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STRÎNGEREA RECOLTEI
acțiune de mare amploare, care cere bună organizare 

participarea la muncă a tuturor locuitorilor de la sate
Odată cu sosirea lunii septembrie, 

începe recoltarea culturilor de toam
nă — acțiune ce solicită în cel mai 
.înalt grad spiritul de organizare, ini
țiativă și responsabilitate al tuturor 
lt rătorilor ogoarelor, un efort stărui- 
.or din partea tuturor locuitorilor de 
Ia sate. Ceea ce este specific aces
tei toamne e întîrzierea vegetației și 
acumularea unui volum mare de 
lucrări care trebuie executate în
tr-un timp mai scurt. De aceea, pen
tru strîngerea, transportul și depozi
tarea în bune condiții a recoltelor 
de toamnă este necesar să se 
muncească cît și cînd este nevoie, 
în mod bine organizat, după progra
me de lucru precise, într-un spirit 
de ordine și disciplină desăvîrșite. în 
acest sens sînt chemate să acționeze 
cu fermitate organizațiile de partid 
de la sate, comandamentele comuna
le, consiliile populare și conducerile 
unităților agricole, pentru ca nimic 
din roadele acestei toamne să nu se 
risipească, să nu se deprecieze.

în momentul de față, cea mal ur
gentă sarcină o reprezintă încheierea 
recoltării inului pentru ulei și fibră, 
a cînepii, fasolei, plantelor medici
nale. a ultimelor suprafețe cu orzoai
ca. strîngerea și valorificarea legu
melor și fructelor pe măsură ce 
ajung la maturitate. Ele constituia 
produse de primă necesitate pentru 
economia națională, pentru aprovi
zionarea populației. Ceea ce se im
pune cu deosebire atenției, mai ales 
la legume și fructe, este organizarea 
echipelor atît pentru recoltat, cît și 
pentru transportul din grădini si li
vezi, ținind seama de perisabilitatea 
acestor produse, de necesitatea de a 
ajunge proaspete Ia consumatori, în 
unitățile de prelucrare.

în zonele de sud și vest ale tării 
a început deja recoltarea sfeclei de 
zahăr, iar în curînd. pe măsura ajun
gerii la maturitate deplină, se va 
trece la strînsul florii-soarelui. Res
pectarea cu rigurozitate a graficelor

de recoltare, transportul imediat al 
sfeclei. în corelație cu necesitatea 
procesului de producție din fabricile 
de zahăr, transportul și însilozarea 
coletelor și frunzelor de sfeclă în 
amestec cu alte nutrețuri — sînt ce
rințe cărora trebuie să li se acorde 
atenție zi de zi.

în stabilirea programelor de re-

din cauza ploilor. Este în interesul 
cooperativelor agricole și al coope
ratorilor, al tuturor crescătorilor de 
animale, să strîngă tot ceea ce oferă 
cimpul pentru a umple silozurile și 
depozitele de furaje, pentru a crea 
condiții bune de hrănire a întregu
lui efectiv de animale.

Cel mai mare volum de lucrări și

să ® In această săptămînă începe strînsul 
sfeclei de zahăr ® La legume și fructe - 
echipe speciale pentru cules și
® Prioritate recoltării pe terenurile destinate 
însămînțării grîului ® Maximă atenție pre
gătirii mijloacelor de transport și a spațiilor 
de depozitare ® Programe precise de lucru 

pe fiecare formație de muncă

transport

Z"
Minerii de la Exploa

tarea Leurda au extras 
Ultimele 
cărbune 
planul primelor trei 
mostre, fiind al 
lea colectiv din Valea 
Motrului — după cel de 
la Lupoaia — care ra
portează acest presti
gios succes. Ca rezul
tat al folosirii mai bune 
a complexelor mecaniza
te și a celorlalte utilaje 
din dotare s-a obținut 
lin randament mediu pe 
om și schimb cu 526 kg 
superior prevederilor de 
plan. Concomitent cu a- 
vansul de timp cîști- 
gat, minerii de la Leur
da ap diminuat sub
stanțial consumurile spe
cifice de materiale, rea- 
lizînd un volum supli-» 
mentar de economii in 
valoare de peste 7 mi
lioane lei.

în fotografie : în Va
lea Motrului. utilaje mo
derne, de mare capaci
tate, extrag lignit de 
la suprafața carierei.

cantităti 
prevăzute

coltare trebuie dată prioritate strin- 
gerii culturilor de pe terenurile unde 
urmează să se însămînțeze griul. 
Conducerile unităților agricole, spe
cialiștii au datoria să urmărească 
permanent starea de vegetație la 
îloarea-soarelui, la celelalte culturi, 
pe fiecare tarla în parte, să decidă 
unde și cu ce mijloace să înceapă 
recoltatul, să stabilească parcelele 
cu plante unde se poate munci cu 
forțe manuale, să coreleze judicios 
eforturile mecanizatorilor și coope
ratorilor.

Este necesar ca. în aceste zile, să 
fie concentrate mai multe mijloace 
mecanice și de transport pentru re
coltarea și însilozarea furajelor. în 
unele județe mai sînt finețe necosi
te. iar însemnate cantități de fîn au 
rămas în brazde, unde se depreciază

deci cea mai mare atenție trebuie a- 
cordată pregătirii temeinice a recol
tării porumbului. Pe agenda urgen
țelor legate de strîngerea la timp 
și fără pierderi a porumbului, a ce
lorlalte culturi se înscriu asigurarea 
spațiilor de depozitare, curățirea, re
pararea și dezinfectarea magaziilor și 
pătulelor, pentru a se preveni depre- . 
cierea produselor. Concomitent cu 
aceasta, trebui să se acționeze pentru 
darea în funcțiune a magaziilor și 
pătulelor noi, precum Ași pentru de
pistarea și amenajarea corespunză
toare a spatiilor de depozitare tem
porară. Experiența anilor trecuți evi
dențiază necesitatea introducerii me
canizării simple, în special a benzi
lor transportoare, 
rapidă a produselor 
cepție și in spațiile

pentru preluarea 
la bazele de re- 
proprii, înlătu-

rîndu-se staționările prelungite șl 
asigurindu-se condiții pentru utiliza
rea deplină a capacității mijloacelor 
de transport.

Pentru ca toate produsele recolta 
te, inclusiv producția secundară re 
zultată de la culturile agricole, să fie 
puse cit mai repede la adăpost de 
intemperii, important este ca toate 
mijloacele de transport mecanice și 
toate atelajele să fie revizuite și puse 
la punct, pentru a exista garanția bu
nei lor funcționări. Acolo unde mij
loacele proprii nu sînt suficiente tre
buie să se asigure din timp camioa
ne. remorci ș.a.. prin întrajutorare 
sau închiriere, astfel incit transportul 
recoltei să decurgă fără întreruperi, 
in cît mai bune condiții.

Strîngerea recoltei din această 
toamnă este o acțiune de cea mai 
mare însemnătate patriotică. Recol
ta întruchipează munca unui an de 
zile și, de aceea, este în interesul 
obștii, al economiei naționale ca la 
strîngerea și depozitarea ei în bune 
condiții să participe toți lucrătorii 
din agricultură, toți locuitorii de la 
sate. Aceasta constituie, deopotrivă, 
o îndatorire legală și de conștiință. 
Recoltarea fiecărei culturi trebuie să 
se facă în anumite perioade precise 
de. timp și, tocmai de aceea, munca 
trebuie bine organizată, pe bază de 
programe reale de lucru, cu sarcini 
zilnice pentru fibeare formație de 
muncă. în funcție de cerințele con
crete din fiecare unitate. Cu toții, 
lucrătorii de pe ogoare. locuitorii sa
telor au datoria să participe la mun
că, să. pună umărul pentru îndepli
nirea riguroasă a programelor stabi
lite. astfel ca nimic, din ceea ce tre
buie făcut azi să nu fie amînat pe 
miine. Pretutindeni. în fruntea tutu
ror acțiunilor trebuie să se afle or
ganizațiile de partid, comuniștii, mo- 
bilizînd prin activitatea politico-o- 
ducativă pe care o desfășoară, priii 
faptele lor de muncă, pe., toți locui
torii satelor Ia eforturi stăruitoare 
pentru strîngerea la timp și fără 
pierderi a roadelor acestei toamne.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. se
cretar general al Partidului Comu
nist Roman, președintele Republicii 
Socialiste România, a primit, marți 
după-amiază, delegația Partidului 
Muncitoresc Socialist Luxemburghez, 
condusă de Lydie Schmit, președin
tele partidului. Din delegație l’ac 
parte Victor Abens. deputat în 
Parlament, vicepreședintele Grupu
lui parlamentar socialist, membru al 
Consiliului Europei, Arthur Gof- 
finet, secretar al Comisiei de Con
trol a partidului.

La primire au participat tovarășii 
Ștefan Andrei, membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R., Eduard Eisen- 
bunger, membru al C.C. al P.C.R.. 
membru al Consiliului de Stat.

Președintele Partidului Muncito
resc Socialist Luxemburghez a ex
primat gratitudinea sa și a mem
brilor delegației pentru întrevederea 
acordată, pentru ambianța de caldă 
ospitalitate în care s-a desfășurat 
vizita lor în România și pentru pri-

lejul oferit de a asista la manifestă
rile ocazionate de aniversarea zilei 
de 23 August, marea sărbătoare a 
poporului român.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și-a 
manifestat satisfacția față de vizita 
■delegației Partidului Muncitoresc 
Socialist Luxemburghez, în frunte 
cu președintele partidului, și a re
levat importanța extinderii contac
telor și schimburilor de păreri între 
organizațiile politice din cele două 
țări, arătind că aceasta este de na
tură să contribuie la mâi buna cu
noaștere și apropiere între popoarele 
noastre, la promovarea idealurilor 
de pace și colaborare între națiuni.

în cursul intrevederii s-a făcut 
un schimb de vederi asupra activi
tății și preocupărilor celor două 
partide. în acest cadru, a fost sub
liniată necesitatea dezvoltării relații
lor dintre Partidul Comunist Roman 
și Partidul Muncitoresc Socialist 
Luxemburghez, dintre România și 
Luxemburg, de ambele părți fiind e- 
vidențiată dorința de a acționa pen-

tru amplificarea acestor raporturi In 
diferite domenii de activitate.

S-a apreciat că dezvoltarea legă
turilor dintre cele două partide și 
state este în interesul ambelor po
poare. al afirmării spiritului nou in 
relațiile intereuropene. în acest con
text, a fost reliefată necesitatea in
tensificării eforturilor din partea 
guvernelor, a forțelor politice din 
fiecare țară, a popoarelor in vederea 
îndeplinirii prevederilor Actului final 
adoptat la Conferința pentru secu
ritate și cooperare în Europa, reali
zării unor măsuri concrete de dezar
mare, în primul rînd de dezarmare 
nucleară, soluționării constructive a 
problemelor complexe ale contem
poraneității. A fost relevată, în ace
lași timp, necesitatea lichidării sub
dezvoltării, a decalajelor economice, 
fapt care impune statornicirea unor 
relații de egalitate și echitate între 
state, instaurarea unei noi ordini 
economice internaționale.

întrevederea a decurs într-o at
mosferă de caldă cordialitate 
prietenie.

și da

Satul românesc văzul de la etaj
• Criterii unitare, căi originale de urbanizare determinate de condițiile concrete, 
specifice țării noastre • Un vast program de investiții, pentru dezvoltarea economică 
și social-culturală a noilor orașe, pentru creșterea nivelului de trai și civilizație 
al populației • Rolul decisiv a! participării tuturor cetățenilor 

programului de sistematizare
la realizarea

partidu- 
înflorire 
acum o

desfășurării vieții 
sociale și culturale.

continuă 
nivelului său

Minerii anunță un

cultural, se

succes de prestigiu
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Preocuparea constantă a 
lui și statului nostru de 
continuă a satelor vizează 
etapă nouă, in care accentul se pune 
pe accelerarea procesului de urbani
zare, pe apropierea condițiilor de 
muncă și de viață din mediul rural, 
de cele din mediul urban. în acest 
'sens, in concordanță cu dezvoltarea 
impetuoasă a economiei, cu creșterea 
populației și ri
dicarea 
a 
de trai material 
și 
impune remodelarea rețelei de a- 
șezări urbane și rurale din punc
tul de vedere al rolului și func
țiunilor pe care acestea le vor înde
plini în viitor.

Potrivit prevederilor Programului 
partidului, in următorii 15—20 de ani 
se vor crea circa 300—400 de noi 
centre orășenești, în jurul cărora 
vor gravita localități rurale. Aceas
ta este o cale proprie de acce
lerare a procesului de urbanizare, 
determinat’ de condițiile concrete, 
specifice țării noastre, procesul des- 
fășurindu-se in mod conștient, diri
jat, in conformitate cu dezvoltarea 
planificată armonioasă a tuturor lo
calităților urbane și rurale.

Trecerea unui număr de localități 
rurale la o treaptă superioară de 
dezvoltare are multiple influente

pozitive asupra 
lor economice.
Se are în vedere, între altele, repar
tizarea mai echilibrată in teritoriu a 
localităților cu caracter urban. în
deosebi prin dezvoltarea unor astfel 
de localități în zonele lipsite în pre
zent de orașe. în această concepție, 
aproape toate satele vor avea legă
turi cu cel puțin un oraș situat la

industriâle — din 
interes republican 
de unități agricole,

circa 400 unități 
care 170 sînt de
— precum și 330 _ _____„. _____ ,.,
multe d'intre ele cu o puternică bază 
economică. în raport cu profilul eco
nomic dominant, din cele 120 de vii
toare localități 
orașe industriale 
(Colibași, Bucecea, 
etc.). 40 vor avea

cel mult 10—15 km depărtare. în fe
lul acesta se asigură și populației de 
la sate un acces mai larg la dotări 
social-culturale. și servicii care 
există numai în centrele urbane.

După cum se știe, în actualul cin
cinal — prima etapă a vastului pro
ces de urbanizare — 120 de localități 
rurale se vor transforma în orașe 
agroindustriale. Determinarea vii
toarelor centre urbane s-a făcut pe 
baza unor criterii unitare, compor- 
tînd temeinice și aprofundate ana
lize la nivelul fiecărui județ și pe 
ansamblul țării. în primul rînd, s-au 
luat în considerare gradul și posibi
litățile de dezvoltare economică a 
localității respective, condiție esen
țială în aprecierea evoluției sale. 
Așa, de pildă, în viitoarele 120 de 
centre urbane există pe acum

urbane, 71 vor fi 
și agroindustriale 
Nehoiu, Turceni 
caracter agricol 

(Sîntana. însură
ței, Ianca, Pechea- 
și altele), iar 9 
— profil balneo
climateric și tu- 

Tismana, Snagov,

Realizări ale siderurgiștilor hunedoreni
La capătul a 8 luni de activitate 

rodnică din acest prim an al cinci
nalului, siderurgiștii combinatului 
din Hunedoara au înscris în cronica 
întrecerii socialiste o producție-mar- 
fă suplimentară in valoare de peste 
130 milioane lei. Sporul producției 
valorice se regăsește în cantităti im
portante de fontă, oțel, laminate, 
cocs metalurgic și alte produse si
derurgice livrate în plus unităților

beneficiare din tară și clienților de 
peste hotare. Colectivul combinatu
lui hunedorean a asigurat îndepli
nirea și depășirea sarcinilor de plan 
în condițiile obținerii unei înalte e- 
ficiențe economice, fapt Concretizat 
în realizarea a aproape 33 milioane 
lei economii la cheltuielile de pro
ducție și peste 67 milioație lei be
neficii suplimentare. (Agerpres).

Prin productivitate sporită
Depășirea productivității muncii 

planificate cu 13,2 la sută a permis 
colectivului întreprinderii miniere 
din Rîmnicu-Vilcea să obțină, de la 
Începutul anului, o producție globală 
Suplimentară în valoare de 9 500 000

lei. între altele, minerii vîlceni 
furnizat, peste sarcinile de plan 
zi, 120 000 tone sare in soluție, 
tone grafit concentrat și 375 tone mică 
și feldspat. (Agerpres)

au 
la
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Record la „Progresul"-Brăila
Constructorii de utilaj greu de 

la întreprinderea „Progresul" din 
Brăila au înregistrat anul acesta cel 
mai înalt ritm de creștere a produc
ției din întreaga istorie a unității lor. 
Printre altele, ei au livrat beneficia-

rilor din țară peste 6 200 tone utilaj 
tehnologic metalurgic, 2 400 tone 
utilaj pentru industria materialelor 
de construcții și 700 excavatoare de 
diferite capacități. (Agerpres).

n 125 milioane kWh
energie electrică

Colectivul Centralei termoelectrice 
Mintia a pulsat în rețeaua sistemu
lui energetic național al 125-lea mi
lion kWh energie electrică realizat 
peste prevederile de plan, de la în
ceputul anului. Producția de energie 
dată in plus, care reprezintă înde
plinirea și depășirea angajamentului 
anual asumat de lucrătorii termocen-

tralei, s-a obținut îndeosebi pe sea
ma folosirii cu randament sporit a 
agregatelor și a creșterii productivi
tății muncii, în condițiile reducerii 
consumului specific. De menționat 
că energeticienii de la Mintia au e- 
conomisit anul acesta mai mult de 
2 700 tone combustibil convențional. 
(Agerpres).

C-u un sentiment care u- 
nora ar putea să li se pară 
bizar — revin totdeauna în 
șantierul naval Constanta, 
ca la un mare și drag prie
ten.

..Unde rămăsesem ?“ — 
mă întreb totdeauna, cînd 
vin aici. Rămăsesem la a- 
cea biruință și sărbătoare 
a lansării primului mine
ralier de 55 mii tdw 
și la acea explozie de en
tuziasm. de bucurie și ho- 
tărîre cu care constructorii 
navali constănteni au râs- , 
puns atunci indicației și 
sarcinii pe care secretarul 
general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
o încredința navaliștilor 
celui mai mare și mai mo
dem șantier navaj — să 
construiască prima navă 
de 150 mii tdw, în cinstea 
centenarului Independenței 
și să o numească Inde
pendența.

Probabil nu poți să con
struiești o navă de 150 de 
mii tdw, pînă cînd n-o ai 
întreagă în minte. în suflet 
și, asemenea constructo
rilor constănțeni, aveam și 
eu în imaginație nava în
treagă, voiam să urc pe 
puntea de comandă — si 
am căutat nava în docul 
modern. în primul doc — 
două mineraliere de cite 55 
mii tdw, unul construit 
aproape întreg, cel din spa
tele lui construit pe jumă
tate. partea de la pupa. 
Construcția vapoarelor por
nește totdeauna cu partea 
cea mai grea și mai com
plicată. de la pupa. Econo
mie de spațiu, folosirea

maximă ă spațiului 
folosirea maximă a timpu
lui — două nave într-un 
doc. Cind prima navă va fi 
gata. între ele se va1 pune 
poarta-ecluză. apa va scoa
te din doc mineralierul 
construit care va fi tras la 
cheiul de armare; în locul 
lui va trece celălalt mine
ralier, care va lăsa și el loc

construcția primului, 
condiții de simultaneitate 
cu construcția șantierului 
naval, în 1973 ; acum, le 
scoate în serie — așa cum 
in 1973 continua să con
struiască cargourile de 1 920 
tdw. Aici toate lucrurile 
sînt gindite astfel — să iz
vorască unele din altele, 
să se împingă, să se gră-

tier naval, pentru reparații 
de nave, mic și înghesuit 
— la marele șantier mo
dern. printre cele mai mo
derne din lume : de la cele 
două docuri plutitoare — cu 
puteri modeste — la imen
sele docuri uscate, utilate 
cu tehnica cea mai înaltă : 
de la reparații de nave, de 
la construcții de șalupe,

Cel mai falnic
dintre sute de catarge...

PRINTRE CONSTRUCTORII NAVEI „INDEPENDENȚA*4

liber pentru jumătate de 
la pupa a altui mineralier. 
Alte două mineraliere de 
55 mii tdw se aflau — u- 
nul in plină armare, celă
lalt, acostat la o dană, i se 
făcea recepția, predarea 
către beneficiar. Din uria
șul trup de otel proaspăt 
vopsit se răspîndeau vibra
ția. duduitul adine al ma
șinilor ; sus, la comandă, se 
zăreau cîțiva oameni. Cite 
mineraliere de 55 mii tdw 
a lansat pînă acum șantie
rul Constanta ? A început

bească unele pe altele, să 
se stimuleze unele pe al
tele — ritmuri năseîndu-se 
unele din altele, minin- 
du-se din urmă, într-un 
flux continuu, cu neputin
ță de întrerupt.

Ritmuri neîntrerupte, de 
gîndire, de căutări, de con
fruntări cu tehnica mon
dială ; ritmuri neîntrerup
te, de studii, de pregătire, 
de curaj, de îndrăznea
lă novatoare — și splen
dide salturi creatoare. De 
la vechiul, modestul san-

de pontoane-dormitor. de 
drăgi și remorchere — în 
cîțiva ani ! — la construc
ția cargourilor de 1920 
tdw ; de Ia confecționa
rea tablei cu ..ghilotina", 
prin sudură autogenă — la 
debitarea automată — și 
repede la navele de 55 de 
mii și de 150 mii tdw.

în cel de-al doilea doc 
uscat, imaginația mea așe
zase nava aceasta de 150 
mii tdw — Independența, 
Dar este prea devreme — 
și strategia este alta. Deo-

camdată. pe fundul docu
lui se află în construcție 
cîteva mari bloc-secții din 
uriașul corp al petrolieru
lui. Ca niște furnici mai 
mari se văd în adîncimea 
docului echipe de oameni 
tineri, cu aparate de sudu
ră. cu acele cărucioare pen
tru sudură. Alte bucăți de 
dimensiuni enorme, din 
corpul navei se înalță pe 
platforma de asamblare, in 
vecinătatea docului. Sînt 
volume mari, avind forma 
unor blocuri-turn. înalte de 
7—8 etaje. în jurul lor și . 
mai ales în interiorul lor 
și sus, pe creasta lor, se 
văd — și îndeosebi se aud 
— oameni cu centuri de si
guranță. în costume de 
protecție — echipe de su
dori umblînd. cătărîndu-se 
pe schele înguste ne pereții 
verticali cu nesfîrsite com
partimentări de otel. Iz
bucnesc din zeci de locuri 
flăcări, jeturi de seîntei, 
rafale de pîrîituri. adevă
rate furtuni. înalta măies- . 
trie de sudor, de construc
tor naval este dublată aici 
de un înalt curaj, de o 
mare siguranță de sine și 
stăpi-nire a reflexelor, de o 
mare dexteritate și înaltă 
acrobație — cele mai mul
te operații trebuie executa
te de pe muchii 
dioase. la înălțimi, 
rile lor seamănă 
constructorilor de ____
trale electrice ; seamănă cu 
eforturile alpiniștilor.

ristic (Ținea,
Miercurea Sibiului, Voineasa etc.).

Un alt criteriu după care s-a fă
cut selectarea viitoarelor centre ur
bane : numărul de locuitori, resur
sele naturale și posibilitățile favora
bile de creștere a populației ocupate 
pe baza dezvoltării unor unități eco
nomice și sociale. Din acest punct de 
vedere, subliniem că 37 localități au 
peste 5 000 de locuitori, iar unele 
dintre ele — cum ar fi Pechea (ju
dețul Galați), Sîhtana și Pecica (ju
dețul Arad), Valea lui Mihai (Bihor) 
și altele au de pe acum peste 10 000 
locuitori. La ora actuală, populația 
ocupată în cele 120 de viitoare orașe 
reprezintă circa 48 la sută din numă
rul total al locuitorilor, iar mai mult 
de 52 la sută din populația ocupată 
este antrenată în activități neagri
cole. Această tendință de schimbare 
a caracterului muncii în mediul ru
ral în favoarea activităților industri
ale și a serviciilor se va accentua în 
anii următori.

La stabilirea viitoarelor centre ur
bane s-a avut, de asemenea, în ve
dere alegerea acelor localități în care 
este evidentă existența unor forme 
de viață economică și socială puter
nic închegate, cu tradiție și influ
ență pozitivă asupra satelor din jurt 
centre în care se organizează tîrguri 
importante, manifestări culturale, 
foste reședințe de plasă, de raioane 
etc.

Nivelul de dotare social-culturală 
și valoarea fondului construit sînt 
alte două elemente importante de 
care s-a ținut seamă. Bineînțeles, 
valoarea fondului construit nu a fost 
o relație strict cantitativă, ci și cali
tativă, în balanța opțiunii contînd 
foarte mult existența unor forme șl 
elemente de arhitectură tradițională 
specifică. Localitățile care vor de
veni orașe pînă în anul 1980 dispun 
de pe acum de o rețea dezvoltată de
Inq. Adrian ALECSANDRESCU 
directorul Institutului de cercetare 
și proiectare pentru sistematizare, 
locuințe și gospodărie comunală

(Continuare în pag. a Il-a)

IN ZIARUL DE AZI:
primej- 
Efortu- 
cu ale 
magis-

Traian COȘOVE1
(Continuare in pag. a V-a)
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'FAPTUL' 
| DIVERS!
I Un gest 
| omenesc

I
I

Încă din fragedă tinerețe, Ro
man Ștefan Constantin din Să- 
vinești (Neamț) ?i-a pierdut ve
derea. Acum, la bătrînețe, a ră
mas fără nici o rudă mai apro
piată care să-i poată acorda 
vreun ajutor. Aflind de el, con
ducerea Combinatului de fire ți 
fibre sintetice Săvinești a orga
nizat o vizită la căsuța șubredă 
a bătrinului, situată pe malul 
Bistriței. A fost ales un loc fe
rit de viituri și s-a hotărit să i 
se construiască o casă nouă, con
fortabilă. De realizarea ei se o- 
cupă acum tinerii din combinat. 
Tot ei au hotărit să-i acorde bă
trinului tot ajutorul in aprovi
zionarea cu alimente, apă și alte 
lucruri trebuitoare. Un gest al 
omeniei, de la tinerețe pentru 
bătrinețe.

Sănătate 
doctoriței!

31 august 1976. Ora 15,30. An
gajații policlinicii de adulți din 
Zalău sint prezenți in sala de 
ședințe. Directoarea policlinicii, 
doctorița Letiția Petrescu, face 
analiza muncii din ultima săp- 
tămină și expune limpede, con
cis, principalele sarcini pentru 
săptămina care urmează. O șe
dință obișnuită. Și tot ca de o- 
bicei, angajații o ascultă nu nu
mai ca pe un conducător de in
stituție, ci și ca pe o colegă și 
prietenă apropiată, așa cum o 
știu de ani și ani de zile. De ciți 
ani ? Aici e aici ! La încheierea 
ședinței, directoarea a rostit ci- 
teva cuvinte simple, emoțio
nante : „Și acum, vă rog să-mi 
permiteți să vă mulțumesc pen
tru ajutorul pe care mi l-ați dat 
să-mi fac datoria. Incepînd de 
astăzi, sint pensionară". Un ro
pot de aplauze, urmate de o 
surpriză : in mina fiecărui an
gajat a apărut cite un buchet de 
flori, oferindu-le, la fel de emo
ționați, celei care le-a dat ulti
mele „sarcini pentru săptămina 
următoare".

Colecția
9

de diplome
O vitrină, care ocupă un în

treg perete al sălii de ședințe de 
la întreprinderea de morărit și 
panificație „Dobrogea", reunește 
reci și zeci de diplome. Printre 
ele se află : trei diploma -de 
unitate fruntașă pe ramură ob
ținute în cincinalul trecut ; di
plome pentru noile produse pre
zentate la diferite tîrguri și ex
poziții naționale ; diplome pen
tru locuri fruntașe pe județ și 
ps țară privind activitatea ar
tistică de amatori, activitatea 
sportivă, de Cruce Roșie și fi
latelie... j

In primul an al noului cinci
nal, vitrina și-a mărit colecția 
cu primele diplome datate 1976 : 
locul I pe județ și locul II la 
concursul interj udețean al bri
găzilor artistice de agitație, lo
cul I pe județ ocupat de echipa 
de popice și...

— Și mai așteptăm diplome de 
la actualul tîrg de mostre de 
bunuri de consum, unde am tri
mis noi sortimente destinate co
piilor — ne spune directoarea 
întreprinderii, inginera Olga 
Borda — și tot ea adaugă : Dar 
adevărata „diplomă de onoare'* 
ne-o dau aprecierile consuma
torilor, care sint pentru noi „ca 
plinea caldă'*.

I
I
I

I

I

De la I
etajul 10 |

Novac Siegfried locuia în blo- | 
cui tineretului, etajul 9, din ora
șul Moldova Nouă, județul Ca- I 
raș-Severin. Cum era căldură . 
mare. Iui N.S. i s-a făcut poftă 
de o bere. Dar nu s-a dus, ca | 
omul, la o berărie, nici să plă
tească nu-i venea la îndemînă. I 
Mai ales că pe balconul vecini
lor de la etajul 10 se aflau cite- • 
va sticle cu bere care-i făceau ■ 
cu ochiul, A luat un cablu, s-a I 
cățărat pe acoperiș și a început | 
să coboare. N-a mai ajuns pînă 
la balconul cu bere. S-a prăbu- I 
șit în gol. Avea 29 de ani.

| Chilipir
| cauți...

IO femeie a ieșit cătrănită foc 
din sala Tribunalului din Cluj- 
Napoca, în care avusese loc un 
proces pe care-1 pierduse.
— Dar nu mă las eu pînă n-o 

să evacuez chiriașii din casă. Am 
să merg pînă în pînzele albe...

— Nu e nevoie de nici o pîn- 
ză albă — a intervenit un bă- 
trînel, compătimind-o. E nevoie 
de 2 000 de lei și cîștigi pro- 

Icesul. Dumneata mi-i dai mie și 
eu îi dau cui știu eu de la pri
mărie. Și dacă ai primăria de I partea dumitale e ca și cînd ai
avea pîinea într-o mînă și cu
țitul în alta.

I Femeia s-a învoit și i-a dat 
bătrînelului cei 2 000 de lei. Dar 
șiretul bătrinel (citește escroc) 
i-a mai cerut apoi ba 400 de lei 
pentru un act, ba 500 pentru un 
funcționar, ba 600 pentru un a- 

* vocat... Și tot așa, pînă cînd ci- 
Ifra s-a „rotunjit" la 6 000 de lei

și pînă cind, dindu-și seama că 
a fost trasă pe sfoară, femeia a 

I ajuns la același tribunal să se
judece cu bătrînelul care o 
compătimise. Era un oarecare 
Miron Crișan din Cluj-Napoca. IA fost condamnat la doi ani.
Nimeni nu l-a „compătimit".

I Rubrică redactată de
Petre POPA

cu sprijinul corespondenților„Scînteii" ■MMMI MMMMMI MMMM»!

Comuniștii de la consiliul popular 
in fruntea gospodarilor orașului

— Care este specificul muncii de 
partid in cadrul organului local al 
administrației de stat în care lu
crați ? — am întrebat-o pe tovarășa 
Corina Moldovan, secretara organi
zației de bază P.C.R. de la Consiliul 
popular municipal Sibiu.

— După cum se cunoaște, primul 
Congres al consiliilor populare, des
fășurat în luna februarie a anului 
curent, a subliniat din nou, cu deo
sebită claritate, că organele locale 
ale puterii și administrației de stat 
trebuie să se ocupe atît de proble
mele economice fundamentale și ale 
ridicării nivelului de trai, cît și de 
multitudinea problemelor curente 
privind buna gospodărire a locali
tății și satisfacerea cerințelor coti
diene ale cetățenilor. Ca angajat* 
ai consiliului popular, comuniștii din 
organizația noastră de bază — orga
nizație ce nu cuprinde, deci, depu
tății. membrii organelor executive, 
încadrați în alte locuri de muncă 
— au sarcina de partid de a face to
tul pentru satisfacerea acestui an
samblu unitar al cerințelor localității 
și cetățenilor.

— Practic, cum organizați viata 
de partid ?

— în primul rind, să vă spun că în 
fiecare dintre cele șapte sectoare 
în care lucrează angajații consiliului 
nostru popular avem nu numai un 
anumit număr de membri de partid, 
dar lucrează și cite un membru al 
biroului organizației de bază. Prin 
activitatea și exemplul acestor tova
răși urmărim ca spiritul comunist de 
muncă și răspundere, grija pentru 
stricta aplicare a legalității socialis
te, solicitudinea față de cetățeni, 
combativitatea față de manifestările 
de rutină sau birocratism, înțelege
rea aprofundată a caracterului poli
tic al activității depuse să fie pro
movate în permanență în fiecare co
lectiv. în privința metodelor pe care 
le folosim în activitatea de partid, 
accentul îl punem pe munca de la 
om la om și pe adunările generale.

...Intr-adevăr, în documentarea 
noastră la Consiliul popular muni

limpede
Rîurile patriei sint

— prelungind metafora 
bogziană a cărții de
dicate uneia dintre 
cele mai impunătoare 
ape ale tării. Oltul — 
statui mișcătoare; sta
tui ale oamenilor și 
ale acestor ținuturi. 
Ele vin de departe — 
mai din sus de tăce
rile munților, reflec- 
tînd păduri, adăpînd 
sate și orașe străvechi 
ca pămîntul care le 
naște și tinere ca veș
nicia. Ele curg prin is
torie si datini, eurg 
prin conștiința noas
tră.

In vremea noastră, 
rîurile patriei sînt îh- ’ 
vestite cu noi și noi 
atribute ale splendo
rii. Energia lor, pier
dută de milenii în 
neant, este captată 
azi de rotoarele tur
binelor, transforma- 
tă-n lumină și-n alte 
binefaceri ale civili
zației. Azi, undele 
apelor noastre irigă 
ogoarele, duc vlaga 
în păminturi. pînă de 
curînd aride, din care 
scot recolte altădată 
de nevisat pentru 
atari locuri. Prin ca
nalele de aductiune — 
răspîndite ca arte
re ale vieții pe o 
mare întindere din 
terenul agricol al ță
rii — recoltele de 
orice fel nu mai sînt 
la discreția lui Sînt- 
Ilie, iar țăranul nu 
mai trebuie să se 
uite la cer îngrijorat 
că nu vine ploaia, 
pentru că ploaia o are 
la îndemînă și o poa
te provoca el însuși 
pri.ntr-o simplă ma
nevră de manetă. O- 
mului nu-i rămîne 
decît să fie vrednic - 
de asemenea mijloa
ce, să le folosească
— aș.a cum s-a întîm- 
plat la începutul a- 
cestei veri, cînd a- 
menintarea secetei a 
impus’ chemarea la

ca... apa
hărnicie pe „frontul" 
irigațiilor și cînd. in 
destule locuri, oame
nii au răspuns cum 
se cuvine acestei che
mări. (în paranteză 
fie spus, „Setea pă- 
mintului". despre care 
au scris mult ziarele 
în această vară, a 
constituit și un tulbu
rător motiv poetic ce 
se propune cuprinde
rii în poeme închina
te omului societății 
noastre, stăpîn al na
turii și dispunînd de 
mijloace cu care s-o 
supună. Asemenea po
eme s-au scris și de

însemnări de
Dim. RACHICI

bună seamă că se vor 
mai scrie).

Dar un alt unghi 
din care privim către 
ape este acela care 
arată că în lume 
niciodată ele n-au 
fost pîndite de atîtea 
pericole ca în vre
mea noastră. Polua
rea se face tot mai 
frecvent simțită. în 
acest final de secol, 
în multe țări ale lu
mii. Ea scoate zi de 
zi din circuitul vital 
rîuri și lacuri. Și ce 
poate fi mai degra
dant și mai trist de
cît o apă, care veacuri 
de-a rîndul a fost dă
tătoare de viață, brusc 
devenind un ochi in
festat. greu de mias
me — un rictus al 
morții ? Ziarele ne a- 
duc mereu știri cu- 
prinzînd eforturile 1- 
mense ce se fac. su
mele fabuloase care 
se cheltuiesc pentru 
reoxigenarea. pe cale 
artificială. a unor 
rîuri și fluvii de pe 
diverse meridiane. 
Este vorba de locuri 
în care scadenta lip
sei de grijă față de

în municipiul Craiova activează 750 
echipe de control obștesc, dintre care 
574 sînt organizate de către comi
tetele de sindicat din întreprinderi și 
instituții. Tovarășa Rodica Zăgărin — 
membru al Consiliului municipal al 
Frontului Unității Socialiste — ne 
spunea că în acest an șe înregistrea
ză o înviorare a activității și o spo
rire a eficientei echipelor de control 
obștesc. Aceasta, atît prin lărgirea 
sferei de cuprindere a sectoarelor 
prevăzute de lege, cît mai ales prin 
formularea unor propuneri, sugestii 
și observații judicioase, menite să îm
bunătățească activitatea unităților 
controlate. Trebuie semnalat faptul 
că in cursul acestui an au avut loc 
cu regularitate analize și consfătuiri 
de lucru cu membrii echipelor de 
control. La asemenea manifestări au 
fost invitate și cadre din diferite 
sectoare, care au prezentat prevede
rile legale ce trebuie respectate în 
domeniile lor de activitate. La rîn
dul său, consiliul municipal al sin
dicatelor a stabilit ca. în fiecare în
treprindere și instituție unde fiin
țează echipe de control obstesc. co
mitetele și grupele sindicale să fie 
informate lunar asupra modului în 
care aceste echipe își îndeplinesc 
mandatul încredințat.

După cum se știe, o cerință de 
prim-ordin — stipulată de Legea din 
1972 privind controlul obștesc — este 
aceea că fiecare unitate supusă a- 
cestui control trebuie să fie vizita
tă cel puțin o dată pe lună. Se res
pectă această prevedere legală ? Da 
și nu I Și iată de ce. Dacă în tri
mestrul II al acestui an. echipele de 
control obștesc de la regionala 
C.F.R., „Electroputere" și întreprin
derea mecanică de material rulant 
au efectuat chiar mai multe con
troale decît cele planificate, alte e- 
chipe nici n-au trecut pragul uni
tăților repartizate. Bunăoară, cele 7 
echipe de la întreprinderea de pa
nificație, 9 de la întreprinderea po
ligrafică, 9 de la universitate și 10 

cipal Sibiu am constatat că munca 
politică de la om la om reprezintă 
o preocupare cotidiană a organizației 
de partid. După apariția unei hotă- 
riri de partid sau de stat care pri
vește activitatea consiliilor populare, 
după analizele si hotărîrile mai im
portante ale comitetului executiv al 
consiliului popular municipal sau 
județean, membrii de partid dis
cută cu fiecare angajat sarcinile cu
rente și stringente, spriiinindu-1 
apoi In traducerea lor în practică. 
Iar cînd se constată vreo delăsare

LA SIBIU
în muncă într-un sector sau la un 
funcționar, nu se așteaptă adunarea 
generală sau alt cadru organizat 
pentru a se interveni — ci membrii 
biroului discută cazul respectiv, ope
rativ. pe loc, ajutînd la îndreptarea 
sa. Așa s-a procedat cînd inspectorul 
Mircea Roman, de la circumscripția 
financiară, nu rezolvase în termen 
o serie de cereri ale cetățenilor, asa 
s-a procedat și cînd în sectorul de 
gospodărie comunală apăruseră unele 
acte de indisciplină în muncă. Șl 
treburile s-au desfășurat, apoi. în 
condițiile dorite. De altfel, tovarășa 
Corina Moldovan ne mărturisea 
că — pornind de la rezultatele deo
sebit de fructuoase ale dezbaterilor 
cu fiecare om în parte prilejuite de 
semnarea Angajamentului solemn — 
biroul organizației de bază si-a pro
pus să repete asemenea discuții in
dividuale sistematic, cel puțin tri
mestrial, nu doar atunci cînd la un 
tovarăș sau altui s-au constatat de
ficiențe în muncă sau în comporta
re. Ceea ce este cît se poate de 
binevenit și de folositor activității.

Adunările generale — care, cum e 
normal, se desfășoară cu regulari-

limpede
ape sună amenință
tor. Cu atît mai pil
duitor și mai emoțio
nant ne apare înțe
leptul și prevăzătorul 
program al partidului 
și statului nostru de 
protecție a apelor, de 
preîntâmpinare a unor 
situații care, în alte 
locuri, au căpătat di
mensiuni tragice. Și 
cu atît mai mult ni 
se învederează, tutu
ror, datoria de a con
tribui la înfăptuirea 
acestui program.

în patria noastră, 
apele se păstrează 
limpezi — cu unele 
excepții, care au ’ da
rul să ne pună în gar
dă — și limpezi tre
buie să rămînă și de 
acum înainte, chiar 
dacă le punem să 
slujească dezvoltarea 
civilizației tehnice —• 
sau cu atit mai mult. 
Le-am moștenit lim
pezi de la bunii șl 
străbunii noștri. Le-am 
făcut mai folositoare 
ca niciodată ; trebuie 
să le facem din zi în 
zi mai folositoare. 
Dar avem datoria de 
a le lăsa viitorimii 
tot limpezi. Știință și 
mijloace pentru a- 
ceasta nu ne lipsesc. 
Avem în sprijin și o 
lege fermă — care 
trebuie respectată, care 
trebuie făcută să pă
trundă în toate con
științele... Din acest 
punct de vedere avem 
și importante sarcini 
educative — și mă 
gîndesc că oamenii 
condeiului ar putea să 
facă mai mult în a- 
ceastă direcție, „tema" 
avînd și frumusețe o- 
riginală, și implicații 
etice, și dramatism.

Să nu uităm că. 
dincolo de valoarea 
materială, apele noas
tre pot fi socotite și 
oglinzi cane ne răs- 
frîng, pentru viitori
me. faptele și chipul 
moral.

■■■■■■■■■■■■■■■
de la grupul întreprinderilor de In
dustrie locală nu au întreprins. în 
lunile aprilie, mai și iunie — așa 
cum reiese și din evidența consi
liului municipal al sindicatelor — 
nici un control. Ba, mai mult : cele 
574 echipe de control obștesc care 
ființează pe lingă sindicatele din în
treprinderile și instituțiile craiovene 
nu au efectuat decît jumătate din 
numărul planificat de acțiuni pe tri

în loc să ia măsuri, pun apostila: 
„AM LUAT LA CUNOȘTINȚĂ"

mestrul al doilea. Alte echipe efec
tuează controale superficiale, trec „in 
fugă" pe la unitățile repartizate, fără 
a urmări îndeaproape modul în care 
se desfășoară activitatea în unități
le de care răspund șl fără să con
semneze propuneri concrete care să 
ducă la eradicarea unor neajunsuri. 
De aceea, nu e de mirare faptul că 
unele din informările primite lunar 
la organele locale ale F.U.S. sînt for
male. Iată două exemple culese din 
dosarele trimise : „Cele 8 echipe de 
control obștesc de la fabrica de 
materiale de construcții și produse 
chimice au controlat o serie (nu se 
spune cîte) de unități de frizerie și 
coafură. Pretutindeni, ordine și cu
rățenie. Un singur neajuns : lipsa 
unui telefon absolut necesar la o 
frizerie". (La care ? Mister I). Așa
dar, nimic concret.

Scăderi serioase în eficiența con
trolului obștesc sînt determinate de 

tate de ceasornic — constituie, de 
asemenea, un mijloc important de 
educare a comuniștilor și a celor
lalți angajați ai consiliului popular 
(deseori invitat! și el să participe 
activ) în spiritul îndeplinirii întoc
mai a sarcinilor specifice de partid, 
de a face totul pentru propria pre
gătire politico-ideologică și profe
sională. pentru satisfacerea cerințe
lor localității și ale cetățenilor. 
Este ilustrativ de amintit, în a- 
cest sens, că însăși tematica adună
rilor cuprinde atît teme ideologice și 
politice „la zi", cît și probleme con
crete privind modul în care sînt rea
lizate sarcinile permanente si cu
rente ce stau în fata consiliului 
popular. Iar faptul că dezbaterile vii 
sînt caracteristice pentru aceste adu
nări generale — încheiate de fiecare 
dată cu concluzii și măsuri concrete 
— constituie o altă dovadă a efi
cienței lor. eficientă oglindită și în 
realizările de ordin gospodăresc- 
edilitar, în antrenarea populației la 
acțiuni de muncă patriotică, de va
lorificare a diferite resurse locale, 
ca și de reclamațiile tot mai rare 
făcute de cetățenii ce apelează la 
diferitele servicii ale consiliului 
popular.

Evident, evantaiul activităților po
litico-educative folosite de organiza
ția de partid este mult mai larg. 
Vom aminti numai preocupările — 
și reușitele — în învățămîntul po
litico-ideologic, în îndrumarea or
ganizației U.T.C. și în sprijinirea 
muncii consiliilor populare din co
munele suburbane — pentru a face, 
în încheiere, și o sugestie. Este 
vorba, în primul rînd, de propaganda 
vizuală — absentă total de pe holu
rile, coridoarele si birourile consi
liului , popular. Nu este vorba de 
vreo neglijentă, ci de faptul că 
această formă a muncii politice este 
socotită aici ca neoportună, susti- 
nîndu-se că n-ar fi oportun ca 
cetățenii ce se perindă să cunoască 
diferitele articole sau caricaturi des
pre munca funcționarilor cărora li se 
adresează. însă întrucît la alte con
silii populare asemănătoare am vă
zut o bogată și foarte funcțională 
propagandă vizuală (și cu ca
racter mobilizator, și cu îndem
nuri. nu numai cu materiale cri
tice). sugerăm biroului organizației 
de partid să mai mediteze asupra 
acestui subiect, eventual să ia cunoș
tință și de experiența altora. Pen
tru că realmente se simte ne
voia ca obiectivele majore ale mun
cii. sarcinile importante să fie me
reu si la tot pasul în atenția anga- 
jaților, tot așa cum este nevoie să 
se folosească și alte mijloace, mal 
convingătoare, pentru a-i determina 
pe unii funcționari să renunțe la un 
anumit spirit funcționăresc îngust 
în relațiile cu cetățenii. Rezultatele 
pozitive se cer în continuare dezvol
tate, spre a face ca activitatea poli- 
tico-educativă desfășurată de orga
nizația de partid de Ia Consiliul 
popular municipal Sibiu să fie și mai 
legată de viață, de specificul condi
țiilor, și deci mai eficientă.

G. MITROI

(Urmare din pag. I)
unități social-culturale, comerciale 
și de servicii. Cifrele vorbesc de la 
sine : 31 000 locuri în grădinițe,
școli cu peste 4 000 săli de clasă ; în 
80 din cele 120 de localități există 
de pe acum licee industriale, agri
cole și de cultură generală ; peste 50 
de spitale cu circa 7 000 paturi ; po
liclinici cu circa 120 cabinete ; cabi
nete stomatologice ; maternități ; 
complexe balneare, comerciale, tu
ristice.

In afară de criteriile generale 
menționate pînă acum, în stabilirea 
viitoarelor centre urbane s-a ținut 
cont și de necesitatea repartizării 
echilibrate in teritoriu a orașelor. 
Astfel, pină în anul 1980, pe terito
riul fiecăruia din cele 39 de județe 
ale țării vor exista cel puțin 6—7 
orașe.

Transformarea celor 120 localități 
rurale în orașe — industriale sau 
agroindustriale — creează condiții 
de muncă și de viață superioare atît 
pentru locuitorii proprii, cît și pen
tru cei din comunele situate în zona 
lor de influență. Acest fapt nu este 
posibil decît în măsura dezvoltării 
lor economice în ritm susținut. In
tr-o primă etapă, vastul program de 
investiții prevăzute în Planul natio
nal unic de dezvoltare economico- 
socială pentru perioada 1976—1980 
asigură acestor localități o dezvol
tare economică fără precedent. Se 
vor realiza peste 200 obiective indus
triale — noi sau dezvoltări — dintre 
care mai mult de jumătate sînt obiec
tive de interes republican, precum 
și numeroase construcții agrozooteh- 

lipsa de receptivitate din partea con
ducerilor unor unități fată de pro
punerile echipelor cetățenești. Intr-o 
recentă plenară a consiliului jude
țean al Frontului Unității Socialis
te. în care s-a analizat activitatea 
echipelor de control obștesc. Victor 
Neagoe, de la complexul de linie 
C.F.R., șeful unei echipe cetățenești, 
spunea : „Unele din propunerile 
noastre îsi găsesc imediat rezolvare.

însemnări despre activitatea 
de control obștesc la Craiova

Altele insă nu se bucură de aten
ția cuvenită din partea conducerii u- 
nitătii vizate. De multe ori. cel care 
trebuia să ia o măsură sau alta pe 
baza unor propuneri sau critici pe 
care le-am formulat a scris în drep
tul lor. ln registrul de îndrumare și 
control, doar atit : „Luat la cunoș
tință". Și cu asta și-a luat grija !“.

...Magazinul cu autoservire nr. 221 
din cartierul Piața gării este vizi
tat lunar de o echipă de control ob
ștesc și de fiecare dată este consem
nat in procesul-verbail același lucru: 
necesitatea înființării a încă unei case 
de taxare, întrucît cea existentă nu

O vitrină 
a hărniciei 

meșteșugarilor 
de pe litoral

Cele 85 de unități ale U.J.C.M. 
Constanța care funcționează pe 
litoralul românesc relevă preo
cuparea pentru creșterea volu
mului de mărfuri și servicii 
puse la dispoziția cetățenilor ve- 
niți să-și petreacă vacanța în sta
țiunile de la mare. Că este așa 
o demonstrează cu prisosință și 
faptul că pînă în prezent, com
parativ cu aceeași perioadă a 
anului trecut, fondul de mărfuri 
desfăcute prin aceste unități a 
crescut cu 35 la sută. Este sufi
cientă o vizită la expozițiile 
permanente cu vînzare ale 
U.J.C.M.. organizate la Mamaia, 
Eforie Nord, Olimp și Neptun, 
pentru a avea o imagine a di
versității gamei de produse o- 
ferite de meșteșugarii constăn- 
țeni celor care doresc să ia cu 
ei, la plecare, o amintire de la 
mare : costume populare din 
cele mai diverse zone folclorice, 
obiecte de uz casnic, de îmbră
căminte, produse de ceramică, 
lemn și împletituri, obiecte de 
artizanat. De altfel, cît de cău
tate și solicitate sînt produsele 
artizanale nu numai de oaspe
ții din țară, ci și de către turiș
tii străini ne-o dovedește și fap
tul că principalul producător al 
acestora, cooperativa „Muncă și 
artă", și-a depășit cu mult pla
nul pe această perioadă a anu
lui. Explicația acestor rezulta
te ne-o dă tovarășul ing. Nico- 
lae Barbu, președintele U.J.C.M. 
Constanta. în cîteva cuvinte : 
„utilitatea prestațiilor și a pro
duselor oferite, calitatea lor, 
competența și promptitudinea 
celor care prestează servicii în 
unitățile noastre". (George Mi- 
hăescu).

Noul cartier de locuințe „Simion Bârnuțiu" dln,Zaldu Foto: I. David

nice. Se preconizează ca, pînă în 
anul 1980, toate cele 120 viitoare cen
tre urbane să dispună de cel puțin 
o unitate industrială republicană, 
precum și de unități ale industriei 
locale de stat sau cooperatiste. 
Multe din investițiile industriale — 
de pildă, cele care se vor realiza la 
Colibași (Argeș), Turceni (Gorj), 
Hoghiz (Brașov), Ținea (Bihor), Be
chet (Dolj) și altele — au o deose

SATUL ROMÂNESC

bită importanță pentru economia na
țională. Iar pentru localități cum 
sînt Scornicești (Olt), Teiuș (Alba), 
Pecica (Arad), Cobadin (Constanta) 
și altele, unitățile de interes repu
blican vor constitui premiere. Toc
mai de aceea o bună parte din 
aceste, industrii se vor baza pe o 
cooperare strînsă cu unitățile exis
tente în orașele din apropiere. De 
asemenea, sînt alocate importante 
fonduri de investiții pentru construi
rea unor mari complexe agrozooteh
nice, cum sînt cele din Sîntana 
(Arad), Podu-Turcului (Bacău), Ște- 
fănești (Botoșani). Ianca și însură
ței (Brăila), Lehliu-Gară (Ialomița), 
Ciorani (Prahova), precum și pentru 
lucrări de îmbunătățiri funciare, de 
sporire a suprafețelor destinate vi
ticulturii și pomiculturii.

Actualul cincinal prevede și reali
zarea unui vast program de investi

poate face fată marii afluente de 
cumpărători. Nu sînt rare cazurile 
cînd cetățeanul așteaptă la casă a- 
proape o oră pînă îi vine rindul să 
plătească ce a cumpărat.

— Deși conducerea I.C.S. Alimen
tara cunoaște acest neajuns, cunoaș
te sesizarea si propunerea justifica
tă a echipei de control. întîrzie să 
la măsuri pentru instalarea unei 
case de taxare. O singură casieră 

nu mai poate face fată miilor de 
cumpărători ce trec zilnic pe aici — 
ne spune Grigore Barbu, responsabi
lul unitâtii amintite.

...Magazinul 38 cu articole metalo- 
.■himice din cartierul Bariera Vilcii. 
Spicuim din procesul-verbal de con
statare al echipei de control nr. 275 : 
„Propunem forurilor competente an
gajarea unui vînzător. întrucît de doi 
ani de zile pe acest post lucrează so
ția responsabilului. Stan Eugen, care 
este necalificată și nu servește cum 
trebuie cumpărătorii. Să se ia mă
suri urgente pentru repararea acope-

• Fapte • Opinii • Propuneri
© Crearea unor condiții tot mai bune de muncă 

stă in permanenta preocupare a conducerii tehnice de la Preparația căr
bunelui din Petrila. De la începutul anului, în acest scop s-au cheltuit 
aici — pentru diferite materiale și echipamente de protecție, de ven
tilație etc. — peste 173 000 lei din fondul statului. La riadul lor. mun
citorii de la pre pa rație obțin zilnic importante realizări în producție. 
Depășindu-și sarcinile de plan, ei au sporit indicele de recuperare cu 
2,5 la sută și au redus, sub prevederi, procentul de umiditate. (Con
stantin Bădută, Petrila. județul Hunedoara).

S©5iCîlăm conducerii autogării Tulcea să la măsuri pentru
ca autobuzele care circulă spre Măcin — Telița să pflece î-n cursă la ora 
programată. Nu de puține ori. în loc de ora 6,25, autobuzul respectiv 
pleacă în cursă cu întîrziere de 40—50 de minute. (Gheorghe Niculcscu, 
str. Trandafirilor nr. 78, Tulcea).

© An nou în școală nouă. Recent>ln comuna Dumbra- 
veni (Vrancea) a fost terminat noul local al școlii generale de zece 
ani. La ridicarea noului lăcaș de învățămînt au contribuit, prin muncă 
patriotică, nu numai părinții, dar și elevii din comună. (Ionică Sava, 
comuna Dumbrăveni, județul Vrancea).

© De multă vreme ln satul Poiana’ c°muna Perișani <vii« 
cea) se discută despre necesitatea unui complex alimentar pentru 
aprovizionarea și servirea locuitorilor de aici. Acum, lucrările de 
construcție de la acest nou obiectiv au început, la ele participind — 
prin muncă patriotică — și numeroși cetățeni din sat. Sătenii din 
Poiana doresc ca noul complex să fie ridicat pînă la venirea iernii. 
(Nicolae Stănescu, satul Poiana, comuna Perișani. județul Vilcea).

© MOfrUl este un imP°rtant centru economic pe harta jude
țului Gorj. In concordantă cu dezvoltarea sa urbanistică și indus
trială, transporturile de călători cu autovehiculele I.T.A. au fost 
extinse an de an. în prezent însă, platforma de ciment, 
utilizată pentru sosirile și plecările autobuzelor, nu * mai face 
fată necesităților, iar vechea sală de așteptare a devenit, practic, 
neincăpătoare pentru sutele de pasageri care zilnic se perindă pe 
aici. Propun, deci, factorilor în drept să studieze posibilitatea con
struirii și în orașul nostru * unei autogări moderne. (D. Iosifescu, 
orașul Motru, județul Gorj).

@ în această vară am Iost la Sanatoriul balnear di» 
Techirghiol. La sfîrșitul tratamentului, la fel ca șl alți cetățeni care 
au beneficiat de îngrijire în această stațiune, am plecat acasă cu. un 
sentiment de caldă recunoștință față de munca personalului medical, 
care n-a precupețit nici un efort pentru ca tratamentul să fie cît mai 
eficient celor ce l-au urmat. (Prof, pensionar Eftimie Brănișteru, 
str. Circumvalațiunii, blocul I 3, ap. 74, Timișoara).

bii pentru locuințe, completarea șl 
modernizarea rețelei actuale de edi
ficii social-culturale, comerciale și 
prestări de servicii, întregirea dotă-, 
rilor tehnico-edilitare. Toate acestea 
vor contribui direct la ridicarea ni
velului de trai al locuitorilor viitoa
relor centre urbane. Cele peste 25 000 
apartamente care se vor construi 
sint distribuite diferențiat, în con
cordantă cu importanța și amploa

rea dezvoltării fiecărei localități in 
parte. De exemplu, la Lehliu-Gară 
(Ialomița), la Berea (Buzău) sau la 
Bumbești-Jiu (Gorj) se vor construi 
cite 500 de apartamente și chiar mai 
multe, la Prundu Bîrgăului și Rodna 
(Bistrita-Năsăpd), Scornicești (Olt), 
la Măneciu și Ciorani (Prahova) — 
cîte 400—500 de apartamente. De 
asemenea, condițiile de învătămînt. 
de îngrijire a sănătății, de educație 
și cultură, serviciile asigurate prin 
rețeaua comercială și de prestații se 
vor îmbunătăți simțitor, atît pentru 
populația viitoarelor centre, cît și 
pentru locuitorii satelor din apro
piere. Capacitatea școlilor generale 
și a liceelor va spori cu peste 7 000 
săli de clasă, aceea a grădinițelor 
și creșelor cu peste 9 000 și, respectiv, 
7 000 de locuri. Se vor înființa noi 
ateliere școlare și laboratoare, inter
nate și case de copii. Concomitent, 

rișului la magazin și magazia de ma
teriale. întrucît plouă pe mărfuri". 
Data consemnării : 28 octombrie 1975. 
Consecventă, echipa de control revi
ne și pe 14 aprilie, și pe 1 iunie, și 
pe 11 iunie... cu aceeași sesizare și 
cu aceeași propunere, dar degeaba. 
Ba nu. Iată 'că pe ultimul proces- 
verbal al echipei de control obștesc 
apar — sub semnătura directorului 
adjunct al direcției comerciale — 

următoarele : „Luat la cunoștință". îi 
aducem la... cunoștință și noi că nea
junsurile semnalate persistă. în ziua 
raidului nostru. în interiorul maga
zinului și magaziei erau aliniate cîte
va ligheane pentru a nu ploua pe 
mărfuri.

Propuneri similare — și, tot la fel, 
repetate — au fost formulate de o 
echipă de control obștesc și la uni
tatea de textile nr. 63. Și aici, pro- 
cesele-verbale ale echipei cetățenești 
sînt parafate cu roșu : „Luat la cu
noștință — măsuri urgente pentru re
pararea acoperișului". Cum s-a „luat 
la cunoștință" și cît de „urgente" au 
fost măsurile luate o atestă faptul 
că în magazinul cu pricina continuă 
să picure prin acoperiș.

Din păcate, asemenea exemple. In 
care propunerile echipelor de con
trol cetățenesc nu sînt luate în sea
mă. nu sînt singulare. Conducerile u- 

se vor construi spitale, maternități, 
complexe sanatoriale balneare, că
mine culturale, cinematografe, clu
buri, case de cultură, complexe co
merciale, magazine universale și 
unități de alimentație publică cu 
peste 50 000 mp suprafață comercială 
și peste 60 000 mp în unitățile de 
prestări de servicii.

Transformarea celor 120 de locali
tăți rurale în tot atîtea orașe im
plică — paralel cu realizarea pro
gramelor de investiții economice, 
social-edilitare și culturale —o serie 
de măsuri și acțiuni concrete, între 
care : investigarea resurselor natu
rale de care dispun, în vederea unei 
valorificări cit mai eficiente în vii
tor ; crearea condițiilor necesare 
pentru integrarea forței de muncă 
provenite din agricultură în celelalte 
ramuri de activitate, specific urbane; 
dezvoltarea de activități și locuri de 
muncă specifice femeilor; prospec-, 
tarea cerințelor și opțiunilor în le-z 
gătură cu dezvoltarea serviciilor 
organizarea unor largi acțiuni edu- 
cativ-culturale, care să asigure adap
tarea rapidă a locuitorilor la condi
țiile și1 ritmul de viață specifice me
diului urban.

întreaga acțiune de sistematizare 
și de urbanizare a tării — care se 
desfășoară de pe acum într-un ritm 
intens — presupune, așadar, mobi
lizarea, în continuare, a tuturor re
surselor materiale și umane necesare 
finalizării sale în condiții optime, 
pentru făurirea unei vieți tot mai 
bune, ' fericite, întregului nostru 
popor. ■ 

nitătilor controlate, toti cel vizați tre
buie să se încadreze în spiritul și li
tera legii, care arată că propunerile 
echipelor de control obștesc se cer 
analizate cu toată răspunderea și, o- 
dată dovedită justețea lor. trebuie să 
fie rezolvate necondiționat. Repre
zentanții obștii sînt învestiți cu a- 
tributii și răspunderi stabilite prin 
lege și trebuie priviți ca ajutoare in 
îmbunătățirea activității într-o uni
tate sau alta. Insistăm asupra aces
tui lucru. întrucît am întîlnit și ca
zuri cind membrii echipelor de con
trol obștesc sînt. pur și simplu, ig
norați si nu li se prezintă nici mă
car registrul unic de control pentru 
a consemna neregulile constatate. 
Este cazul vînzătoarei magazinului 
de artizanat ..Hermes", din strada U- 
nirii nr. 84. care nici nu a dat 
voie (!!!) echipei de control obștesc 
să vadă magazia, unde se găseau, de 
fapt, mărfuri care nu erau puse în 
vinzare. iar atunci cînd șeful echi
pei de control. Ilie Logofătul, a ce
rut registrul, vînzătoarea a refuzat 
să-l prezinte.

Cele constatate în raidul întreprins 
si consemnate în aceste rînduri tre
buie să constituie prilej de medita
ție pentru toți factorii care răspund 
de bunul mers al controlului obștesc 
si. în mod deosebit, pentru condu
cerile acelor unități care sînt refrac
tare față de propunerile făcute de 
împuterniciți! obștii. Sesizările și 
propunerile impun luarea de măsuri 
concrete și operative și nicidecum 
apostila „Luat la cunoștință", sem
nată de un cadru de conducere, după 
care își ia grija de la obligațiile le
gale ce-1 revin. Să sperăm că rela
tarea noastră va fi „luată la cunoș
tință" cum trebuie și de cine tre
buie.

Nicolae BABALAU 
corespondentul „ScînteirI—
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CE RECOMANDA SPECIALIȘTII
Potrivit programului întocmit pen

tru efectuarea lucrărilor agricole de 
toamnă, la 1 septembrie începe re
coltarea sfeclei de zahăr. Ce măsuri 
se impun a fi luate pentru respec
tarea întocmai a graficelor de recol
tare, transport și livrare a sfeclei, 
pentru aprovizionarea ritmică a fabri
cilor de zahăr ? Am solicitat. în acest 
sens, citeva recomandări tovarășului 
dr. ing. Gheorghe RIZESCU, 
director tehnic al Centralei pen
tru producerea și industrializarea 
sfeclei de zahăr, care ne-a relatat :

— Din analizele 
efectuate de la- . 
boratoarele spe
cializate ale fa
bricilor de 'zahăr 
rezultă că, în ma
joritatea zonelor 
de cultură, sfecla 
a ajuns la matu
ritatea tehnologi
că. Se poate a- 
precia deci că în
ceperea recoltării 
la 1 septembrie 
se justifică din 
punct de vedere 
economic. Greu
tatea medie a 
unei rădăcini a 
ajuns la circa 
300 grame, în unele județe aceas
ta fiind mult mai mare : Dolj — 
420 grame. Mehedinți — 380 grame, 
Ilfov — 360 grame. Ialomița — 350 
grame. Olt — 390 grame. Brăila — 
320 grame. De asemenea, deși 
acesta temperaturile au fost 
scăzute, conținutul de zahăr 
la un nivel apropiat de cel
lizat anul trecut la aceeași dată: 
aproximativ 16 la sută în jude
țele Mehedinți, Dolj, Botoșani, Cluj- 
și 15,5 la sută în județele Teleorman, 
Olt. Totuși, la ora actuală, sfecla 
este încă în vegetație și, în consecin
ță, rădăcinile mai cresc în greutate 
și acumulează zahăr. Ca atare, în 
prima etapă se vor recolta parcelele 
pe care culturile au stadiul cel mai 
avansat de vegetație, maturizate din 
punct de vedere tehnologic, asigurin- 
du-se în felul acesta condiții 
tajoase de valorificare pentru 
țile agricole și o prelucrare 
trială economică. Tocmai de
ținîndu-se seama de stadiul de vege
tație al culturilor, s-a stabilit ca în

județele Bistrița-Năsăud, Brasov, Co- 
vasna. Harghita și Sibiu recoltarea 
sfeclei de zahăr să -înceapă la 1 oc
tombrie.

Odată cu declanșarea campaniei de 
recoltare, fabricile de zahăr încep 
procesul de prelucrare a sfeclei. Iată 
de ce. recoltarea, transportul și livra
rea sfeclei de zahăr trebuie să se 
facă ritmic. Pentru aceasta, unitățile 
agricole au datoria să respecte rigu
ros graficele întocmite cu fabricile de 
zahăr. In anii trecuți au fost cazuri 
cînd unitățile agricole au recoltat

• în majoritatea zonelor de cultură, sfecla de zahăr 
a ajuns la maturitate. • în prima etapă se vor recolta 
parcelele pe care culturile au stadiul cel mai avansat 
de vegetație. • Rădăcinile scoase din pămînt să 
rămînă pe cîmp nici o zi. ® Frunzele și coletele 

sfeclă o importantă sursă de furaje

anul 
mai 
este 
rea-

avan- 
unită- 
indus- 
aceea,

cantități mai mari de sfeclă decît 
cele stabilite prin grafice, depășin- 
du-se posibilitățile de transport sau, 
invers, au fost strînse și livrate 
cantități mai mici decît cele plani
ficate. Ambele situații au produs 
perturbări in activitatea de fabricare 
a zahărului. Anul acesta trebuie să 
se ia măsuri pentru prevenirea cu 
desăvîrșire a unor asemenea situații.

— Ce consecințe are nerespectarea 
graficelor de recoltare și 
al sfeclei de zahăr ?

— In special acum, la 
campaniei de prelucrare 
fabricile de zahăr trebuie 
nate ritmic, pentru a nu se crea 
luri" in 
evitarea 
precierii 
pune ca 
să fie decoletate și transportate în 
aceeași zi la 
sau fabricile de 
terminările făcute rezultă 
această perioadă, 
singură zi de staționare

transport

începutul 
a sfeclei, 
aprovizio- 

„go-
producție. Totodată, pentru 
pierderii din greutate și de- 
calîtative a sfeclei se im- 

rădăcinile scoase din pămiit

bazele de recepție 
zahăr. Din de- 

că. în 
numai într-o 

pe cimp, 
»

LA CÎMPULUNG MUSCEL

Oameni care dau 
noi străluciri 
unei străvechi 

activități
Cîmpulung Muscel este încer

cuit de filoane puternice de lig
nit. Pescăreasa, Poenari, Ju- 
gur, Berevoiești și Slănic. iată 
și denumirile minelor. Existen
ța lor organizată datează de a- 
proape un secol. Dar oamenii 
foloseau pentru încălzitul casnic 
lignitul de aici — de o mare 
putere calorică și o calitate ri
dicată — din timpuri și mai în
depărtate; Dovada : 
găsiți între vestigiile 
roman Jidava, aflat în 
rimi.

Acum, relatează ing. 
Stanciu, directorul întreprin
derii miniere din Cîmpulung, 
înnoirile socialiste au făcut de 
nerecunoscut munca și viața 
minerilor de aici. In subte
ran, operațiuni dintre cele 
mai grele au fost încredințate 
unor mașini de mare randa
ment Tăierea cărbunelui (ce se 
făcea cu tirnăcopul) se execută 
cu ajutorul explozibilului, per
foratoarelor electrice și combi
nelor. La fel, extracția se efec
tuează prin puțuri betonate, do
tate cu mașini moderne. Recent, 
a început înzestrarea galerii
lor cu utilaj de împingere a va- 
goneților de cărbune de mare 
productivitate, realizate cu for
țe proprii. Minerii nu mai res
piră aer îmbîcsit, pentru că nu
meroase mașini introduc aer 
proaspăt și ozonat pe galerii: 
Armături metalice susțin mun
ții de cărbune, iar accesul spre 
abataje este larg. în astfel de 
condiții, munca minerilor devi
ne din ce în ce mai spornică. O 
atestă panourile de întrecere, cu 
o întreagă galerie de fruntași. 
Intre aceștia, notăm pe Nicolae 
Stana, a cărui brigadă a depă
șit angajamentul anual, pe E- 
milian Moise, Ion Lupeanu, Ni
colae Constantinescu. Ion So- 
roiu, care, de asemenea, împreu
nă cu formațiile lor, se înscriu 
cu importante 
nul la zi.

Grija pentru 
minerilor e la 
Sute de angajați beneficiază de 
locuințe confortabile. Nefami- 
liștii au locuri în cămine. Asis
tența sanitară se face simțită 
prin staționarele existente la 
fiecare mină, prin spital și mul- • 
te zeci de cadre medicale. In
struirea noilor angajați are loc 
în două centre, după care fie
care este dat în grija cite unui 
miner cu experiență, în vederea 
deprinderii meseriei din subte
ran. Au loc concursuri și in
structaje de protecția muncii, 
întreprinderea minieră din Cim- 
pulung dispune și de o școală 
profesională cu o bogată activi
tate și cu frumoase rezultate 
în domeniul pregătirii muncito
rilor. Ea instruiește anual sute 
de tineri in meserii cum sînt : 
mineri, lăcătuși, electricieni, 
sondori. Săli de clasă spațioase, 
cabinete tehnice, dotate cu ma
teriale și aparatură didactică, 
fac posibilă desfășurarea unui 
proces instructiv-educativ de 
substanță. Pregătirea și instrui
rea elevilor sint gratuite, iar 
după școlarizare ei sînt imediat 
repartizați în producție. Bazi
nul carbonifer de la Cimpulung 
are un trecut demn și un viitor 
luminos. Se au în vedere a- 
tit noile descoperiri de cărbu
ne, cit și calitatea calorică 
acestuia. Dar, mai ales, se are 
în vedere experiența acestor oa
meni, care dau cărbunelui noi 
străluciri. (Gheorghe Cîrstea).

cărbunii 
castrului 
împreju-

depășiri

munca 
loc de

Romică

ia pla-
Si viata 

cinste.

a

Imagine panoramica a Combinatului de celulozâ și hîrtie din Drobeta Turnu-Severin

LA I.R.E. IAȘI

pierde 1,1 la sută
0,29 la sută din

sfecla recoltată 
din greutate și 
conținutul de zahăr. Adică, la un va
gon se poate pierde o tonă de sfeclă, 
lată de ce, comandamentele județene 
și comunale sint datoare să ia măsuri 
pentru respectarea graficelor de re
coltare, asigurarea mijloacelor de 
transport și folosirea acestora la în
treaga capacitate. De asemenea, con
ducerile fabricilor de zahăr au obli
gația să organizeze cit mai bine re
țeaua și funcționarea bazelor de re

cepție, astfel in
cit programul de 
lucru al acestora 
să fie corelat cu 
cel al unităților 
agricole.
tarea, 
tul și 
sfeclei , 
să se facă opera
tiv, în flux con
tinuu.

O atenție deo
sebită este nece
sar să se acor
de valorificării 
frunzelor și come
telor de sfeclă 
de zahăr — pro
duse oare de o- 

o importantă sur- 
In. plus, anul a- 

urmare a combaterii 
cercosporiozei. boală care distrugea 
aparatul țoliar, și a ploilor din ulti
ma perioadă, culturile au frunzele 
foarte bine 
zone unde 
egală sau 
greutatea 
strîngerea și însilozarea tuturor frun
zelor și coletelor de sfeclă de zahăr 
se pot asigura cantități mari de fu
raje pentru hrana animalelor. în fe
lul acesta, sfecla de zahăr se dove
dește a fi o cultură deosebit de va
loroasă. Iată de ce, este de datoria 
organelor și organizațiilor de partid 
să acorde unităților agricole și de 
prelucrare întregul sprijin în recol
tarea acestei culturi, în valorificarea 
în condiții cit mai avantajoase atît 
a rădăcinilor, cit și a produselor se
cundare.

Recol- 
transpor- 

livrarea 
de zahăr

Importante
sporuri

nu
de

bicei constituie 
să de furaje, 
cesta, ca

dezvoltate. Sint multe 
producția de frunze este 
chiar mai mare decît 

rădăcinilor. Deci, prin

Convorbire consemnatâ de 
Ion TEODOR

de producție
Colectivul de muncă de la în

treprinderea de rețele electrice 
Iași a realizat, în perioada care 
a trecut din acest an, o produc
ție globală industrială, peste 
prevederi, în valoare de aproa
pe două milioane lei și o pro
ducție la construcții-montaje, 
peste graficul la zi, de 3,5 mi
lioane lei.

Aceste rezultate se datoresc 
folosirii mai depline a instala
țiilor și rețelelor existente, pre
cum și a extinderii lor la noile 
obiective industriale, cartiere de 
locuințe și la sate. In același 
timp, a crescut gradul de sigu
ranță în alimentarea cu ener
gie electrică a beneficiarilor.

Concomitent cu activitatea de 
servire promptă și în deplină 
siguranță cu energie electrică și 
a celei de construire a rețele
lor necesare, muncitorii, tehni
cienii și inginerii de la I.R-E. 
Iași efectuează și proiectarea 
acestor rețele, a stațiilor și 
punctelor de transformare. (M. 
Corcaci).

în fotografie: Aspect din ca
mera de comandâ

De o bună perioadă de timp, acti
vitatea economică a municipiului 
Deva cunoaște o dezvoltare cu totul 
deosebită : de la cincinal Ia cincinal, 
producția globală industrială se du
blează ! Pe fondul acestei evoluții — 
determinată, in primul rind. de un 
viguros program de investiții — se 
înscrie cu bune rezultate activitatea 
intensă desfășurată pentru îndepli
nirea tuturor indicatorilor de plan. 
Anul acesta, de pildă, în șapte luni, 
odată cu depășirea planului de pro
ducție cu 82 milioane lei, in princi
pal prin creșterea productivității cu 
peste 11 000 lei pe lucrător, s-a în
registrat și o reducere a cheltuielilor 
la 1 000 • lei producție-marfăj cu 44 
lei, ceea ce relevă preocuparea stă
ruitoare pentru ridicarea eficienței 
economice.

Explicația progresului constant pe 
drumul rezultatelor tot mai bune 
constă in etorluriie organelor și or
ganizațiilor de partid, ale colective
lor de unități pentru valorificarea 
resurselor interne tehnice, materiale 
și umane. Astfel, urmind consecvent 
indicațiile conducerii de partid, ale 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, fie
care comitet de partid și-a întocmit 
un amplu program de lucru privind 
creșterea productivității muncii, re
ducerea cheltuielilor de producție, e- 
conomisirea combustibililor și ener
giei, micșorarea efortului valutar. A- 
semenea programe se elaborează a- 
nual, atit.la nivelul comitetului mu
nicipal de partid, cit și in întreprin
deri, secții și sectoare. Cel puțin o 
dată pe trimestru, stadiul de realiza
re a lor este analizat de consiliile 
oamenilor muncii. Se înțelege că. de 
fiecare dată, în funcție de cerințele 
proceselor de producție, se inițiază 
noi acțiuni, noi măsuri.

Un exemplu care se detașează in 
contextul acestor preocupări îl con
stituie activitatea economică de la 
mina Deva. în această unitate, bine 
cunoscută prin profilul și importanța 
ei în economia națională, se obțin 
de mulți ani rezultate bune. însă 
cerința mereu actuală de a extrage 
tot mai multe materii prime din 
subsolul țării, in bune condiții, a 
declanșat căutări de noi soluții. Sar
cina transmisă d-e comitetul de 
partid corpului de ingineri și tehni
cieni. celor mai buni mineri și mai
ștri viza imperativul de a se găsi 
posibilități pentru extragerea unei 
cantități mai mari de minereuri, cu 
productivitate superioară și, evident, 
cheltuieli mai mici. Toate acestea 
trebuiau realizate fără aducerea de

utilaje din import, doar prin valori
ficarea cu eficiență ridicată a dotă
rii tehnice existente. Ca atare, co
lectivul exploatării, în strînsă cola
borare cu Centrala minereurilor 
Deva și cu Institutul de cercetări și 
proiectări din localitate, a elabo
rat și introdus în lucru o nouă me
todă de exploatare. întru totul adec
vată specificului zăcămîntului de aici, 
care asigură o productivitate de circa 
3 ori mai mare și un consum de lemn 
de aproape 3 ori mai mig.jAcum. me
toda este generalizată în toată mina.

plinirca planului producției 
în proporție de 113 la sută, 
rea productivității planificate 
la sută, reducerea cheltuielilor de 
producție la 1 000 Iei producție-- 
marfă cu 99 lei.’

Colectivele de oameni ai muncii din 
municipiul Deva care acționează cu 
pasiune și dăruire pentru a da viață 
sarcinilor subliniate de conducerea 
partidului nostru in domeniul econo
mic sint numeroase. Meritoriu este, 
astfel, efortul depus de colectivul de 
la Termocentrala Mintia pentru 
creșterea siguranței în funcționarea

7 “’s "}'

globale 
depăși- 
cu 14,5

Toate capacitățile de producție
la termen in funcțiune !

• In acest trimestru, zeci și zeci de noi unități urmează si 
producă • Se impun extinderea largă a lucrului în două 
și trei schimburi, întărirea ordinii și disciplinei pe fiecare 
șantier • Pentru grăbirea montajului tehnologic este 
necesară și participarea echipelor din partea întreprin-

Comparativ cu orice perioadă an
terioară, exigentele acestui trimestru 
sint considerabil sporite pentru abso
lut toate șantierele de investiții pro
ductive. Este firesc, deoarece acum, 
în această perioadă deosebit de fa
vorabilă muncii intense pe șan
tiere, constructorii și montorii susțin, 
practic, partea cea mai grea, efectiv 
hotărîtoare, a „bătăliei" desfășurate 
în vederea îndeplinirii sarcinilor de 
plan și, mai cu seamă, a programului 
de puneri în funcțiune stabilit pen
tru acest prim an al cincinalului. In
tr-adevăr. pină la sfîrșitul trimestru
lui III. un număr mare de noi unități, 
capacități și instalații sint prevăzute 
să se alinieze Ia 
ției. Concomitent, 
tot în acest tri
mestru, 
ză să fie 
iate sau 
încheiate 
rile de construc
ții și. îndeosebi, 
tehnologic la alte

urmea- 
înche- 

aproape 
lucră-

„startul" produc-

derilor beneficiare
Totodată însă sînt și șantiere unde 

—- din diferite motive — nici activi
tatea depusă, nici rezultatele obținu
te nu se situează la nivelul așteptă
rilor și al posibilităților reale de care 
dispun constructorii și montorii. Cau
zele greutăților și neajunsurilor în- 
tîmpinate sînt bine cunoscute, au 
format nu o dată obiectul unor pro
funde analize, la fața locului, cu 
participarea tuturor factorilor inte
resați, sub directa îndrumare a or
ganelor județene de partid. Și, fapt 
extrem de important, în cazul mul
tora dintre șantierele de investiții 
aflate în această situație, concluziile 
privind natura dificultăților intîmpi- 
nate relevă existența, chiar pe șan-

cele de montaj 
_____ _____ ____citeva zeci de o- 
biective cu termene de punere în 
funcțiune în 1976. Se desprind, deci, 
cu claritate complexitatea sarcinilor, 
responsabilitatea majoră, atît profe
sională, cit și politică, ce revin în a- 
ceastă perioadă tuturor factorilor 
angajați în realizarea investițiilor.

Ce reflectă stadiul realizărilor pe 
un șir de șantiere de investiții ? 
Mâi întîi, imaginea unei activități e- 
nergice și rodnice, concretizată, de
seori, în rezultate superioare pre
vederilor din grafice, prin pregătirea 
temeinică, cu deosebită grijă, a con
dițiilor tehnico-organizatorice nece
sare la darea în funcțiune a noilor 
capacități. Numărul șantierelor din a- 
ceastă categorie este mare și vom 
menționa. îndeosebi, pe cele de la 
întreprinderea de osii și boghiuri din 
Balș, întreprinderea mecanică „Ni- 
colina" din Iași, întreprinderea de 
utilaj greu din Craiova, ale unor ca
pacități de la întreprinderile de ma
șini grele și „Tinăra Gardă" din Ca
pitală. Dintre „atu“-urile constructo
rilor și mentorilor reținem, în spe
cial, concepția organizatorică clară 
privind desfășurarea in ritm intens 
și în succesiunea firească a lucrări
lor. precum și răspunderea, spiritul 
de ordine și disciplină, abnegația, 
dovedite permanent în „focul" mun
cii, la aplicarea în practică a măsu
rilor adoptate pentru intensificarea 
ritmului zilnic de lucru.

tlerele respective. * mijloacelor șl 
resurselor necesare redresării hotă- 
rîte a situației, accelerării ritmului 
de execuție.

Acesta este, de altfel, obiectivul 
fundamental subliniat cu tărie de to
varășul Nicolae Ceaușescu la ședința 
comună a C.C. al P.C.R. și Consiliului 
Suprem al Dezvoltării Economice și 
Sociale a României din iulie a.c. și 
pe care constructorii și montorii au 
datoria să-i înfăptuiască cu stă
ruință și hotărîre : intensificarea, la 
maximum, prin toate căile, a ritmului 
de lucru, creșterea de la o zi la alta 
a „cotei" realizărilor, punerea in 
funcțiune la termen sau mai repede 
a tuturor capacităților programate.

Un exemplu în această, privință 
îl oferă evoluția activității de 
pe șantierul de la întreprinderea 
navală 
metale 
forjate 
Galați, 
fruntați cu o serie de greutăți, care 
și-au pus amprenta asupra ritmului 
de execuție, totuși lucrătorii Trus
tului : de construcții industriale și a- 
grozootehnice din București au reu
șit să găsească remediul cerut de re
dresarea radicală a activității pe a- 
cest șantier. Și-au făcut din plin 
simțite efectele pozitive (astăzi, ni
velul realizărilor depășește, aici, pre
vederile din grafice) măsurile apli
cate cu promptitudine și, înainte de 
toate, cele vizînd organizarea

de elice, piese turnate 
neferoase, piese turnate 
din otel (I.N.E.T.O.F.) 
Deși mult timp au fost con-

din 
si 

din

mai ra

ză și colectivul întreprinderii de 
materiale de construcții Bircea. In 
unitate, la un moment dat, au apă
rut dificultăți in desfacerea stîlpilor 
electrici de tipul SE-1. In plus, teh
nologia de fabricație era foarte pre
tențioasă. Pe de altă parte, benefi
ciarii cereau în cantități mult mai 
mari stilpi electrici de tipul SE-4. 
Analizînd atent situația, consiliul oa
menilor muncii, sub directa îndru
mare a comitetului de partid, a soli
citat sprijinul unui grup de ingi
neri și muncitori specialiști pentru 
a găsi soluția cea mai bună. Și a-

de pe 
pe cele

11

Rezultate, preoci^ri, cerințe în unități din Deva

Fructificînd experiența cîștigată, 
comitetul de partid și consiliul oa
menilor muncii de la mină au inițiat 
și- alte acțiuni 
creșterea 
pregătire 
Viteza de 
sută față 
cată pină

menite să ducă la 
volumului de lucrări de 
a zăcămîntului. Efectul ? 
avansare, a sporit cu 25 la • 
de metoda clasică practi- 

___ ,____  nu de mult, iar volumul 
manoperei a scăzut cu 30 la sută. In 
plus, mecanizarea estr~ integrală — 
atit la perforare, cit și la încărcare ț 
— deci, efortul fizic al minerilor ' 
este minim. Și asemenea exemple 
s-ar putea da încă multe de la 
Deva. Aceasta pentru că, aici, 
siliul oamenilor muncii nu se 
țumește doar cu întocmirea 
program de lucru — in care fiecare 
inginer și tehnician este cuprins a- 
nual cu cel puțin o temă de certă 
valoare tehnică și economică 
urmărește, lunar, 
lucrărilor, înlătură greutățile și, in 
funcție de cerințe, inițiază noi ac
țiuni. De fapt, acesta este suportul 
rezultatelor cu care Exploatarea mi
nieră Deva a întâmpinat a 32-a ani
versare a eliberării patriei: inde-

mina 
con- 
mul- 
unui

ci
stadiul realizării

sistemului energetic și reducerea du
ratei de opriri pentru reparații. Și 
la această unitate, ca și la mină, ac
tivitatea concretă, specifică locului 
de muncă, determinată de o anumită 
cerință a îndeplinirii planului, con
stituie trăsătura esențială a muncii 
de partid, a acțiunilor consiliului oa
menilor muncii. Un exemplu este, 
in acest sens, edificator. S-a pus 
problema opririi blocului cu numă
rul 3 pentru^ reparație _£apiia-lă. Con
siliul oamenilor muncii ă Întoc
mit din timp un minuțios program 
de pregătire. în care scop a atras pe 
cei mai prieepuți ingineri, maiștri și 
muncitori din unitate. în acest mod, 
personalul specializat în asemenea 
lucrări a înlocuit, pentru prima 
dată in această unitate, statorul ge
neratorului cu unul nou. Pregătirea 
temeinică a lucrării, alături de pri- 

muncitorilor specialiști, a 
scurtarea duratei de oprire cu 
ceea ce s-a soldat cu o pro- 
suplimentară de peste 25 mi- 
kWh energie electrică.

ceperea
dus la
6 zile,
ducțle
lioane

Intensă activitate creatoare, ope
rativitate si receptivitate înregistrea-

ceasta a fost pusă la punct. Ca ur
mare, prin aplicarea ei, producția a 
fost reluată după mai puțin de o 
săptămină, in concordanță cu noile 
cerințe, adică, fabricarea unui pro
dus mult .solicitat in lucrările de e- 
lectrificăre, respectiv stiloul SE-4, 
de calitate superioară și cu eficiență 
economică ridicată. Numai din a- 
ceastă acțiune, in întreprindere se 
obține o economie anuală de peste 
1,2 milioane lei.

Experiența organelor și organiza
țiilor de partid din unitățile econo
mice ale municipiului Deva în mo
bilizarea potențialului de gîndire 
tehnică și organizatorică, în valori
ficarea superioară a resurselor lo
cale este, fără îndoială, mult mai bo
gată și rezultatele înregistrate în 
acest an atestă o asemenea aprecie
re. Dar sarcinile sint mult mai mari 
și mai complexe, mai ales sub ra
port calitativ. Tocmai de la acest 
considerent a pornit biroul Comite
tului municipal de partid Deva cînd, 
analizînd modul în care se realizea
ză productivitatea muncii în con
strucții. a întreprins o largă acțiune

de sprijinire a colectivelor 
șantiere. Controlul efectuat 
două șantiere ale trustului județean 
de construcții, de pildă, a arătat că 
în cursul primului semestru produc
tivitatea muncii planificată nu s-a 
realizat integral. Cu același prilej 
au fost scoase in evidență și cauzele 
care au dus la această situație : In
suficiența pregătire a . condițiilon^de 
lucru, neasigârarea forței de muncă 
în structiira cerută de lucrări, pier
deri mari din. fondul de timp ma
xim disponibil, „goluri" în aprovi
zionarea tehnico-materială ș.a. A 
mai rezultat că, deși necesarul de 
utilaje a fost permanent asigurat, 
acestea nu s-au utilizat la nivelui 
corespunzător.

Acționând în spiritul indicațiilor 
date de 
dului la 
C.C. al 
biroul 
partid a sprijinit organizațiile 
partid de. pe șantiere în aplicarea 
unor măsuri care să ducă la îmbu
nătățirea activității. Intre altele, se 
Vizează extinderea acordului global, 
folosirea utilajelor și a forței de 
muncă în mai multe schimburi sau 
în schimburi prelungite, întărirea 
disciplinei. Drept urmare. în lunile 
iulie și august, ritmul de lucru pe 
șantiere a fost mult superior celui 
din lunile anterioare, planul con
strucției de locuințe s-a depășit, la 
unele obiective s-a creat un avans 
în execuție și. bineînțeles, a crescut 
productivitatea muncii.

Dar realitatea demonstrează că nu 
numai pe șantiere, ci și in alte în
treprinderi — chiar și In cele cu re
zultate ' 
resurse 
pentru 
mitetul 
tuie lunar colective de lucru, care, 
împreună cu specialiștii din unită
țile economice, studiază diferite as
pecte ale procesului muncii și ela
borează propuneri de măsuri. Aces
tea sînt examinate și aprobate ap-oi 
de comitetele de partid și consiliile 
oamenilor muncii. Desfășurăm deci 
in această direcție o activitate per
manentă. care permite ca la inter
vale scurte de timp să fie cuprinse 
toate întreprinderile. Ceea ce. desi
gur. oferă garanția unor noi succese 
in îndeplinirea planului și angaja
mentelor asumate în întrecerea so
cialistă.

secretarul general al parti- 
Consfătuirea de lucru de la 
P.C.R. din 12—13 mai a.c., 
comitetului municipal de 

de

foarte bune — există încă 
nevalorificate. De aceea, 

punerea lor in valoare, co- 
munieipal de partid consti-

Ing. Nicolae ANDRONACHE 
secretar al Comitetului municipal 
Deva al P.C.R.

țională a lucrărilor, în flux neîntr» 
rupt, întărirea ordinii și discipline 
in muncă.

Desigur, nu ne propunem să stabi> 
lim rețete general valabile in aces: 
scop. Pe fiecare șantier în parte 
s-au stabilit sau sînt în curs de a- 
doptare măsuri corespunzătoare, ir 
funcție de condițiile concrete de lu
cru existente. Totuși, o serie de di
recții de acțiune se impun, în mod 
cu totul deosebit, atenției. Astfel, 
în prezent, energiile colectivelor de 
la noile capacități aflate în construc
ție se cer cu prioritate concentrate la 
accelerarea montajului tehnologic. A- 
vind in vedere volumul de u- 
tilaje și echipamente încă ne

montate. livrările 
care se vor face 
în continuare, a- 
ceastă lucrare 
trebuie bine or
ganizată. mai ales 
pe șantierele unor 

de la Combinatul 
siderurgic Galați, Combinatul de 
oțeluri speciale din Tîrgoviște. Com
binatul de îngrășăminte chimice din 
Bacău. Rafinăria Teleajen și între
prinderea de materiale _de construc
ții din Mintia-Deva. 
printre altele, de 
meinică a lucrului 
buri la montaj, 
de construcții _ _
diționînd nemijlocit lărgirea frontu
rilor solicitate de echipele de mon- 
tori, in 2 schimburi prelungite ; de 
mare importantă sînt și preocupările 
vizînd folosirea rațională, cu randa
ment superior, a parcului de mașini 
și utilaje de construcții.

Un loc important în reușita deplină 
a acestor eforturi. în grăbirea sub
stanțială a ritmului de montaj îl au 
beneficiarii noilor capacități produc
tive. Prezenta și aportul lor concret 
pe șantiere, prin echipe speciale de 
montori, pot și trebuie "să fie consi
derabil îmbunătățite.

Evident, nici una din măsurile 
menționate nu poate fi concepută în 
afara sporirii preocupărilor privind 
întărirea ordinii și disciplinei, asi
gurarea unui climat de muncă exi
gentă și responsabilă pe toate șan
tierele de investiții productive și, in 
special, pe cele ale unor capacități 
de la întreprinderea de țevi din Ro
man. întreprinderea de sîrmă și pro
duse din sirmă Buzău, întreprinderea 
„Unio" Satu-Mare, uzina de valorifi
care complexă a cenușilor de pirită 
aparținînd C.I.C. Turnu-Măgurele — 
șantiere pe care ordinea și discipli
na constituie încă „punctele nevral
gice" in munca unor montori și con
structori. Fiecare zi și fiecare ceas 
au căpătat acum o valoare inestima
bilă și. de aceea, trebuie prețuite și 
folosite la maximum. Prezenta rigu
roasă la program, utilizarea cu ran
dament înalt a timpului de muncă, 
gospodărirea judicioasă a materiale
lor și utilajelor de construcții, preo
cuparea permanentă pentru nivelul 
calitativ ireproșabil al fiecărei lucrări 
și operații executate constituie con
diții sine qua non pentru succesul 
deplin al eforturilor depuse de con
structori și montori, condiții ce nu 
pot fi întrunite decît prin întărirea 
continuă a ordinii și disciplinei in 
muncă.

Iată conturat un larg domeniu de 
acțiune pentru organele și organiza
țiile de partid de pe șantiere, che
mate ca, printr-o muncă politico-e- 
ducativă mai susținută, mai eficien
tă, să contribuie în mod hotărîtor la 
unirea eforturilor tuturor lucrători
lor, să-i mobilizeze și să le insufle 
conștiința răspunderii majore ce re
vine fiecăruia la locul său de muncă. 
In tot ce întreprind, nu trebuie nici 
o clipă pierdut": din vedere că ade
vărata măsură a modului în care ac
ționează o dă numai înfăptuirea e- 
xempiară a prevederilor planului de 
investiții din acest an și punerea in 
funcțiune la termen sau chiar mal 
devreme a noilor obiective și capaci
tăți productive planificate.

Cristian ANTONESCU

capacități noi

Este vorba, 
organizarea te- 
in 3 schim- 

iar la partea 
propriu-zisă, con-

Capacitățile 
de producție 

mai bine folosite
Față de sarcinile de plan la zi, sl- 

derurgiștii din Reșița au realizat o 
producție globală suplimentară în 
valoare de 30 milioane lei, concreti
zată în 800 tone cocs metalurgic, 
10 000 tone fontă, 3 500 tone laminate 
finite și alte produse siderurgice. De 
remarcat este faptul că sporurile de 
producție și avansul ciștigat se dato
resc folosirii mai depline a capacită
ților de producție ale agregatelor și 
instalațiilor siderurgice, promovării 
unor metode și tehnologii avansate de 
lucru, folosirii mai bune a timpului 
efectiv de muncă. Un aport deosebit 
la obținerea acostor succese l-au a- 
dus și factorii intensivi ai produc
ției : creșterea productivității mun
cii, folosirea mai eficientă a mate
riilor prime, combustibilului fi ener
giei. (Nicolae Cătană).



SCiNTEIA — miercuri î septembrie 1976
z[GINA 4

■in specificul activității lor, mu- 
.e sînt chemate, astăzi, în spiri- 

orientărilor Congresului al 
lea, al lucrărilor Congresului 
cației politice și al culturii so- 
iste, să-și asume o mai mare 
ponsabilitate în opera de formare 
rnului nou, constructor conștient 
ieplin angajat în făurirea societă- 
socialiste multilateral dezvoltate, 
xpunerea și cuvîntarea secretaru- 
general al partidului, tovarășul 

•olae Ceaușescu, ca și rezoluția 
.greșului, cuprind indicații clare 
directe în acest sens. Astfel. în 
oluție se spune : „Muzeele de is- 
ie, ale științelor naturii și tehni- 

celelalte unități muzeale vor 
bui să-și pună în valoare într-o 
isură sporită întregul patrimoniu 

care dispun 
ntru educarea 
ințifică. mate- 
list-dialectică și 
orică a mase-
Realizările in- 
ntestabile obți- 
ite în anii con- 
rucției socialis- 

pe linia cu- 
>așterii. oonser- 
irii și valorifi- 
irii patrimoniu- 
li cultural prin 
uzee constituie 
premisă traini- 

i a îndeplinirii 
:estei sarcini, 
acă ar fi să 
îăsurăm pro- 
resul realizat, cu precădere în ul
mii cinci ani, în sectorul muzeal, 
r trebui să evidențiem, în primul 
Ind, faptul că s-a constituit o rețea 
istematieă cu sute de unități care 
u numai că acoperă armonios teri- 
iriul tării, ci, mai ales, cuprind in- 
reaga problematică a patrimoniului 
ultural. in înțelesul cel mai deplin 
I acestuia. Au crescut, spectaculos, 
olectiile. a crescut numărul vizita- 
orilor, care atinge anual multe mi- 
ioane, formîndu-se în special un 
>ublic nou, doritor să-și cunoască 
ot mai bine patria.
Este tot mai bine cunoscut faptul 

;ă la opera de educație muzeele 
participă cu mijloace și metode pro
prii, specifice, prin expoziții de bază 
îi temporare — mijloace de comuni
care directă cu publicul larg. Știința 
Si arta muzeografului constă tocmai 
în a face ca această comunicare să 
se producă în modul cel mai deplin 
și firesc, ceea ce îndreptățește astăzi 
existenta unei pedagogii muzeale. 
Indiferent de categoria sau felul mu
zeelor (de științele naturii, arheolo- 
gie-istorie, etnografie-artă populară, 
arte plastice etc.), cu expunere pa- 
vilionară sau. în timpul din urmă tot 
mai des, în aer liber (cum e cazul 
cu expozițiile-șantier ale sculptori
lor, sau mai ales cu cele 13 muzee 
etnografice în aer liber existente 
sau în curs de organizare pe terito
riul țării), tuturor le revine o întreită 
sarcină : de a cerceta, a conserva și

a valorifica patrimoniul cultural tn 
scop educativ.

De aceea, muzeul contemporan 
are datoria de a căuta căi. mijloace 
și metode noi de comunicare cu pu
blicul, misiunea și specificul său ră- 
mînînd acelea de a face ca vizitatorii 
să ia contact, în orice moment și ne
mijlocit cu documente, obiecte și 
opere originale care transmit idei și 
sentimente despre natură și socie
tate, despre activitatea creatoare șl 
despre relațiile omului în general. 
Actul informativ, de instruire prin 
muzeu, este, tocmai de aceea, și un 
act emoțional, frumusețile naturii 
patriei, trecutul istoric al poporului, 
operele făurite cu mintea și mîna

tăți. Dacă, așa cum spuneam, avem 
astăzi o rețea națională de muzee de 
toate genurile și categoriile, nu e 
mai puțin adevărat că procesul dez
voltării acestei rețele poate și tre
buie să fie permanent analizat și 
stimulat. De pildă, potrivit gradului 
de dezvoltare a societății noastre, 
azi, cerințele privind dezvoltarea 
muzeelor de istoria științei și teh
nicii. ca și a celor cu profil special 
(muzee ale creației spirituale, de o- 
biceiuri și folclor) reprezintă o ne
cesitate de prim-plan.

Sub raport organizatoric, miș
carea muzeală ar avea, credem, 
numai de cîștigat dacă marilor

MUZEUL
mai activ integrat activității 

de educație patriotică

oamenilor mișeîndu-i sufletește și 
mobilizîndu-i pentru participare spo
rită la mersul înainte al societății.

Azi, muzeele de orice gen devin 
tot mai mult, centre de documentare 
și de informare, mijloace de înțele
gere și de comunicare a omului cu 
rezultatele științei, cu istoria, cul
tura și arta. Și nu numai cu lucru
rile vechi, ci tot mai mult și direct 
cu procesul viu al laboratorului ac
tual de creație, prin expozițiile te
matice și prin contactul pe care mu
zeul îl mijlocește între creatori și 
public, prin simpozioane și dezba
teri, oferind chiar demonstrații pe 
viu, pentru toate disciplinele și ar
tele care-și găsesc în muzee un ve
ritabil „lăcaș al muzelor1*.

în ceea ce privește preferințele 
publicului, așa cum reiese clar din 
rezultatele obținute în cadrul unor 
ample anchete psihosociologice efec
tuate în ultimii patru ani. gustul 
acestuia se orientează mai stăruitor 
spre expozițiile speciale sau spre 
cele permanente, dacă oferta conți
nutului este mai evident tematica. 
Din amplele anchete psihosociologi
ce a reieșit clar că muzeele încep 
să aibă tot mai mult un public al 
lor, „specializat" constant, cu vizi
tatori localnici și din țară.

Sint cîteva din realitățile vieții 
noastre muzeale, în baza cărora 
avem datoria să medităm la perma
nenta îmbunătățire a acestei activi

muzee republicane (de pildă Mu
zeul național de istorie, Muzeul 
de artă al Republicii Socialiste 
România, muzeul Brukenthal, Mu
zeul satului românesc ș.a.) li s-ar 
preciza sarcina și statutul de stații- 
pilot, prin care, sub îndrumarea 
Consiliului Culturii și Educației So
cialiste, acestea să poată acorda a- 
sistență tehnică și de specialitate 
altor unități muzeale, prin labora
toarele zonale (cărora ar trebui să 
li se adauge oficii sau laboratoare 
de cercetare psihosociologică cu apli
cații pedagogice).

Tot în acest scop și în spiritul 
rezoluției Congresului educației po
litice și al culturii socialiste, ar fi 
utilă, în etapa următoare, constitui
rea unui consiliu obștesc al muzee
lor, cu grupuri de lucru pe catego
rii de unități, care să dezbată peri
odic cele mai noi și acute probleme, 
să asigure elaborarea unor principii, 
metode și mijloace care să servească 
valorificării bogatei experiențe la 
care contribuie întreaga rețea a mu
zeelor din România.

Datorită îndrumării forurilor cen
trale și sprijinului efectiv al or
ganelor locale de partid și de stat, 
în cadrul rețelei muzeale au apărut 

'recent unități noi sau complet mo
dernizate (cum ar fi de pildă Mu
zeul Unirii de la Alba Iulia, muze
ele din Drobeta Turnu-Severin. Cra
iova, Vaslui etc.) care pot servi

drept exemplu pentru valorificarea 
amplă a colecțiilor, ele bucurîndu-se 
de spații și de o dotare tehnică co
respunzătoare numărului și diversită
ții colecțiilor. S-a constatat, cred, că și 
în acest domeniu se impune și este 
posibilă normarea unor activități în 
funcție de indicatori, cum ar fi nu
mărul, diversitatea și valoarea colec
țiilor, fluxul de vizitatori, condițiile 
de microclimat, de supraveghere etc.

Aceeași răspundere revine muzee
lor, conform legilor, In privința mo
numentelor, a restaurării si conser
vării lor „in situ". Acțiunile ample 
care au debutat recent — si care se 
vor dezvolta — sînt menite să asi
gure personalitate proprie pei

sajului românesc, 
datorită vesti
giilor care vor
besc elocvent des
pre lupta, munca 
și talentul cre
ator al poporului 
nostru, fie că e 
vorba de așezări 
neolitice, de ce
tăți dacice sau 
medievale, de cti
torii și așezămin
te de cult, pre
cum și de com
plexele de arhi
tectură sau insta
lațiile tehnice ță
rănești. docu
mente veridice 

despre vrednicia și puterea de cre
ație a poporului nostru.

Cooperarea cu organizațiile de ti
neret, cu Ministerul Turismului și cu 
Ministerul Educației și învățămîntu- 
lui, pe bază de planuri tematice și 
de programe analitice elaborate in 
comun cu Consiliul Culturii și Edu
cației Socialiste, va putea dezvolta 
și întări procesul de instrucție și e- 
ducație, muzeul fiind — în ultimă 
instanță — și el o școală de educa
ție multilaterală, pentru publicul de 
toate vîrstele și de toate categoriile, 
în același timp, nu trebuie uitat că 
muzeele sînt, atît prin vizitarea de 
către sute de mii de turiști străini, 
cît și prin expozițiile care sînt tri
mise peste hotare, propagatori . ai 
valorilor noastre spirituale, afirmînd 
locul și rostul nostru în lume, în 
lupta pentru adevăr și dreptate. Toc
mai de aceea atenția acordată dez
voltării muzeelor trebuie permanen
tizată și amplificată.

Se poate conchide, că există po
sibilități. căi și mijloace care să a- 
sigure, tot mai mult, cunoașterea 
patrimoniului cultural național, pu
nerea lui în circuitul public. în sluj
ba educației, prin intermediul mu
zeelor. Se cer din partea noastră a 
tuturor mai multă responsabilitate și 
deplină dăruire. Realizările de pînă 
acum, dar mai cu seamă condițiile 
create prin directivele și obiectivele 
stabilite de Congresul educației po
litice și al culturii socialiste oferă 
un cadru prielnic îndeplinirii misiu
nii de cinste ce ne revine.

Dr. Cornel IR1MIE 
directorul muzeului Brukenthal

Stanciu STOIAN:

„Pedagogia română 
modernă și contemporană"

între 4 — 10 septembrie, la București:

AL n-LEA CONGRES
Ansamblul de cîntece

INTERNAȚIONAL DE TRACOLOGIE
între 4 și 10 septembrie a.c„ Capi

tala este gazda unei prestigioase 
manifestări științifice organizate sub 
egida Asociației internaționale de 
studii sud-est europene și a Acade
miei de științe sociale și politice 

• a Republicii Socialiste România — 
al Il-lea Congres internațional de 
tracologie. Pentru a afla amănunte 
privitoare la desfășurarea acestei 
reuniuni, ne-am adresat tovarășului 
prof. univ. dr. docent Radu 
VULPE, președintele comitetului de 
organizare a congresului.

— Congresele de tracologie con
stituie expresia interesului sporit 
cu care cercetarea științifică se 
apleacă astăzi asupra lumii tracice, 
creatoarea uneia dintre civilizațiile 
strălucite ale antichității, asupra 
acelui neam despre care părintele 
istoriei, Herodot, afirma că este cel 
mai numeros dintre toate, după cel 
al indienilor. In chip firesc, studiile 
de tracologie prezintă un interes 
major pentru istoricii din acele țări 
ale căror teritorii au fost locuite — 
total sau parțial — de neamurile 
tracice: România, Bulgaria. Grecia, 
Turcia, Iugoslavia, Ungaria, Ceho
slovacia, Polonia și Uniunea Sovie
tică. Alegerea Bucureștiului ca gazdă 
a acestui al Il-lea congres al 
tracologilor reprezintă în acest con
text o recunoaștere a însemnătății 
tracilor pentru istoria noastră și, 
deopotrivă, a contribuției cercetăto
rilor români — între care trebuie 
amintiți B. Petriceicu Hașdeu, Gri- 
gore Tocilescu, Vasile Pârvan — la 
progresul studiilor de tracologie, a 
avîntului deosebit pe care cercetarea 
tracologică românească l-a cunoscut 
în ultimele trei decenii.

— Ce teme sînt înscrise pe agen
da congresului ?

— Problematica pe care își pro
pune să o dezbată congresul privește 
aspecte fundamentale ale tracolo
giei : originea și răspîndirea traci
lor, raporturile tracilor cu lumea 
mediteraneană, rolul tracilor în is
toria Europei de sud-est in epoca 
bronzului și prima epocă a fierului, 
procesul romanizării în regiunea 
carpato-balcanică, probleme ale lim
bii și artei trace, ale supraviețuiri
lor trace în etnografia și folclorul 
popoarelor sud-est europene. Tema
tica congresului a suscitat un larg

interes, învederat, între altele, de nu
mărul mane al participanților — 
peste 300 de specialiști din 16 țări 
ale Europei, Asiei și Americii.

în chip firesc, o contribuție 
semnată vor aduce cercetătorii 
mâni, care în cele peste 150 de 
poarte și comunicări pe care le

în- 
ro- 
ra- 

,,, _________ . . , vor
susține se vor referi și la proble
mele mai sus-amintite, dar vor. ex
pune puncte de vedere și concluzii 
ale investigațiilor lor privitoare la 
răspîndirea și unitatea geto-dacilor, 
la rolul lor în cadrul lumii trace, la 
locul și rolul dacilor liberi, precum 
și la așezările fortificate traco- 
dacice, moștenirea traco-geto-dacică. 
Lucrările congresului se vor desfă
șura în plen și pe secțiuni: de is
torie și arheologie (trei subsecțiuni 
— corespunzătoare preistoriei traci
lor, epocii clasice și epocii romane 
și bizantine), de lingvistică și de 
etnografie. folclor și antropologie.

— Ce alte manifestări științifice 
cuprinde programul congresului ?

— Agenda de lucru a congresului 
cuprinde vernisajul expoziției. „Tra- 
co-dacii“, la Muzeul de istorie al 
Republicii Socialiste România, în 
care vor fi prezentate cele mai sem
nificative exponate pentrai istoria 
politică, economică și culturală a 
geto-dacilor. Tot aici se organizează 
alte două expoziții : una de carte 
științifică din domeniul tracologie! 
și alta cu opere de artă inspirate 
din istoria geto-dacilor. Mai tre
buie adăugat că în timpul congre
sului va fi lansat volumul „Thraco- 
Dacica", ce cuprinde pește 25 de 
studii de tracologie semnate de cer
cetători români. Aș vrea să mențio
nez că aceste manifestări constituie 
corolarul altor acțiuni întreprinse în 
țara noastră în întîmpinarea con
gresului de tracologie.

Convorbire consemnată de 
Silviu ACHIM

t V
PROGRAMUL I

9,00 Teleșcoală.
10,00 Inscripții pe celuloid.
10.30 „Tara mea, pămînt cu flori". Con

cert de muzică populară romă- 
n€âscă

11,00 București, km 0... Reportaj TV.
11,20 Telerama.
11,50 Telex.
11,55 închiderea programului.
16,00 Teleșcoală.
16.30 - - - - •
17,00
17,05
17.30

Curs de limba rusă.
Telex.
Bijuterii 
Fotbal : 
Steaua 
1001 de seri. 
Telejurnal.
Revista economică TV. 
Telecinemateca. 
24 de ore.
PROGRAMUL II
Flacăra vie a științei. „Petre S. 
Aurelian (1833—1909)“.

20,30 Treptele afirmării. Tineri inter
pret! în colocviu.

21,00 Telex.
21,05 „Un timp înalt, prezentul". Poe

me in lectura autorilor.
21,25 Tinerii noștri părinți — film do

cumentar, producție ..Al. Sahia".
H,40 Filmoteca de aur : Medalion Ion 

Manolescu.

19,20
19,30 
20,00
20.25
22.25

20,00

muzicale.
Dinamo București 

București.

• CARAȘ-SEVERIN. „Insti
tuțiile cultural-politice ale sin
dicatelor participante active în 
procesul formării și dezvoltării 
conștiinței socialiste și la lărgi
rea orizontului de cunoaștere a 
maselor" este tema unei consfătu
iri care s-a desfășurat, timp de 
două zile, la Bocșa, cu partici
parea tuturor activiștilor cultu
rali din acest domeniu. Cu 
acest prilej au fost organizate 
masa rotundă „Programul P.C.R. 
— reflectat în activitatea insti
tuțiilor culturale ale sindicate
lor" și un simpozion, sub gene
ricul „Scumpă glie strămoșeas
că", urmat de un recital de 
poezie patriotică selectată din 
creația cenaclurilor literare din 
județ. Aceste acțiuni au prile
juit utile schimburi de experi
ență privind formele și mijloa
cele folosite pentru cunoașterea 
și transpunerea în viață a do
cumentelor de partid și de stat, 
a legilor și hotărîrilor, precum 
și necesitatea generalizării ini
țiativelor și metodelor eficiente 
de muncă; Ateneul 
din Reșifa a găzduit 
re literar-muzicală 
„Melodia metaforei", 
și-au dat concursul 
muzicale și tineri creatori 
literatură. Casele orășenești de

tineretuiui 
o șezătoa- 
pe tema 

la care 
formații 

de

și dansuri populare „Pirin"

săAvînd menirea 
contribuie la o mai 
bună cunoaștere de 
către publicul româ
nesc a vieții spiri
tuale din R. P. Bul
garia, turneul uneia 
din cele mai presti
gioase formații artis
tice din țara vecină 
și prietenă. Ansam
blul .de stat de cîntece 
și dansuri populare 
„Pirin" a început cu 
o reprezentație în 
București, la Arenele 
Romane, și a fost con
tinuat cu un 
spectacole la Brașov, 
Tîrgu-Mureș, “ ’ 
Napoca, Satu-Mare și 
Oradea.

Numeroși spectatori 
au aplaudat cu căl
dură pe membrii a- 

merituos an- 
care poartă 

unei pitorești 
din Bulgaria 
într-un pro- 

de o remarca-

șir de
Cluj-

ce st ui 
samblu 
numele 
regiuni 
și care, 
gram 
bilă varietate, aduc 
solia unei arte popu
lare de străvechi tra
diții. valorificate cu 
strălucire în cîntece 
și dansuri de o rară 
frumusețe. Creat în 
urmă cu peste două 
decenii, ansamblul 
„Pirin" s-a făcut cu
noscut pe multe me
ridiane. înmănun
cheate sub titlul „Bul
garia — bucuria și 
dragostea noastră", cîn-

R. P. Bulgaria

Editarea lucrărilor 
de sinteză, a tratate
lor de specialitate răs
punde necesităților 
complexe si exigente
lor superioare ale 
cincinalului revoluției 
științifice șl tehnice. 
Virtuțile istoriei peda
gogiei românești, pe 
măsura relevării lor. 
se înscriu în tendinta 
generală de a contri
bui la „istoria formă
rii conștiente a omu
lui însuși, pe diferite 
trepte de dezvoltare, 
la nivelul de persona
litate cerut de socie
tatea în dezvoltarea 
ei stadială". arată 
Stanciu Stoian în cu- 
vîntul introductiv al 
cărții sale (apărută 
recent în Editura di
dactică si pedagogică).

O problemă teoreti
că centrală a lucrării 
este relația dintre pe
riodizarea generală a 
istoriei naționale și 
periodizarea scolii si 
a pedagogiei, care se 
rezolvă prin ilustra
rea caracterului dia
lectic al relației, fie 
că școala premerge 
marilor evenimente 
istorice, pregătindu-le. 
proces preponderent in 
secolele al XVIII-lea 
și al XIX-lea. fie că 
reprezintă o consecin
ță si o consolidare a 
acestora, situație pre
cumpănitoare în se
colul al XX-lea. Pre
cizarea ’ rolului per
sonalităților creatoare 
în pedagogia si în 
contextul instituțiilor 
de învățămînt, afir
marea gîndirii origi
nale în raport cu miș
carea generală a idei
lor în țările române 
și în viata internațio
nală constituie alte 
probleme de un Inte
res fundamental pen
tru elaborarea acestei 
lucrări. Preocupat de 
această latură teore
tică si metodologică, 
autorul a fost con
fruntat cu o serie de 
dificultăți, pe care le 
rezolvă printr-un sis
tem de demersuri. îm- 
binînd analiza structu

rii social-culturale cu 
prezentarea micromo- 
nografică a pedagogi
lor și cu dezbaterea 
evaluativă a însăși 
creației pedagogice.

Dominată de curen
tul iluminismului si 
de unele orientări ale 
socialismului utopic, 
perioada deșteptării 
naționale cunoaște per
sonalități ca Petru 
Maior. Gheorghe La- 
zăr. Ion Eliade Rădu- 
leseu, Gheorghe A- 
sachi, Theodor Dia
mant. inclusiv peda
gogi iluminiști de na
ționalitate germană si 
maghiară ca Stefan 
Ludwig Roth și Far- 
caș Bolyai. Metoda 
lancasteriană repre
zintă caracteristica 
procesului de învătă- 
mînt în această pe
rioadă.

Pentru anii consti
tuirii statului român 
suveran și modern, 
istoria pedagogiei a 
reclamat o amplă 
prezentare a curente
lor de idei care ex
primă aspirațiile noi. 
democratice. în cen
trul mișcării pedago
gice se află herbar- 
tianismul. flancat de 
o pedagogie națională 
întemeiată pe expe
riența școlară crea
toare a oamenilor de 
știință (Ion , Ionescu 
de la Brad. Stefan 
Michăilescu) sau a 
unor literati de frun
te ca Slavici. Creangă 
și alții. Este regreta
bil că nu au putut fi 
dezvoltate mai pe 
larg unele orientări 
și idei pedagogice ale 
lui Mihai Eminescu.

în completarea ta
bloului general al vre
mii. autorul acordă 
importanța cuvenită 
gîndirii pedagogice so
cialiste (Contempora
nul) și profilelor pe
dagogice ale oameni
lor scolii sau peda
gogilor propriu-zisi : 
Spiru Haret. C. Diml- 
trescu-Iasi, I. Găvă- 
nescul. Onlsifor Ghi- 
bu. Vladimir Ghioio- 
nescu.

Dintre reprezentan
ții pedagogiei socia
liste afirmate în pe
rioada interbelică sînt 
studiați Petre Con- 
stantinescu-Iași si Ilie 
Cristea. deschizători 
de orizonturi pentru o 
școală si o pedago
gie puse în slujba po
porului și întemeiate 
științific.

Cel mai cuprinzător 
capitol este rezervat 
perioadei puterii popu
lare și construcției 
socialismului, studiln- 
du-se integrarea com
plexelor probleme ale 
revoluției sociale și 
culturale cu cele ale 
scolii socialiste, dez
voltată ca o școală 
modernă și înaintată 
datorită spiritului ei 
democratic și însăși 
organizării sistemului 
și procesului de învă- 
țămînt. Stanciu Stoian 
analizează aspectele 
pedagogiei ca știință si 
ca obiect de invăță- 
mînt. relația dintre 
reconsiderarea peda
gogiei românești din 
trecut și noile contri
buții pedagogice.

Datorită rolului pe 
care autorul l-a avut 
în realizarea multor 
lucrări pedagogice de 
valoare, apărute în a- 
ceastă perioadă, sînt 
evidențiate în mod 
veridic și critic latu
rile mai importante 
pentru dezvoltarea 
proceselor instructiv- 
educative. a cercetări
lor în continuă ascen
siune a pedagogiei so
cialiste în tara noas
tră.

„Pedagogia română 
modernă si contempo
rană". rod al unor în
delungate investigații, 
anticipează „Tratatul 
de istoria pedagogiei", 
în curs de elaborare, 
si care are. ca mate
riale pregătitoare, cele 
patru volume „Din is
toria pedagogiei ro
mânești". apărute în 
ultimul deceniu sub 
coordonarea profeso
rului Stanciu Stoian.

Dr. Leon TOP A
tecele și dansurile 
prezentate fac cunos
cute spectatorilor di
versitatea largă a 
creației populare din 
toate regiunile Bul
gariei. Am putut ad
mira rafinamentul co- 
loristic al costumelor 
frumos brodate, pe 
care fetele și băieții 
din ansamblu le poar

artistul emerit Kiril 
Stefanov. Dansurile 
populare, în care vi
talitatea, frenezia băr
bătească alternează cu 

unduioasă a 
au constituit 

îndelung 
ale serii, 
din valori 

distincte, 
omogenizat

EDITURA MINERVA

cu distincție. Otă
orchestră alcătuită din 
Instrumente popu
lare de veche tradiție 
ne familiarizează cu 
specificul muzicii fol
clorice culese în văi
le Struma și Mesta, 
în regiunile Rila, Pi
rin, Ograjden și Be- 
lasița. Am 
virtuozitatea 
șului Nikola Kostov, 
sunetul limpede al 
cimpoiului lui Asen 
Pandev, vocile de 
înaltă puritate și in
tensitate ale lui Ilia 
Arghirov, Tatianci 
Sărbinska. Ruskăi 
Stoimenova, ca și ex
celenta armonie a 
corului și a formației 
muzicale conduse de

cultură din Caransebeș, Oravtfa, 
Moldova Nouă și Băile Hercu- 
lane au găzduit, pe teme des
prinse din documentele Congre
sului educației politice și al 
culturii socialiste, mese rotun
de,' simpozioane și dezbateri. • 
SATU-MARE. „Forme și meto
de de îmbunătățire șt moderni-

CARNET CULTURAL

zare a instruirii tehnico-prodvc- 
tive a elevilor" — constituie te
matica abordată de un „Bule
tin de informare și documenta
re a cadrelor didactice" editat 
de Casa corpului didactic Satu- 
Mare. Din sumar : „Calitatea și 
funcția acesteia în societatea 
contemporană", „Documentele 
necesare instruirii tehnico-pro- 
ductive", „Filmul didactic — un 
auxiliar prețios în slujba școlii". 
Sînt inserate ghiduri orientati
ve pentru întocmirea corectă a 
planului de producție 
lui, a dării de seamă 
produsele realizate de 
schiței unei lecții de 
practică, a planificării
ristice la această disciplină. • 
ARGEȘ. Ga Pitești au fost edi
tate, recent, foile volante „Tine-

al liceu- 
privind 

elevi, a 
instruire 
calenda-

admirat 
fluiera-

grația 
fetelor, 
momentele 
aplaudate

Alcătuit 
individuale 
dar bine 
sub oonducerea maeș
trilor coregrafi Kiril 
Djenev și Kostadin 
Ruitkev și a dirijori
lor Alexandru Ko- 
kareșkov și Stoian 
Stolanov, ansamblul 
preia și valorifică la 

vun înalt nivel artis- 
Jtic vechi cîntece și 
dansuri populare, dar 
și creații noi ale fol
clorului, nota domi
nantă fiind optimis
mul robust, bucria 
vieții, dragostea pen
tru pămintul natal.

Strălucita reprezen
tație oferită de an
samblul „Pirin" ne-a 
prilejuit contactai cu 
o artă de puternic 
suflu popular, de să
nătoasă vitalitate, cu 
adinei și trainice ră
dăcini. contribuind 
nemijlocit la mai 
buna cunoaștere re
ciprocă, la apropierea 
dintre poporul nos
tru și poporul bulgar, 
vecin și prieten.

VirglI MUNTEANU

și Botenl 
ale fiilor 
programe 
formațiile 
TULCEA.

retul argeșean" și „Rebonex", 
în care sînt relatate fapte de
osebite din activitatea produc
tivă a tineretului din județ și 
respectiv fapte de întrecere ale 
muncitorilor combinatului pe
trochimic. Sala „Studio" a Tea
trului din Pitești a găzduit un 
concert coral prezentat de Co
rul coloniei române din Viena. 
tn comunele Mioarele 
au avut loc întîlniri 
satului, urmate de 
artistice susținute de 
artistice locale. •
Timp de trei zile, la Tulcea, s-a 
desfășurat cea de-a VIII-a edi
ție a concursului interjudețean 
de muzică ușoară „Nufărul alb". 
Reunind concurenți din peste 
20 de județe ale țării, această 
manifestare artistică s-a înche
iat cu o reușită gală a laurea- 
ților. La recital, ca și in zilele 
de concurs, au participat cu- 
noscuți soliști și actori ai unor 
teatre din Capitală. • IALO
MIȚA. La Călărași, a fost orga
nizată dezbaterea intitulată : 
„Spiritul militant și conducerea 
unitară a activității politico-e
ducative" avînd ca temă cola
borarea cadrelor de partid și de 
stat, a oamenilor de știință și 
cultură cu publicul larg.

Corespondenții „Scînteli"

Ion Agârbiceanu — Opere. 9. 
Romane. III, seria „Ediții de au
tor" ; Tudor Arghezl — Scrieri. 
29 (proze), seria „Ediții de au
tor” ; Camil Petrescu — Jocul 
Ielelor, seria .Arcade"; Cezar 
Petrescu — întunecare (roman), 
seria „Patrimoniu" ; Dulllu Zam- 
flrescu — Viața la țară (ro
man), seria .Arcade"; N. lorga

— Orizonturile mele. O viață de 
om așa cum a fost (ediția a 
lll-a) ; Radu Boureanu — 
Scrieri. 3. Călătorii pierdute 
(proză), seria „Scrieri" ; George 
Ganâ — Opera literară a lui 
Lucian Blaga, seria „Univers!- 
tas": George Munteanu — In
troducere în opera lui Ion 
Creangă.

Gheorghe

Gh. CURCĂ:

„Făurirea 
economiei 

socialiste 
unitare

în România"
Recent a apărut în Editura poli

tică, sub semnătura lui Gheorghe 
Gh. Curcă, lucrarea „Făurirea eco- 

, nomiei socialiste unitare în Româ
nia". într-un spațiu relativ res- 
trins, lucrarea reușește să pună 
limpede în evidență locul deosebit 
pe care îi ocupă această etapă în 
ansamblul procesului revoluționar 
din țara noastră, în asigurarea vic
toriei socialismului deplin pe pă
mintul României. Lucrarea oferă 
multiple elemente pentru cunoaș
terea mai adîncă a experienței 
glorioase a P.C.R., care a organi
zat și condus în mod creator vasta 
luptă pentru edificarea socialismu
lui pe pămîntul patriei noastre, 
experiență care, dincolo de însem
nătatea ei națională, capătă azi o 
certă semnificație internațională în 
contextul trecerii spre socialism a 
noi și noi popoare.

Cea mai mare parte a lucrării 
este consacrată prezentării direcții
lor și proceselor principale ale fău
ririi societății socialiste ale rea
lizării economiei socialiste unitare, 
cum ar fi : naționalizarea princi
palelor mijloace de producție, con
struirea bazei tehnico-materiale a 
socialismului, cooperativizarea a- 
griculturii, dezvoltarea relațiilor e- 
conomice dintre sat și oraș, dezvol
tarea statului socialist și rezolva
rea problemei naționale, perfecțio
narea formelor și a metodelor con
ducerii economiei naționale. Lucra
rea se încheie printr-un larg tur 
de orizont asupra profundelor 
transformări pe care le declanșea
ză victoria deplină a socialismului 
în structura economică și socială a 
țării. Ioan ERHAN

Alexandru PUIU;

Ning
STĂNCULESCU:

„Carte 
de inimă 

pentru 
Brâncuși"

Recenta „Carte de inimă.„“ 
(editura „Albatros"), antologie de 
texte despre marele sculptor, alcă
tuită de Nina Stănculescu, are, 
prin multe din textele selecționate, 
o notă predominant afectivă, de odă 
competent susținută. Versuri de 
poeți români și străini — de Lucian 
Blaga, Ion Barbu, Radu Boureanu, 
Vasile Nicolescu, Astrid Andersen 
ș.a. ; poeme în proză de George Ma- 
covescu. Ion Minulescu. Adrian 
Maniu. Dan Botta, Ezra Pound — 
intră, toate, tn repertoriul cinstirii 
„de inimă".

Prin numeroase alte texte tnsă, 
antologia ia în considerație și im
portante contribuții științifice. Ex
trase din studiile Carolei Giedion- 
Welcher, ale lui V. G. Paleolog, 
Barbu Brezianu, Sidney Geist, Petru 
Comarnescu. din amintirile unor 
artiști cu care Brâncuși a colaborat 
sau care l-au vizitat, constituie o 
armătură documentară prețioasă.

Deosebit de utilă este și inclu
derea unor pasaje, din 1910 și 1914, 
de Vlahuță și de Arghezi, texte 
cărora li s-ar fi potrivit, poate, un 
loc mal subliniat în antologie, fi
indcă exprimă recunoașteri timpu
rii ale lui Brâncuși la noi în tară. 
Lor le-ar fi trebuit adăugate și al
tele — anterioare — cum este cea 
a criticului român Theodor Cornel 
cel mai vechi mărturisitor al sculp
torului — sau, tot din perioada 
1910—1912, ale lui Iser și Cecilia 
Cuțescu-Storck, răspunsuri pole
mice adresate detractorilor lui 
Brâncuși. Regăsim pagini prețioase, 
cum sînt cele semnate de Tudor 
Vianu — care, in limbajul său 
elevat, de o nobilă sobrietate șl 
limpezime, operează o comparație 
stilistică între Paciurea și Brân
cuși — de Lucian Blaga. de Marcel 
Iancu, de Camil Petrescu.

Exegeții de azi ai operei sculpto
rului, ale căror nume le întîlntm 
in presa noastră, sînt cu toții pre- 
zenți ; autoarea antologiei a avut 
grija atentă să nu lipsească nici 
unul (lipsind în schimb unele con
tribuții ale „descendenților" artistici 
ai lui Brâncuși — sculptori români 
mai tineri, ca. de exemplu, George 
Apostu). Contribuțiile criticilor si 
istoricilor de artă străini care s-au 
ocupat — fie chiar și în treacăt — 
de Brâncuși. figurează și ei cu cîte 
un fragment.

Sistematizarea unui material atît 
de stufos, de divers și, în mod ine
vitabil, inegal, n-a fost ușoară, 
ceea ce explică suprapunerile de 
criterii și unele neclarități in lo
gica diviziunii pe capitole a căror 
funcție nu apare îndeajuns de co
erent organizată. Utilitatea și 
atractivitatea antologiei nu sînt 
insă anulate de ușoara labilitate a 
încadrării textelor ; Ia urma urme
lor, este dreptul unei „Cărți de 
inimă" să-și spună cuvîntul în 
forme spontane, fără stricte ie-, 
rarhii.

Amelia PAVEL

„Conducerea și tehnica 
comerțului exterior"

îndeplinirea amplu
lui program de dez* 
voltare a relațiilor e- 
conomice externe, e- 
laborat de Congresul 
al XI-lea al P.C.R în 
scopul accelerării pro
gresului econom ico- 
social al tării noastre, 
impune perfecționarea 
continuă a activității 
atît în domeniul pro
ducției pentru export, 
cit și în cel al 
comercializării. Supu
să în ultimii ani unor 
sensibile îmbunătățiri, 
activitatea de comerț 
exterior, atrăgînd ca
dre din diferite verigi 
ale economiei națio
nale. implică o res
ponsabilitate deosebi
tă și o temeinică pre
gătire economică și 
juridică. Iată de ce 
difuzarea tot mai lar- 
eă a cunoștințelor cu 
privire la desfășura
rea activității de co
merț exterior, aflată 
în plin proces de di
versificare. răspunde 
unei necesități de 
stringentă actualitate, 
unei sarcini exprese, 
trasate de conducerea 
partidului și a statu
lui. în direcția per
fecționării cadrelor.

In acest context, sem
nalăm apariția lucră
rii „Conducerea șl 
tehnica comerțului ex
terior", de prof. univ. 
dr. Alexandru Puiu. 
Anallzînd principalele 
metode și forme de 
conducere, precum și 
tehnicile folosite de 
întreprinderile româ
nești de comerț exte
rior. generalizînd. tot
odată, aspectele cele 
mai reprezentative cu 
privire la manage
ment intîlnite în alte 
țări, cartea are meri
tul de a îmbogăți un 
capitol — de mai mul
tă vreme neglijat — 
al literaturii noastre 
de specialitate.

Sînt explicate me
canismele operațiuni
lor de comerț exte
rior, tehnicile de pro
movare. de negociere 
și contractare a ex
porturilor și importu
rilor de mărfuri și 
servicii, diferitele me
tode de comercializa
re. Un loc important 
este acordat eficienței 
economice a activită
ții de comerț exte
rior. analizei tehnici
lor de optimizare, in
dicatorilor rentabilită

ții schimburilor co
merciale cu alte state, 
încercarea de teoreti
zare a riscului în ma
terie de comerț, pre
zentarea unor ele
mente de fundamen
tare a deciziilor in 
condiții de risc și In
certitudine reprezintă 
abordări inedite în li
teratura noastră, care 
cheamă în continuare 
pe economiști ,și spe
cialiști. ca șl pe prac
ticieni. să se ocupe cu 
stăruință de aceste 
probleme.

Sintetizînd expe
riența unităților noas
tre de comerț exterior, 
folosind un vast ma
terial bibliografic, cu 
numeroase referințe 
la literatura străină, 
lucrarea „Conducerea 
și tehnica comerțului 
exterior" este, totodată, 
menită să slujească 
drept instrument de 
lucru pentru cei care 
activează în domeniul 
comerțului exterior, 
precum și pentru cei 
care se pregătesc să 
îmbrățișeze acest do
meniu profesional.

Viorel POPESCU

EDITURA EM1NESCU
Radu Sele|ean — Cercul ade

vărului (roman) ; Ion Țugui — 
Voivodeasa (roman) ; Constan
tin Abăluțâ — Iubiri (versuri); 
Aurelia Batall — Cu un ochi 
înecat in noapte, un ochi îne

cat în amiază (versuri); Ion So
fia Manolescu — Așa i-a fost 
dat Romei (versuri); Emil Mânu 
— Ora magnoliilor. Poeme ; 
„Geo Bogza interpretat de...", 
colecția „Biblioteca critică".

EDITURA DACIA
D. R. Popescu — Ploile 

de dincolo de vreme (ro
man) ; Ioana Diaconescu —

Taina 
ghianu 
(versuri)

(poezii); Aurel Gur- 
— Curenjii de seară
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Semnarea unor documente de colaborare 
economică între România și Ghana

Cu prilejul sărbătorii

La București s-au încheiat, marți, 
convorbirile dintre delegația română, 
condusă de Ion Pățan. membru al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., viceprim-ministru al gu
vernului, ministrul comerțului exte
rior și cooperării economice inter
naționale, și delegația ghaneză, con
dusă de general de brigadă Robert 
Kotei, membru al Consiliului Mili
tar Suprem din Ghana. ministrul 
informațiilor.

Cu acest prilej, șefii celor două 
delegații au semnat Acordul de coo
perare economică și tehnică din
tre Guvernul Republicii Socialiste 
România și Guvernul Republicii 
Ghana, precum și un aide-memoire.' 
Documentele prevăd dezvoltarea 
cooperării româno-ghaneze în dome
niile construcțiilor de mașini, eco
nomiei forestiere, agriculturii etc. 
și măsurile necesare a fi întreprin
se de ambele părți în acest 
Acordul 
ființarea 
ghaneze 
tehnică.

în alocuțiunea rostită. Ion Pătan 
a relevat că aceste două documente 
marchează o etapă importantă în 
dezvoltarea relațiilor de colaborare 
și cooperare dintre cele două țări, 
întregind, totodată, cadrul juridic al 
raporturilor economice bilaterale.

sens. 
prevede, de asemenea. în- 

Comisiei mixte romfino- 
de cooperare economică și

Ele exprimă nivelul relațiilor eco
nomice la care s-a ajuns intre cele 
două țări și creează. în același timp, 
condiții pentru adincirea lor pe mai 
departe. Partea română, a conchis 
vorbitorul, este animată de dorința 
de a lărgi și diversifica relațiile ro
mâno-ghaneze pe toate planurile, 
avînd la bază principiile respectării 
independentei și suveranității națio
nale. egalității în drepturi, ale ne
amestecului în treburile interne și 
avantajului reciproc.

La rîndul său. Robert Kotei, după 
ce a exprimat mulțumiri în numele 
guvernului și Consiliului Militar Su
prem pentru primirea caldă de care 
s-a bucurat delegația ghaneză încă 
de la sosirea sa în România, și-a 
exprimat convingerea că înțelegerile 
convenite la București vor contribui 
la strîngerea și mai mult a relațiilor 
de prietenie dintre cele două țări și 
popoare. Ghana și România, a sub
liniat el, au acum un drum 
spre o cooperare reciproc 
joasă.

La semnare au luat parte 
Stefan, prim-adjunct al ministrului 
comerțului exterior și cooperării e- 
conomice internaționale. Constantin 
Vasiliu. adjunct de șef de secție la 
C.C. al P.C.R., alte persoane oficiale.

(Agerpres)

Socialiste Vietnam
I

Tîrgul de mostre de bunuri 
de consum continuă să fie

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ

A REPUBLICII ARABE LIBIENE

deschis 
avanta-

Nicolae

Cronica z ilei
Marți dimineața a sosit în Capita

lă Shamay Cahana. noul ambasador 
extraordinar 
tului Israel 
România.

Marți seara a avut loc în Capita
lă o gală a filmului vietnamez, ma
nifestare desfășurată sub egida Con
siliului Culturii și Educației Socia
liste, cu prilejul sărbătorii naționale 
a Republicii Socialiste Vietnam. în 
cadrul galei a fost prezentat filmul 
„Orașul în zorii zilei", peliculă de 
actualitate, ilustrînd strădaniile po
porului vietnamez de reconstrucție a 
tării.

La deschiderea galei. Ion Bucheru, 
directorul Casei de filme nr. 1, a 
arătat că această manifestare se în
scrie în cadrul relațiilor de colabo
rare culturală existente între țările 
noastrq, oferind publicului spectator 
român, prin intermediul imaginii ci
nematografice. aspecte-document con
cludente pentru eforturile construc
tive ale poporului vietnamez, pentru 
împlinirea idealurilor sale de pace 
și prosperitate.

La manifestare au luat parte loan 
Jinga, vicepreședinte al Consiliului 
Culturii și Educației Socialiste, 
funcționari superiori din Ministerul 
Afacerilor Externe, alți oameni de 
artă și cultură, un numeros public.

Au fost de față Lam Van Luu, 
ambasadorul R. S. Vietnam la Bucu
rești, alți membri ai ambasadei.

Au participat șefi de misiuni di
plomatice acreditați la București, 
alți membri

și 
în

plenipotențiar al sta- 
Republica Socialistă

★
înțelegeri între Aso-în baza unei

ciația filateliștilor și Federația so
cietăților filatelice franceze, precum

și între direcțiile generale de poștă 
și telecomunicații din Republica So
cialistă România și Franța, în prima 
jumătate a lunii septembrie, la Bucu
rești. se va deschide o expoziție con
sacrată centenarului nașterii renumi
tului sculptor Constantin Brâncuși. 
Cu acest prilej vor fi prezentate 20 
de exponate ale celor mai renumiți 
colecționari din cele două țări.

ai corpului diplomatic.
★

român pentru relațiile 
străinătatea a organizat, 

o manifestare

• SPORT O SPORT O SPORT O SPORT

VOLEI (masculin)
„TROFEUL TOMIS“ A REVENIT 

SELECȚIONATEI ROMÂNIEI
Cea de-a 11-a ediție a competiției 

internaționale masculine de volei- 
pentru „Trofeul Tornis" s-a încheiat 
aseară în „Sala sporturilor" din Con
stanța cu victoria selecționatei 
României, care a întrecut în meciul 
decisiv, cu scorul de 3—2 (13—15; 
15—7, 8—15. 15—2, 15—4), formația 
R. D. Germane. A fost o partidă dis
putată, 
nic, 
cu 
au

de
care 
multe

o
Meciul a durat 
minute Si a fost
2 000 de spectatori. Din echipa ro
mână s-au evidențiat Sorin Macavei,

în 
mai 
obținut

un bun nivel teh- 
voleibaliștii rorfiâni, 

resurse 
victorie 
2 ore 
urmărit de peste

în final, 
meritată, 

și 35 de

Laurențiu Dumănoiu, Marian Pău- 
șescu. Petre Ionescu și Mircea Tu- 
tovan. Intr-un alt joc. reprezentativa 
Bulgariei a dispus cu scorul de 3—0 
(15—7, 15—8, 15—6) de echipa Spa
niei.

Iată clasamentul final al turneu
lui : 1. România — 8 puncte : 2. R. D. 
Germană — 7 puncte ; 3. Ungaria — 
6 puncte ; 4. Bulgaria — 5 puncte ; 
5. Spania — 4 puncte.

în cadrul festivității de închidere 
au fost premiati Laurențiu Dumănoiu 
(P.omânia) — cel mai complet jucă
tor al tubneului. Alfred Meibohm 
(R. D. Germană) — cel mai bun tră
gător, și Veniamin Takacs (Ungaria) 
— cel mai bun ridicător.

Institutul 
culturale cu 
marți după-amiază. 
culturală, cu ocazia sărbătorii națio
nale a Republicii Socialiste Vietnam.

Cu acest prilej, ziaristul George 
Potra a împărtășit celor prezenți im
presii dintr-o călătorie făcută în a- 
ceastă tară. A fost prezentat apoi un 
film documentar vietnamez.

Au participat loan Botar, secretar 
al I.R.R.C.S., Stanciu Stoian, secretar 
al Ligii române de prietenie cu po
poarele din Asia și Africa, repre
zentanți ai Ministerului Afacerilor 
Externe, oameni de cultură și artă, 
un numeros public.

Au luat parte Lam Van Luu, am
basadorul Republicii Socialiste Viet
nam în tara' noastră, membri ai am
basadei.

(Agerpres)

LISTA OFICIALA
a obligațiunilor C.E.C. ieșite câștigă
toare la tragerea la sorți lunară din 

31 august 1976

La numai două săp- 
tămîni de la deschi
dere. adică duminică 
29 august. Ia ora 17.45, 
Tîrgul de 
bunuri de 
întîmpina 
300 000-lea

Interesul 
bucură din____ __
blicului actuala ediție 
a tîrgului este pe de
plin justificat. In com
parație cu ediția or
ganizată în primul an 
al cincinalului 1971— 
1975. acum aria de 
desfășurare este mai 
mare cu 15 000 mp. iar 
numărul mostrelor de 
bunuri de consum 
prezentate este mai 
mult decît dublu : în 
1971 
70 000, 
150 000.
tia din primul an al 
cincinalului trecut vo
lumul vînzărilor zil
nice. prin unitățile 
comerciale din incinta 
tîrgului. se ridica. în 
medie. 
Iei. la 
media 
700 090 
mente 
favoarea afirmației că 
tîrgul de mostre de 
bunuri de consum 
din acest an 
cea mai amplă 
pe de 
nizată 
zent.

Așa 
si în relatările ante
rioare. marea afluență 
de vizitatori a consti
tuit, pentru producă
tori. cît si pentru co
merț. un bun prile j de 
a cunoaște opinia pu
blicului despre bunu
rile prezentate, astfel 
încît tranzacțiile co
merciale de livrare 
către fondul pieței să 
fie orientate în func
ție de cerințele reale 
ale cumpărătorilor, 
Pînă în momentul de 
fată, au și fost prelu
crate circa 40 000 de 
chestionare continînd 
păreri ale vizitatorilor, 
privitoare la o serie 
de produse noi care

mostre de 
consum își 
cel de-al 
vizitator.
de care se 
partea pu

erau expuse 
în 1976 —
Dacă la edi-

dela 150 000 
cea actuală 
zilnică trece 
lei. Sînt argu- 
ce Dledează în

de

acest 
pînă

cum

FOTBAL î Azi, etapa a IlI-a, în categoria A
Astăzi se desfășoară 8 din cele 9 

meciuri ale celei de-a 3-a etape a 
campionatului categoriei A de fotbal. 
Pe stadionul .,23 August" din Capi* 
tală sînt programate. în cuplaj, în- 
tîlnirile Sportul studențesc — Pro
gresul (ora 15,45) și derbiul bucu- 
reștean Dinamo — Steaua (ora 17,30, 
meciul va fi televizat). Iată întilni- 
rile care vor avea loc în țară : F.C. 
Corvinul Hunedoara — F.C.M. Re*

'Șița ; F. C. Bihor — A.S.A. Tg.' 
Mureș ; S. C. Bacău — F.C.M. 
Galați ; Politehnica Timișoara — U- 
niversitatea Craiova ; F.C. Constan
ta — U.T. Arad ; Politehnica Iași — 
F.C. Argeș.

★
Meciul dintre echipele Rapid și 

Jiul Petroșani se va desfășura joi, 
2 septembrie, cu începere de la ora 
16. pe stadionul Republicii.

ÎN CÎTEVA RÎNDURI

fel
In

este 
actiu- 
orga- 
pre-

spuneam

vor fi fabricate în 
1977. Rezultatele aces
tor sondaje de opinie 
vor avea un rol deo
sebit de important în 
formularea cererii pe 
care întreprinderile 
comerciale o adresea
ză producătorilor, la 
contractările ce se 
desfășoară cu ocazia 
tîrgului.

Desigur, e prematur 
să dăm cifre și date 
globale cu privire la

TIRCBEMOSTM
M BUNURI Ot CONSUM .

aucunasTrze

tîrgul 
încă 

unele

apropiata prezentă în 
magazine a acelor bu
nuri pe care le-am ad
mirat etalate în vitri
nele pavilioanelor. 
Pînă la încheierea de
finitivă a contractelor 
mai este timp, 
nu și-a închis 
porțile. Totuși,
amănunte interesante, 
credem, pentru cum
părători se cunosc. De 
pildă, în domeniul 
corpurilor de iluminat 
oferta va înregistra un 
vizibil progres : co
misia de atestare, for
mată din 30 de mem
bri — specialiști de 
cele mai diferite pro
file, reprezentanți ai 
comerțului, cumpără
tori — a examinat cu 
cea mai mare atenție 
cele 600 tipuri de cor
puri de iluminat pro
puse de producători și 
a apreciat că majori
tatea corespund 
rințelor estetice 
funcționale ; doar 
dintre acestea nu 
întrunit aprecierile 
misiei, fiind
din competiție. Ca a-

ce
st
14 

au
co-

scoase

CICLISM
Cea de-a 28-a ediție a tradiționalei 

competiții internaționale cicliste 
„Cursa Victoriei", organizată de clu
bul Steaua, a început ieri, reunind 
la start 55 de rutieri din România 
și de la cluburile Ț.S.K.A. Moscova, 
Dukla Brno și Vorwărts (R. D. Ger
mană). Prima etapă a cursei, desfă
șurată pe circuit în cartierul Drumul 
Taberei din Capitală, a fost cîști- 
tată de Nicolae Gavrilă (Steaua), 
are i-a intrec.it la sprint pe Iuri 

Kucereavîi (Ț.S.K.A. Moscova) și 
Hie Butaru (Dinamo), toți trei fiind 
cronometrați pe distanța de 62,500 
km cu timpul de lh 21’11”.

Astăzi se desfășoară etapa a doua, 
care va purta caravana ciclistă pe 
traseul București — Bîldana — Tir- 
goviște — Cîmpulung — Caba
na Volna (151 km).

Hristo Kolev (Bulgaria) 4—6, 6—1, 
6—3 ; Radu Hărnuțiu (România) — 
Vladimir Stefanski (Polonia) 5—7, 
6—3, 6—4 ; Klaus Bluhn (R. D. Ger
mană) — Eduard Pană (România) 
6—2. 2—6. 6—1 ; simplu fete : Rodica 
Gheorghe (România) — Heise Wag
ner (R. D. Germană) 3—6. 6—1. 8—6 ; 
Hanna Kopikova (Cehoslovacia) — 
Reka Varga (România) 6—1, 6—2 ; 
Eva Szabo (Ungaria) — Mariana Be- 
nedek (România) 6—1. 6—2 : Katia 
Brezina (Bulgaria) — Ioana Nichita 
(România) 6—1, 6—4.

★
Turneul internațional de tenis de 

la Brookline (Massachusetts) a fost 
ciștigat de cunoscutul campion sue
dez Bjorn Borg. In " "
învins cu 6—7. 6—4, 
mericanul Harold 
pentru a trefa oară 
Borg obține victoria

finală Borg l-a 
6—1. 6—2 pe a- 
Solomon. Este 
consecutiv cînd 
în acest turneu.

TENIS
Pe terenurile arenei „Pelikan" din 

Mamaia au început marți întrecerile 
turneului internațional de tenis pen
tru tineret „Cupa speranțelor", 
care participă 
jucătoare din 
Cehoslovacia, 
nia, S.U.A., 
România.

Iată primele rezultate înregistrate : 
simplu băieți : Andrei Dirzu (Româ
nia) — Sorin Tudorel (România) 
6—2. 6—3 ; Vintilă Răzvan (România) 
— Doug Korn (S.U.A.)_ 6—1. 3—6, 
6—2 ; Ionel Iovănescu

la 
peste 60 de jucători și 
opt țări : Bulgaria, 
R.D. Germană, Polo- 
Tunisia, Ungaria și

(România)

BOX
La Albena (Bulgaria) s-a desfășu

rat un turneu internațional de box, 
la care au participat pugiliști din 
Cehoslovacia. Iugoslavia, România, 
U.R.S.S. și. Bulgaria. Printre învin
gătorii competiției s-au numărat și 
boxerii români Paul Dobrescu (ușoa
ră). Gheorghe Qțelea (pană) și Ma
rian Ungureanu (semimijlocie), cla
sați pe primul loc la categoriile res
pective. Organizatorii l-au desemnat 
drept cel mai tehnic boxer al tur
neului pe sportivul 
Oțelea.
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1 40391 04 50.000
1 79275 49 25.000
1 83216 48 15.000
1 15920 80 10.000
1 63914 11 5.000
1 63633 04 5.000
1 69548 08 5.000
1 25677 70 5.000
1 55320 70 5.000
1 10940 43 3000
1 66285 38 3.000
1 99485 20 3.000
1 86361 57 3.000
1 77557 11 3.000
1 14274 80 3.000
1 16345 58 3.000
1 56287

Termina
ția seriei 
obligațiu

nilor

55 3.000

100 793 49 2.000
100 416 13 2.000
100 215 35 2.000
100 285 31 2.000
100 057 63 2.000
100 918 26 1.000
100 825 67 1.000
100 223 17 1.000
100 290 04 1.000
100 830 60 1.000
100 582 28 1.000
100 049 28 1 000
100 473 55 1.000
100 747 80 1.000
100 459 50 1.000
100 081 77 1.000
100 940 34 1.000
100 570 60 1.000
100 269 36 1.000

1 000 66 13 800
1 000 88 20 800
1 000 67 25 800
1 000 94 28 800

5 917 TOTAL: 5.749.000

român Gheorghe

Cîștigurfte revin întregi obligațiu
nilor de 200 lei. In valoarea cîștigu- 
rilor este cuprinsă și valoarea no
minală a obligațiunilor ciștigâtoare.

Plata cîștigurilor se efectuează, prin 
sucursalele și filialele C.E.C.

(Urmare din pag. I)
Paralelă cu docul și des

părțită de el printr-un 
spațiu d« beton se înaltă 
construcția halei de mon
taj, în faza de montaj. Hala 
este prevăzută cu plafon 
care se poate deschide. 
Pină va fi definitivată hala 
trebuie să sosească și 
uriașul motor al petrolie
rului. Motorul va fi mon
tat în această hală. Pină 
cînd oamenii vor monta 
motorul, carcasa vaporului 
va fi gata construită. în 
doc. Atunci acoperișul ha
lei se va deschide prin 
mijloace automate : maca
raua puternică va ridica u- 
riașa mașină, o va scoate 
prin plafonul deschis, o va 
trece pe deasupra și o va 
cobori în interiorul vapo
rului, pe postamentul și in 
sala ei, înaltă de cîteva e- 
taje. Toate evenimentele și 
toate ritmurile, toate mo
mentele mari ale acestui 
cîmp de eforturi 
se sincronizeze 
îmbine între ele 
precizie cu care 
se îmbine între 
secțiile și întreaga compli
cată armătură în corpul su
perb al navei.

Umblu singur printre a- 
eeștl giganti. știu că pe a- 
numite zone din vasta

trebuie să 
si să se 
cu aceeași 
trebuie să 
ele bloc-

platformă de beton picio
rul meu calcă pe deasupra 
unui univers aproape fan
tastic de instalații, de con
strucții, de utilaje inge
nioase, 'închise acolo în la
birintul lor subteran, me
nite să-și trimită deasupra 
forțele lor colosale. Senti
mentul că mă aflu în mij
locul unei opere grandioa
se, care este acest șantier 
naval, se împlinește in 
chip fericit cu sentimentul 
că respir dintr-un uriaș 
cîmp de energii spirituale, 
de gindire continuă, de e- 
forturi neîntrerupte, de as
pirații și pasiuni nobile, 
creatoare, de emulație și 
de bucurii superioare — si 
care nu încetează nicioda
tă. Si cred că aceste senti
mente pe care le încerc eu 
le trăiesc din plin toți 
acești oameni — mii de oa
meni — și desigur de aici 
urcă sentimentul 
ții lor. conștiința 
rea lor. Acest 
splendid șantier 
operă monumentală a con
strucției socialiste — pre
cum și aceste nave de 
mare tonaj s-au înălțat din 
această gindire științifică 
generoasă. îndrăznind cu 
înțelepciune, punînd la baza 
întregii opere un uriaș e- 
fort de concepție și de în
noire continuă.

Pe o platformă cu linii

demnită- 
si ferici- 
mare și 
naval —

De la A D A S
asi- 
au- 
opt

R.T.A. ;

La tragerea de amortizare a 
gurărilor de viată pentru luna 
gust 1976 au ieșit următoarele 
combinații de litere :

P.K.L. ; Z.D.U. ; S.A.G. ;
V.N.N. ; Y.F.B. ; W.B.Z. ; P.Q.W.

Toți asiguratii cărora le-au ieșit 
una sau mai multe din aceste com
binații de litere înscrise în polițele 
lor urmează să se 
tilor ADAS pentru 
drepturile cuvenite.

Pentru a participa

adreseze unită- 
a li se stabili

și la următoare
le trageri lunare de amortizare 
necesar ca asiguratii să achite 
mele de asigurare la termenele 
bilite.

LOTO

vin trenurile cu 
otelul de la Galați.

ferate
tabla. . _ ... ...
Și acolo — un foc nestins 
și un flux continuu re- 
vărsîndu-se pînă aici! Apoi 
tabla 
ferite 
lății 
gătire 
în imensa 
verse drumuri.

de dimensiuni di- 
trece prin insta- 

automate de pre- 
și, mai departe, 

hală, pe di- 
destinații,

rile ciocanelor. în clopotele 
macaralelor. Abia scăpat 
din geneza Iui de foc — 
frumosul otel se mai su
pune o dată unei noi, com
plicate, ingenioase si seve
re geneze care îl va trans
forma în vapoare menite 
să înfrunte oceanele și 
furtunile. „Ceea ce se lu
crează astăzi într-o săptă-

este 
pri- 
sta-

NUMERELE EXTRASE 
LA TRAGEREA EXCEPȚIONALA 

LOTO DIN 31 AUGUST
FAZA I

1976

EXTRAGEREA 
13 66 29 61 77 58.

I : 46 33 9 31 74 75

EXTRAGEREA a Il-a : 72 47 67 40
37 90 48 10 82 1 76 60.

FAZA a Il-a
EXTRAGEREA a IlI-a : 34 25 52

79 87 63.
EXTRAGEREA a IV-a : 38 13 61

44 36 11.
EXTRAGEREA a V-a : 49 78 57

76 65 77.
FOND GENERAL DE CÎȘTIGURI : 

803 911 LEI.

PRONOSPORT
CÎȘTIGURILE CONCURSULUI

PRONOSPORT DIN 29 AUGUST 1976
Categoria 1 (13 rezultate) : 32 va

riante 10% a 3 639 lei ;
Categoria 2 (12 rezultate) : 99,85 

variante a 1 259 lei ;
Categoria 3 (11 rezultate) : 1101,80 

variante a 157 lei.

de pregătire și de gindire 
— de la corpul tehnic al 
șantierului, pînă la cei mai 
tineri muncitori — încît să 
se situeze mereu înaintea 
acestei tehnici înalte, să-i 
folosească tot ce poate da 
si să o ajute să dea 
mai mult.

Pe platforma de 
blare sînt gata cele

mereu

asam- 
două

printre utilajele, mașinile, 
agregatele uzinei. Din sala 
de trasaj optic vin hărțile, 
pelicula cuprinzînd „con
cepția", desenul perfect, 
destinat să-1 citească ochiul 
fotoelectric al mașinilor 
automate de debitat, care 
taie în oțel forma va
porului. Privesc. urmă
resc îndelung fluxul ne
întrerupt. neîntrerupta miș
care și schimbare, deve
nirea acestui otel in 
funcție de ideea cea mare : 
întruparea mărețelor nave. 
Mașini ingenioase, pentru 
debitarea automată, pentru 
sudură automată, lucrează 
liniștite, imperturbabile. în 
zgomotul mare al halei u- 
riașe. în rafalele aparate
lor de sudură. în bubuitu-

mînă — spuneau oamenii 
in 1973 — se va lucra în 
noul șantier în cîteva mi
nute". Sînt în acest șantier 
nou — în visul devenit rea
litate puternică, 
nevoia 
privesc 
mișcare, 
continuu 
sfîrși 
țelul 
cel capăt al halei si pînă 
va ajunge în celălalt capăt 
va avea înfățișarea științi
fică. exactă a unor frag
mente din corpul vaporu
lui gîndit. calculat de pro- 
iectanți. S-ar părea că 
tehnica aceasta teribilă îi 
mînă pe oameni din urmă : 
adevărul este că oamenii 
aceștia fac atîtea eforturi

să 
ampla, 
fluxul 
care 

niciodată, 
va intra

Nu simt 
cronometrez : 

liniștita 
si ritmul 
nu se va 
Veșnic o- 

prin a-

macarale-gigant, a căror 
masivitate și înălțime do
mină întregul șantier. Sînt 
fabricate în U.R.S.S. Aces
te macarale sînt pe dină
untru adevărate uzine. 
M-am oprit și privesc la 
una din aceste 
căreia i se fac.
unele corectări. Intr-un fel 
de colivie, ridicată de bra
țul altei macarale mai mici, 
doi oameni sînt ridicați sus. 
la creștetul macaralei mari 
l-a adus încet, i-a apro
piat. pînă cînd oamenii 
și-au găsit o poziție conve
nabilă fată de piciorul ma
caralei gigant. Alți vreo 
trei oameni, care au urcat 
cu ascensorul din interio
rul macaralei, au apărut a- 
colo sus, pe grinda orizon-

macarale, 
probabil.

tare, comerțul va dis
pune. în 1977. de o va
rietate de corpuri de 
iluminat cu 80 la sută 
mai mare decît 
1975, ceea ce va 
lesni organizarea, 
fiecare 
„salon al 
adevărate 
vînzare a 
purilor de 
iluminat Multi citi
tori vor fi interesați 
să afle că bateriile, de 
toate categoriile, nu 
vor mai lipsi din ma
gazine : cantitățile
contractate se situea
ză peste media vînză
rilor actiiale. Același 
lucru se ponte spune 
și despre becuri : în 
magazine vor exista 
toate tipurile, inclu
siv becuri colorate și 
becuri de ceată pen
tru automobile. Demn 
de relevat este și 
tul că jumătate 
numărul tipurilor 
aparate de radio 
tionare, cu șau 
picup, sînt noi. că se 
fac eforturi ca unele 
dintre tipurile de tele
vizoare, mult admira
te de public, să fie 
livrate Comerțului, 
pentru a le pune în 
vînzare încă din tri
mestrul IV al acestui 
an. Amintim, dintre 
acestea, televizoarele 
Napoca. Olt si Cerna, 
ale căror performante 
le situează în rîndul 
celor mai bune apara
te de acest gen pro
duse pe plan mondial.

Din cele relatate mai 
sus rezultă că pavili
oanele tîrgului nu sînt 
doar un prilej de eta
lare a potențialului de 
creație și de execuție 
al producătorilor de 
bunuri de consum, ci 
și locul de desfășura- i 
re a lucrărilor de con- ‘ 
tractare a fondului de 
marfă pentru 1977, lu
crări de care depinde 
buna aprovizionare a 
magazinelor în anul 
care vine, cu toate 
categoriile de bunuri, 
inclusiv cu numeroase
le noutăți expuse.

in 
In- 
in 

județ, a unui
luminii" —

expoziții cu
tuturor ti
corpuri de

de 
sta- 
fără

Rodica ȘERBAN

„TIME" Există o
„Toată lumea vorbește despre vre

me, dar puțini sînt în măsură să în
treprindă ceva concret în legătură 
cu ea. Previziunile pe termen scurt 
au înregistrat, in ultimii ani, mari 
pași înainte, deși se mai întîmplă 
să plouă cu găleata în zilele cînd 
meteorologii considerau că probabi
litatea precipitațiilor se apropie de 
zero. In ciuda progreselor în tehnica 
previziunilor, disciplina climatolo- 
giei, nume sub care se înțelege stu
dierea tendințelor climaterice pe 
termen lung, continuă, totuși, să fie 
o știință inexactă, ca să nu 
nem mai mult. Climatologii 
tinuă să fie în dezacord dacă, 
perspectivă, Pămîntul se află în fața 
unei noi epoci glaciare, care ar pu
tea să aibă drept consecințe o seri
oasă criză de cereale și de combusti
bil, sau în fața unei perioade de în
călzire, care ar duce la topirea 
calotelor polare și inundarea unor 
localități situate de-a lungul ocea
nelor.

De fapt, oamenii de știință nu 
reușesc să explice cauzele funda
mentale ale bizarelor fluctuații cli
materice din această vară. Ploi to
rențiale și inundații au fost înregis
trate în unele zone ale globului, în 
timp ce altele sînt afectate de o se
cetă gravă, cu consecințe serioase.

In Europa occidentală se înregis
trează una din verile cele mai căl
duroase și mai secetoase din ultimul 
secol. De luni de zile, pămînturile 
fermierilor din Anglia, nordul Fran
ței, Belgia, nordul Italiei, Germania 
occidentală nu au primit o picătură 
de ploaie, ceea ce a avut ca rezultat 
compromiterea recoltelor. Dezastru
oasă va fi recolta de cereale din 
Marea Britanie, unde în loc de ni
velul record de 17,5 milioane tone 
cît se prevedea, la început, fermie
rii se pot aștepta la cel mult 13,8 
milioane tone. Este de prevăzut că 
această serioasă criză de cereale va 
duce la creșterea

tală, și îi 
ne macaragiului 
apropie colivia. După ce au 
găsit locul, macaraua a în
cremenit în această pozi
ție. După cîteva minute, 
încep să strălucească aco
lo. sus. în lumina orbitoare 
a zilei, fulgerele aparate
lor de sudură. Grinda 
transversală a macaralei.

ajută prin sem- 
cum să

care se sprijină pe cele 
două uriașe coloane de oțel, 
este prevăzută cu balustra
dă din același oțel — ca un 
viaduct, pe care se merge 
de la un picior la celălalt 
al macaralei. La înălțimea 
aceea, suspendați pe pun
tea îngustă, străjuită de 
balustradă, unii. neobiș- 
nuiți cu înălțimile, au mers 
tîrîndu-se pe burtă, astfel 
încît să nu vadă înălțimea 
la care se 
muncitori, 
suspendată pe cablu, con
tinuă să lucreze îndelung. 
Scapără în soare flacăra 
albastră a aparatelor lor. 
Ca niște puncte se deslu
șesc și capetele celor de pe 
grinda macaralei. După un 
timp, observ că punctul

aflau. Cei doi 
în colivia lor

spu- 
con- 

în

prețului nutrețu-

Excelenței Sale colonel MOAMER EL-GEDDAFI
Președintele Consiliului Comandamentului Revoluției 

al Republicii Arabe Libiene
'Cu ocazia Zilei naționale a Republicii Arabe Libiene, am deosebita plă

cere ca, în numele poporului român și al meu personal, să vă adresez 
cordiale felicitări si cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, 
de bunăstare și progres pentru poporul libian prieten.

îmi exprim convingerea că relațiile de prietenie statornicite între ță
rile noastre vor cunoaște o continuă intensificare și diversificare, în spiritul 
înțelegerilor convenite cu dumneavoastră în timpul vizitei efectuate In 
Republica Arabă Libiană. pentru binele și în interesul popoarelor noastre, al 
cauzei păcii și colaborării internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

PEISA JE ÎNNOITE
Libia, cea de-a patra țară ca mă

rime de pe continentul african 
(dar cu o populație de numai 2,5 
milioane locuitori), este în majo
ritatea ei un imens deșert nisipos. 
Cu două decenii în urmă s-a con
statat însă că sub dunele de nisip 
ale Saharei libiene se găsesc uriașe 
pungi de petrol, apreciate Ia circa 
4 miliarde de tone. De această mare 
avuție poporul libian a început să 
profite ab«i după revoluția de la 
1 septembrie 1969. cînd un grup de 
militari patrioți, în frunte cu co
lonelul Moamer El-Geddafi. a răs
turnat regimul 
monarhist, aservit 
intereselor străi
ne. Petrolul, ca și 
alte bogății ale
Libiei, au intrat treptat în circuitul 
national, contribuind la dezvoltarea 
economică și socială a țării.

Călătorul străin pe meleagurile 
libiene întîlnește la tot păsul e- 
xemplificărl ale preocupărilor și e- 
forturilor de reînnoire și moderni
zare economică. In capitală, cartie
rele de locuințe moderne, construi
te din fondurile statului, au înlo
cuit în cea mai mare parte ulițele 
strimte, cu căsuțe modeste. A apă
rut un șir de întreprinderi indus
triale. în noul plan cincinal (1976— 
1980), statul cheltuiește peste cinci 
miliarde de dolari pentru dezvolta
rea industriei; alte aproape cinci 
miliarde — pentru construcția de lo
cuințe și lucrări de infrastructură. 
Fonduri la fel de importante sînt 
alocate și pentru modernizarea a- 
griculturii. în prezent, peste 
700 000 ha sînt pe cale să fie puse 
în valoare, în cadrul unor ferme 
moderne (multe dintre ele în plin 
deșert), organizate de stat pentru 
beduinii sedentarizați și uniți în 
cooperative agricole.

Poporul român, legat prin traini
ce sentimente de prietenie de po
poarele arabe, ale țărilor Africii, 
ale statelor In curs de dezvoltare, 
urmărește cu caldă simpatie efor
turile poporului libian pentru U-

ÎNSEMNĂRI DE CĂLĂTORIE

chidarea moștenirii dominației
străine și făurirea unei vieți pros
pere. Bunele relații statornicite 
între România și Libia își găsesc o 
rodnică concretizare în partici
parea unui număr important de 
«pecialiști. tehnicieni șl munci
tori români la ridicarea unui șir 
de obiective în țara 
Astfel, la Tripoli se 
construcție în momentul de față 
blocuri de locuințe însumînd 3 000 
de apartamente. 20 de clădiri șco
lare cu 400 săli de clasă — toate în 
colaborare cu România. De aseme

nea. specialiști și 
tehnicieni din ța
ra noastră parti
cipă
rea 

pescăresc în capitala 
unei șosele asfaltate 
tării. între Tarhuna și Ben Walid. 
Cooperarea româno-libiană se evi
dențiază și în alte 
asistentă tehnică în 
agriculturii, geologiei.
minelor, sanitar, cultural. La Ga- 
rian. oraș situat la 85 km sud 
de Tripoli, un spital modern cu 250 
de paturi, deschis in 1974, este 
•ervit în întregime de personal 
medical românesc. în ultimul timp 
au fost inițiate noi acțiuni de coo
perare în domeniul agriculturii — 
pentru îmbunătățiri funciare, creș
terea oilor, creșterea păsărilor șl 
îmbunătățirea

Colaborarea 
no-libiană pe 
dezvoltă pe 
tornicite cu prilejul vizitei în Libia 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
în februarie 1974. ale convorbirilor 
fructuoase purtate cu colonelul 
Moamer El-Geddafi, președintele 
Consiliului Comandamentului Re
voluției al Republicii Arabe Li
biene. Extinderea acestei colabo
rări corespunde dorinței și intere
selor ambelor popoare, cauzei păcii 
și înțelegerii în lume.

prietenă, 
află în

la construi- 
unul port 

libiană si a 
în interiorul

domenii : 
domeniile 
petrolului,

semințelor, 
prietenească româ- 
diverse planuri se 
temeliile solide, sta-

Crăciun IONESCU

rilor cu 20 ta sută și la sporirea pre
țului cărnii cu un procentaj cores
punzător. In ce privește Germania 
occidentală, pierderile suferite de 
agricultură ca urmare a secetei ilnt 

"estimate 1a 2 miliarde dolari.
Seceta a afectat, de asemenea, sis

temele de transport. Nivelul apelor 
unui număr de rîuri și canale din 
Germania occidentală și din Franța 
a scăzut atit de mult, încît șlepurile 
sînt nevoite să transporte încărcă
turi mult reduse pentru menținerea 
pescajului reglementar. Sistemul e- 
hergetic al Europei occidentale a 
fost, de asemenea, serios afectat. 
Ca urmare a reducerii debitului nor
mal al rîurilor cu o treime și, în con
secință, a scăderii producției de e- 
nergie hidroelectrică, centralele din 
Franța au trebuit să consume o can
titate suplimentară de două milioa
ne tone păcură pentru a face față 
necesităților de curent.

In Africa, seceta bîntuie în Tanza
nia, Kenya și în zonele de nord ma
siv populate ale Nigeriei și Ghanei. 
In schimb, în Sahel — zona de sud 
a Saharei, unde o jumătate de mi
lion de persoane au pierit în cursul 
marii secete din 1972—1974 — a 
plouat normal, ceea ce a avut ca 
rezultat recolte corespunzătoare, dar 
umezeala a avut și unele efecte ne
așteptate. Ca urmare a căderilor de 
ploi, s-a constatat o proliferare de 
proporții aproape biblice de șobo
lani, lăcuste și omizi in Mali, Sene
gal, Mauritania și Volta Superioară, 
care devorează tot ce întilnesc în 
cale.

Pe de altă parte, în Asia, musonii 
au revenit în zonele întinse din India. 
Pakistan, Bangladesh, unde se aș
teaptă anul acesta recolte normale.

Australia este lovită de o secetă 
serioasă în zonele sale sudice, unde 
a căzut numai 10 la sută din canti
tatea normală de precipitații. Doar 
jumătate din cele 12 milioane de 
hectare planificate au fost plantate

doi o»'care înseamnă cei 
meni în colivia lor începe 
să se depărteze de crește
tul macaralei și să pluteas
că încet in văzduhul albas
tru. Se observă brațul ma
caralei mișeîndu-se încet, 
cu opriri și iarăși lunecări 
si rotiri, căutînd locul unde 
să-i aterizeze și, în cele din 
urmă, colivia coboară ceva 
mai vioi, dar prudent si 
acum se văd de aproape 
cei doi constructori navali 
— desigur, dintre cei mai 
buni, mai experimentați și 
care după ce au ajuns jos, 
la locul lor de muncă per
manent. au respirat o cli
pă si iar s-a văzut tisnind 
flacăra aparatelor lor.

Cît timp s-a muncit la 
construcția și la montarea 
acestor două macarale-gi
gant. din hala-bloc au ie
șit mereu. în flux continuu, 
secțiuni de navă: pe plat
forma de asamblare au 
crescut acele șiruri de bloc- 
sectii enorme — ca un mic 
cartier de blocuri — iar 
acum, cînd cele două ma
carale-gigant sînt gata. în
cepe acea muncă titanică, 
spectaculară și plină de u- 
riașă răspundere. Cele două 
macarale-gigant își Vor uni 
puterile, vor lua fiecare 
bloc din acelea de 7—8 e- 
taje de oțel, cîntărind pînă 
la aproape o mie de tone, 
si il vor coborî in doc. pe

locul lui definitiv, pe cor
pul vaporului — și cu atî- 
ta exactitate, încît bloc lin
gă bloc să se lipească si 
să se îmbine astfel ca să 
se poată executa sudura 
fără moarte dintre ele. 
Apoi se va grăbi definiti
varea fantasticei carcase de 
otel — corpul navei — îna
inte de începerea anotimpu
lui rece, apoi, repede, 
scoaterea navei din doc — 
pentru ca după aceea oa
menii — zeci și zeci de 
echipe de cele mai diverse 
și mai complexe calificări 
— să coboare in adincimile 
gigantului, pînă în primă
vară să-I termine de con
struit pe dinăuntru — de 
armat — și să-i dea viată, 
în primăvară, cînd vor ieși 
din acest Turn Babei, vor 
găsi platforma de asambla
re și docul împresurat cu 
bloc-sectiile altui gigant.

Sînt atîtea lucruri pe 
care nu le pot cuprinde si 
de care îmi pare rău că 
mă despart fără să le des
copăr pînă la capăt — a- 
ceastă lume de giganti ai 
mărilor si ai furtunilor ; și 
această omenire tînără. in
teligentă. harnică, devotată 
si entuziastă. setoasă de. 
opere mari, punînd mintea 
si brațele la realizarea a- 
cestor opere mari.

&

cu grîu ; nutrețurile pentru vite sînt 
foarte puține, astfel încît fermierii 
sacrifică ( în masă șeptelul, nemai- 
avînd mijloace pentru a-1 hrăni. In 
statul Victoria au 
27 000 capete vite, Iar 
de sud 100 000, precum 
de oi.

Și Statele Unite sînt ____  _
cetă. în California, pădurile 
atît de uscate, incit pot lua in 
moment foc, existînd primejdia 
incendii uriașe. Rezervoarele __
Colorado sînt, practic, secătuite. In 
Wisconsin, pierderile suferite de re
colte ca urmare a secetei sînt esti
mate la 400 milioane de dolari.

înseamnă, oare, toate aceste aba
teri de la condițiile normale că s-a 
petrecut vreo modificare in condi
țiile climaterice mondiale 7 Climato
logii recunosc că nu pot da, deo
camdată. un răspuns precis la a- 
ceastă întrebare. Un mare număr 
dintre ei sînt de părere că asistăm 
la o tendință de răcire și că ne a- 
propiem de o „mini-epocă glaciară" 
— similară vremii umede și reci 
care a prevalat în perioada 1600— 
1850, Climatologul britanic Hubert 
Lamb consideră că asemenea schim
bări sînt ciclice, avînd loc la fiecare 
200 de ani. Climatologul Reid Bry
son, de la Universitatea din Wiscon
sin, consideră că răcirea climei se 
datorește unei densități mult sporite 
a particulelor de praf care plutesc 
în atmosferă ; aceste particule ac
ționează ca niște oglinzi minuscule 
ce reflectă o parte din razele solare 
din atmosferă, lipsind astfel supra
fața Pămîntului de căldura de care 
are nevoie. Dacă teoria răcirii Pă
mîntului este corectă, atunci per
spectivele nu sînt prea îmbucu
rătoare. O micșorare a temperaturii 
medii globale cu numai un grad ar 
putea reduce perioadele propice 
creșterii cerealelor, în zonele tem
perate, cu o săptămină sau mai 
mult, ceea ce ar avea consecințe ne
gative asupra recoltelor. De aseme
nea. necesitățile suplimentare de în
călzire s-ar repercuta negativ asu
pra resurselor energetice. '

Alți climatologi consideră că even
tualele tendințe de răcire a vremii 
sînt contracarate de așa-numitul 
„efect de seră", determinat de creș
terea conținutului de bioxid de car
bon al atmosferei, ca urmare a ar
derii unor combustibili fosili. Bioxi
dul de carbon împiedică răspîndirea 
în spațiu a căldurii radiate de su
prafața pămîntului, încălzind astfel 
atmosfera. Or, o creștere chiar și 
modestă a temperaturii globale poa
te da naștere altor pericole. Crește
rea nivelului oceanelor, ca urmare a 
topirii calotei polare, ar putea să 
aducă schimbări drastice în ce pri
vește circulația maselor de aer și 
căderea ploilor și să determine 
inundații pe scară largă, toate aces
tea fiind de natură să afecteze re
coltele principalelor grînare ale lumii.

Climatologii tind însă să fie de a- 
cord ca, indiferent care sint perspec
tivele pe termen lung, climatul Pă- 
mîntului a intrat intr-o perioadă de 
mai mari fluctuații, ceea ce îngreu
nează previziunile meteorologice. E- 
xistă. totuși, și perspective optimis
te. Progresele investigațiilor asupra 
petelor solare (cauzate de furtunile 
magnetice de la suorafața Soarelui), 
despre care se afirmă că ar putea 
fi Ia originea perioadelor de secetă 
ca și rezultatul cercetărilor in dome
niul circulației maselor de aer și a 
curenților oceanici sînt de natură 
să determine o mai bună cunoaștere 
a climatului global, furnizînd astfel 
omului mijloace prețioase pentru « 
putea prevedea și influența vremea".

fost sacrificate 
în Australia 

și 2 milioane

lovite de se- 
sînt 

orice 
unor 

din

f

intrec.it
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Resursele oceanului mondial 
trebuie valorificate în folosul 

tuturor statelor
Intervenția reprezentantului României

NAȚIUNILE UNITE 31. — Corespondentul nostru transmite : La se
diul Națiunilor Unite din New York continuă lucrările celei de-a IV-a 
sesiuni de fond a Conferinței O.NU. asupra dreptului mării, avînd ca 
obiectiv elaborarea unor noi reglementări care să ghideze raporturile
dintre state în domeniul mărilor și

în cadrul dezbaterilor privind va
lorificarea bogățiilor mărilor și ocea
nelor, majoritatea reprezentanților 
statelor au relevat necesitatea in
stituirii unor modalități eficiente și 
echitabile de exploatare a resurse
lor minerale ale teritoriilor subma
rine. Reprezentanții Algeriei, Ecua
dorului, Indiei, Irakului, Egiptului, 
Iranului, Libiei. Mexicului. Perului, 
Tunisiei și ai altor state au făcut o 
serie de propuneri pentru elaborarea 
unor reglementări care să ducă la 
instituirea unui sistem democratic 
de explorare și exploatare a zonei 
internaționale.

Luînd euvîntul în cadrul dezbate
rilor, reprezentantul României, Du
mitru Mazilu, a arătat că țara noas
tră — pornind de la necesitatea 
menținerii și consolidării caracteru
lui unic și indivizibil al „patrimo
niului comun al umanității" — se 
pronunță pentru constituirea unui 
mecanism internațional democratic, 
care să aibă puteri depline in di
recția organizării și conducerii in-

oceanelor. ,

tregului sistem de explorare și ex
ploatare a mărilor și oceanelor, 
exercitării unui control eficient asu
pra întregii activități, inclusiv asu
pra producției și împărțirii benefi
ciilor. Pentru realizarea acestor 
obiective, a spus vorbitorul, este ne
cesară concentrarea eforturilor tu
turor statelor, în primul rînd ale 
celor dezvoltate, în direcția dotării 
cu mijloacele tehnice cele mai mo
derne. în scopul desfășurării întregii 
activități productive în mod efi
cient. România — a arătat repre
zentantul țării noastre — consideră 
că noul mecanism internațional va 
trebui să asigure valorificarea bo
gățiilor oceanului mondial în folo
sul tuturor națiunilor, îndeosebi al 
țărilor în curs de dezvoltare. Ast
fel, principiile echității și justiției 
își vor găsi o expresie concretă în 
noile reglementări privind dreptul 
mării și îndeosebi în activitatea 
concretă de exploatare a resurselor 
mărilor și oceanelor planetei.

PROBLEME ALE NOII ORDINI ECONOMICE
In dezbaterea reuniunii Asociației de drept international
MADRID 31 (Agerpres). — La 

Madrid continuă lucrările celei de-a 
57-a Conferințe a Asociației de drept 
internațional. Dezbaterile se desfă
șoară în cadrul a 12 comitete.

în comitetul pentru arbitrajul co
mercial internațional, reprezentantul 
român, dr. Ion Nestor, a prezentat 
comunicarea „Rolul arbitrajului în 
instaurarea unei noi ordini econo
mice internaționale". Analizînd stă
rile de lucruri care impietează asu
pra progresului economic general al

umanității și care fac imperios ne
cesară instaurarea unei noi ordini 
economice internaționale, vorbitorul 
a subliniat că arbitrajul nu va mal 
putea fi eficace, iar destinul «ău nu 
va mai putea fi împlinit decit în 
măsura în care el va contribui, prin 
mijloacele sale specifice, la înlătu
rarea numeroaselor obstacole artifi
ciale, a barierelor discriminatorii și 
a inechităților de tot felul care frî- 
nează colaborarea economică inter
națională.

EVOLUȚIA SITUAȚIEI DIN LIBAN
• Lupte violente la Beirut și în nordul țării; într-o singură 
zi, 104 morți și 142 răniți • La Damasc au Ioc convorbiri 
între președintele Haiez El Assad și președintele ales al Liba

nului, Elias Sarkis
BEIRUT 31 (Agerpres). — După o 

noapte marcată de ciocniri si bom
bardamente asupra cartierelor rezi
dențiale ale Beirutului, marți au con
tinuat schimburile de focuri dintre 
părțile rivale implicate în conflict, 
de-a lungul liniei de demarcație care 
separă capitala Libanului. Sectorul 
cel mai afectat a fost Shiah-Ai n 
Rammaneh, la marginea de sud-est 
a Beirutului.

Postul de radio „Vocea Libanului", 
aparținînd falangelor libaneze, anun
ța că luptele din nordul tării, din 
apropierea orașului Tripoli, contro
lat de forțele musulmano-palestine- 
ne, devin tot mai violente. Postul de 
radio a afirmat că localitatea Alma, si
tuată în vecinătatea orașului Tripoli, 
este controlată de forțele creștine.

Potrivit unui bilanț oficial, luptele 
desfășurate luni s-au soldat cu 104 
morți și 142 răniți.

DAMASC. — Președintele Siriei, 
Hafez El Assad, a conferit marți, la 
Damasc, cu Elias Sarkis, președin
tele ales al Libanului, sosit în capi
tala siriană. La întîlnire au partici
pat Abdul Rahman Khleifawi, primul

ministru sirian, și Abdel Halim 
Khaddam, vicepremier și ministrul 
afacerilor externe.

într-o scurtă declarație făcută la 
sosire, Elias Sarkis a afirmat că. în 
condițiile evenimentelor dezastruoa
se pe care le trăiește Libanul și îna
inte de a-și asuma responsabilitatea 
de șef al statului, consideră util să 
efectueze un schimb de vederi cu 
președintele Hafez El Assad în ceea 
ce privește mijloacele susceptibile 
să pună capăt crizei libaneze. El 
și-a exprimat speranța că convorbi
rile pe care le va avea cu șeful sta
tului sirian vor reprezenta un pas 
constructiv pe calea soluționării con
flictului din Liban.

CAIRO. — Secretarul general al 
Ligii Arabe, Mahmud Riad, a avut 
marți convorbiri cu Farouk Khaddou- 
mi, șeful Departamentului politic al 
Organizației pentru Eliberarea Pa
lestinei, și cu Hassan Sabri El 
Kholy, reprezentantul Ligii Arabe 
în Liban. Au fost discutate ultimele 
evoluții ale crizei libaneze și efor
turile depuse în vederea ajungerii la 
un acord de pace.

Grupul țărilor africane cere sancțiuni 
severe împotriva R.S.A.

NAȚIUNILE UNITE 31 (Agerpres).
— Consiliul de Securitate s-a reunit 
marți într-o scurtă ședință, consacra
tă examinării situației din Namibia
— teritoriu ocupat în mod ilegal de 
R.S.A. Membrii consiliului au hotărît 
să se întrunească din nou la 23 sep
tembrie, pentru examinarea aprofun
dată a acestei probleme. La viitoarea 
ședință urmează să participe miniș
trii de externe africani, care vor fi 
prezent! la New York cu prilejul 
deschiderii lucrărilor Adunării Ge
nerale a O.N.U.

Ședința de marți a consiliului a 
marcat, totodată, expirarea termenu
lui acordat guvernului sud-african 
pentru prezentarea unui program va
labil vizînd obținerea independenței 
Namibiei.

Președintele grupului celor 46 de 
țări africane la Organizația Națiuni
lor Unite, Henri Rasolondraibe (Ma
dagascar). a cerut Consiliului de 
Securitate să adopte împotriva Re
publicii Sud-Africane sancțiuni mer- 
gînd pînă la excluderea acestei țări 
din Organizația Națiunilor Unite.

Rasiștii sud-africani intensifică ajutorul acordat Rhodesiei 
pentru înăbușirea mișcării de eliberare

Vn raport al Comitetului de decolonizare al O.N.V.
NAȚIUNILE UNITE 31 (Agerpres). 

— Autoritățile minorității albe din 
Rhodesia. încercînd să înăbușe miș
carea de eliberare a poporului Zim
babwe. extind colaborarea militară 
cu regimul rasist din R.S.A.. se a- 
rată intr-un raport al Comitetului 
de decolonizare al O.N.U., difuzat la 
Națiunile Unite. Documentul subli
niază că regimul minoritar al lui Ian 
Smith primește sprijin militar tot 
mai mare din partea guvernului de 
la Pretoria. Avioanele din R.S.A.,

avînd baze pe teritoriul Rhodesiei, 
participă Ia acțiunile militare împo
triva mișcărilor de eliberare Zim
babwe. tncepînd din 1967, poliția 
sud-africană acordă „asistentă" tru
pelor rhodesiene ce patrulează la 
granița cu Zambia. în iulie anul a- 
cesta, se spune în raport, anumite 
puncte de frontieră din Zambia au 
devenit ținta unor acțiuni agresive 
ale autorităților rasiste sud-africane 
împotriva acestui stat independent 
african.

„LE MONDE“

Trenuri goale și uzine închise 
la Johannesburg

Succesul unei ample aejiuni greviste a muncitorilor africani
„«Ca urmare a absenței celei mai 

mari părți a personalului nostru, sîn- 
tem in imposibilitate de a ne servi 
clientela...». Prin asemenea afișe, li
pite pe ușile magazinelor, patronii 
se scuzau, luni, 23 august, in fața 
clientelei — firește, albe". Astfel iși 
începe relatările corespondentul zia
rului „Le Monde" in legătură cu 
greva generală care a paralizat, in 
ultima decadă a lunii august, orașul 
Johannesburg, cel mai mare centru 
industrial din R.S.A. — acțiune 
concomitentă cu marile manifes
tații reprimate, după cum se știe, 
atît de singeros. in Africa de Sud, 
potrivit legiuirilor rasiste ale autori
tăților de la Pretoria, muncitorii a- 
fricani nu au voie să locuiască in 
perimetrul orașelor, fiind siliți să 
trăiască în așa-numitele „townships", 
veritabile cartiere ale mizeriei din 
zona de centură, de unde fac zilnic 
naveta spre locurile de muncă din 
oraș. In aceste condiții a fost lansat 
cuvintul de ordine de boicotare a 
mijloacelor de transport, ceea ce e- 
chivala cu neprezentarea la lucru și, 
implicit, stagnarea in cea mai mare 
parte a activității economice. Iată 
ce scrie, in continuare, „Le Monde", 
in legătură cu succesul acțiunii gre
viste :

„Uzine, mari magazine, întreprin
deri de livrare a mărfurilor, bficii 
administrative... practic toate între
prinderile din Johannesburg au fost 
direct afectate încă din prima din 
cele trei zile ale operațiunii «azik- 
welwa», cuvînt in limba zulusă care 
înseamnă -«nu transporturilor». Afișe 
în acest sens, distribuite de tineri,

chemau pe muncitorii africani să 
facă grevă în zilele de 23, 24 și 25 
august. Chemările au fost urmate în 
proporții impresionante. La 23 au
gust, circa 80 la sută din oamenii 
muncii africani nu s-au prezentat la 
lucru. La 24 și 25 august, proporția 
s-a menținut intre 60 și 70 la sută. 
In consecință, zeci de uzine, maga
zine și alte întreprinderi a trebuit 
să-și închidă porțile.

Aglomerate de obicei pînă la re
fuz, trenurile au sosit aproape goale 
în gara din Johannesburg. Cit priveș
te autobuzele, acestea nici măcar nu 
au ieșit din garaje. Pe măsură ce 
se scurgeau primele ore ale dimine
ții, soțiile colonilor albi s-au văzut 
nevoite — fapt fără precedent ! — să 
pună singure mina pe mătură pentru 
a face curățenie în case.

Forțele de ordine au fost puse în 
aceste zile pe picior de război. Au
tovehicule blindate patrulau pe stră
zile cartierului Soweto. Unități mo
bile de intervenție în ținută de luptă, 
înarmate cu automate, stăteau de 
veghe la principalele intersecții, la 
toate intrările și ieșirile din cartiere
le locuite de africani, in incinta gă
rilor.

In ciuda acestei desfășurări de 
forfe, paralel cu greva, africanii au 
organizat ample manifestații pe 
străzi. La Orlando, una din zonele 
cartierului Soweto, poliția a făcut 
uz de arme, ucigind și rănind mai 
mulți demonstranți ; la Phefeni au 
fost utilizate gaze lacrimogene. Ma
nifestațiile insă au continuat, la fel 
ca și greva" — încheie „Le Monde".

BOIDIIIIIII ■■

agențiile de presă
Hrestări în Spania. La 

Alicante, poliția a arestat mai mulți 
membri ai Partidului Socialist Mun
citoresc Spaniol și a efectuat per
cheziții la sediul partidului — in
formează agenția Reuter. Această 
acțiune represivă a fost efectuată 
după ce militanții partidului au dis
tribuit manifeste in care se protes

tează împotriva creșterii continue a 
costului vieții în Spania.

Convorbiri algeriano-mal- 
t6Z6. Primul ministru al Republicii 
Malta, Dom Mintoff, aflat în vizită 
oficială în Algeria, a avut convor
biri cu j președintele țării-gazdă,

WASHINGTON LIMA

Șomajul și tineretul de culoare
„Rata șomajului a 

atins, în luna iulie, 
7,8 la sută, ceea ce 
înseamnă 7,4 milioane 
șomeri" — se anunța 
in ultimul raport pu
blicat recent de De
partamentul muncii 
din S.U.A.

Nedezmințind cu
noscuta pasiune a a- 
mericanilor pentru 
statistici, raportul di
secă aceste date pe 
state, sectoare econo
mice, categorii sociale, 
ocupații, vîrstă. culoa
re, sex etc. : Michigan 
— 10,5 la sută ; New 
York — 12,2 la sută ; 
tineri — 18 la sută 5 
tineri de culoare — 34,1 
la sută... Grafice, ci
fre, procente care as
cund tot atîtea tragedii 
omenești, practic im
posibil de cuprins în 
asemenea rapoarte 
strict tehnice. De a- 
semenea, statisticile 
nu pot sesiza drama, 
cotidiană a milioane
lor de absolvenți ai 
învățămîntului supe
riorcare, intrînd pe o 
piață a muncii ce se 
resimte încă de efec
tele recesiunii econo
mice, se văd nevoiți 
să accepte slujbe sub 
nivelul pregătirii lor. 
Totodlată, în raport nu 
sînt cuprinși nici 
măcar sub formă de 
cifre sau procente, cei 
cărora li s-au redus la 
jumătate săptămîna 
de lucru și salariile și 
care în evidentele fe
derațiilor sindicale a- 
par ca „semișomeri". 
Aceleași evidențe nu 
înscriu sute de mii de 
muncitori agricoli care

au de lucru doar cî
teva luni pe an.

Analizînd noile date, 
atît economiștii, cit și 
presa apreciază că cel 
mai puternic afectați 
de șomajul cronic de 
masă sînt tinerii de 
culoare. Indiferent 
dacă țara este lovită 
de recesiune sau ma
nifestă semne de re
venire din criză, pro
centul tinerilor șomeri 
negri crește. In 1955 
a fost de 15,8 la sută, 
pentru ca un deceniu 
mai tîrziiu să atingă 
26,2 la sută, iar în 
1973, 30,2 la sută. Re
cordul oficial a fost 
înregistrat în luna iu
nie a.c. — 40,3 la sută 5 
în aceeași perioadă de 
21 de ani. rata șoma
jului în rîndurile ti
nerilor albi a crescut 
de la 10,3 la 16,1 la 
sută.

„Impactul acestor 
statistici atît asupra 
tinerilor, cît șl a so
cietății în care trăiesc 
este îngrijorător" — 
scrie „WASHINGTON 
POST". Comitetul e- 
conomic mixt al Con
gresului, luînd notă 
de perspectivele sum
bre ale șomajului cro
nic de masă în rîn
durile tineretului în 
general și ale tinerilor 
de culoare în special, 
a apreciat că o ase
menea stare de lu
cruri constituie o sur
să de alimentare a 
criminalității, consu
mului de stupefiante 
și altor forme de con
duită antisocială.

„Dar, scrie „NEW 
YORK TIMES", în

ciuda faptului că șo
majul în rîndurile ti
nerilor negri a depă
șit. potrivit cifrelor 
oficiale. 40 Ia sută — 
alte statistici subli
niază că în realitate 
ar fi pînă la 70 la 
sută — nu s-a- ajuns 
la un acord între ex- 
perți în legătură cu 
modalitățile de a evita 
ceea ce poate deveni, 
dacă nu a și devenit, o 
tragedie". Toate pro
punerile avansate de 
experți ȘÎ economiști 
s-au lovit de aceleași 
obstacole : lipsa de 
fonduri, pregătirea 
profesională nesatis
făcătoare — și nu din 
vină lor 1 — a ma
jorității tinerilor șo
meri de culoare, per
petuarea discrimină
rilor la angajările in 
producție etc.

Trăgînd concluzii pe 
marginea dezbaterilor 
asupra propunerilor 
pentru lichidarea șo
majului in rîndurile 
tinerilor de culoare, 
profesorul de econo
mie, Bernard Ander
son, de la Universita
tea din Pennsylvania, 
autor a multor studii 
despre fluctuațiile e- 
conomiei americane și 
victimele acestora, de
clara : „Nimic, în pre
zent, nu lasă să se în
trevadă tendința unei 
frînări a procesului 
de permanentizare a 
șomajului în rîndurile 
tineretului de cu
loare".
C.ALEXAIVDROAIE

„Operația selva"
fn primele pagini ale 

Ziarelor din Lima apar 
tot mai frecvent in
formații și reportaje 
relatînd pe larg des
pre înaintarea spre 
țărmul oceanic a con
ductei de petrol care 
va lega Amazonia pe
ruană cu portul Bayo- 
var, de pe litoralul 
Pacificului. Pe o hartă 
de mărime obișnuită, 
între mica localitate 
San Jose de Saramu- 
ro, , situată în plină 
junglă, vestita „selva" 
peruană, și portul Ba- 
yovar este o distanță 
de cîțiva centimetri. 
Desprinsă din scara 
proporțiilor reduse, 
respectiva distanță în
seamnă 855 de kilo
metri, din.tre care a- 
proape 600 prin „sel
va" unde, adesea, par
curgerea a 2—3 metri 
cere eforturi mai mari 
decit a unui kilometru 
în alte zone. Construc
ția conductei este însă 
de o mare importantă 
economică si. după 
cum se apreciază aici, 
nici un efort nu e prea 
mare.

Descoperirea. în ur
mă cu cîțiva ani. a 
unui bogat zăcămînt 
petrolier în „selva" a 
pus în atenția guver
nului posibilitatea va
lorificării sale în inte
res național. Realiza
rea conductei a fost 
încredințată întreprin
derii de stat „Petro- 
peru". care beneficiază 
și de cooperarea unor 
firme specializate din 
alte țări. 6 400 de oa
meni — ingineri, lu
crători, piloti de hi-

droavioane si elicop
tere. experți în comu
nicații, medici și in
firmieri — au pornit 
la asaltul junglei, pe 
baza unui plan strate
gic în realizara că
ruia s-au manifestat 
inventivitate, talent, 
dirzenie și eroism 
cotidian în muncă. în 
regiunea junglei, tra
seul conductei urmea
ză o linie paralelă cu 
fluviul Marazon, unul 
din marii afluenți ai 
Amazonului, după care 
urcă pantele Anzilor. 
trece prin defileul 
Porculla, la 2145 me
tri altitudine, ajun- 
gînd. prin desertul 
Sechura, la Bayovar. 
Pînă în prezent, țe
vile conductei au fost 
așezate, sudate si fi
xate pe o lungime de 
722 kilometri : totoda
tă. au fost terminate 
sase stații de pom
pare de pe traseu si 
alte lucrări de infra
structură. Zilele tre
cute a început forța
rea „buclei" Marazo- 
nului. cu operații 
complicate de dragare 
și de asigurare a sta
bilității conductei, a- 
vînd in vedere forța 
distructivă a puhoa
ielor acestui fluviu.

Cei 722 de kilome
tri au cerut un efort 
cu adevărat titanic. 
Probleme ușor de 
soluționat în alte 
medii, aici. în ..sel
va". dobîndesc di
mensiuni neobișnuite. 
Utilajele grele tre
buie desfăcute în 
bucăți, pentru a pu
tea fi transportate cu

elicopterul si montata 
din nou pe șantier. 
La aceasta se adaugă 
ploile torențiale, tem
peratura sufocantă 
din anumite perioade 
ale anului. insectele 
purtătoare de boli, 
șerpii veninoși care 
pîndesc la tot nasul. 
Odată cu momentul 
trecerii Marazonului. 
au ajuns in faza fi
nală lucrările pentru 
instalarea conductei 
secundare, de aproa
pe 200 kilometri — 
destinată colectării 
petrolului din zonele 
de exploatare — care, 
la San Jose de Sa- 
ramuro, se conectea
ză la conducta prin
cipală.

La „statul major" al 
„Operației selva", 
stabilit de „Petrope- 
ru“ la Iquitos. ingi
nerul Carlos Zegarra, 
șeful lucrărilor de 
instalare a conductei 
de colectare, ne spu
ne că rețeaua de co
lectare — parte im
portantă a conductei
— a fost construită 
cu mijloace tehnice în 
întregime peruane. 
Drumul pregătit pen
tru petrolul din A- 
mazonia — arată el
— este deschis și 
pentru fructificarea, 
cu mijloace moderne, 
a altor bogății pe care 
le ascunde „selva", 
pentru emanciparea 
populației din aceste 
locuri. Iar conducta 
de petrol este simbo
lul unui asemenea 
drum spre progres.

Eugen POP

TRIPOLI

Convorbiri româno-libiene
TRIPOLI 31 (Agerpres). — Abdel 

Salam Jalloud, primul ministru al 
Republicii Arabe Libiene, a avut o 
convorbire cu tovarășul 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, șeful delegației guverna
mentale care se află la Tripoli pen
tru a participa Ia festivitățile pri
lejuite de aniversarea Revoluției li
biene. Au fost abordate aspecte ale 
dezvoltării relațiilor româno-libiene.

Primul ministru libian și-a expri
mat satisfacția pentru participarea

delegației guvernamentale române la 
festivitățile prilejuite de aniversarea 
Revoluției libiene.

La convorbire au participat Cor
nel Pacoste, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, și Aurel Turbă- 
ceanu. însărcinatul cu afaceri a.i. al 
României la Tripoli.

*
La sosirea la Tripoli, delegația a 

fost intîmpinată de Taha Serif Ben 
Amer, ministru pentru problemele 
Consiliului Comandamentului Revo
luției. secretarul general adjunct al 
Federației Sindicale Libiene, și de 
alte persoane oficiale.

HELSINKI

Lucrările Comisiei mixte de comerț și cooperare 
economică româno-finlandeză

HELSINKI 31 (Agerpres). — La 
Helsinki au început la 31 august lu
crările Comisiei mixte de comerț și 
cooperare economică româno-finlan
deză. Delegația tării noastre este 
condusă de Constantin Stanciu. ad
junct al ministrului comerțului ex
terior și cooperării economice inter
naționale. Din partea finlandeză 
participă Arvo Rytkonen, secretar de 
stat în Ministerul de Externe al 
Finlandei.

A fost de față Constantin Vlad, 
ambasadorul României la Helsinki.

Deschiderea Tîrgului 
international de la Maputo 

Președintele Mozambicului 
a vizitat pavilionul României

MAPUTO 31 (Agerpres). — La Ma
puto s-a deschis cea de-a 12-a edi
ție a Tîrgului internațional „Facim 
’76", Ia care participă numeroase 
țări ale lumii, printre care și Româ
nia. La deschiderea oficială a tîrgu
lui a fost prezent președintele Re
publicii Populare Mozambic. Samora 
Machel.

Vizitînd pavilionul țării noastre, 
președintele Samora Machel și-a ex
primat satisfacția în legătură cu 
prezența României, pentru a doua 
oară consecutiv, la această manifes
tare economică internațională. El a 
apreciat produsele prezentate de în
treprinderile românești, subliniind 
că participarea țării noastre la tîrg 
constituie o nouă dovadă a extinderii 
relațiilor economice bilaterale.

în aceeași zi, Constantin Stanciu a 
fost primit de ministrul afacerilor 
externe al Finlandei, Kalevi Sorsa, 
și de E. Rantala, ministrul comer
țului și industriei. Au fost abordate 
aspecte ale dezvoltării relațiilor co
merciale și cooperării economice 
bilaterale.

Piața comună

„Cei nouă" îngrijorați 
de consecințele secetei
BRUXELLES 31 (Agerpres). — Co

misia C.E.E. a cerut miniștrilor a- 
griculturii din țările membre să se 
întrunească la 9 septembrie pentru 
a examina situația din agricultură, 
care s-a înrăutățit ca urmare a se
cetei excesive ce bîntuie în Europa 
occidentală. După cum a declarat 
Pierre Lardinois, membru al Comi
siei C.E.E.. miniștrii agriculturii sînt 
chemați să examineze probleme re
feritoare la aprovizionarea pe timpul 
iernii a „celor nouă" cu produse a- 
groalimentare. El a relevat, de ase
menea. că se prevăd reduceri sensi
bile in producția agricolă a Pieței 
comune. în vederea facilitării apro
vizionării cu legume, comisia a su
gerat suspendarea temporară a ta
xelor vamale percepute de „cei 
nouă" la importurile din terțe țări. 
Pe de altă parte. Lardinois. care a 
efectuat recent o vizită oficială Ia 
Washington, a declarat că guvernul 
american l-a asigurat că Statele U- 
nite nu vor întrerupe exporturile de 
porumb și de soia către Piața co
mună.

Activitatea sondei spațiale „Viking-1"

O noua mostra de sol marțian 
in atenția specialiștilor

PASADENA 31 (Agerpres). — 
Sonda spațială „Viking-1“ a recol
tat, luni. în a 41-a zi de activitate 
pe suprafața planetei Marte, o nouă 
mostră de sol în vederea continuării 
analizelor de laborator. Conclu
ziile experților vor fi cunoscu
te într-un interval de o săptâ- 
mînă. Odată cu acest experiment,

activitatea sondei „Viking-1“ va fi 
redusă, experții centrului spațial de 
la Pasadena concentrîndu-și atenția 
spre sonda ..Viking-2“. care urmea
ză să amartizeze vineri, la ora 23,00 
GMT. Marți, specialiștii NASA au 
studiat alte 80 de fotografii ale zo
nei alese, a cărei umiditate sporită 
face să crească speranțele în găsirea 
unor forme de viață microorganică.

■ ■■■■■■■■ ■ a ■ ■
transmit:

Houari Boumediene. „Convorbirile 
s-au axat asupra relațiilor bilatera
le, situației din Mediterana și pro
blemelor interesînd cele două țări" 
— indică un comunicat difuzat la 
Alger. In legătură cu actuala situa
ție politică din zona Mediteranei, 
primul ministru maltez a declarat 
presei că „Malta face parte din gru
pul țărilor nealiniate și. împreună 
cu Algeria și Libia, acționează pen
tru realizarea unei păci durabile în 
bazinul mediteranean".

Un grup de artiști români a 
prezentat un spectacol de gală 
la Teatrul de stat din Alger. Au 
luat parte reprezentanți ai 
Frontului de Eliberare Națio
nală, ai Uniunii Naționale a Ti
neretului Algerian, ai Ministe
rului Informațiilor și Culturii, 
personalități ale vieții artistice 
și culturale din capitala alge
riană, precum și șefi ai misiu
nilor diplomatice.

Un nou satelit artificial 
al Pămîntului a fost ,ansat cu 
succes, la 30 august, în R. P. Chi
neză. Agenția China Nouă, care 
anunță această știre, precizează că 
aparatura științifică instalată la bor
dul satelitului funcționează normal.

Sindicatul muncitorilor 
din industria siderurgică 
americană și_a încePut la Las 
Vegas convenția anuală. în discursul 
inaugural, președintele sindicatului, 
I. W. Abel, a exprimat decizia oa
menilor muncii din acest sector de 
a obține o garantare a veniturilor 
lor la viitoarele negocieri cu patro
natul privind reînnoirea contracte
lor colective. La lucrări participă 
5 000 de delegați, repr'ezentînd pe 
cei- 1.4 milioane membri ai sindi
catului.

Curtea cu juri din Nico
sia '”a con<îarnnat> marți, la 20 de 
ani închisoare, pe Nikolaos Samp
son. El fusese numit președinte al 
Ciprului în urma loviturii militare 
de stat puse la cale în iulie 1974 îm
potriva șefului legal al statului ci
priot, arhiepiscopul Makarios.

în Irlanda de Nord

Protestanți și catolici 
cer să se pună capăt violenței

• Spre o reluare a dialogului dintre cele două comunități
LONDRA 31 — Corespondentul 

nostru transmite : Irlanda de Nord 
a cunoscut în ultimele zile cele mai 
puternice demonstrații pașnice din 
ultimele patru decenii, la care au 
participat atît catolici, cît și protes
tanți. Manifestări de asemenea am
ploare, la care s-au alăturat am
bele comunități, n-au mai avut loc 
in Irlanda de Nord din octombrie 
1932. Atunci, catolicii și protestanții 
s-au pronunțat împotriva creșterii 
șomajului și a curbelor de sacrifi
ciu impuse de patroni, ca urmare a 
crizei economice mondiale. Acum, 
semnificația acțiunilor populare a 
fost de cu totul altă natură. Protes
tanții și catolicii, umăr la umăr, au 
participat la mitinguri, marșuri și 
demonstrații pentru a-și manifesta 
hotărîrea de a se pune capăt vio
lențelor în Irlanda de Nord și a se 
ajunge la o soluționare pașnică a 
conflictului. Mișcarea a fost inițiată, 
încă de acum două săptămîni. de 
u<n grup de femei neliniștite de 
turnura evenimentelor din Irlanda 
de Nord, unde, în urma violențelor 
provocate de elemente teroriste, au 
fost uciși numeroși copii.

Ea s-a dezvoltat continuu, iar sîm- 
bătă, la Belfast, demonstranții cato
lici au trecut prin cartierele protes
tante fără să se întîmple nici un 
incident ; la fel, în cartierele cato
lice au trecut pașnici demonstranții 
protestanți. Și aceasta, în ciuda 
amenințărilor proferate de elemen

tele extremiste din rîndurile ambe
lor comunități. Reporterii ziarului 
„Guardian" transmiteau din Belfast: 
„Oamenii negri, cum sint numiți aici 
extremiștii, nu au îndrăznit să-și 
arate fața, în schimb, populația i-a 
aplaudat cu căldură pe demonstranți, 
cînd îi vedeau pe catolici și protes
tanți îmbrățișîndu-se“.

După cum a declarat secretarul de 
stat pentru Irlanda de Nord, Mer* 
lyn Rees, asemenea manifestări au 
o importanță deosebită, dar ele nu 
vor putea, prin ele însele, să pună 
capăt violențelor și terorii. Cu 
toate acestea, așa cum scrie ziarul 
„Morning Star", „Acțiunea femeilor 
și-a ciștigat un loc de seamă în is
toria Irlandei. Demonstrațiile pen
tru pace dau tărie celor care se 
opun elementelor violenței". Ziarul 
face apel la solidaritatea mișcării 
muncitorești din Anglia cu mișcarea 
pentru pace din Irlanda de Nord.

După cum relatează presa londo
neză, în curind vor fi reluate nego
cierile dintre liderii principalelor 
partide politice noid-irlandeze care 
reprezintă ambele comunități. Po
trivit opiniei observatorilor, mișca
rea pentru pace din ultimul timp ar 
putea fi de bun augur pentru crearea 
unei atmosfere favorabile în ve
derea încheierii cu succes a nego
cierilor privitoare la găsirea formu
lei de guvernare a provinciei, la 
care să participe atît protestanții, 
cit și catolicii.

01 PRETUTINCENI
• SEISME IN

GINI. . Cineaștii din
IMA-
orașul

Skoplje, distrus parțial de un 
cutremur în 1963 și refăcut prin 
munca neprecupețită a con
structorilor iugoslavi, pregătesc 
un documentar de lung metraj 
consacrat seismelor, precum și 
metodelor de prevenire a aces
tora. Filmul va cuprinde sec
vențe autentice, luate cu prile
jul cutremurelor dezlănțuite, de 
la începutul secolului pînă în 
prezent, în diferite țări ale 
lumii.

© „TUN" CONTRA 
INSECTELOR. Oamenii de 
știință din Siberia au construit 
un generator care pulverizează, 
cu ajutorul unei turbine, insec
ticide menite să distrugă dăună
torii culturilor agricole ca și 
țînțarii și muștele care se în
mulțesc peste măsură într-o 
zonă sau alta. „Tunul" pentru 
produs aerosoli are avantaje 
față de metoda împrăștierii in
secticidelor din avion. Pe Aceas
tă cale se reduce de cîteva ori 
consumul de insecticide ; .în 
plus, generatorul poate fi utili
zat și noaptea. De asemenea, 
are o mare productivitate, pu- 
tînd acoperi într-un schimb O 
suprafață îiftinsă. „Tunul" con
tra insectelor este fabricat la 
uzinele experimentale ale sec
ției siberiene a Academiei de 
științe a U.R.S.S.

© FOTBAL SI DIRI- 
GENȚIE. Cunoscînd bine 
psihologia elevilor săi. mari iu
bitori ai fotbalului, un dascăl 
brazilian a recurs la o metodă 
ingenioasă de impunere a disci
plinei în timpul orelor sale de 
matematică. El a început să fo
losească în clasă cartonașe roșii 
și galbene, așa cum procedează 
arbitrii pentru sancționarea di
verselor infracțiuni pe terenul 
de fotbal. In loc de observații 
verbale pentru deranjarea cla
sei, profesorul inminează vino
vatului un cartonaș galben. în
caz de recidivă, elevul primește 
un cartonaș roșu și este nevoit 
să părăsească „terenul", cu alte 
cuvinte să iasă din clasă. „Fot
balul" s-a dovedit salutar. In 
decursul cîtorva luni de zile, 
de cînd s-a recurs la această 
tactică, cartonașul roșu a fost 
distribuit o singură dată.

• O SERA EXPERI
MENTALĂ, care acumulea
ză căldură în timpul zilei pen
tru ca să o degajeze în timpul 
nopții, a fost construită în 
Franța. Acoperișul este confec
ționat din panouri duble, care 
rețin razele infraroșii (calde) și 
lasă să treacă lumina necesară 
fotosintezei plantelor. Spațiul 
din interiorul panourilor se 
umple cu apă — conținînd 1—2 
la sută clorură de cupru — care 
circulă la o presiune joasă. 
Ziua, apa încălzită este trimisă 
într-un rezervor, iar noaptea 
este dirijată să încălzească pa
nourile acoperișului. Potrivit 
experimentelor, sera acumulea
ză minimum 40 Ia sută din 
energia solară care în mod obiș
nuit rămîne neutilizată.

© MĂSURI ÎMPOTRI
VA RISIPEI DE APĂ. 
Spălarea automobilelor, stropi
rea gazonului și a grădinilor, 
precum și alte asemenea acțiuni 
care pot fi clasificate drept „ri
sipă de apă" sînt sancționate în 
Belgia cu substanțiale amenzi 
bănești sau chiar închisoare. A- 
provizionarea cu apă, deficitară 
în această țară, de cîțiva ani, a , 
fost mult îngreunată de secetfp 
prelungită din timpul verii. în 
unele părți ale Belgiei. în ulti
mul timp, populația a trebuit 
să fie aprovizionată cu apă po
tabilă cu ajutorul cisternelor. 
Ca urmare a măsurilor restric
tive introduse de cîteva zile, 
autoritățile speră să reducă 
consumul de apă cu 10 la sută.

© TAINELE ATLANTI- 
DEI. Din sutele de tomuri 
consacrate legendarului conti
nent dispărut, o editură occi
dentală a întocmit un singur 
volum, cuprinzător, în care 
și-au făcut loc toate legendele, 
precum și versiunile științifice 
cu privire la presupusa Atlan
tida. înghițită de ape. Autorii 
recunosc că se mențin încă nu
meroase semne de întrebare 
cu privire la coordonatele geo
grafice și cauzele care au dus 
la dispariția continentului.

• RECLAMA SI..; IS
TORIA. Proprietarul unui han 
din insula Elba (Marea Medite- 
rană), dornic să atragă cît mai 
multi clienți, a fixat la intra
rea în local un afiș cu urmă
toarea inscripție: „Aici a luat 
masa Napoleon!“. Un vizitator 
mucalit a adăugat : „De aceea 
a părăsit cu atîta grabă insula".

o ATENTIE LA PO
LUARE. Chemați să elucideze 
cauzele vestejirii legumelor 
cultivate pe insula niponă Osi- 
ma, specialiști ai Institutului 
japonez pentru protecția mediu
lui înconjurător au ajuns la 
concluzia că ele se datorează 
smogului fotochimic care se 
formează din ce în ce mai des 
în anumite zone din Tokio. De 
menționat că insula cu pricina 
se află la o distanță de peste 
o sută de kilometri de sursa 
poluantă. Ceea ce atestă, o dată 
în plus, că distantele nu sînt 
un scut împotriva infestării 
mediului cu substanțe nocive.
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