni și ei 
cu luminile lor, pentru ca 
toți să profităm de servi
ciile acestei excelente tri
bune oferite de ziar.

...De pildă, cineva re

„Odip" (cu o), în loc de 
„Edip" (cu e) căci „0e“ se 
citește „e“ — dar se vede 
că unora 6 li se pare mai 
pretențios. Este genul de 
„neglijență" care face pe 
unii să pronunțe „epuizat" 
și „promieră", „biiro", 
„șofor"... Și, desigur, tot

sîntem în drept să ne în
trebăm : de ce vor fi spu- 
nind unii „cetesc" și „ce
tire", deși nici originea cu- 
vîntului, nici -regulile ofi
ciale și nici pronunția ma
jorității nu justifică o ast
fel de... cetire ? Și de ce 
auzim cîte o crainică de 
radio spunînd: „ultimile"

Despre neglijență
leva, la această rubrică, 
pronunțarea greșită — cu 
accentul pe prima silabă 
— a cuvântului „dumini
că" ; „duminică". Aș vrea 
să adaug că aud, nu o 
dată, pe calea undelor, 
rostindu-se „duminecă" 
(cu e în loc de i), ceea ce, 
de asemenea, este urmarea 
unei exprimări neglijente. 
Și, tot din neglijență, 
cineva scria deunăzi : „era
dicarea din rădăcină..." 
Din neglijență, unii nu 
fac deosebire între ori și 
or, alții confundă clepsidra 
(ceas cu apă și numai cu 
apă) cu ceasul cu nisip; 
alții 11 pronunță pe Oedip:

neglijența îl face pe alții 
să nu mai facă deosebirea 
cuvenită între „vise" (cele 
cu care ne întîlnim în 
somn) și „visuri" (cele pe 
care ni le făurim con
știent).

Neglijenți sau nu. cei 
care nu fac distincția cu
venită în cazuri ca acestea, 
sărăcesc pur și simplu 
limba. Așa se face că sînt 
destui care nu tin seama 
că sensul lui „a zice" nu 
se suprapune total cu al 
lui „a spune" (nemaisim- 
țind nuanța, ei folosesc, 
otova, pe „a zice" — la fel 
cum confundă pe „a sta" 
ou „a fedea"). -Și, iarăși,

în loc de „ultimele" ? De
sigur. din neglijentă... Dar 
este absolut necesar să se 
atragă atenția tuturor ce
lor care greșesc că limba 
noastră este o limbă de 
cultură și nu un jargon 
fără reguli și legi pe care 
fiecare 11 poate folosi cum 
îl taie capul. Căci dacă nu 
se relevă abaterile, ele se 
răspîndesc — și astfel au
zim tot mai des spunîn- 
du-se, de pildă, „revinde- 
care" (deși nu este vorba 
de vreo nouă vindecare, ci 
de „revendicare") sau „mai 
superior" și „mai inferior".

După părerea mea, cei 
care observă asemenea

abateri și nu le semnalea
ză nu sint nici prietenii 
celor care greșesc, nici 
prietenii limbii. De pildă, 
nu este îngăduit să auzi 
pe cineva rostind „stres", 
„sprei", „start" și să nu-1 
atragi atenția că pronun
ția corectă este : „stres", 
„sprei", „start". ...Dar poa
te că acestea, fiind cuvin
te noi în limbă, mai pot 
fi alterate pe ici, pe colo. 
Ce ne facem însă cu cei 
care folosesc pe „a" în loc 
de „al", „ale", „ai" („oa
meni a căror compor
tări..."). Și, un ultim exem
plu : auzim adeseori că 
„se scontează pe" (ceva). 
Or, poți conta pe ceva, 
dar de scontat, poți scon
ta ceva (un rezultat etc.) 
nu pe ceva.

în sfirșit, ce a scontat 
subsemnatul semnalînd a- 
ceste erori — și pe ce a 
contat el ? A scontat o 
contribuție cît de neîn
semnată la dezbaterea 
deschisă în chenarul aces
tei rubrici, contînd pe 
bunăvoința cititorilor de a 
nu... neglija să mediteze 
clteva clipe asupra celor 
semnalate aici.

H. B. PUICUȘ
economist

Am citit, acum cîte- 
va zile. în „Scînteia" 
articolul „Un mare și 
binemeritat prestigiu 
— arta noastră popu
lară înflorește pe solul 
fertil al politicii cul
turale a partidului", 
referitor la dezvoltarea 
mișcării artistice ama
toare, la notorietatea 
și performantele obți
nute de atîtea și atâ
tea formații românești 
peste hotare. Subscri
ind ideilor cuprinse în 
articol, amintesc, aici, 
un paragraf semnifica
tiv pentru mobilul care 
m-a îndemnat să tri
mit ziarului aceste în
semnări : „Dar. dinco
lo de trofeele palpabi
le. consemnăm marele 
trofeu moral pe care 
artiștii noștri amatori 
si l-au ciștigat în con
știința națiunii : pre
țuirea pentru contribu
ția lor specifică Ia 
sporirea prestigiului 
României în lume, la 
sublinierea, si pe a- 
ccastă cale, a politicii 
de pace și prietenie 
promovate de partidul 
și statul nostru". Dez- 
voltînd ideea. as vrea 
să spun că mesagenii 
artei noastre populare, 
oameni ai muncii din 
industrie și de pe o- 
goare. din scoli. își re
prezintă cu cinste țara 
nu numai ca artiști, 
ci. în primul rînd, ca 
cetățeni educați de 
partidul nostru în spi
ritul prieteniei cu toa
te popoarele, al ome
niei comuniste.

Iată. în acest sens, 
un exemplu:

,..ln urmă cu șapte 
ani, ansamblul folclo
ric „Prahova" al Pa
latului culturii din 
Ploiești se număra

printre colectivele ar
tistice participante la 
festivalul „Europa doi 
cuori", organizat în 
Italia. la Tarcento. 
Solii cîntecului și jo
cului popular româ
nesc s-au bucurat a- 
tunci de o primire 
deosebit de călduroasă 
din partea gazdelor.

Anul acesta, artiștii 
amatori din Ploiești, 
aureolați de alte pres
tigioase turnee (Tu
nisia, Franța, Olandă, 
Iugoslavia, Cehoslova
cia, Bulgaria, Suedia), 
s-au aflat din nou în 
Italia, ca invitați ai 
Festivalului internatio
nal de folclor de la 
Messina. După o pre
zentă care, iarăși, a 
făcut cinste mișcării 
artistice de amatori 
din tara noastră, in- 
terpretii ansamblului 
ploieștean au pornit 
spre tară.

Dar, pe drumul de 
întoarcere spre patrie, 
cînd încă nu părăsise
ră Italia, rememorînd 
trecutele întîlniri, 
membrii ansamblului 
au evocat momente 
ale turneului din 1989, 
prietenia cu care au 
fost înconjurați la 
Tarcento de întreaga 
populație a acestui o- 
raș din nordul Italiei... 
Din nefericire, așa cum 
aflaseră din presă, 
anul acesta, Tarcento, 
împreună cu alte loca
lități din regiune, fu
sese grav afectat de 
cutremur... Și. atunci, 
urmînd unui impuls 
întru totul firesc, mem
brii ansamblului din 
Ploiești au hotărît să 
facă un scurt popas 
la Tarcento, pentru a 
adresa un cuvînt de 
încurajare vechilor lor 
cunoscuti.

Ajunși la Tarcento,

artă 
umană 
ei au trebuit să-și bi
ruie, mai întîi. propria 
emoție, văzînd pretu
tindeni numai ruine, 
acolo unde cu șapte 
ani în urmă lăsaseră 
un centru urban ospi
talier...

Pentru mult lncer- 
catii locuitori din Tar
cento, vizita români
lor. tocmai în aseme
nea împrejurări, a în
semnat un eveniment 
de-a dreptul copleși
tor : ei primiseră aju
toarele materiale tri
mise cu promptitudine 
de statul român și 
acum li se oferea o 
mărturie a sufletului 
nostru, adusă direct 
de artiștii ploieșteni.

Acolo, între ruine, 
în spațiul unde, îna
inte de cutremur, se 
afla piața centrală, 
membrii ansamblului 
„Prahova" au prezen
tat cel mai impresio
nant spectacol din 
întreaga lor evoluție 
artistică ! Nu aveau 
scenă, nu existau re
flectoare ; nici nu era, 
de fapt, un spectacol, 
ci se desfășura cere
monialul transmiterii 
unui vibrant mesaj de 
încredere în viată, de 
fraternitate umană, ca
pabilă să învingă ori
ce încercare, orlcît de 
dramatică ar fi ea...

Primarul comunist 
al localității. Franco 
Grazziutti, a expri
mat mesagerilor artei 
populare românești 
cele mai vii mulțumiri 
pentru tulburătorul 
lor gest de solidaritate 
și de amiciție. Cu la
crimi în ochi, sute de 
locuitori din Tarcento 
au întărit, prin afec
tuoasele lor strângeri 
de mîini, cuvintele lui 
de sinceră gratitudine.

Cornsllu ȘERBAN

t V
PROGRAMUL I

0,00 Teleșcoală. Teatru comentat pen
tru tineretul școlar : „Hernani" de 
Victor Hugo. In rolurile principa
le : Ștefan Iordache și Ilinca To- 
moroveanu. Regia : Cornel Popa. 

10,00 Film artistic : „Actorul și sălbati
cii". O producție a Casei de filme 
patru.

12.30 Telex.
18,00 „Trofeul Tomls" la volei mascu

lin : România — R.p. Germană.
17.30 Roman-foileton : „Țăranii" — epi

sodul VIII.
18.20 Tragerea de amortizare ADAS.
18.30 „Cu cine vrei să semeni" — do

cumentar, producție „Alex. Sahla",
18,40 Telecronică pentru pionieri.
18.55 Univers științific.
19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal. 
20,00 Reflector.
20.20 Publicitate.
20.25 Seară de teatru : „Tragedia re

gelui Richard a! II-lea“ de W. 
Shakespeare.

22,10 24 de ore.

PROGRAMUL II
20,00 Film serial : Olga Sergheevna — 

producție a studiourilor de televi
ziune sovietice. Ultimul episod.

21.25 Telex.
21.30 București, km 0... Reportaj despre 

valorificarea zonei Curtea Veche.
21,50 Publicitate.
21.55 Muzica deceniului opt.
22,15 închiderea programului.

cinema

Imagine din Delta Dunârii

LA VASLUI

Festivalul umorului „C.
Intre 1 și 12 septembrie. Vasluiul 

va fi gazda unei manifestări cul
turale de amploare, devenită tra
dițională : al IV-lea Festival al 
umorului „C. Tănase". Ce aduce 
nou această ediție ? în primul 
rind, perioada de desfășurare este- 
mult mai mare decât în anii tae- 
cuti. Apoi, în acest an, multe ma
nifestări vor fi organizate în orașe, 
sate, comune, întreprinderi și in
stituții de pe cuprinsul județului 
(Bârlad, Negrești, Huși, Fălciu, 
Murgeni, Băoești, Costești, Mun
teni de Jos ș.a.). De asemenea, o 
„Săptămînă a comediei românești", 
ca și „Gala teatrelor dramatice" 
(cu participarea teatrelor națio
nale din București și Iași, a tea
trelor de comedie „Nottara", 
„Giulești", „V. I. Popa" constituie 
momente inedite. Ca și organiza
rea unei expoziții de publicații și 
cărți românești, de satiră și umor 
din cele mai vechi timpuri, la care 
contribuie Biblioteca centrală de 
stat. Biblioteca Academiei Republi
cii Socialiste România. Biblioteca 
Universității din Iași, Muzeul de 
artă al Republicii Socialiste Româ
nia. Muzeul de artă Iași, bibliotecile 
județene Bacău. Neamț, Galați, Iași 
ș.a. Noi vor fi și „Zilele teatrului de 
păpuși" (cu participarea unor for
mații de amatori din Botoșani, 
Brăila, Suceava și Vaslui și a tea
trelor din București și Iași), și re-

Tănase1', ediția a IV-a
citalul de cîntece satirice popu
lare românești, la care și-au anun
țat participarea artiști din peste 
20 de județe, din numeroase in
stituții muzicale. „Carnavalul vese
liei". aducind în prim-plan per
sonajele cele mai cunoscute din 
tradiția și literatura românească « 
umoristic-satirică, va fi, de ase
menea, un moment inedit.

între alte manifestări de sub
stanță notăm: un recital de satiră 
populară ; o întâlnire a instructo
rilor de brigăzi ou activiști ai Con
siliului Culturii și Educației So
cialiste și ai Institutului de cer
cetări etnologice și dlalectologice 
București ; lansarea concursului 
de creație în domeniul teatrului 
scurt de comedie, al cupletului și 
monologului (concurs organizat in 
colaborare cu Uniunea scriitori
lor) ; expoziții personale și de 
grup sub genericul „Caricatura în 
combaterea atitudinilor înapoiate 
față de muncă și viață" ; un „Sa
lon al satirei și umorului" ; o ex
poziție permanentă „C. Tănase" ; 
o „Săptămînă a comediei cinema
tografice românești" etc. Așadar, 
Festivalul umorului se anunță, în 
acest an, ca o manifestare care se 
amplifică și se diversifică, in spi
ritul orientărilor Congresului edu
cației politice și al culturii socia
liste. (Crăciun Lăluci).

(Urmare din pag. I)

apere norodul de jos si drep
turile acestuia.

Tot astfel ne apare și momentul 
de epopee al Neatîrnării. Este evi
dent că, luptînd pentru independen
ță, jertfindu-se pentru cucerirea ei, 
acționând eroic pe cîmpul de luptă 
și nu mai puțin dramatic pe cale 
diplomatică. „România de la 1877" 
nu-și considera destinul altfel declt 
în context european ; dovadă: 
colaborarea cu armatele ruse, jert
fele date pentru eliberarea sa și a 
vecinilor din sud.

Ajungem la veacul următor, la 
răscoala din 1907, unică în felul el 
și despre care putem și avem da
toria să vorbim mai mult, căci exis
tă fapte senzaționale, nepuse încă în 
valoare, privind ecoul și urmările 
internaționale ale acestor evenimen
te... Și, de asemenea, momentul în
făptuirii statului unitar național ro
mân se înscrie, prin intuirea ne
cesității Istorice, aceleiași con
duite consecvente, de gîndire în 
context european a propriei istorii.

Cit despre momentul 23 August,

este, șl el, istoricește, un act care 
Înnobilează istoria. Căci România, din 
proprie inițiativă și înfruntînd imen
se primejdii, s-a smuls din gheara 
naziștilor și a întors armele împo
triva lor.

Despre cele mai multe dintre a- 
ceste momente de epopee națională 
s-au făcut, la noi. filme destul de 
elocvente. Filme — mai mult decit 
s-au scris piese sau romane. Era și 
natural. Căci epopeea națională este, 
în primul rînd, ceva eminamente 
spectaculos. (Ceea ce nu înseamnă 
că nu s-au scris și în teatru lucrări 
remarcabile). Totuși, folosirea pildei 
trecutului aparține azi, după păre
rea mea, în primul rînd ecra
nului. Dovadă: recente dezba
teri orientative au sugerat peste 
20 de subiecte istorice pentru ecra
nizat. unele din ele deja ecranizate, 
dar demne de a fi reluate, adîncite, 
îmbogățite cu fapte noi. Ideea este 
excelentă. Eu însumi ceream. în 
cronicile despre aceste filme 
(„Dacii", „Ciprian Porumbescu", 
„Mihai Viteazul", „Horia", „Petru 
Rareș") reluarea acelorași teme din 
noi și mai ample unghiuri de ve
dere. Acestor posibile reluări li se

adaugă subiecte noi: despre 1848, 
despre Unire și domnia lui Cuza- 
Vodă, despre 1893 (înființarea Parti
dului Social-Democrat al Muncito
rilor din România), despre momentul 
crucial al înființării Partidului Co
munist Român, despre greve eroice 
de răsunet internațional, despre ati- 
tea altele ; cineva Înregistrase 25 de 
asemenea posibile filme.

naționale, al marilor idealuri ale lu
mii contemporane. Pentru că pro
blemele contemporane sînt adesea 
drame care privesc chiar ființa fi
zică a întregii populații de pe glob. 
Și nu întîmplător omenirea ridică 
cu acuitate problema unei noi ordini 
politice și economice — imperativ în 
a cărui înfăptuire țară noastră este

Epopeea națională

Dar să ne Întoarcem la punctul 
nodal al problemei. Din ceea ce am 
Învățat de la trecut, ce concluzii 
putem oare trage cu privire la mo
mentul istoric actual ? Constatăm 
că azi — prin viziunea marxistă a- 
supra evoluției istorice, prin politica 
Partidului Comunist Român — ridi- 
eînd pe o treaptă superioară expe
riența unei milenare tradiții, națiu
nea noastră este consecventă în a 
gindi istoric, in a gîndi și a acționa 
in numele intereselor naționale, dar 
și în numele marilor interese inter-

un inițiator și un militant activ. Ma
rile probleme planetare, unanim re
cunoscute — hrana omenirii; împuți
narea resurselor de energie ; po
luarea mediului ambiant ; creș
terea mijloacelor de intoxicare ge
nerală radioactivă, ca urmare a 
cursei înarmărilor — devin și ele, 
prin faptul că frămîntă întrea
ga omenire, „teme" de epopee 
contemporană. Teme a căror impor
tantă se vădește, în contextul mari
lor realități cu caracter politic, de 
însemnătate istorică, pe de o parte în 
procesul de emancipare a popoarelor

subdezvoltate sau în curs de dez
voltare, pe de alta în sforțările 
de a menține vechile inegalități 
și inechități, în încercările de imix
tiune în destinele popoarelor mici și 
mijlocii, de știrbire a neatîrnării a- 
cestora, prin afirmarea principiului, 
eronat și dăunător, potrivit căruia 
colaborarea între state — atît de 
necesară, vitală pentru destinul ome
nirii — n-ar fi posibilă decit în con
dițiile vechii, „clasicei", perimatei 
dependențe politice, economice, na
ționale a unor state fată de altele. 
Toate aceste atît de limpede în
vederate probleme ale contempora
neității — a căror importantă Româ
nia. partidul ei comunist, secretarul 
său general au semnalat-o printre 
cei dinții marii familii a popoarelor 
lumii — nu apar, din păcate, tot
deauna și pretutindeni cu claritate. 
A contribui la înțelegerea, în lume, a 
imperativelor epocii este o treabă 
grea, care cere perseverență, reveni
re neobosită, imunitate la descuraja
re, purtare a acestui mesaj pretutin
deni. Este o muncă de înalt uma
nism — în care România are unanim 
recunoscute merite, un prestigiu ciș

tigat prin neobosita activitate a pre
ședintelui țării.

A milita în această direcție și cu 
mijloacele artei este o necesitate si 
o datorie. Aceasta este. cred, cea
laltă față a medaliei de aur pe care 
sîntem chemați s-o făurim : epopeea 
națională. Mesajul ei, izvorit din cele 
mai înaintate tradiții ale umanismu
lui românesc, din înțeleaptă și neo
bosita activitate politică a Partidului 
Comunist Român, trebuie făcut cu
noscut tuturor națiunilor lumii, tu
turor popoarelor. • ,

Iată, alături de misiunea zugrăvirii 
istoriei patriei, patetica sarcină a 
epopeii naționale, pusă în fața scrii
torilor. poeților, dramaturgilor, plas- 
ticienilor, muzicienilor și. cu precă
dere, a cineaștilor noștri : prezența 
pasionată, activă în problematica 
contemporană, transpunerea acesteia, 
cu mijloacele persuasive ale artei, 
ale luminii și culorii, în mesaj adre
sat omenirii, fie prin prezentarea 
marilor evenimente de interes na
țional, fie a miilor de mici întâm
plări grăitoare din viața cotidiană a 
omului nou făurit pe aceste melea
guri.

• Petrecere la vilă: SCALA — 
9,30; 11.30; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
• Familia Dulscy: central — 
9,15; 11,30: 13,45; 16; 18,15; 20,30.

Nebună de legat: PATRIA — 
9; 11,16; 13,30; 18,45; 18; 20,15, E- 
FORIE — 9,30; 11,45; 14; 16; 18,15;
20.30, GRADINA DINAMO — 19,30.
• Pintea: CAPITOL — 9,15; 11,30; 
13,45; 16; 18,15; 20,30, la grădină —
19.30, FEROVIAR — 9; 11,15; 13,30;
16; 18,15; 30,30, MELODIA — 9;
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, MO
DERN — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30, la grădină — 19,30, GRADI
NA PARC HOTEL — 19,30.
• Cel 13 de la Barletta: LUCEA
FĂRUL — 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 
21, BUCUREȘTI — 8,30; 11; 13,30; 
16; 18,30; 20,45, la grădină — 19,45, 
FAVORIT — 9,15; 11,30; 13,45; 16; 
18,15 : 20,30.
«. Orășenii t DACIA — 9; 11,161 
13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Actorul și sălbaticii: MIORIȚA
— 9; 12; 10; 19.
• Micul Indian: FESTIVAL — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, la gră
dină — 19,30.

ltomanță pentru o coroană t 
TIMPURI NOI — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20,15, POPULAR — 16; 
18; 20.
• Pisicile aristocrate: CASA FIL
MULUI — 10; 12, GLORIA — 9; 
11; 18; 15; 17; 19, la grădină — 
20, DOINA — 9,30; 11,15; 13; 14,45; 
16,30; 18,15; 20.
• Gala filmului din R. S. Viet
nam „Orașul In zori de zi": CASA 
FILMULUI — 20.
«. Astă-seară dansăm In fami
lie: LUMINA — 9; 11,13; 13,30;
15,45; 18; 20.
• Texas, dincolo de rîu: VIC
TORIA — 9,15; 11,30; 13,45; 16;
18,15; 20,30, LIRA — 16; 18,15;
20,30, la grădină — 20,30.
• Melodiile cartierului: BUCEGI
— 16; 18, la grădină — 20, ARTA — 
15,30; 17,45, la grădină — 20.
«. Filiera II: SALA PALATULUI 
(seria de bilete 742) — 17,15; (743)
— 20,15, GRIVIȚA — 9; 11,15; 13,30;
16; 18.15; 20,15, AURORA — 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18: 20,15, la gră
dină — 20, FLAMURA — 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Noi aventuri cu Tom șl Jerry t 
FLAMURA — 9.
• Cu mllnlle curate: BUZEȘTI — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, la 
grădină — 20.
•> Luptătorul din New Orleans! 
EXCELSIOR — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30, TOMIS — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,30, la grădină — 19,30,
• Prin cenușa imperiului: MUN
CA — 16; 18; 20.
• Ce se tntimplă cu tine: UNI
REA — 16; 18.
«. VInzătorul de baloane: GRA
DINA UNIREA — 19,30.
• Primul asalt: DRUMUL SĂRII
— 15,30; 18; 20,15.
• Cel trei mușchetari: FEREN
TARI — 15,30; 18; 20,15.
•. Instanța amină pronunțarea! 
PACEA — 16; 18; 20.
• Cavalerii teutoni: MOȘILOR — 
16, la grădină — 19,30.
• Comisartil Piedone la Hong-
Kong: giulești — 10: 15,30;
17,45; 20, VOLGA — 9,30; 12; 14,30; 
17,15; 19,45.
• Operațiunea „Monstrul"! RA
HOVA — 16; 18; 20.
• Călărețul cu eșarfă albă: PRO
GRESUL — 15,30; 17,45; 20.
*. Porumbelul: COTROCENI — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Mere roșii: CRINGAȘI — 17.
• Circ in circ: FLOREASCA — 
15,30; 19, FLACARA — 16; 19.

Muntele ascuns: VITAN — 16: 
18, la grădină — 19,30.
• Aventurile celor trei muzicanți: 
COSMOS — 18; 20,15.
> Trăind in libertate: COSMOS
— 15,30.
• Sperietoarea: VIITORUL — 
15,30; 18; 20.
«. Ulzana, căpetenia apașilor: 
GRADINA LUCEAFĂRUL — 19,30.

teatre
a. Filarmonica „George Enescu" 
(rotonda Ateneului Român): Spec
tacol de sunet și lumină „Ateneul, 
palat al culturii muzicale româ
nești", urmat de un recital de 
orgă: Iosif Gerstenegst — 19.
• Teatrul Giulești (la Muzeul de 
istorie al Republicii Socialiste 
România, sala Columnei): Specta
col audiovizual „De la străbuni 
pină la tine" — 11 șl 12.
• Teatrul satiric-muzlcal „C. Tă
nase" (grădina Boema); E nemai
pomenit — 19,30.
C Ansamblul artistic „Rapsodia 
română": Frumoasă ești, mindră 
țară — 18,30.
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Vizitarea Tîrgului de mostre 
de bunuri de consum de către membrii 

corpului diplomatic
Ministerul Afacerilor Externe, Mi- 

nisterulComertului Exterior si Coo
perării Economice Internationale, 
Ministerul. Comerțului Interior și 
Camera de Comerț și Industrie au 
organizat, luni după-amiază. pentru 
membrii corpului diplomatic, o vi
zită la Tirgul de mostre de bunuri 
de consum.

Au luat parte șefi de misiuni di
plomatice acreditați în tara noastră, 
șefi de agenții economice, consilieri 
si colaboratori cu probleme econo
mice ai ambasadelor, reprezentanți 
ai firmelor de comerț exterior străi
ne In Capitală.

Au participat George Macovescu,! 
ministrul afacerilor externe. Nicolae 
Bozdog, prim-adjunct al ministrului 
comerțului interior. Marin Trăistaru, 
adjunct al ministrului comerțului ex
terior și cooperării economice in
ternaționale, Roman Moldovan, pre-

Lucrările celui de-al V-lea Congres 
international de histochimie si citochimie 

9 9

Sub înaltul patronaj al președinte
lui Republicii Socialiste România, to
varășul Nicolae Ceaușescu, la Bucu
rești au început, luni, lucrările ce- 
ti de-al V-lea Congres internațional 

histochimie și citochimie.
Manifestare științifică dintre cele 

mai importante din domeniul biochi
mie! fundamentale, actualul congres 
reunește peste 800 de participant! din 
România și din. alte 36 țâri de pe 
toate continentele lumii : savanti 
de renume mondial, biologi, chimiști, 
fizicieni, cercetători. O problematică 
vastă, mergînd de la cele mai noi 
metode și tehnici de cercetare și in
vestigare a celulelor din substanța 
vie pînă la aplicațiile histo și cito- 
chimice în domeniul biologiei anima
le. vegetale și bacteriene, sau în cel 
al patologiei umane, constituie baza 
unui util și rodnic schimb de expe
riență și de opinii. Marea varietate 
de teme înscrise în programul con
gresului va fi abordată de rapoarte 
și comunicări prezentate în ședințe

REUNIUNEA SPECIALIȘTILOR ÎN ȘTIINȚA SOLULUI
Luni au început la Craiova lu

crările celei de-a IX-a Conferințe 
de știința solului. Reuniunea este 
organizată de Societatea Națională 
Română pentru Știința Solului, in 
colaborare cu consiliile populare ale 
județelor Dolj, Olt și Mehedinți și 
stațiunile experimentale agricole 
Șimnic și Bechet.

Această reuniune științifică se în
scrie in cadrul acțiunilor menite să 
contribuie la înfăptuirea importan
telor sarcini trasate de cel de-al 
XI-lea Congres al P.C.R., la tradu
cerea în viată a indicațiilor date de 
secretarul general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu. pentru 
folosirea cit mai eficientă a pămin- 
tului.

Timp de cinci zile, peste 200 de 
specialiști în știința solului din țara 
noastră — academicieni, cadre didac
tice universitare, cercetători și in-

INVITATIE LA DRUMEȚIE 
Pe meleaguri ieșene

Meleagurile ieșene se înscriu 
în circuitul turistic cu nu
meroase locuri de popas, mo
numente istorice și de artă, cu 
noile edificii ale ultimilor ani.

Turiștilor veniți la Iași. Ofi
ciul județean de turism le pune 
la dispoziție o gamă largă de 
servicii : cazare corespunzătoare 
în hotelurile „Unirea" și „Con
tinental", camere și căsuțe la 
popasul „Bucium" și la com
plexul de la „Ciric". Locuri 
frumoase de popas și bună 
găzduire se află și la „Stîna 
Poeni", de pe drumul național 
ce vine dinspre Vaslui la Iași,

Cu telescaunul
Dezvoltarea turismului în ju

dețul Caraș-Severin a înregis
trat, recent, o nouă realizare : • 
darea în folosință a unui tele- 
ecaun, care face legătura între 
Valea Craiului, de lingă Borlo- 
va, și Muntele Mic. Telescau
nul parcurge o distanță de trei 
kilometri și jumătate. Pentru 
amatorii de drumeție subliniem 
faptul că, prin darea în folo
sință a telescaunului, se înles
nește considerabil accesul la 
frumosul complex de odihnă, 
care este Muntele Mic. De alt
fel, așa cum ne informează di-

TIMIȘ: Volum sporit 
de mărfuri la dispoziția 

populației
în perioada care a trecut din 

acest an. întreprinderea comer
cială pentru mărfuri alimentare 
Timișoara a pus la dispoziția 
populației produse a căror va
loare depășește cu 29 milioane 
lei prevederile de plan și cu 106 
milioane lei volumul desfaceri
lor din perioada corespunză
toare a anului precedent. Au 
fost înființate 7 noi unități 
de desfacere în noile zone 
de locuințe, alte 7 maga
zine fiind modernizate și trans
formate în unități cu auto
servire. Concomitent, au fost 
luate măsuri pentru transpor
tarea operativă a mărfurilor din 
depozite în magazine, aprovi
zionarea din abundentă cu pro
duse tip „Gospodina". foarte 
solicitate de cumpărători etc. 
Desigur, ridicarea nivelului ser
virii publicului consumator, o- 
dată cu creșterea calificării pro
fesionale a lucrătorilor a con
tribuit în mare măsură la prac
ticarea unui comerț civilizat. 
Multi lucrători din cadrul aces
tei întreprinderi, printre oare se 
numără Ion Rusoveanu. Gheor
ghe Boita de la magazinul 63. 
Victor Fischer — magazinul 41, 
Maria Mihuț — magazinul 45. 
Roman Birăescu — magazinul 
5. se bucură atit de stima co
lectivelor din. care fac parte, 
cit și de a cumpărătorilor. 
(Cezar Ioana). 

ședințele Camerei de Comerț și In
dustrie. alte persoane oficiale.

în timpul vizitei, oaspeții au luat 
cunoștință de faptul că actuala ediție 
a tîrgului expune, pe o suprafață 
de două ori mai mare decît cea din 
1971. un număr de peste 150 000 de 
produse, realizate de industria pro
ducătoare de bunuri de consum din 
tara noastră, precum și de unitățile 
cooperatiste și de industria locală. 
Tirgul prezintă unele din cele mai 
noi produse, care reprezintă mai 
mult de 40 la sută din exponate, în 
vederea contractărilor pentru piața 
internă pe 1977. făcînd, totodată, cu
noscut firmelor străine realizările in
dustriei românești și in acest dome
niu.

Cu prilejul vizitei, participant» au 
asistat și la o paradă a modei, pre
zentată de Centrala industriei con
fecțiilor. (Agerpres)

plenare și pe secțiuni, precum și în 
cadrul a 11 simpozioane și a 2 mese 
rotunde.

Paralel cu lucrările reuniunii se 
desfășoară și lucrările Comitetului 
international de histochimie și cito
chimie, reuniunea redactorilor res
ponsabili ai revistelor internaționa
le de profil și reuniunea Comitetu
lui de inițiativă pentru organizarea 
unei federații europene a societăți
lor din acest domeniu. în prima șe
dință, comitetul internațional a ho- 
tărit transformarea în federație a 
societăților de histo și citochimie și 
a adoptat noul statut al acestui or
ganism. Prin aceasta, cel de-al V-lea 
Congres internațional de histochimie 
si citochimie reprezintă nu numai o 
manifestare științifică importantă in 
sine, ci — așa cum se sublinia în șe
dința de deschidere — și un succes 
al cooperării științifice internaționa
le în acest domeniu modern și de 
perspectivă al științelor biologice.

(Agerpres)

gineri — vor analiza rezultatele cer
cetării științifice întreprinse pînă 
acum și vor studia, la fata locului, 
modalitățile practice de ameliorare a 
solului în zona sudică a Olteniei, de 
sporire continuă a nivelului său de 
fertilitate, vor recomanda o serie de 
măsuri practice pentru valorificarea 
mai eficientă a potențialului fondu
lui funciar. Conferința, care urmă
rește, totodată, și realizarea unei tot 
mai strînse legături între învăță- 
mint, cercetare și producție, cunoaș
terea în detaliu a problemelor com
plexe ce le ridică îndeosebi solurile 
nisipoase din Lunca Dunării și cele 
din stingă Jiului, are înscrise pe a- 
genda sa de lucru prezentarea a pes
te 100 comunicări vizînd fizica și 
tehnologia solului, geneza, clasifica
rea și cartografia sa. chimia, mine
ralogia, biologia și fertilitatea, pedo- 
ecologia de ameliorații agricole etc.

la „Trei iazuri" — de pe dru
mul național Roman—Tg. Fru
mos. la „Codrii Pașcanilor", din 
pădurea Moțea, la hanul „Răre- 
șoaia" din mijlocul Hîrlăului, 
la stațiunea balneară Strunga 
și altele. în același timp. O.J.T. 
Iași organizează excursii cu au
tocarele prin Iași și împrejurimi 
și închiriază, la cerere, autotu
risme pentru a se putea vizita 
și monumentele istorice din 
„Tara de Sus". în momentul de 
fată. O.J.T. Iași reamenajează, 
în stil moldovenesc, complexul 
hotelier „Traian", din Piața 
Unirii. (M. Corcaci).

pe Muntele Mic
recția comercială județeană, 
pe lingă locurile de cazare e- 
xistenite pină acum, în cadrul 
acestei baze turistice, se află Jn 
construcție încă un complex 
hotelier, care va dubla numă
rul locurilor de cazare, precum 
și o bază de alimentație publi
că proprie. Pe de altă parte, 
prin terminarea șoselei care 
face legătura între Caransebeș 
și stația de pornire a telescau- 
nu.lui. precum și asigurarea de 
curse permanente, turiștii au 
condiții lesnicioase pentru a a- 
junge pe Muntele Mic. (Nicolae 
Cătană).

Horezul industrial
(Urmare din pag. I)

Această din urmă 
branșă din enumera
rea dată suscită un 
interes aparte. Din 
vremuri îndepărtate, 
olăritul a fost practi
cat la Horezu ca o 
activitate țărănească 
anexă, cuptorul de 
ars străchini, ulcioare 
și oale fiind prezent 
in bătătura fiecărei 
gospodării de pe Dea
lul olarilor. Creind 
obiecte de folosință 
casnică, ■ străchinarii 
de la Horezu făceau 
însă in același timp, 
și fără să știe, artă. 
Emulația pentru cali
tate și frumos se năș
tea din cerințele tir- 
gului de fiece simbă- 
tă, unde cumpărătorii, 
țărani din satele im- 
prejmuitoare. oameni 
cu gust. preferau 
ceea ce era mai bun, 
mai deosebit ca fru
musețe. La modul 
cult, latura artistică, 
cu totul originală și 
de o superioritate in
contestabilă a cera
micii de la Horezu, a 
fost descoperită și a 
intrat în preocupările 
specialiștilor mai tir- 
ziu decît s-ar putea

crede, iar odată cu 
aceasta a evoluat in 
sensuri multiple pro
ducția artizanală în
săși. O seamă de ta- 
lentați ceramiști. păs- 
trind filoanele vechi 
ale meseriei, au adău
gat pămîntului mo
delat la străvechea 
roată, smălțuit și gra
vat, ars după tehnica 
păstrată din tată-n 
fiu, propriul lor spi
rit creator.

Va fi desființată 
cumva, prin ridicarea 
la treaptă de ramură 
industrială de produc
ție. ceramica artiza
nală ? — se vor fi in- 
trebind numeroși iu
bitori ai obiectelor de 
lut modelate cu mina, 
piesă cu piesă. Nu se 
va întimpla așa ceva. 
O fabrică de obiecte 
de ceramică ce ar pu
tea să fie construită 
la Horezu, fără să 
anuleze creația arti- 
zanală. ar face să 
crească și să se răs- 
pîndească și mai mult 
faima și producția 
meșterilor populari. 
Ceramica de fabrică, 
purtînd ca semn de 
distincție cocoșul sti
lizat, va încorpora, 
după cum este lesne

Cronica zilei
Luni dimineața a plecat în Libia 

o delegație guvernamentală română, 
alcătuită din tovarășii Gheorghe 
Pană, membru al Comitetului Poli
tic Executiv al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Consiliului Central al U- 
niunii Generale a Sindicatelor din 
România, și Cornel Pacoste, adjunct 
al ministrului afacerilor externe, 
pentru a participa la festivitățile 
prilejuite de aniversarea revoluției 
libiene.

Pe aeroportul Otopeni, delegația a 
fost condusă de tovarășul Gheorghe 
Petrescu, membru al C.C. al P.C.R., 
vicepreședinte al Consiliului Cen
trai al U.G.S.R., de alți reprezentanți 
al U.G.S.R. și ai Ministerului Aface
rilor Externe.

La plecare a fost prezent ambasa
dorul R. A. Libiene la București, 
Iahia Zakaria Al-Mukadami.

¥
în cursul vizitei de prietenie pe 

care a întreprins-o în tara noastră, 
la invitația C.C. al P.C.R.. lt. col. 
Youssouf Traore, membru al Comi
tetului Militar de Eliberare Națio
nală din Mali, șef al Comisiei de 
arbitraj, a avut convorbiri la Minis
terul Comerțului Exterior și Coope
rării Economice Internationale, la 
Comitetul județean Brașov al P.C.R. 
și la Comitetul municipal Constanta 
al P.C.R.

Oaspetele a vizitat, de asemenea, 
obiective economice, sociale și cul
turale din municipiul București, din 
județele Constanta, Brașov și Pra
hova.

La încheierea vizitei, lt. col. Yous
souf Traore s-a întilnit, la sediul 
C.C. al P.C.R.. cu tovarășii Ștefan 
Andrei, membru supleant al Comi
tetului Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., și Constantin Vasiliu, 
adjunct de șef de secție la C.C. al 
P.C.R. Cu acest prilej a avut loc un 
schimb de vederi în probleme de in
teres comun privind dezvoltarea. în 
continuare, a raporturilor de colabo
rare prietenească, pe plan politic, e- 
conomic, tehnic și în alte domenii, 
între cele două țări și popoare.

★
Ministrul afacerilor externe al Re

publicii Socialiste România, George 
Macovescu, a trimis o telegramă de 
felicitare ministrului afacerilor ex
terne al Republicii Trinidad-Tobago, 
Cuthbert Joseph, cu ocazia Zilei na
ționale a acestei țări.

★
Ministrul afacerilor externe al Re

publicii Socialiste România. George 
Macovcscu, a transmis o telegramă 
de felicitare ministrului afacerilor 
externe al Malayeziei, Tengku Ah
mad Rithaudden, cu ocazia Zilei na
ționale a acestei țări.

★
Luni a părăsit Capitala delegația 

Comitetului sovietic al veteranilor 
de război, condusă de general-colo
nel Belcenko Serghei Savici. mem
bru în biroul prezidiului comitetu
lui. care, la invitația Comitetului 
foștilor luptători antifasciști din Re
publica Socialistă România, a făcut 
o vizită în țara noastră. Membrii 
delegației au participat la manifes
tările consacrate celei de-a 32-a a- 
niversări a eliberării României de 
sub dominația fascistă și au avut 
convorbiri cu reprezentanți ai Comi
tetului foștilor luptători antifasciști 
și Comitetului organizatoric al vete
ranilor din războiul antifascist. Oas
peții au vizitat obiective economice 
și culturale din județele Brașov, 
Dîmbovița, Constanța și Arad.

★
Cu ocazia Zilei naționale a Repu

blicii Arabe Libiene, Institutul ro
mân pentru relațiile culturale cu 
străinătatea a organizat luni în Ca
pitală o manifestare culturală.

Au participat membri ai conduce
rii Ligii române de prietenie cu po
poarele din Asia și Africa, repre
zentanți ai Ministerului Afacerilor 
Externe, Consiliului Culturii și E- 
ducației Socialiste, oameni de artă și 
cultură, un numeros public.

Au fost de față Iahia Zakaria Al- 
Mukadami, ambasadorul Republicii 
Arabe Libiene, și membri ai amba
sadei.

★
Luni. 30 august a.c., a părăsit de

finitiv Capitala Pentti Suomela, am
basador extraordinar și plenipoten
țiar al Finlandei în Republica Socia
listă România, care și-a încheiat mi
siunea în țara noastră.

★
Luni dimineața, nava-școală ..Mir

cea" s-a reîntors din marșul de in
strucție executat în Oceanul Atlan
tic. în timpul călătoriei, nava a efec
tuat vizite și escale în porturi de pe 
țărmurile Atlanticului și Mediteranei 
și a participat la „Regata velierelor 
mari" — competiție ce a avut loc în 
cadrul manifestărilor prilejuite de 
sărbătorirea bicentenarului indepen
dentei S.U.A.

★
Cu prilejul Zilei Armatei Republi

cii Turcia, atașatul militar, aero și 
naval al acestei țări la București, co
lonel Yilmaz Oral, a oferit, luni sea
ra, un cocteil.

Au participat general-colonel Ste- 
rian Tircă. adjunct al ministrului a- 
părării naționale, generali și ofițeri 
superiori, ziariști.

Erau prezenti șefi de misiuni di
plomatice, atașați militari acreditați 
la București și alți membri ai corpu
lui diplomatic. (Agerpres) 

de înțeles, munca, 
experiența și fantezia 
producătorilor actuali, 
singurii muncitori ca
lificați in această ra
mură de activitate, 
fără însă a-i anula 
ca personalități crea
toare în propriul lor 
mediu artizanal. Ce
ramica de fabrică va 
putea fi întâlnită pe 
mesele restaurante
lor, în primul rind 
ale celor cu specific 
turistic, ca obiecte de 
uz permanent, iar nu 
numai ca elemente de 
decor, ca mățfuri in 
magazine — farfurii, 
talere, căni, vase de 
flori — pentru între
buințări de toate zi
lele.

Către sfîrșitul ac
tualului deceniu, în
cheiere a actualei 
perioade cincinale, 
trecătorul, obișnuit 
cu calmul fostului 
tîrg, va fi surprins 
de apariția industriei 
în această zonă, de 
mutațiile pe plan ur
banistic și social aduse 
de industrie. Hore
zul industrial, subiect 
inedit.

N. Popescu- 
BOGDANEȘTI

ZIUA INDEPENDENȚEI STATULUI 

TRINIDAD-TOBAGO

Excelenței Sale Domnului ELLIS CLARKE
Președintele Republicii Trinidad-Tobago

PORT OF SPAIN
Sărbătoarea națională a țării dumneavoastră îmi oferă plăcutul prilej 

de a vă adresa cordiale felicitări și cele mai bune urări de fericire perso
nală, de noi progrese poporului prieten din Trinidad-Tobago.

Folosesc acest prilej pentru a-mi exprima convingerea că bunele re
lații de prietenie, colaborare și înțelegere reciprocă dintre România și Tri
nidad-Tobago vor cunoaște o evoluție ascendentă, în folosul celor două 
țări și popoare, al edificării unei lumi mai bune și mai drepte.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele. Republicii Socialiste România

Excelenței Sale
Domnului ERIC EUSTACE WILLIAMS

Primul ministru al Republicii Trinidad-Tobago
PORT OF SPAIN

Cu ocazia aniversării proclamării independenței țării dumneavoastră, 
îmi este deosebit de plăcut să vă transmit călduroase felicitări și cele mai 
bune urări de fericire personală.

îmi exprim convingerea că legăturile de prietenie și colaborare dintre 
România și Trinidad-Tobago vor continua să se dezvolte, în interesul celor 
două țări și popoare, al păcii și colaborării internaționale.

MANEA MĂNESCU
Prim-ministru

al Guvernului Republicii Socialiste România

Tînărul stat insular 
Trinidad-Tobago săr
bătorește astăzi 14 ani 
de la dobindirea in
dependenței. Cele 
două insule compo
nente, situate în 
nord-estul Americii 
de Sud, avînd o su
prafață de 5128 kmp 
și o populație de pes
te un milion de locui
tori, fac parte din 
Arhipelagul Antilelor 
Mici. De la descoperi
rea in anul 1498, de 
către Columb. a insu
lei Trinidad și pînă la 
31 august 1962, data 
câștigării independen
ței in cadrul Com- 
monwealthului, aces
te teritorii au cunos
cut soarta tipică a 
posesiunilor colonia

le, cu tot cortegiul lor 
de consecințe.

în scurta perioadă 
de la obținerea neatîr- 
nării, autoritățile de 
la Port of Spain au 
inițiat un șir de mă
suri de valorificare in 
interesul național a 
resurselor naturale 
ale tării, în primul 
rind petrolul și gaze
le. de reglementare a 
investițiilor străine, 
de diversificare a eco
nomiei și, totodată, 
de stimulare a ra
murilor industriale de 
bază — industria pe
trochimică și industria 
farmaceutică, precum 
și a turismului.

Se poate aprecia cu" 
satisfacție că relațiile 
de prietenie statorni

Realizări ale Institutului de cercetare 
și proiectare pentru construcții navale Galați

Institutul de cercetare și pro
iectare pentru construcții na
vale Galați (ICEPRONAV) are 
un rol decisiv în asigurarea de 
documentații pentru construcția 
de nave, în dezvoltarea conti
nuă a acestui important sector. 
Institutul a împlinit un deceniu 
de la înființare, această primă 
etapă a sa de funcționare fiind 
deosebit de fructuoasă, dacă o 
privim prin prisma dezvoltării 
impetuoase pe care a cunos- 
cut-o și o cunoaște industria 
construcțiilor navale din Româ
nia. După cum ne relata tova
rășul inginer Lucian Aburel, 
directorul ICEPRONAV Galați, 
aici se elaborează proiecte pen
tru diverse tipuri de nave : 
vase maritime de 7 500—55 000 
tdw, pentru transportat mărfuri 
în vrac, de 1 100—15 000 tdw pen
tru transportat mărfuri gene
rale, nave maritime conteineri- 
zate de 2 000—8 500 tdw. nave

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT O SPORT • SPORT • SPORT

Actualitatea la tenisfotbal.- Divizia A, etapa a doua
REZULTATELE ETAPEI

S.C. Bacău — A.S.A. Tg. Mureș 
1—0 (0—0) ; Univ. Craiova — Steaua 
0—2 (0—1) ; Sportul stud. — Poli
tehnica Iași 3—1 (1—1) ; F.C. Con
stanta — Progresul București 0—0 ; 
Jiul — F.C. Corvinul Hunedoara 1—1 
(0—1) ; Dinamo — U.T.A. 7—0 (5—0) ; 
F.C. Argeș — Rapid 1—0 (0—0) ; F.C. 
Bihor — „Poli" Timișoara 1—0 (0—0) ; 
F.C.M. Reșița — F.C.M. Galați 4—1 
(1-0).

ETAPA VIITOARE 
(miercuri 1 septembrie)

F.C. Corvinul Hunedoara — F.C.M. 
Reșița ; Sportul studențesc — Pro
gresul București (Stadionul 23 Au
gust. ora 14) ; Dinamo — Steaua 
(Stadionul 23 August, ora 16) ; F.C. 
Bihor — A.S.A. Tg. Mureș ; Sport 
Club Bacău — F.C.M. Galați ; „Poli"

VOLEI: TROFEUL „TOMIS"
După o zi de repaus, luni au fost 

reluate la Constanța întrecerile com
petiției internaționale masculine de 
volei pentru „Trofeul Tomis". Echi
pa R. D. Germane a învins cu 3—0 
(15—3, 15—11, 15—12) selecționata
Bulgariei, iar Ungaria a întrecut cu 
3—0 (15—5, 18—16, 15—6) reprezen
tativa Spaniei.

Sportivi romani in întreceri internaționale
Campionatele balcanice de călărie 

s-au încheiat in localitatea bulgară 
Șumen cu proba de obstacole rezerva
tă echipelor de seniori. Victoria a re
venit formației României (Oscar Recer, 
Alexandru Bozah. Constantin Vlad și 
Dumitru Velea) — 20 puncte, urma
tă de echipele Bulgariei — 36 punc
te. Greciei. Iugoslaviei și Turciei.

La actuala ediție a competiției, 
sportivii români s-au numărat prin
tre protagoniști, cucerind trei titluri 
de campioni balcanici.

★
în localitatea poloneză Sieradze au
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Extragerea I : Cat. 3 : 3,60 variante 
a 10 591 lei ; Cat. 4 : 9,60 a 3 972 lei ; 
Cat. 5 : 40,85 a 933 lei ; Cat. 6 : 
1 766,95 a 40 lei.

REPORT CATEGORIA 1 : 344 354 
lei : Cat. 2 : 83 297 lei.

Extragerea a Il-a : Cat. A : 1 va
riantă 25% autoturism „Dacia 1 300“ 

cite între România și 
Trinidad-Tobago cu
nosc o dezvoltare po
zitivă. Fără îndoială 
că în aceasta își gă
sesc expresie raportu
rile prietenești dintre 
România și. în gene
ral, țările Americii 
Latine, statele care au 
pășit pe calea dezvol
tării independente. Vi
zita efectuată anul 
trecut în țara noastră 
de primul ministru 
Eric Williams, docu
mentele semnate cu 
acest prilej au deschis 
noi și rodnice per
spective de amplifica
re a colaborării dintre 
cele două țări în folo
sul reciproc, al cauzei 
păcii și înțelegerii in
ternaționale.

fluviale pînă la 7 000 tone pen
tru transportat mărfuri, precum 
și remorchere fluviale, nave 
tehnice, nave fluviale de pasa
geri. documentații pentru me
canisme și instalații de punte, 
echipament electronic naval și 
altele.

în cadrul institutului găâă- 
țean se efectuează fructuoase 
cercetări în vederea elaborării 
documentarilor tehnice pentru 
asimilarea de noi tipuri de 
nave, pentru adoptarea unor 
soluții constructive modeme, 
pentru optimizarea dimensio
nării structurilor corpului na
vei, pentru mărirea duratei și 
siguranței în exploatare. Fru
moasele realizări obținute aici 
sînt rezultatul muncii întregu
lui colectiv al institutului, atît 
a celui din Galați, cit și a spe
cialiștilor din filialele institutu
lui de la Constanta. Brăila. 
Drobeta Tr. SeVerin și județul 
Ilfov. (Dan Plăeșu).

Timișoara — Univ. Craiova ; F.C. 
Constanta — U.T.A ; Politehnica 
Iași — F.C. Argeș ; Rapid — Jiul 
(joi, stadionul Republicii, ora 16).

CLASAMENTUL
1- 2. Steaua 2 2 0 0 3—0 4

Sportul stud. 2 2 0 0 4—1 4
3. F.C.M. Reșița 2 1 1 0 5—2 3

4— 5. S.C. Bacău 2 1 1 0 1—0 3
Jiul 2 1 1 0 2—1 3

6. Dinamo 2 1 0 1 8—3 2
7. Univ. Craiova 2 1 0 1 5—3 2

8—10. A.S.A. 2 1 0 1 2—1 2
„Poli" Timișoara 2 1 0 1 3—2 2
Rapid 2 1 0 1 2—1 2

11—12. F.C. Argeș 2 1 0 1 1—2 2
F.C. Bihor 2 1 0 1 1—2 2

13—14. F.C. Corvinul 2 0 1 1 1—2 1
F.C. Constanta 2 0 1 1 0—1 1

15. Politehnica Iași 2 0 1 1 2—4 1
16. Progresul 2 0 1 1 1—5 1
17. U.T.A. 2 0 1 1 0—7 1
18. F.C.M. Galați 2 0 0 2 1—5 0

înaintea ultimelor două jocuri, în 
clasament pe primul loc se află echi
pa României cu 6 puncte, urmată de 
R. D. Germană — 6 puncte. Unga
ria — 6 puncte (toate meciurile ju
cate), Bulgaria — 3 puncte și Spa
nia — 3 puncte. Astăzi au loc întîl- 
nirile România — R. D. Germană și 
Bulgaria — Spania.

luat sfîrsit întrecerile competiției in
ternaționale de lupte „Cupa Priete
nia", la care au participat peste 200 
de tineri sportivi din 10 țări.

Printre ciștigătorii concursului de 
lupte greco-romane s-a numărat și 
sportivul român Ion Draica, clasat pe 
primul loc la categoria 75 kg. Ion Te- 
cuceanu (60 kg) și Mihai Luță (65 kg) 
s-au situat pe locul trei la categoriile 
respective.

în competiția de lupte libere. Va- 
sile Stănescu și Vasile Pușcașu au 
ocupat locul trei la categoriile 70 kg 
și, respectiv. 87 kg.

și 4 variante 10% a 28 000 lei ; Cat. 
B : 8,05 a 4 635 lei ; Cat. C : 34,30 a 
1 088 lei ; Cat. D : 1 318,65 a 60 lei ; 
Cat. E : 57,95 a 200 lei ; Cat. F : 
1 376,75 a 40 lei.

REPORT CATEGORIA A : 300 205 
lei.

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ

A MALAYEZIEI

Maiestății Sale
SULTAN YAHAYA PUTRA IBNI 

AL-MARHUM SULTAN IBRAHIM
Regele Malayeziei

KUALA LUMPUR
Cu ocazia celei de-a 19-a aniversări a Zilei naționale a Malayeziei, am 

plăcerea să adresez Maiestății Voastre cele mai sincere felicitări, precum și 
urări de sănătate și fericire personală, de progres și prosperitate poporului 
malayezian prieten.

îmi exprim convingerea că bunele relații dintre țările noastre se vor 
dezvolta și diversifica în viitor spre binele popoarelor noastre, al promovării 
păcii și înțelegerii in lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste Româtlia

Kuala Lumpur, ca
pitala Malayeziei, în
fățișează o sinteză a 
prefacerilor petrecu
te în viața acestei țări 
din sud-estul Asiei 
după proclamarea, la 
31 august 1957, a in
dependenței sale. Ală
turi de monumentele 
arhitectonice vechi 
și cartierele tradițio
nale din epoca colo
nială, metropola ma- 
layeziană etalează 
edificii în stil mo
dern, cum sînt clădi
rea parlamentului, 
diferite instituții, ho
teluri. blocuri de lo
cuințe. Impresionează 
în mod deosebit cele 
două platforme in
dustriale din apropie
rea capitalei — Peta-

Iing Jaya și Bătu 
Tiga — cu întreprin
derile lor diversifica
te de prelucrare a re
surselor naturale — 
cositor, lemn, cauciuc, 
ulei de palmier (aces
te produse situează 
Malayezia pe primul 
loc printre producă
torii mondiali), petrol, 
fibre etc. O infra
structură tot mai dez
voltată cu artere de 
comunicație pe uscat, 
pe apă și în aer. cu 
zone de recreație și 
instituții de interes 
social și cultural se 
adaugă noilor con
strucții, conferind ca
pitalei un rol de prim 
ordin în dezvoltarea 
întregii țări.VREMEA ÎN LUNA SEPTEMBRIE

Luna septembrie a acestui an va 
fi, potrivit prognozei Institutului 
meteorologic, în general frumoasă. 
Se așteaptă ca temperaturile aeru
lui să fie apropiate de valorile nor
male. Cantitățile de precipitații ce 
vor cădea vor fi în jur de normal 
pentru această perioadă în prima 
decadă și mai mici, îndeosebi în 
vestul și sudul țării, în ultimele 
două decade.

între 1 și 6 septembrie vremea va 
fi relativ călduroasă. Cerul va fi va
riabil cu înnorări mai accentuate 
după-amiaza, cînd vor cădea ploi lo
cale mai ales sub formă de averse 
și însoțite de descărcări electrice. 
Temperaturile minime vor fi cuprin
se între 7 și 17 grade, iar maximele 
între 20 și 28 grade, local mai ridi
cate în' sud-estul țării.

Va urma apoi, între 7 și 11 sep
tembrie, o vreme în general insta
bilă și în răcire ușoară. Cerul va fi 
mai mult noros și, local, va ploua. 
Vintul va sufla moderat. Tempera
turile minime vor oscila între 5 și 
15 grade, iar maximele între 15 și 
23 grade.

în continuare, în perioada 12—17 
septembrie, timpul va fi în general 
frumos, cu cer variabil. înnorări 
mai accentuate se vor semnala în 
nordul și estul țării, unde vor că
dea ploi locale, de scurtă durată și 
însoțite de descărcări electrice. Tem
peraturile minime vor fi cuprinse 
între 4 și 14 grade, iar maximele în
tre 15 și 23 grade.

între 18 și 23 septembrie vremea 
va fi în general frumoasă, cu cer 
variabil. în sud-estul țării se vor 
produce . înnorări mai accentuate și, 
local, vor cădea ploi slabe și va 
burnița. Vîntu] va sufla moderat, cu 
unele intensificări în estul țării.

începînd de astăzi și pină dumi
nică. 5 septembrie, terenurile arenei 
„Pelikan" din Mamaia vor găzdui 
întrecerile competiției internaționale 
de tenis pentru tineret „Cupa Spe
ranțelor".

La turneu și-au anunțat partici
parea jucători și jucătoare din Bul
garia. Cehoslovacia. R. D. Germană, 
R. F. Germania. Polonia, S.U.A., Tu
nisia și Ungaria.

Din lotul României fac parte prin
tre alții : Andrei Dirzu. Florin Se- 
gărceanu. Elena Jecu și Maria Ro
manov.

★
Turneul internațional de tenis de la 

South Orange (New Jersey) s-a în
cheiat cu victoria jucătorului român 
Ilie Năstase. care l-a întrecut în fi
nală cu 6—4. 6—2 pe americanul 
Roscoe Tanner. Partida a durat o oră 
și 15 minute. Este pentru a treia oară 
cînd Ilie Năstase cîștigă acest tur

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
KARTING

A patra etapă a Campionatului na
tional de karting desfășurată dumi
nică 29 august la Brașov a fost do
minată de sportivii orașului gazdă 
care au cîștigat trei din cele patru 
clase de cilindree, în următoarea or
dine : clasa 50 cmc — juniori : S. Boț 
(C.S.U, Brașov) ; clasa 50 cmc — se
niori : Gh. Urdea (C.S.U. Brașov) ; 
clasa 125 cmc : Ct. Nedelcu (C.S.U. 
Brașov) ; clasa 175 cmc : M. Natanail 
(Cibinium Sibiu).

ATLETISM
Cu prilejul unui concurs atletic 

desfășurat la Varșovia, campionul o- 
limpic Jacek Wszola (Polonia) a cîști
gat proba de săritură in înălțime cu 
performanta de 2,26 m. Jacek Wszola 
a eșuat în tentativa de doborire a 
recordului european, detinut de atle
tul sovietic Valeri Brumei cu 2,28 m, 
ratind cele trei încercări efectuate la 
2.29 m.

Cu rezultate excelente s-a înche
iat și proba de săritură cu prăjina, 
in care sportivii polonezi Tadeusz 
Slusarski și Wojciech Buciarski au 
realizat 5,50 m. Pe locul trei s-a cla
sat Wladislaw Kozakiewicz — 5,40 m.

★
în cadrul concursului internațional 

de atletism de la Rieti (Italia), spor
tivul kenyan Mike Boit a ciștigat 
proba de 800 m cu timpul de 
l’44”96/100. Pe locurile următoare s-au 
clasat iugoslavul Milovan Savici — 
l’45”84/100 și americanul Marc Begher 
— l’46”28/100. în timp ce recordmanul 
tanzanian Filbert Bayi s-a situat pe 
locul cinci, cu 1’48”95/100.

Cunoscutul sprinter italian Pietro 

între România și 
Malayezia s-au sta
tornicit și se dezvol
tă raporturi de co
laborare pe diverse 
planuri, cursul lor as
cendent fiind pus în 
evidentă de multiple 
vizite reciproce Ia ni
vel guvernamental, de 
un șir de documente 
de colaborare înche
iate în ultimii ani. O 
asemenea evoluție co
respunde intereselor 
ambelor popoare și. 
în același timp, cau
zei colaborării inter
naționale. lnscriindu- 
se ca un aport la cau
za făuririi noii ordini 
politice și economice 
mondiale.

Temperaturile minime vor oscila în
tre 2 și 12 grade, iar maximele între 
13 și 23 grade. Dimineața și seara 
se va produce ceață.

Ultimele zile ale lunii septembrie 
vor fi frumoase și călduroase, cu 
cer mai mult senin și ploi izolate. 
Temperaturile minime vor fi cuprin
se Intre 4 și 12 grade, iar maximele 
între 17 și 27 grade, local mai ridi
cate. Izolat se va semnala ceață 
slabă

(Agerpres)

vremea
Ieri In țară: Vremea a fost In ge

neral frumoasă, cu cerul variabil, mal 
mult senin în zonele din sud. In cursul 
după-amiezii s-au semnalat averse de 
ploaie cu totul izolate. Vintul a suflat 
moderat cu intensificări locale în Banat. 
Izolat, in Transilvania și masivul Bu- 
cegl s-a semnalat ceață. Temperatura 
aerului, la ora 14, era cuprinsă intre 
19 grade la Avrămeni și 28 de grade 
la Chișineu Criș. In București: Vremea 
a fost frumoasă, cu cerul variabil, mai 
mult senin in cursul dimineții. Vintul 
a suflat slab.

Timpul probabil pentru zilele de 1, 
2 și 3 septembrie. In țară: Vreme căl
duroasă, mai ales la începutul interva
lului. Cerul va fi variabil, cu înnorări 
mai accentuate în vestul țării, unde, 
local, va ploua. Vint slab pînă la po
trivit. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse Intre 10 și 18 grade, mai cobo- 
rîte în estul Transilvaniei, iar maxi
mele între 22 și 30 de grade, izolat mai 
ridicate la începutul intervalului. In 
București: Vremea va fi călduroasă, cu 
cerul variabil, mal mult senin noaptea 
șl dimineața. Vînt slab. Temperatura 
în creștere, mal ales Ia începutul in
tervalului.

neu. Tenismanul român a mai' termi
nat învingător la edițiile din anii 1972 
și 1975.

în finala probei de dublu bărbați, 
perechea americană Fred McNair— 
Marty Riessen a dispus cu 7—5, 4—6, 
6—2 de cuplul Ilie Năstase (Româ
nia)—Vitas Gerulaitis (S.U.A.).

★
Suedezul Bjdrn Borg și americanul 

Harold Solomon își vor disputa finala 
turneului internațional de tenis de 
la Brookline (Massachusetts). în se
mifinale, Borg l-a eliminat cu 7—6, 
6—2, 6—1 pe americanul Eddie Dibbs, 
iar Solomon l-a învins cu 4—6. 6—2, 
6—2. 7—5 pe mexicanul Raul Rami
rez. ’

Rezultate înregistrate în sferturile 
de finală ale probei de dublu : Ruf- 
fels. Stone—Alexander. Estep 6—2, 
6—4 ; Cahill. Whitlinger—Smith, Pa- 
sarell 7—5, 6—1.

Mennea și-a adjudecat victoria în 
cursa de 200 m. cu 20”41/100, iar en
glezul Dave Jenkins a fost crono
metrat în proba de 400 m cu timpul 
de 45”96/100.

Alte rezultate : masculin : 1 500 m 1 
Mike Durkin (S.U.A.) — 3*46”19/100 ; 
săritura în înălțime : Dwight Stones 
(S.U.A.) — 2,24 m ; feminin : sări
tura în înălțime : Sara Simeoni (Ita
lia) — 1,80 m ; 100 m garduri : I. On- 
gar (Italia) — 14’04/100.

ȘAH
După consumarea a cinci runde, In 

turneul international de șah de la 
Reykjavik, conduce marele maestru 
islandez Fridrik Olafsson. cu 4 punc
te, urmat de Johansson (Islanda), 
Najdorf (Argentina) și Tukmakov 
(U.R.S.S.) — toți cu cîte 3,5 puncte 
etc.

în runda a 5-a. Olafsson l-a în
vins pe Matera. iar Johansson a cîști
gat la Angantysson Tukmakov a re
mizat cu Vesterinen. rezultat con
semnat și în partidele Keene—Naj
dorf și Vukevlci—Olafsson.

ÎNOT
„Cupa Europei" la sărituri în apă 

a fost ciștigată la actuala ediție de 
echipele R. D. Germane, clasate pe 
primul loc. atît în întrecerea mascu
lină. cît și în cea feminină.

în ultima probă a competiției, des
fășurată la Edinburgh. Christa Kohler 
(R. D. Germană) a terminat învin
gătoare Ia trambulină cu 443,07 punc
te. fiind urmată de Alison Drake (An
glia) — 418.44 puncte și Ursula 
Moeckel (R. D. Germană) _  418,14
Puncte.
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Manifestări
Zilei naționale

în cadrul manifestărilor organizate 
peste hotare cu prilejul sărbătorii na
ționale a României, în localitatea fran
ceză Noisy-le-Sec a fost inaugurată 
o expoziție cu tema „Viața cultu
rală și artistică din România". Ex
poziția a fost organizată sub auspi
ciile ambasadei țării noastre la 
Paris și ale primăriei orașului.

La Institutul internațional din 
Bonn-Bad Godesberg din R. F. Ger-

consacrate 
a României 

mania a avut loc o seară culturală 
românească Ia care au participat re
prezentanți ai vieții publice vest- 
germane, precum și membri ai am
basadei țării noastre.

O manifestare similară a avut loc 
și la Centrul cultural din orașul 
Rakka din Siria, unde a fost pre
zentată expoziția de fotografii „As
pecte din România" și au fost pro
iectate filme documentare românești.

BELGRAD

Convorbire
BELGRAD 30 — Corespondentul 

nostru transmite : Tovarășul Ștefan 
Andrei, membru supleant al Comi
tetului Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R.. a fost primit luni, la 
Belgrad, de tovarășul Stane Dolanț, 
secretarul Comitetului Executiv al 
Prezidiului C.C. al U.C.I.

Oaspetele a fost însoțit de Vasile 
Șandru, adjunct de șef de secție la 
C.C. al P.C.R. A fost, de asemenea,

prietenească
prezent ambasadorul României in 
Iugoslavia, Virgil Cazacu.

într-o atmosferă tovărășească, de 
caldă prietenie, au fost abordate 
probleme privind dezvoltarea în 
continuare a relațiilor de prietenie 
și colaborare dintre P.C.R. și U.C.I., 
dintre Republica Socialistă România 
și R.S.F. Iugoslavia. în cursul con
vorbirii au fost, de asemenea, dis
cutate unele aspecte ale situației in
ternaționale actuale.

l „In Spania, democrația nu se poate realiza 
fără partidul comunist"

Un interviu al tovarășei Dolores Ibarruri

AFRICA DE SUD

Noi acțiuni împotriva politicii de apartheid
Cel puțin 6 persoane au fost ucise la Soweto de poliția regi

mului de la Pretoria
JOHANNESBURG 30 (Agerpres). 

— Cel puțin șase persoane au fost 
ucise, duminică seara și luni dimi
neața, în cursul incidentelor care an 
opus pe manifestanții de culoare 
forțelor de ordine din Soweto, oraș- 
satelit al Johannesburgului. Noile 
ciocniri reprezintă o continuare a 
luptei antiapartheid inițiată de popu
lația de culoare împotriva autorită
ților rasiste din Africa de Sud. Ac

țiunile represive ale poliției declan
șate împotriva manifestanților s-au 
soldat, spre exemplu, numai în săp- 
tămîna trecută, la Soweto, cu 35 de 
morți, numeroși răniți și masive a- 
restări. între timp au fost descope
rite noi cadavre la Mzimhlope, Or
lando și Orlando-west, victime ale 
campaniei de intimidare inițiate de 
guvernul sud-african împotriva gre
viștilor de la diverse întreprinderi.

EVOLUȚIA SITUAȚIEI DIN LIBAN■ ■
• Schimburile de tocuri au slăbit in intensitate • întrunirea 
miniștrilor arabi de externe a fost aminată pentru sîmbătă

• Reprezentantul Ligii Arabe în Liban a sosit la Cairo
BEIRUT 30 (Agerpres). — Schim

burile de focuri au slăbit în intensi
tate- duminică noaptea și în cursul 
zilei de luni la Beirut și în zona din 
jurul orașului-port Tripoli din nordul 
tării. Confruntări mai puternice au 
avut loc în cîteva localități situate 
la sud de capitala libaneză.

Duminică seara a avut loc o reu
niune la care au participat președin
tele Suleiman Frangieh, Camille 
Chamoun, ministrul de interne, și 
Pierre Gemayel, lider al Falangelor 
libaneze.

CAIRO 30 (Agerpres). — Reuniu
nea miniștrilor arabi de externe, 
convocată pentru miercuri. în vede
rea stabilirii datei și locului de des
fășurare a unei conferințe la nivel 
Înalt a statelor arabe avînd ca obiect 
al dezbaterilor evoluția situației din

Liban, a fost amînată pentru sîm
bătă — s-a anunțat la sediul dm 
Cairo al Ligii Arabe. Decizia a fost 
luată la cererea mai multor state 
arabe — s-a precizat în capitala e- 
gipteană.

Această schimbare a datei atrage 
după sine și amînarea sesiunii ordi
nare a Ligii Arabe. Ea va avea loc, 
în noile condiții, luna viitoare.

Hassan Sabri El Kholi, reprezen
tantul Ligii Arabe în Liban, a sosit 
la Cairo, venind de la Damasc, în 
vederea prezentării unui raport pe 
marginea misiunii sale de mediere 
în cadrul conflictului din Liban.

După cum s-a mai anunțat, la 
Cairo se află, in același scop, Farouk 
Kaddoumi. șeful Departamentului 
Politic al Organizației pentru Elibe
rarea Palestinei.

Măsurile de combatere a șomajului 
în Piața comună sînt ineficiente

— apreciază un grup
BRUXELLES 30 (Agerpres). — 

Măsurile pentru combaterea șoma
jului în Piața comună — fenomen 
care afectează în prezent peste 5 
milioane de oameni ai muncii din 
țările membre — sînt ineficiente, 
apreciază un grup de oameni 
de știință de la universitățile 
din Munchen. Paris, Oxford și 
Stockholm. Actuala criză economică 
— se arată într-un raport elaborat 
de oamenii de știință, în urma cer
cetărilor efectuate — va determina 
o creștere a numărului șomerilor în

de oameni de știință
țările Pieței comune. Specialiștii a- 
preciază ca iluzorii speranțele că 
înviorarea activității economice, 
după perioada actuală de criză, va 
soluționa problema asigurării locu
rilor de muncă în economiile țărilor 
respective. în condițiile actuale, a- 
preciază autorii raportului, firmele 
și întreprinderile vor canaliza inves
tițiile mai curind spre sporirea pro
ductivității muncii decît spre crearea 
de noi locuri de muncă, ceea ce ar 
permite și soluționarea problemei 
șomajului în țările Pieței comune.

încheierea lucrărilor Congresului 
P. C. din Reunion

SAINT DENIS 30 (Agerpres). — 
In orașul Le Port s-au încheiat lu
crările celui de-al IV-lea Congres 
al Partidului Comunist din Reunion.

Reuniunea Prezidiului 
C. C. al P. C. din Japonia

TOKIO 30 — Corespondentul A- 
gerpres transmite : La Tokio a avut 
loc o reuniune a Prezidiului C.C. al 
Partidului Comunist din Japonia, 
care a adoiptat un document privind 
activitatea partidului, legată de vii
toarele alegeri generale. Prezidiul a 
adoptat, de asemenea, un document 
intitulat „Puncte în dezbatere pri
vind administrația națională și po
litica de bază a P.C.J.". Președintele 
Prezidiului C.C., Kenji Miyamoto, a 
prezentat un raport asupra situației 
politice din țară.

După ședința prezidiului a avut 
îoc conferința națională a președin
ților comitetelor prefecturale ale 
P.C.J., care a aprobat poziția parti
dului in legătură cu alegerile gene
rale.

Plenara C. C. al P. C. 
din Danemarca

COPENHAGA 30 (Agerpres). — 
La Copenhaga a avut loc, la sfîrși- 
tul săptămînii trecute, plenara Co
mitetului Central al Partidului Co
munist din Danemarca. Participanții 
au analizat situația politică internă 
din țară și au adoptat o rezoluție 
în care sînt trasate sarcinile comu
niștilor danezi in lupta pentru apă
rarea intereselor clasei muncitoare.

Secretarul general al partidului. Paul 
Verges, a prezentat un amplu raport.

Delegații la congres au aprobat 
raportul C.C. și au adoptat o rezo
luție pe marginea lui.

Congresul a reales în funcția de 
secretar general al partidului pe to
varășul Paul Verges.

BELGRAD 30 (Agerpres). — în
tr-un interviu acordat agenției Ta- 
niug și televiziunii din Zagreb, pre
ședintele Partidului Comunist din 
Spania, Dolores Ibarruri, a declarat 
că în orice moment este gata să se 
întoarcă în tară, „indiferent de con
dițiile in care se va rezolva acest 
lucru". In actuala situație, „este ne
cesar să fim în țară pentru a ajuta 
lupta pentru democratizarea Spa
niei", a adăugat ea.

Dolores Ibarruri a relevat că 
în Spania transformarea democrati
că se poate înfăptui numai prin li
chidarea sistemului franchist, iar 
democrația nu se poate realiza fără 
partidul comunist. „în țara noastră 
totul se află în mișcare, iar societa
tea actuală spaniolă este în profun
dă contradicție cu sistemul puterii 
moștenite de pe timpul franchismu- 
lui, a declarat președintele P.C. din 
Spania. Criza guvernului Arias Na
varro a marcat falimentul politicii 
reformiste, deoarece franchismul nu 
se poate schimba pe baza propriilor
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sale legi, instituții și personalități. 
Trecerea de la dictatură la democra
ție nu este posibilă dacă. în preala
bil, nu se produce ruptura cu siste
mul vechi, cu tribunalele lui. cu 
Consiliul Național. Consiliul de co
roană și legile sale fundamentale. 
Aceasta este calea pe care noi am 
numit-o «ruptura prin înțelegere-".

„în ce privește guvernul lui 
Suarez. în declarația sa programati
că se vorbește de transformarea de
mocratică, incluzînd și cuvîntuț «am
nistie», interzis pînă acum, dar evo
luția reală a evenimentelor este de
parte de vorbe. Cel puțin pînă în 
prezent amnistia este limitată și nu 
a cuprins nici o treime din deținuții 
politici".

După ce a relevat că în urma 
luptei maselor populare în Spania 
se petrec lucruri care păreau impo
sibile în urmă cu cîteva luni, Do
lores Ibarruri a subliniat că. în ve
derea unui dialog cu guvernul, opo
ziția trebuie să fie unită.
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DE PRETUTINDENI
• „PĂSTORI" AERI

ENI. Turme uriașe de antilope 
de stepă, care numără, uneori, 
pînă la 10 000 de animale, re
prezintă o adevărată primejdie 
pentru ogoarele Kazahstanului 
sovietic. Din acest motiv, ele 
sînt în permanență suprave
gheate din avioane destinate a- 
cestui scop. Imediat ce una din 
turme se apropie de ogoare, 
echipajele avioanelor înștiințea
ză stațiile terestre, ale căror 
echipe, făcînd uz de mijloace 
speciale, dirijează animalele 
spre pășunile lor naturale.

agențiile de presă transmit:
Convorbiri lnoțiano-viet- 

HO2Î1GZ6 Președintele R.D.P. Laos, 
Sufanuvong, a primit delegația gu
vernamentală vietnameză, condusă 
de Le Thanh Nghi, vicepremier al 
guvernului R. S. Vietnam, care e- 
fectuează o vizită oficială la Vien
tiane. Luni, la Vientiane au început 
convorbirile oficiale laoțiano-vietna- 
meze. După cum transmite agenția 
V.N.A., au fost discutate aspecte ale 
cooperării bilaterale pe multiple 
planuri.

în Cuba s_a încheiat campania 
de propuneri de candidați pentru a- 
legerile de deputați în organele lo
cale ale puterii de stat. La 10 oc
tombrie vor avea loc primele ale

geri din Cuba pentru organele mu
nicipale ale puterii. Deputății aces
tor organe vor alege apoi reprezen
tanții în adunările provinciale și 
deputății în Adunarea Națională. 
Această etapă se va încheia la 2 de
cembrie, cind va avea loc sesiunea 
constitutivă a Adunării Naționale, 
în cadrul căreia se va alege Consi
liul de Stat și președintele aces
tuia care, potrivit Constituției, va fi 
șeful statului și, totodată, șeful gu
vernului cubanez.

Cea de-a 57-a conferin
ță a Asociației de drept in
ternațional
drid. Iau parte 
din numeroase

s-a deschis la Ma- 
peste 1 000 de juriști 
țări ale lumii, între

ÎN IRLANDA DE NORD

Ravagiile malnutriției
WASHINGTON 30 (Agerpres). — 

Directorul executiv al Fundației a- 
mericane de luptă împotriva foame
tei. Gerald Connolly, a lansat, în
tr-o declarație dată publicității la 
Washington, un apel la luptă împo
triva malnutriției în lume, care 
„ucide, în țările în curs de dezvol
tare, intre o pătrime și o cincime 
din copiii de pînă la cinci ani".

„Malnutriția. menționează declara
ția, nu face ravagii zguduitoare ca 
un cutremur de pămînt, nu se bu
cură de aceeași atenție ca foametea 
propriu-zisă, nu e localizată ca se
ceta, de pildă, dar în fiecare an u- 
cide mai multe ființe decît fiecare 
din aceste dramatice evenimente", 
în țările în curs de dezvoltare, mal
nutriția reprezintă astfel unul din 
factorii principali ai mortalității in
fantile.

Maladiile și apa
GENEVA 30 (Agerpres). — Numă

rul maladiilor pe glob ar putea să 
scadă cu 80 la sută dacă populația 
din țările sărace ar avea posibilita
tea să consume apă curată, se arată 
într-un raport dat publicității la 
Geneva de către un grup de experți 
ai Organizației Mondiale a Sănătății 
(O.M.S.).

Experțiî precizează că peste 
1 200 000 000 de oameni din țările în 
curs de dezvoltare — ceea ce re
prezintă o treime din populația 
lumii — duc lipsă de apă potabilă 
curată. In unele regiuni ale globu
lui, diverse maladii provocate de 
lipsa de apă sau de insalubritate 
afectează populații Întregi.

Prezențe 
culturale românești

TRIPOLI 30 (Agerpres). — In cadrul 
turneului său în Libia, ansamblul fol
cloric românesc „Țarina" a prezentat 
un spectacol în capitala libiană. la 
care au participat Muhammad Ah
med Al-Sharif, ministrul educației si 
învățămîntului. Abu Zaid Durba. 
subsecretar de stat la Ministerul de 
Externe, și alte personalități politice 
și culturale. Cu acest prilej, ministrul 
libian i-a felicitat pe membrii an
samblului pentru măiestria lor in
terpretativă. El a subliniat impor
tanta pentru popoarele român și li
bian a schimburilor de valori cultu
rale, care contribuie la o mai bună 
cunoaștere reciprocă.

SAN JOSE 30 (Agerpres). — La 
Institutul centroamerican de admi
nistrație publică din San Jose a a- 
vut loc o seară culturală consa
crată vieții si operei marelui sculp
tor român Constantin Brâncusi. In 
cadrul manifestării, care s-a bucu
rat de un deosebit succes, au fost 
prezentate filmele documentare ..Tara 
lui Brâncusi" și „Constantin Bran
cusi".

BERNA 30 (Agerpres). — In aula 
universității din Fribourg, ansamblul 
folcloric „Mara", din Sighetu Mar- 
matiei. a susținut în cadrul festiva
lului internațional de folclor un 
spectacol de gală.

Femeile au creat
Revista vest-germană „Der Spie

gel" a publicat un reportaj care re
liefează apariția in Irlanda de Nord 
a unui nou front al păcii, format 
din femei, mame și soții, catolice și 
protestante, hotărîte să apere viața 
copiilor lor. Referindu-se la apari
ția acestui front al păcii, revista 
scrie : 1

Numele ei era total necunoscut, 
dar acum îl știe întreaga Irlandă de 
Nord : Betty Williams, 32 de ani, 
catolică, mamă a doi copii, a făcut 
ceea ce părea imposibil. în mijlocul 
sărăcăciosului ghetto catolic din Bel
fast — Andersonstown — s-au adu
nat 10 000 de femei, între care multe 
protestante, venite din cartierele 
Shankill Road și Sandy-row. Ele 
cereau pace. Pentru prima dată în 
istoria Irlandei, femei catolice și 
protestante cîntau împreună același 
cintec. care pînă acum simboliza 
lupta catolicilor pentru drepturi ci
vile : „We Shall Overcome". Astfel, 
ceea ce părea de neconceput s-a pe
trecut.

Peisajul politic din Irlanda de 
Nord — la fel de sfîșiat și distrus 
ca și cartierele bombardate ale Bel- 
fastului și Derrysului — a căpătat 
o nouă forță : „Mothers for Peace", 
relevă „Der Spiegel".

Betty, al cărei soț este mai mult 
plecat pe mare și care pînă acum nu 
a avut nici o activitate politică, a 
acționat spontan după ce trei copii 
și-au pierdut viața în atentatele te-

un front al păcii
roriste ale Armatei Republicane Ir
landeze (I.R.A.).

Dar la acest mobil -de moment, 
scrie „Der Spiegel", se adaugă obo
seala generală provocată de războiul 
civil, iar după șapte ani de lupte se 
conturează o evoluție care îi înde
părtează chiar și pe foștii simpati- 
zanți ai extremiștilor de foștii lor 
eroi.

Fenomenul, care a debutat în 1969 
ca luptă pentru drepturile cetățe
nești ale catolicilor împotriva domi
nației establishment-ului protestant, 
iar la începutul deceniului nostru a 
dus la acțiunile ilegale ale I.R.A.. a 
denaturat. în ultimii ani. într-o fu
rie a asasinatelor și distrugerilor 
care a devenit tot mai lipsită de 
sens și tot mai autodistructivă. Din 
obiectivul proclamat de I.R.A. n-a 
mai rămas decît un vandalism uci- ' 
gător, care lovește în special în oa
menii de rînd.

Statistica acestui „război civil", 
arată în continuare revista vest-ger
mană, grăiește de la sine : în mica 
provincie cu 1,5 milioane locuitori 
au explodat, în această perioadă, 
peste 5 200 de bombe, au murit 1 608 
oameni — din care 1 210 civili. Sute 
dintre aceștia au fost uciși pentru 
un singur'- motiv — pentru că erau 
de altă credință decît asasinii lor. 
17 000 oameni au fost răniți ; sta
tistic, fiecare al 9-lea nord-irlandez 
a vărsat tribut de sînge iresponsabi
lității teroriștilor ; aproape fiecare 
familie a fost lovită, relevă „Der 
Spiegel".

care și România. In ședința inaugu
rală, vorbitorii au subliniat rolul 
dreptului internațional în edificarea 
unei noi ordini economice mondiale 
întemeiate pe justiție și echitate.

într-un comunicat al c a 
al P.C.U.S. și al Guvernului U.R.S.S. 
se anunță că la 30 august a încetat 
din viață, în virstă de 72 de ani. în 
urma unei grele suferințe, Piotr Ko- 
șevoi, mareșal al Uniunii Sovietice.

Un simpozion internațio
nal pe tema folosirii ener
giei solare s_a deschis luni la 
Geneva. Participă 150 de specialiști 
din 50 de state. Dezbaterile vor dura 
cinci zile.

Ediția de toamnă a Tîr- 
gului internațional de modă 
pentru bărbați s-a desfășurat la 
Koln (R.F.G.). Au participat firme 
specializate din numeroase țări, în
tre care și întreprinderea româneas
că de comerț exterior „Confex" a Mi
nisterului Industriei Ușoare. Expo
natele prezentate de întreprinderea 
românească au reținut în mod deo
sebit atenția publicului vizitator, ca 
și a specialiștilor vest-germani.

Sub deviza „Pămînt ro
ditor" 13 Ceske Budejovice (R.S. 
Cehoslovacă) s-a deschis o expozi
ție internațională de agricultură, vî- 
nătoare și pescuit. La expoziție par
ticipă și țara noastră cu un pavi
lion de trofee de vinătoare, organi
zat de Asociația Generală a Vînăto- 
rilor și Pescarilor Sportivi din Româ
nia, printre care se află și cîteva 
trofee deținind recorduri mondiala 
sau europene.

GlOVă Aproximativ 180 000 de 
angajați de la 431 firme suedeze au 
intrat luni în grevă, revendicînd a- 
meliorarea condițiilor de muncă și 
viață. Acțiunea a fost declanșată 
după îndelungate negocieri cu patro
natul, care nu au dus la satisface
rea cererilor oamenilor muncii.

• TELEVIZIUNEA IN
ALGERIA. In orașul Aflu, 
din centrul Algeriei, a fost 
inaugurată o nouă stație de te
leviziune, în cadrul programu
lui național de creare a unei 
rețele de televiziune pe întrea
ga tară. Acest program urmă
rește să asigure locuitorilor 
chiar și din cele mai îndepărta
te regiuni ale Algeriei, cum ar 
fi din partea de sud a Saharei, 
posibilitatea de a recepționa 
emisiunile TV transmise din 
capitala tării. In prezent. în 
Algeria există trei studiouri 
TV. Extinderea la nivelul în
tregii țări a televiziunii este 
menită să contribuie la ridica
rea nivelului cultural al popu
lației, la întărirea unității na
ționale. -

• RECLAMĂ „EXTRA
TERESTRĂ" CU PROFI
TURI... TERESTRE. î»
Ares, de lîngă Bordeaux 
(Franța), a fost inaugurat un 
mic aeroport, probabil unic în 
lume, care nu este destinat 
să primească avioane și eli
coptere. ci... nave extraterestre. 
Ideea aparține lui Robert 
Cotten, de profesie mecanic și, 
în particular, cititor pasionat de 
romane științifico-fantastice. 
Aeroportul va fi deschis zi și 
noapte. Primii oaspeți veniți 
din Cosmos vor fi distinși cu 
un premiu, toți ceilalți care le 
vor urma beneficiind de scutiri 
de taxe de aeroport... Cotten 
consideră că motivul pentru 
care „extraterestrii" nu și-au 
făcut încă apariția pe Pămînt 
îl constituie tocmai lipsa unui 
aeroport adecvat. Deși acesta 
există acum, deocamdată nu 
și-a făcut apariția nici un can
didat la premiu. Și, firește, nici 
nu prea există șanse... Pînă 
una alta însă, a crescut nu
mărul clienților tereștri ai ate
lierului lui Cotten. De unde se 
vede că adevăratul premiu l-a 
încasat însuși autorul acestei 
forme de reclamă, ce-i drept 
cam ieșită din comun.

• LONGEVITATE VE
GETALĂ. în orașul Pecs din 
sudul Ungariei se află cea 
mai bătrînă viță de vie din 
această țară. Ea crește lîngă 
zidul unei case construite în 
1781. După cum atestă docu
mentele, la acea vreme planta 
exista de cîtva timp. An de an, 
vița face ciorchini uriași, cu 
boabe mari cît prunele. S-a gă
sit chiar un specialist care să 
calculeze suprafața totală a 
frunzelor venerabilei plante — 
50 mp ; rădăcinile se întind pe 
1000 mp.

Acum, cînd scriu aceste rînduri, 
am în fată fotografia intrării arma
telor eliberatoare vietnameze în fosta 
reședință imperială Hue. Victoria fi
nală sc prevestea, desigur, fără 
drept de apel. Drapelul Frontului 
Național de Eliberare avea să fie 
purtat de mîini sigure mai departe, 
prin Da Nang si Saigon, pînă in 
punctul de extremitate sudică a 
tării. Am parcurs acest itinerar în 
primăvara anului trecut, la numai 
trei săptămîni de la capitularea Sai- 
gonului. Eram primul ziarist român 
și printre primii ziariști străini care 
au trecut linia de demarcație spre 
sud.

...Avem în stînga celebra ma
gistrală militară Ho Și Min. în 
dreapta Marea Chinei de sud : de 
pe șoseaua strategică nr. 1 trecem 
— respectiv, treceam acum un an si 
jumătate — pe asfaltul neted ce 
duce spre intrarea în Hue. Fosta 
capitală imperială este un oraș uni
versitar, un oraș al tuturor artelor, 
al marelui si străvechiului gust de 
frumos, așezat parcă anume pe Rîul 
Parfumurilor. Pe acest rîu de reali
tate și vis. scriitorii din Hue-ul eli
berat au de gînd să tină primul lor 
congres de după eliberare. în bărci 
multicolore. Orașul este pentru viet
namezi ceea ce este Veneția pentru 
italieni. Leningradul pentru ruși, 
Bruges-ul pentru belgieni sau. poate, 
lașul pentru noi. românii. încă la 
plecarea noastră din Hanoi, el ne 
era anunțat cu evlavie si entuziasm. 
Cînd am ajuns în inima orașului, 
mi-am dat seama că în entuziasmul 
vietnamezilor nu era nimic exagerat.

Farmecul orașului se alege din ori
ginalitatea stilului străvechi vietna
mez. de la pagode la casele tradi
ționale, cu excepția cîtorva clădiri 
moderne, integrate si ele. pe cit e 
posibil, tiparelor ancestrale. în plin 
centru, bazarul așterne o mare tentă 
de pitoresc si o împăienjenește prin» 
tr-o mulțime de străzi si piatete pa
tronate de un gen oriental si distrat 
al comerțului. Se lasă seara, si în 
pomii din fata ceainăriilor se aprind 
becuri colorate. Ecouri de comer- 
cianți ambulanți anunță dulciuri si 
răcoritoare. Fete frumoase, zvelte — 
eleve și studente — într-o uniformă 
complet albă, cu pantaloni albi peste 
care cade o tunică elegantă, peda
lează pe bicicletă sau se plimbă în 
grupuri pe stradă. Parcă n-ar fi fost 
pe aici război de cînd lumea. Orașul 
e pavoazat ca în ajunul unei săr
bători naționale. Numai niște afișe 
mari cheamă pe toți foștii gradați ai

armatei-fantoșă să depună, la cen
tre speciale, armele si legitimațiile, 
subliniindu-se caracterul total al 
amnistiei.

A reînceput munca în întreprin
deri. Școlile, cu excepția Politehni
cii. funcționează normal. Tragem la 
un hotel improvizat în fosta clădire 
a profesorilor străini. Dar sălile 
sînt pustii. în numai trei camere — 
un mobilier cu paturi ca de spital. 
Sîntem sfătuiti să nu umblăm prin 
marea curte a hotelului decît pe alei. 
Bombe cu explozie întîrziată sau

poduri ultramoderne. Am văzut, la 
Hanoi, în vitrinele Agenției vietna
meze de presă, fotografii prezentind 
armatele eliberatoare trecînd podu
rile, în aplauzele entuziaste ale 
populației. Acum GAZ-urile noastre 
refac itinerarul sub soarele fecund 
al păcii și unității naționale.

Deodată, din dreapta, o imagine a 
unei Veneții orientale : șampane, 
ambarcațiuni de tot felul ne anunță 
că am ajuns în cartierul pescarilor. 
Vegetația, mai ales cea acvatică, 
creste aici atît de repede. încît unele

la capătul estuarului, și că. pînă 
acolo, ambarcațiuni mai mici vor 
transporta armamentul si oamenii. 
Despre acest plan au aflat însă si 
trupele de eliberare. în orașul Hue 
existînd o intensă activitate de par
tizani. Ele au grăbit data asaltului 
și s-au instalat, noaptea. într-o pă
durice deasă de dincolo de estuar, 
cu mortiere. tunuri de tragere 
scurtă, mitraliere. Printr-o manevră 
tactică simplă și foarte eficace, tru
pele dușmane au fost lăsate să pă
trundă cu întregul lor potențial în-

Sub cerul senin al păcii 
și unității naționale
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mine pot să fie fatale la orice pas. 
De altfel, cel mai mare hotel al ora
șului. din apropiere, este încă minat, 
asa cum l-a lăsat proprietarul. Ge- 
niștii n-au avut timp să demineze 
totul, atenția lor concentrîndu-se in 
special spre locurile de mare aglo
merație, spre șosele, spre clădirile 
publice. Noaptea, detunături tulbură 
liniștea t sînt bombe cu acțiune în
tîrziată.

în zori, orașul își arată iarăși fata 
lirică, netulburată. Un adevărat asalt 
al florilor grase, de climă dulce, tine 
în umbră de taină apele rîului. Tre
cem pe lîngă o clădire impozantă, 
fosta reședință a împărătesei, mama 
lui Bao-Dai. Ea a refuzat să plece 
cu trupele americane, făcînd o bună 
primire trupelor de eliberare și ofe- 
rindu-și reședința pentru noile insti
tuții de stat Fiul ei. fostul împărat, 
ține acum un restaurant în Paris, 
departe de ifosele cu care vînduse 
tara colonialiștilor francezi. Vechiul 
palat imperial și grădinile sale, 
acum parcuri de agrement și obiec
tive turistice, subliniază un mod de 
viată meditativ, calm, destins.

Continuăm turul orașului. De pe 
splaiul Riului Parfumurilor. plantat 
cu chioșcuri în formele cele mai 
fantezist posibile, trecem peste două

șampane plutesc intre bancuri de 
flori. Culorile pînzelor dau si ele 
aer sărbătoresc acestui cartier atît 
de trudit și cu locuitori mai mult ple
cați pe ape decît rămași la vetrele ca
selor. Și, ca pitorescul să fie mai 
pitoresc, intrăm în marele bazar dc 
alături. în galimatiasul său de măr
furi, de nedescris : fructe si aparate 
electronice, dulciuri si mătase natu
rală. piese de motocicletă si răcori
toare, ochelari de soare si cărți de 
joc — într-un caleidoscop fată de 
care cred că pălesc multe din marile 
bazaruri orientale.

să vedem adevărata față a 
războiului, am fost conduși la un es
tuar prin care rîul se varsă în mare. 
Relicvele de metal ale tancurilor, 
tunurilor, armelor aruncate in fugă 
alcătuiesc aici uriașe mormane. Ce 
s-a întimplat ? Aflind că trupele de 
eliberare se apropie vertiginos si că 
armatele-marionetă nu mai opun, 
practic, nici o rezistentă, autoritățile 
au hotărit părăsirea orașului. Fi
rește, prin fugă. Avioanele, navele, 
camioanele urmau să evacueze pro
tipendada militară si civilă — si 
apoi „restul'1. Pentru acest „rest" 
disprețuit, pentru carnea de tun. s-a 
scornit o minciună : anume că un 
grup de nave va aștepta, pe mare.

tr-o strîmtoare formată de estuar, 
zidurile unui aeroport militar si o 
culme înaltă. Această limbă de ni
sip se strînge ca o pungă la deschi
derea ei spre oraș, asa încît retra
gerea era practic imposibila. Cînd 
trupele-marionetă au intrat în strîm
toare. forțele de eliberare au deschis 
focul. S-a creat o panică atît de 
mare. încît mercenarii si-au aruncat 
armele, hainele, bocancii si au intrat 
în estuar cu miinile ridicate. Au că
zut aici mii de prizonieri, care apoi 
au fost lăsați la vatră. A fost cap
turat armament atît de mult. încît 
viitoarea industrie metalurgică a 
Vietnamului reunificat va avea fier 
vechi din belșug...

...Vizitez două licee, amîndouă așe
zate pe artera principală a orașu
lui. Nu știu cît catolicism și cit bu
dism prevedea programa de educa
ție a acestor licee, dar am aflat — 
Si nu m-a mirat — că amîndouă au 
forjat mari spirite de luptători pen
tru eliberarea patriei. De exemplu, 
la liceul de băieți din Hue a învă
țat generalul Vo Nguyen Giap. ac
tualul ministru al forțelor armate, 
figură atît de larg cunoscută prin 
victoriile repurtate încă în primele 
lupte cu francezii si japonezii. Tot 
aici a studiat To Hun. poet revolu

ționar, declarat „Poet național", 
actualmente îndeplinind importante 
răspunderi in Comitetul Central al 
Partidului Celor ce Muncesc din 
Vietnam. Și multi alții. '

Cînd te uiți la eleve, mereu surî- 
zătoare. nu bănuiești in biografia lor 
nimic din epica eroismului. Aflu 
însă că una dintre ele este o ade
vărată eroină și că a fost deținută 
politică in cumplita închisoare de la 
Con Son. Bestialitatea tratamentului 
din pleiada de închisori gemene ale 
insulei toride Con Son era de fac
tură medievală. Cum întreaga fami
lie a tinerei era bănuită de simpa
tii fată de comuniști, si cum au fost 
arestați, o întreb citi din familie au 
fost arestați. îmi răspunde că toți. 
O întreb dacă părinții mai trăiesc, 
dar eleva răspunde printr-o tăceie 
grea. Apoi se reîntoarce în sala de 
curs.

Care urma să fie evoluția Vietna
mului de sud. nu era o problemă 
neclară. în fruntea tuturor instituții
lor de stat erau revoluționari, comu
niști, patrioți. militanti încercați ai 
luptei de eliberare, care îsi cunoș
teau foarte bine datoria. Și o îndepli
neau cu tact și cu multă umanitate.

Se știe că oficinele de propagandă 
ale imperialiștilor prevesteau, dună 
eliberare, sînge și camagiu. Spre 
drastica lor dezmințire, eliberarea a 
adus clementă și pacificare. Toți cei 
ce luptaseră alături de trupele mer
cenare. de la soldat la general, au fost 
iertați, cu condiția firească de a se 
abține de la orice activități antipa
triotice, contrarevoluționare. Dar si
guranța destinelor viitoare ale Viet
namului era cu claritate determi
nată de voința unică a poporului. 
Voință limpede exprimată prin 
cuvintele libertatea și reunificarea 
patriei, reconstrucția Vietnamului 
unic și prosper.

...La 2 septembrie 1945. după vic
toria revoluției din august, marele 
revoluționar, de talie universală, care 
a fost Ho Și Min. proclama la Ha
noi, în piața Ba Dinh, noua repu
blică a Vietnamului. Astăzi, la pri
ma aniversare a victoriei revoluției 
pe întreg cuprinsul tării, ca si in 
toți anii de lupte si încercări, ini
mile noastre bat alături de poporul 
frate vietnamez, pentru noile sale 
destine. Așa cum au bătut si vor bate 
totdeauna. Visul de unificare a „un
chiului Ho“ a devenit o realitate, ce 
se impune cu demnitate întregii 
lumi.

Al. AXDRIȚOIU

Creșterea producției 
mondiale de petrol

WASHINGTON 30 (Agerpres). — 
Producția mondială de petrol a 
crescut cu 5 la sută în primele șase 
luni ale acestui an, scrie publicația 
americană „The Oil and Gas Jour
nal". Cantitatea de petrol extrasă 
a crescut de la 52,7 milioane barili 
pe zi în ianuarie, la aproape 57 
milioane barili în iunie. Pentru al 
șaselea an consecutiv insă, produc
ția de petrol a Statelor Unite a 
scăzut, ajungînd de la 9.64 milioane 
barili zilnic în 1970, la 8,14 milioane 
barili anul acesta. In același timp, 
importurile de țiței au crescut in 
S.U.A. cu 29,5 la sută, atingînd 4,8 
milioane barili zilnic.

Cele 13 state membre ale OPEC. 
care împreună realizează 67 la sută 
din producția mondială de petrol, 
și-au mărit nivelul producției, în 
prima jumătate a acestui an, cu 8,2 
la sută, realizind 28,5 milioane ba
rili pe zi. Această cifră este infe
rioară. totuși, nivelului-record atins 
în septembrie 1973. cînd cantitatea 
extrasă a fost de 32 milioane barili
zilnic.

CAPRICIILE VREMII
PARIS 30 (Agerpres). — Ploile 

care și-au făcut reapariția în Franța 
la sfîrșitul săptămînii trecute au 
fost însoțite, aproape pretutindeni, 
de furtuni în cursul cărora trei per
soane și-au pierdut viața. La Mar
silia. un băiat de 13 ani a fost lovit 
de un fulger, iar în Alpii francezi 
doi italieni au murit de epuizare. 
Numeroase campinguri de pe Coasta 
de Azur au fost evacuate din cauza 
ploilor torențiale.

în regiunea Gard, unde ploile au 
căzut fără întrerupere începînd de 
vineri, viticultorii au constatat înce
perea unui proces de putrezire a 
strugurilor, ceea ce face să se creadă 
că recolta va fi anul acesta cu 30 
la sută inferioară celei din anii pre
cedent.

LONDRA 30 (Agerpres). — Puter
nice ploi și furtuni s-au abătut, la 
sfîrșitul săptămînii. asupra unor 
zone întinse din Marea Britanic. 
Cele mai abundente precipitații au 
căzut in regiunile din sud-est. în 
special în Devon, unde numeroase 
locuințe au fost inundate. Pe șoselele 
din apropiere de Exeter, vizibilita
tea a devenit, practic, egală cu zero. 
Furtunile au afectat, de asemenea, 
comitatele Norfolk și Suffolk, din 
vestul țării. Calea ferată Ipswich— 
Londra a fost blocată în urma unei 
alunecări de teren, provocată de ploi.

Presa britanică relevă însă că 
precipitațiile căzute, deși abundente, 
sînt absolut insuficiente pentru a 
compensa urmările secetei îndelun
gate din această vară. Potrivit apre
cierilor unor experți. vor fi necesare 
două ierni abundente în precipitații 
și o vară ploioasă pentru restabili
rea completă a situației.

® ADEVĂRUL DE
SPRE MASA REGELUI 
ARTHUR. Celebra masă ro
tundă a regelui Arthur si a le
gendarilor săi cavaleri — pro
totipul, dacă se poate spune așa, 
al „mesei tratativelor" din 
epoca modernă — va trebui să 
facă față asaltului științei pen
tru a-și proba autenticitatea. 
O echipă de savanți britanic 
va examina, timp de mai multe 
săptămîni, iștorica masă adă
postită în „Marea Sală" din 
Winchester, in sudul Angliei. 
Cantitatea de radioactivitate ab
sorbită de tăblia mesei va per
mite determinarea vîrstei lem
nului. a epocii în care a fost 
tăiat copacul. Dacă existența 
regelui Arthur este considerată 
un fapt istoric indiscutabil, 
existenta cavalerilor săi nu a 
putut fi dovedită niciodată. Cit 
despre masa lor rotundă — 
mijloacele științei secolului XX 
vor aduce în sfîrșit lumină. Sa- 
vanții înclină să creadă că așa- 
numita masă a lui Arthur. în 
greutate de peste o tonă, cu un 
diametru de 6 metri și vopsită 
în alb și verde — culorile ca
sei Tudorilor — a fost creată 
ulterior perioadei în care a 
trăit regele ale cărui fapte de 
eroism au intrat în legendă.

• MAȘINĂ DE TRI
COTAT... VASE SANG
VINE. Cea mai fină ma
șină de tricotat din lume a fost 
realizată la Institutul de teh
nică textilă din orașul vest- 
german Reutlingen : 400 ochiuri 
pe centimetru pătrat ! Trebuie 
precizat însă că mașina nu lu
crează materiale destinate ves
timentației sau altor scopuri 
obișnuite : ea a fost special 
concepută pentru „tricotarea" 
de vase sangvine artificiale, 
destinate implanturilor.

• MISTERE PRECO- 
LUMBIENE. Recent, în nord- 
estul Boliviei a fost descoperi
tă o civilizație precolumbiană 
necunoscută pînă acum și care 
a dispărut în urmă cu un mi
leniu. Pe baza primelor cerce
tări,_ oamenii de știință apre
ciază că respectiva civilizație 
rivaliza, ca nivel de dezvoltare, 
cu cele ale mayașilor și ale in
cașilor. Teritoriul pe care se 
întindea nou descoperita și, 
deocamdată, misterioasa cul
tură precolumbiană era de cir
ca 400 000—500 000 kmp și cu
prindea circa 20 000 localități. 
A fost, de asemenea, descope
rită o rețea densă de canale.
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