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Mobilizarea tuturor locuitorilor satelor
io campania agricolă de toamnă - sarcina 

prioritară a organizațiilor de partid
Din punct de vedere calendaristic, 

de cîteva zile am pășit într-o nouă 
oamnă. Pentru oamenii ogoarelor, 

datorită întîrzierii vegetației, ano
timpul culesului se restrînge cu 
circa trei săptămîni. Aceasta în
seamnă — cum oricine își dă seama 
— că.spre deosebire de alți ani, în 
această toamnă se acumulează un 
volum mare de lucrări, unele chiar 
suprapunîndu-se, care se cer execu
tate in condiții de calitate superioară 
și intr-un timp cit mai scurt.

Chiar și o sumară trecere în re
vistă a cîtorva acțiuni din actuala 
campanie agricolă de toamnă evi
dențiază amploarea și complexitatea 
sarcinilor pe care le au de îndepli
nit organizațiile de partid de la 
sate, comandamentele comunale, 
consiliile populare și conducerile 
unităților agricole, specialiștii, fo
rurile județene. în zilele acestea 
se lucrează intens pentru înche
ierea recoltării inului pentru ulei și 
fibră, a cînepii, fasolei, tutunului, 
plantelor medicinale; în grădini și li
vezi se intensifică lucrările pentru 
strîngerea și valorificarea legumelor 
și fructelor ; a început campania de 
recoltare a sfeclei de zahăr; se fac 
pregătiri temeinice pentru desfășura
rea în bune condiții a recoltării 
porumbului, sînt recoltate și însilo- 
zata furajele, iar pe măsura ajunge
rii la maturitate deplină, se va trece 
la strînsul florii-soarelui ; se recol
tează cu prioritate culturile de pe 
acele terenuri care peste puțin timp 
vor fi însămînțate cu grîu. Concomi
tent se cer luate măsuri energice 
pentru asigurarea spațiilor de depo
zitare, curățirea, repararea și dezin
fectarea magaziilor și pătulelor, pen

tru mecanizarea simplă a operațiilor 
de descărcare, astfel incit produsele 
recoltate să fie cit mai repede puse 
la adăpost de intemperii. în bune 
condiții de păstrare. Sînt. de ase
menea. în plină desfășurare acțiuni 
susținute pentru revizuirea tuțuror 
mijloacelor de transport mecanice si 
a atelajelor, pregătirea fabricilor de 
zahăr pentru a prelua din plin pro
ducția culeasă, procurarea necesaru
lui de sămînță corespunzător supra
fețelor planificate — și multe alte 
lucrări care cer o organizare per
fectă a activității, cu punctualitatea 
și precizia producției industriale, mo
bilizarea întregii forte apte de mun
că a satelor la bătălia finală a re
coltei 1976.

Cuprinderea și înfăptuirea în 
timp optim și la un nivel calitativ 
ridicat a tuturor sarcinilor din ac
tuala campanie agricolă de toamnă, 
pregătirea și desfășurarea marii bă
tălii pentru a aduce în hambarele 
țării întreaga producție agricolă se 
desfășoară sub directa coordonare si 
conducere a comitetelor județene și 
comunale de partid, a organizațiilor 
de partid din unitățile agricole de 
stat și cooperatiste.

Activitatea economică la care 
participă în aceste zile mii și mii de 
cadre de partid de la sate implică 
— pe lîngă munca organizatorică 
propriu-zisă — și o intensă activitate 
politică, educativă pentru mobiliza
rea întregii suflări a satelor la în
cheierea în bune condiții a recol
tării si pregătirii producției anului 
1977. în acest sens, pentru toate or
ganele și organizațiile do partid să
tești, pentru toți comuniștii și oa
menii muncii din mediul rural re

prezintă un înalt imbold de a munci 
fără preget, cu abnegație și pasiu
ne. cu spirit de răspundere, cuvin
tele tovarășului Nicolae Ceaușescu 
rostite la Congresul educației poli
tice și al culturii socialiste : „Tre
buie să luăm toate măsurile pentru 
a asigura buna îngrijire a culturilor 
și strîngerea în cele mai bune con
diții a recoltei — aceasta fiind o 
sarcină imediată și, am putea spune, 
un semn că am înțeles ce înseamnă 
educația socialistă".

Și în actuala campanie organiza
țiile de partid sătești beneficiază de 
marile posibilități pe care le oferă 
structura organizatorică îmbunătăți
tă, care asigură condiții optime pen
tru o coordonare unitară, judicioasă 
a eforturilor comuniștilor de la sate.

Indiferent dacă este vorba de ac
tivitatea echipelor de țărani coope
ratori, a mecanizatorilor, lucrători
lor din I.A.S., consiliilor de condu
cere ale cooperativelor agricole, spe
cialiștilor. în mijlocul fiecărei colec
tivități și formații de muncă acțio
nează numeroși comuniști. Cuvintul 
și hotărirea exprimate prin eforturi
le și faptele membrilor de partid care 
lucrează în mediul rural sînt deci
sive pentru succesul tuturor acțiuni
lor. Rolul conducător al fiecărei or
ganizații de partid de la sate se cere 
manifestat cu pregnanță în această 
perioadă prin munca plină de dă
ruire. prin exemplul personal înain
tat al comuniștilor chemați să fie 
mereu — zi și noapte, oricînd este 
nevoie — în fruntea bătăliei pentru 
a strînge și depozita întreaga recol
tă. pentru a asigura succesul produc
ției agricole din anul viitor.

Ca și în precedentele campanii,

membrii birourilor și ai comitetelor 
județene de partid, alți activiști de 
partid, ai U.J.C.A.P. și specialiștii din 
cadrul direcțiilor agricole sint repar
tizați și răspund concret în unele 
consilii intercooperatiste și comune 
de desfășurarea întregii campanii de 
toamnă. Mai mult decît oricînd, locul 
de muncă al activistului de partid 
trebuie să-1 constituie deci cimpul, 
grădina de legume, locul de depozi
tare a produselor, și nu sediul pri
măriei sau al cooperativei agricole ; 
atît mijitul zorilor, cit și orele înse
rării trebuie să-l găsească printre 
oameni, în comună, pentru a putea 
sprijini concret, eficient, la fața lo
cului activuL de partid din comună 
în îndeplinirea sarcinilor si dinami
zarea activității comuniștilor. în or
ganizarea activității și folosirea cît 
mai judicioasă a forțelor. încetă- 
tenirea ordinii și disciplinei, popu
larizarea fruntașilor, ca si a celor 
mai eficiente metode de muncă, 
în inițierea unor acțiuni operative 
de întrajutorare cu forță de muncă, 
mașini și atelaje. urmărind direct 
respectarea indicațiilor de speciali
tate.

Prin munca de Ia om la om a co
muniștilor. prin numeroasele forme 
educative de care dispun organiza
țiile de partid (consfătuiri operative 
la sfîrșitul zilelor sau săptămînilor 
de lucru, emisiuni ale stațiilor de 
radioficare. gazete de perete și sati
rice, foi volante etc.) trebuie să fa
cem în așa fel încit activitatea poli
tică în ansamblul ei să se adreseze 
în modul cel mai direct și concret 
membrilor C.A.P., lucrătorilor din

In industria Capitalei

Succese remarcabile în întrecere
Oamenii muncii din întreprinderile Industriale bucu- 

restene. puternic mobilizați de organele și organiza
țiile de partid, au încheiat luna august cu un re
marcabil bilanț productiv. Ca urmare, de la începu
tul anului și pînă acum industria Capitalei a reali
zat suplimentar o producție globală în valoare de 
aproape 1,46 miliarde lei și o producție-marfă de 1,15 
miliarde lei. Aceste sporuri de producție se concreti
zează. între altele. în 4 355 tone oțel aliat și superior 
aliat. 6 992 tone țevi din oțel, motoare cu ardere in
ternă, transformatoare și autotransformatoare de pu
tere totalizînd aproape 40 000 CP și. respectiv. 13 625 
kVA, 18 locomotive diesel hidraulice pentru linii ma
gistrale. aparataj electric de joasă tensiune si mij
loace de automatizare electrotehnică în valoare de peste 
200 milioane lei. medicamente în valoare de 143 mi
lioane lei. 176 tone coloranți și pigmenți organici. 1,38 
milioane mp țesături, 1,71 milioane bucăți tricotaje, 
11 530 tone uleiuri comestibile. Planul productivității 
muncii a fost depășit cu 1,8 la sută, întregul spor 
de producție fiind obținut pe această cale. (Dumitru 
Tîrcob).

(Continuare in pag. a II-a)

Timișoara : Din noul peisaj arhitectonic

CUM ÎȘI DEZVOLTĂ CRITICA DE FILM 

FUNCȚIA IDEOLOGICĂ, ORIENTATIVĂ?
Pregătirea marelui Festival național al educației poli

tice — anunțat, recent, întregii națiuni de secretarul ge
neral al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu — va 
Integra, desigur, la loc de frunte, și activitatea cinema
tografiei noastre. Avem convingerea că acest important 
eveniment va produce efervescența dorită și în dome
niul creației de film, că operele cinematografice cu va
lori politico-educative, profund emoționante, atît de 
așteptate de întreg poporul, se vor naște tocmai la fla
căra pregătirilor pentru festival. Pentru aceasta însă, 
în cinematografie, ca în toate celelalte domenii, trebuie 
concentrare și potențate toate forțele. Tn acest sens, 
iată, mai jos, cîteva considerații privind critica de film.

lă și cea mondială au pro
dus și produc în direcția 
artei, teoriei și istoriei fil
mului. Cu alte cuvinte, cri
ticul de cinema are meni
rea să asigure necesara, or
ganica fuziune a esteticului 
(artisticului) cu ideologicul 
(politicul), într-o unică ex
presie modelatoare de con
științe.

Un critic de cinema a că
rui activitate răspunde a- 
cestui deziderat este fără 
îndoială un critic militant.

nemijlocit din realitatea 
imediată a activității cine
matografiei noastre, din 
cerințele progresului nos
tru social. Unul din aces
te idealuri rămîne „școa
la națională de cinema", 
iar criticul e chemat să 
studieze și să ajute la 
netezirea căilor ce duc că
tre profilarea, dezvoltarea 
și consolidarea acesteia. 
Criticul e chemat să contri
buie la întărirea legăturii 
dintre cineaști și public, să

mijlocii de filme, criticul 
va trebui să sprijine, pe de 
o parte, continuarea acestei 
evoluții, și. pe de altă parte, 
să grăbească, să înlesnească 
apariția cit mai multor per
sonalități și opere cinema
tografice de excepție, de 
vîrf, știut fiind că fără ele 
nu poate ființa o școală na
țională.

Pentru atingerea acestor 
obiective este evidentă ne
cesitatea unui „program

PRIMIRl LA TOVARĂȘUL
NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele părții iugoslave în Comisia mixtă 

româno-iugoslavă de colaborare economică
In ziua de 3 septembrie, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu. secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. a primit pe Milorad Birovliev. 
membra al Consiliului Executiv Fe
deral al R.S.F. Iugoslavia, președin
tele părții iugoslave în Comisia 
mixtă româno-iugoslavă de colabo
rare economică, care. în fruntea 
unei delegații economice, participă 
la lucrările acestei comisii.

La întrevedere a luat parte tova
rășul Gheorghe Oprea, viceprim- 
ministru al guvernului.

A fost de fată Petar Dodik. am
basadorul R.S.F. Iugoslavia la Bucu
rești.

In cursul întrevederii a fost 
reafirmată dorința comună de a am
plifica si întări relațiile de bună ve
cinătate și cooperare dintre Româ
nia și Iugoslavia. In acest cadru, 
s-au evidențiat rezultatele pozitive 
obținute în domeniul colaborării si 
cooperării economice si tehnico- 
științifice. ca urmare a transpunerii' 
în viață a recomandărilor și măsu
rilor stabilite de conducătorii de 
partid și de stat ai României si 
Iugoslaviei. A fost apreciată. în con
text. contribuția activă pe care co
misia mixtă a adus-o la promovarea 
tot mai intensă a conlucrării fruc
tuoase româno-iugoslave. la punerea

in valoare a largilor posibilități exis
tente în acest sens.

S-a relevat, totodată, rolul sporit 
ce revine și in viitor comisiei în 
extinderea ariei de cooperare, in 
Identificarea unor noi sfere, forme 
Si modalități de conlucrare, cores
punzător potențialului actual și per
spectivelor de dezvoltare a econo
miilor naționale ale celor două țări 
prietene. In interesul accelerării 
construcției socialiste în România si 
Iugoslavia, al ridicării bunăstării po
poarelor noastre.

întrevederea s-a desfășurat intr-o 
atmosferă de caldă prietenie.

Ambasadorul Uniunii Sovietico
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a primit, vineri

după-amiază. pe ambasadorul Uniu
nii Sovietice la București. V. I. Droz
denko. la cererea acestuia.

Cu acest prilej a avut loc o con
vorbire. care s-a desfășurat lntr-o 
atmosferă caldă, tovărășească.

Membrii conducerii coloniei române din Austria
Tovarășul Nicolae Ceausescu, 

secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a primit, vineri 
dimineață, pe Vinzenz Przypolski, 
președintele coloniei române din 
Austria, și pe Ștefan Loghigan, vice
președinte al coloniei.

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

In timpul întrevederii, oaspeții au 
vorbit despre activitatea și preocu
pările membrilor coloniei — români,

germani și de alte naționalități, năs- 
cuți în România — de a face cunos
cute in Austria limba și cultura 
românească, de a contribui la adîn- 
cirea raporturilor tradiționale ro- 
mâno-austriece. Ei au adresat, tot
odată. calde mulțumiri pentru între
vederea acordată, pentru posibilita
tea oferită de a vizita România, 
subliniind că sînt deosebit de impre
sionați de marile realizări obținute 
de poporul român în înflorirea pa
triei. în creșterea bunăstării sale.

Președintele Nicolae Ceaușescu a 
apreciat faptul că cetățenii austrieci

1

de origine română continuă «ă păs
treze legături cu țara șl doresc să 
aducă o contribuție la extinderea și 
aprofundarea relațiilor de prietenia 
dintre România și Austria.

In Încheierea Întrevederii, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu a rugat 
pe oaspeți -să transmită un salut 
prietenesc membrilor coloniei ro
mâne din Austria. împreună cu cele 
mai bune urări de noi succese și 
prosperitate.

întrevederea s-a desfășurat Intr-o 
atmosferă cordială, prietenească.

SAPTĂMÎNA POLITICĂ
în consens
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cu cerințele unității

tuturor forțelor
9

progresului

Critica de cinema face 
parte integrantă din mișca
rea noastră politico-educa- 
tivă si cultural-artistică ; in 
consecință trebuie să i se 
pretindă ceea ce se pre
tinde criticii în general, în 
calitate de componentă a 
frontului ideologic. La Con
gresul educației politice și al 
culturii socialiste, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu evi
denția : „...rolul important 
pe care trebuie să-I aibă 
critica literar-artistică in 
perfecționarea activității de 
creație, in promovarea 
noului, tn realizarea unei 
arte și unei activități cul- 
tural-artistice educative în 
spiritul concepției revolu
ționare a partidului nostru".

Ce sarcini practice se

Cultura socialistă
și educația politică — 

într-o unitate inseparabilă
desprind pentru critica de 
cinema din aceste prețioase 
indicații 7 Desigur, criticul 
de film trebuie, în pri
mul rind. să asimileze, 
pînă in cele mai inti
me articulații, Programul 
partidului, precum și tot 
ceea ce cultura naționa-

Dar, in condițiile specifice 
dezvoltării mișcării noastre 
cinematografice, a fi critic 
militant Înseamnă, mai cu 
seamă, a lupta nu doar pen
tru idealuri generale, pen
tru teluri îndepărtate, ci, 
inainte de orice, pentru 
scopuri concrete, izvorind

detecteze focarele de mani
festare a noului în socie
tate și să le propună spre 
meditație cineaștilor. în ve
derea conectării acestor 
descoperiri la noul din ex
presia filmică. In sfîrșit, fi
nind seama de creșterea 
calității în zona producției

Recoltarea și transportul legumelor
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critic" 
tivele 
"logic 
unei 
cărei 
bată, 
toate

— izvorît din obiec- 
Programului ideo- 

al partidului — a 
atitudini unitare, al 

demers să stră-
ca un fir roșu,
scrierile consacrate

mișcării cinematografice, 
indiferent de stilul și de 
personalitatea, de gustul și 
de exigențele — in mod 
firesc diferite — ale unui 
critic sau altuia. In acest
sens, chiar și în cazul unor 
păreri diametral opuse pri
vind aceeași peliculă, uni
tar trebuie să rămină
punctul de pornire, „pro
gramul" în virtutea căruia 
se fac observațiile respec
tive.

Florian POTRA
(Continuare în pag. a IV-a)

In aceeași zi în care In zia
rul nostru apărea precedenta sin
teză a evenimentelor internațio
nale. se dădea publicității cuvîn- 
tarea rostită de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la Tulcea. Și. desigur, este 
profund semnificativ faptul că și cu 
acest priHej — o vizită de lucru, con
sacrată examinării unor aspecte 
concrete ale dezvoltării multilaterale 
a unuia din județele patriei — secre
tarul general al partidului, președin
tele republicii, a reafirmat poziția 
României într-o serie de probleme 
esențiale ale lumii de azi. măr
turie a legăturii dialectice din
tre îndatoririle naționale și răspun
derile de ordin internațional. „Ac- 
ționînd cu toată fermitatea în direc
ția realizării hotăririlor Congresului 
al XI-lea, partidul și statul nostru 
socialist desfășoară o largă activita
te internațională, de întărire a legă
turilor și conlucrării cu toate țările 
socialiste, cu toate statele care se 
pronunță pentru progres social, cu 
țările in curs de dezvoltare, cu sta
tele nealiniate, cu toate statele lumii, 
fără deosebire de orînduire socială", 
sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
arătînd că, prin întărirea colaborării 
forțelor progresiste de pretutindeni, 
se poate asigura soluționarea mari
lor probleme care confruntă ome
nirea „in interesul progresului, al 
bunăstării popoarelor, al înfăptuirii 
unei păci trainice pe planeta noas
tră".

Săptămîna care se încheie aduce 
noi confirmări și materializări ale 
acestei activități dinamice, construc
tive, profund principiale. în con
textul amplelor relații interna
ționale ale României, locul central 
îl ocupă, așa cum este bine cunoscut, 
raporturile de solidaritate frățească 
și colaborare prietenească cu toate 
țările socialiste, alături de care con
struim noua orînduire — orientare 
programatică. reafirmată în docu
mentele Congresului al XI-lea al 
partidului. O ilustrare în acest sens 
— pentru a ne referi la agenda po
litică a acestei săptămîni — o con
stituie primirea de către tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a președintelui 
părții iugoslave in Comisia mixtă ro
mâno-iugoslavă de colaborare eco
nomică, ceea ce a prilejuit încă o 
dată evidențierea bunelor relații. în 
continuă dezvoltare, dintre România 
și Iugoslavia. O înrîurire pozitivă, 
hotărâtoare asupra dezvoltării legă
turilor de prietenie și colaborare 
frățească dintre P.C.R. și U.C.I., a 
intensificării colaborării multilatera
le dintre țările și popoarele noastre 
au avut și au. așa cum se știe, con
tactele și convorbirile dintre tova
rășii Nicolae Ceaușescu și Iosip Broz 
Tito — devenite o practică stator
nică. o modalitate de conlucrare în
tre vecini și prieteni. Satisfacția 
pentru rezultatele Obținute în adîn- 
cirea colaborării și cooperării eco

nomice și tehnico-științifice româno- 
iugoslave. pentru modul în care se 
îndeplinesc înțelegerile convenite la 
cel mai înalt nivel, este Întregită de 
manifestarea voinței — reafirmat^ 
în timpul primirii delegației iugo
slave. ca și cu ocazia convorbirilor 
pe ltnie de partid și de stat ce au 
avut loc tot în aceste zile la Belgrad 
— de a da noi dimensiuni acestei 
colaborări.

Orientarea partidului nostru spre 
întărirea colaborării cu toate for
țele progresiste contemporane a 
fost din nou ilustrată cu ocazia pri
mirii de către tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a delegației Partidului 
Muncitoresc Socialist Luxemburghez, 
condusă de președintele partidului, 
Lydie Schmit. S-a evidențiat ast
fel preocuparea partidului nostru 
ca. dezvoltînd continuu relațiile de 
prietenie și colaborare multilaterală 
Cu toate partidele comuniste, să ex
tindă totodată legăturile și cu celelal
te detașamente ale clasei muncitoare, 
cu partidele socialiste și social-de- 
mocrate — consolidarea unității de 
acțiune a forțelor progresiste, demo
cratice de pretutindeni fiind o ce
rință esențială a progresului con
temporan.

Atenția acordată de România socia
listă adincirii colaborării cu țările in 
curs de dezvoltare este ilustrată, și 
în intervalul de timp la care ne re
ferim. de un șir de fapte — ca pre
zența la București a unor importan
te personalități politice din Togo și 
Ghana — oaspeții fiind primiți de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu — sem
narea unor documente de cooperare 
româno-ghaneze, participarea unei 
delegații guvernamentale române la 
festivitățile prilejuite de aniversarea 
revoluției libiene. Toate acestea o- 
glindesc evoluția pozitivă a legături
lor țării noastre cu statele respecti
ve, ceea ce corespunde atît intere
selor reciproce, cît și obiectivului 
major al unirii eforturilor în lupta 
pentru lichidarea subdezvoltării, pen
tru afirmarea dreptului tuturor po
poarelor de a fi stăpîne pe destinele 
proprii, pentru abolirea definitivă a 
politicii imperialiste, colonialiste și 
neocolonialiste.

Concordanțe

semnificative între

obiectivele prioritare

ale O.N.U. și pozițiile

României socialiste

Imperativul intensificării eforturi
lor pentru soluționarea marilor pro
bleme care confruntă lumea de azi, 
de care depind dezvoltarea liberă a 
fiecărei națiuni și progresul general 
este pus in evidență și în introdu
cerea la raportul anual ce urmează 
a fi prezentat de secretarul general 
al O.N.U. la apropiata sesiune a A- 
dunării Generale.

Ce se desprinde, în mod deosebit, 
din lectura acestui document ? In 
primul rind. ca o concluzie de an-

«amblu. reține atenția faptul că idei
le majore pe care le accentuează o- 
glindesc tocmai obiective prioritar# 
și perjnanente ale politicii noastre 
externe — ceea ce atestă, încă o 
dată, deplina concordanță a acestei 
politici cu cerințele cele mal acut# 
ale contemporaneității.

In acest sens are un profund În
țeles însuși faptul că în raport se 
acordă o importantă primordială pro
blemei dezarmării, problemă cu a- 
devărat crucială a păcii și secu
rității mondiale. Raportul dezvăluie 
cifre uriașe, care ilustrează nu nu
mai amploarea și pericolele pe car# 
le implică cursa nesăbuită a înar
mărilor. ci și consecințele ei econo
mice — 6 000 de miliarde cheituiți 
în perioada postbelică — și aceasta 
în condițiile în care probleme atît 
de acute pentru umanitate, cum sînt 
cele ale subdezvoltării, și decalaje
lor economice, continuă să se agra
veze.

Concluziile acestei analize concor
dă întru totul cu poziția consecven
tă a României, care, prin interven
țiile președintelui Nicolae Ceaușescu, 
prin multiplele inițiative în cadrul 
O.N.U. și altor organisme internațio
nale. a evidențiat permanent ca un 
imperativ de cea mai înaltă priori
tate necesitatea unor măsuri ferme 
și eficiente pentru oprirea cursei 
înarmărilor, pentru înfăptuirea dezar
mării. în primul rînd a dezarmării 
nucleare. Acestor cerințe imperioase 
le răspund și măsurile înscrise în 
documentul prezentat la precedenta 
sesiune privind „Poziția României In 
problemele dezarmării, în primul 
rind ale dezarmării nucleare, și In 
instaurarea unei păci trainice In 
lume". Este un adevăr incontestabil 
că soluționarea acestei probleme are 
o importanță vitală pentru înlătura
rea primejdiei unor conflagrații pus
tiitoare. pentru asigurarea condițiilor 
care să permită popoarelor să-și de
dice integral resursele și eforturile 
progresului lor. făuririi unei vieți 
prospere.

Se cuvine, de asemenea, subliniat 
că raportul secretarului general al 
O.N.U. relevă necesitatea intensifi
cării cooperării internaționale, cu 
respectul suveranității naționale, evi
dențiind cerința de arzătoare actua
litate a instaurării unei noi ordini 
economice internaționale, fără de 
care nu pot fi concepute lichidarea 
subdezvoltării, înlăturarea prăpastiei 
dintre țările bogate și țările sărace 
și de care depind în ultimă instanță 
progresul general, perspectivele pă
cii si securității mondiale. Instaurarea 
unei noi ordini economice internațio
nale constituie, după cum se știe, o 
preocupare de primă importantă a 
partidului și statului nostru. Congre
sul al XI-lea, Programul partidului 
au definit poziția de principiu a tă
rii noastre cu privire la cerințele 
fundamentale ale edificării noii or
dini economice. O nouă și conclu
dentă expresie a acestei preocupări 
a constituit-o declarația României 
prezentată la sesiunea extraordinară 
a Adunării Generale, din toamna 
anului trecut. Definind cu claritate 
pjrghiile de. acțiune, jaloanele căilor 
pentru lichidarea fenomenului de 
subdezvoltare, pentru accelerarea 
dezvoltării economice și sociale a ță
rilor rămase în urmă, documentul 
românesc s-a înscris astfel ca o con
tribuție pozitivă în eforturile ce se 
întreprind în această direcție.

Aceeași concordantă este ilustrată
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Comuniștii, toți oamenii muncii ds 
pe șantierele de construcții din jude
țul Vaslui se găsesc angajați în în
făptuirea programului de investiții 
ce ne revine în actualul cincinal. 
Județul nostru, beneficiar — ca și 
celelalte județe — al politicii ști
ințifice de dezvoltare continuă a 
forțelor de producție, de repartizare 
armonioasă a acestora pe întreg cu
prinsul țării, este mobilizat în acest 
prim an al cincinalului afirmării cu
ceririlor revoluției tehnico-științifice 
să realizeze un volum de investiții 
ce depășește valoarea de 1,4 miliarde 
lei. De reținut faptul că aproximativ 
70 la sută din aceste fonduri sînt o- 
rientate spre dezvoltarea industriei. 
Patrimoniul economiei vasluiene se 
va Întregi astfel cu aproape 30 de 
noi obiective, unele din 
re pe aceste meleaguri.

Întelegînd pe deplin 
importantelor sarcini 
comitetul județean de 
făcut o practică din a consi
dera ca prioritară între priori
tăți problema înfăptuirii programu
lui de investiții — fie industriale, 
social-culturale sau din agricultură. 
Bunăoară, fiecare membru al birou
lui răspunde pe o perioadă mai lun
gă de lucrările care se desfășoară la 
un anumit obiectiv. Se realizează in 
acest fel o îndrumare permanentă a 
organizațiilor de partid, a cadrelor 
care, la noi, în general sînt tinere, 
și Un control riguros asupra Înfăp
tuirii unor măsuri luate la nivel ju
dețean. iar atunci cînd starea de lu
cruri o impune, se acordă imediat 
sprijinul necesar pentru a se reda 
cursul normal activității de pe șan
tiere. Un stil de muncă dinamic, util 
după părerea noastră, transmis și la 
nivelul comitetelor de partid munici
pal Bîrlad și orășenești Vaslui, Huși 
și Negrești, precum și al comitetu
lui de partid și organizațiilor de 
bază din cadrul întreprinderii jude
țene de construcții-montaje. de pe 
șantierele de construcții. Stadiul in
vestițiilor se urmărește zilnic, iar ac
tivitatea de investiții este analizată 
periodic atît in birourile, secretaria
tele, cit și în plenarele comitetelor 
județean, municipal și orășenești, și 
lunar, deseori chiar săptămânal pen
tru unele obiective, în cadrul comi
siei județene de investiții, cu partici
parea factorilor de răspundere din 
județ și de la unele organe centrale. 
Măsurile concrete care se iau sînt

r
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de masă a întregului colectiv

RECOMANDĂRI ALE SPECIALIȘTILOR

de la principiu și chemare-la acțiunea

întreprinderea noastră produce uti
laje și piese de schimb pentru indus
tria materialelor de construcții și 
pentru aceea de prelucrare a lemnu
lui : repere de serie,, dșosebițțde pre
tențioase prin caracteristicile Jor 
constructive, dar și unigpte care .nu 
o’ ‘dată presupun soluționarea unora 
dintre cele mai dificile probleme teh
nice. Multe din aceste produse se 
procurau din import și, nu in puține 
cazuri, cu multă bătaie de cap și cu 
însemnate cheltuieli valutare. Așa, de 
pildă, la un moment dat, în sectorul 
III montaj se incheiaseră ultimele 
lucrări la o instalație automată pen
tru industria materialelor de con
strucții. Totuși, aceasta nu putea fi 
livrată beneficiarului, deoarece citeva 
subansamble din componenta sa nu 
sosiseră din import. în urma analizei 
reale a posibilităților unității, mai 
mulți muncitori, printre care Leontin 
Boca, Constantin Cucu, Nicolae Cocăi, 
Gheorghe Iancu, au propus ca sub- 
ansamblele respective să fie executa
te in întreprindere. Cu sprijinul 
prompt al cadrelor tehnice, ei au 
pornit apoi la lucru. Rezultatul a în
trecut orice așteptări. Intr-un timp 
record, ansamblele erau gata și, după 
probele efectuate la beneficiar, s-a 
confirmat că performanțele lor nu 
erau mai prejos decit ale celor pre
văzute inițial în proiect.

Receptivi la ceea ce este nou, co
muniștii din sector au sesizat imediat 
că acest fapt — pe care, firește, n-au 
intirziat să-l facă larg cunoscut la 
toate locurile de muncă — poate con
stitui un bun punct de plecare pentru 
o acțiune susținută de stimulare șl 
valorificare mai deplină a creației 
tehnice proprii. Cu atît mai mult cu 
cit, la data aceea, erau numeroase 
situațiile cînd finalizarea producției 
noastre era condiționată de diverse 
piese și subansamble de completare 
procurate, de regulă, din import, în 
ciuda faptului că — așa cum rezulta 
din exemplul de mai sus — multe 
dintre ele puteau fi realizate in con
diții mai avantajoase chiar in între
prinderea noastră. Experiența celor 
de Ia sectorul III montaj era atît de

Sarcina prioritară a organizațiilor de partid de la sate
(Urmare din pag. I)
I.A.S., specialiștilor, tuturor locui
torilor satelor. în spiritul înțelepte
lor cuvinte „nici muncă fără piine, 
nici piine fără muncă !“ este nece
sar să fie popularizate larg exemple
le pozitive — atît de numeroase în a- 
ceste zile de activitate intensă, de 
rezultate fructuoase. Totodată, se cer 
criticate public, în mod sever atitu
dinile de snobism ale unora, tendința 
celor care așteaptă să se aprovizio
neze de la magazinele sătești cu u- 
lei, zahăr și alte produse alimentare, 
dar care nu participă el înșiși la re
coltarea sfeclei de zahăr, a florii- 
soarelui de pe cîmpul comunei unde 
locuiesc.

Condițiile specifice ale acestei 
toamne, complexitatea. urgența Și 
volumul mare al lucrărilor impun 
instituirea unei discipline și ordini 
riguroase, asemenea celei din între
prinderi, organizarea perfectă a 
muncii. în acest context, organiza
țiile de partid, comandamentele lo
cale trebuie să manifeste o preocu
pare neslăbită pentru a urmări la 
fața locului dacă recoltarea sau ce
lelalte lucrări agricole se fac in timp 
optim, modul, in care se respectă in
dicațiile tehnice, graficele de utili
zare a mașinilor, dacă activitatea este 
organizată pe bază de programe rea
le de lucru, cu sarcini zilnice pen
tru fiecare formație de muncă, in 
raport cu cerințele concrete din fie
care unitate.

Militînd pentru asigurarea respec
tării ordinii și disciplinei, organiza
țiile de partid, toți comuniștii satelor 
au datoria să se îngrijească atît de 
Încetățenim* răspunderii individuale 

urmărite în mod riguros la fața lo
cului. Deplasarea centrului de greu
tate al muncii politice și al îndru
mării direct pe șantiere mobilizează 
puternic organizațiile de partid, aces
tea exercitîndu-și, la rindul lor. cu 
mai multă competență și răspundere, 
rolul conducător la fiecare loc de 
muncă.

Rezultatele obținute în primul se
mestru al anului. în ciuda unor reu
șite, a experienței pozitive cîștigate, 
nu ne pot însă mulțumi, existind 

ȘANTIERUL
școală a munții, școală de educație

unele rămîneri in urmă In realizarea 
prevederilor de plan. E drept că în 
primul trimestru lucrările de con
strucții au fost influențate negativ 
de starea timpului și că in unele 
perioade am avut de suferit de pe 
urma greutăților provocate de unii 
furnizori de materiale. Privind insă 
situația în spirit autocritic, trebuie 
să recunoaștem că o serie de defi
ciente se datoresc unor cauze de or
din organizatoric, insuficientei acti
vități a unor consilii de conducere, 
a unor cadre angajate nemijlocit în 
rezolvarea problemelor de investiții. 
Ca urmare a sesizării neajunsurilor 
de către biroul comitetului județean, 
pe agenda de lucru a organelor și 
organizațiilor de partid din județ 
sint înscrise acum sarcini precise 
vizind mobilizarea tuturor forțelor 
pentru aducerea la zi a lucrărilor la 
fiecare obiectiv, pentru încadrarea în 
termenele de execuție și punere în 
funcțiune. Pînă la încheierea tri
mestrului III sintem hotăriți să rea
lizăm 75 la sută din planul anual, 
asigurînd totodată pregătirea planu
lui pe 1977 : documentații, amplasa
mente, contractări de utilaje, grafice

convingătoare, incit comitetul de 
partid, după o analiză amănunțită a 
modalităților în care ar putea fi mai 
bine pusă in valoare, a hotărit extin
derea ei, sub genericul „Reducere* 
efortului valutar — normă a conduitei 
noastre profesionale", în toate secțiile 
și atelierele întreprinderii»’ s .•* î 

Modalitățile concrete de acțiune
au fost pe cit de simple, pe 
atit de eficiente. Comitetul sindi
catului a constituit o comisie, care, pe 
baza propunerilor formulate la toate 
locurile de muncă, a stabilit proble

mele ce urmau să fie rezolvate atît 
la nivelul întreprinderii, cit și al fie
cărei secții și atelier In parte. Tot cu 
ajutorul acestei comisii am organizat 
apoi urmărirea concretă a modului in 
care se înfăptuiesc obiectivele res
pective, precum și popularizarea re
zultatelor obținute.

La scurt timp după aceasta, pentru 
ea inițiativa să dobîndească o efi
ciență sporită, am amenajat o expo
ziție cu produsele pe care ni Ie pro
puneam să le asimilăm și am ținut o 
consfătuire la care am chemat meca- 
nicii-șefi din întreprinderile benefi
ciare, spre a ne înfățișa „cererile șl 
intențiile lor de viitor, astfel incit 
preocupările noastre pentru promova
rea noului să fie orientate spre pro
blemele cele mai importante și să se 
regăsească în rezultate economice 
superioare, îndeosebi în unitățile de 
producție dotate cu utilajele și piese
le de schimb fabricate de noi.

Se cuvine să menționăm, in mod 
deosebit, faptul că am reușit să asi
gurăm beneficiarilor noștri, Intr-un 
timp scurt, o seamă de instalații de 
înaltă tehnicitate, cum ar fi linia 

și a fiecărei formații pentru îndepli
nirea la timp a sarcinilor ce i-au 
fost încredințate, cit și de curmarea 
oricărei surse de risipă. Se impune 
ca organizațiile de partid să urmă
rească atent cum este gospodărită 
noua recoltă, cum sînt strinse și în- 
silozate toate resursele de furaje — 
întrucit mai sînt suprafețe de pe care 
pot fi încă adunate importante can
tități de nutieț — luînd măsuri pen
tru înlăturarea oricăror neglijențe In 
ce privește transportul, manipularea 
și depozitarea produselor recol
tate. Este necesar ca desfășurarea a- 
cestor lucrări — in mod deosebit de
pozitarea și păstrarea recoltei — să 
fie controlate îndeaproape de către 
colective conduse de membrii orga
nelor de partid județene, luîndu-se 
măsuri energice, operative ori de cițe 
ori se simte nevoia. Cu maximă exi
gentă trebuie să urmărească membrii 
comitetelor de partid comunale cali
tatea reparațiilor și reviziilor la ma
șini și utilaje pentru a avea depliha 
garanție a funcționării lor ireproșabi
le în timpul campaniei, felul in care 
se respectă indicațiile privind recep
tionarea de către specialiști a lucrări
lor efectuate pe fiecare parcelă’, dacă 
a fost asigurat necesarul de sămînță, 
însoțită obligatoriu de buletinul roșu 
de calitate ș.a.

Pentru asigurarea îndeplinirii e- 
xemplare a programelor de recoltare, 
ca și a celorlalte lucrări agricole, or
ganele și organizațiile de partid au 
datoria să combată hotărît printr-o 
intensă muncă politică manifestări
le de tărăgănare, comoditatea, să 
fie intransigente față de tendințele 
unora de a suplini propriile lipsuri 
prin invocarea de justificări și ex- 

de realizare a fiecărei investiții. 
Pentru ducerea la bun sfirșit a aces
tor deziderate acționăm în spiritul 
indicațiilor desprinse din cuvîntarea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu la șe
dința comună a C.C. al P.C.R. și 
Consiliului Suprem al Dezvoltării E- 
conomice și Sociale din 1 iulie, în 
care s-a subliniat că trebuie luate 
măsuri corespunzătoare pentru reali
zarea la timp a lucrărilor, pentru mai 
buna organizare și folosire a forței 
de muncă de către unitățile de con-

LA VASLUI
strucții, a tuturor mijloacelor de 
care dispunem, astfel incit toate u- 
nitățiic să intre in producție cel pu
țin la termenele planificate, dacă nu 
mai înainte.

Avind atît de clar definite sarci
nile în acest domeniu, organele și 
organizațiile de partid și consiliile 
oamenilor muncii și-au reactualizat 
programele proprii de acțiune, au 
trecut imediat Ia o analiză sistema
tică, la fata locului, a stadiului in 
care se află construcția fiecărui o- 
biectiv. împreună — constructorul, 
beneficiarul și proiectantul — au 
căutat noi căi de Îmbunătățire a ac
tivității pe șantiere.' Măsurile orga
nizatorice — folosirea utilajelor in 
schimburi prelungite, unele lucrări 
fiind executate și noaptea, la lumi
na reflectoarelor, redistribuirea ma

automată de tăiat și transportat că
rămizi. montate ,1a fabricile din Za
lău, Doicești și Piatra Neamț, presa 
pentru fabricarea drojdiei furajere, 

; 14 Utilaje pentru linia automată de 
produs pănouri mari pentru ' mobilă"> 
ș a., care, deși au fost prevăzute ini
țial să fie aduse din import; poartă 
acum „marca" întreprinderii noastre. 
Totodată, prin cursurile organizate la 
locurile de muncă, 700 de muncitori, 
maiștri și tehnicieni și-au îmbunătă
țit pregătirea profesională.

Și, totuși, pentru a-i asigura ini
țiativei, în continuare, caracterul și 
mai mobilizator, de la o vreme s-a 
ivit necesitatea de a-i lărgi sfera de 
acțiune, în funcție de exigențele 
amintite și de cerințele noi puse în 
fața noastră de cincinalul actual. Am 
analizat această problemă în comite
tul de partid și am ajuns la conclu
zia că avem toate condițiile spre a 
declanșa o acțiune de masă, sub 
deviza „Produsele noastre, la nivelul 
cincinalului revoluției tehnico-știin- 
țifice", al cărei scop să fie realizarea 
unor produse de calitate superioară, 
competitive pe piața externă, fabri
cate cu consumuri cit mai mici de 
materii prime. De data aceasta insă, 
pentru a deschide și mai larg porțile 
noului, ne-am propus să conlucrăm 
îndeaproape cu comuniștii de la Insti
tutul de cercetări metalurgice din 
Capitală, care au văzut în aceasta o 
modalitate de integrare mai rapidă a 
cercetării cu producția. La rindul lor, 
specialiștii de la Institutul politehnio 
au hotărit să sprijine integrarea ca
drelor didactice în activitatea de ana
liză și luare a deciziilor în numeroa
se domenii. în urma unor asemenea 
acțiuni conjugate, numai in acest an 
vom putea asimila și moderniza 38 
utilaje și 60 tipuri de piese de 
schimb, in condițiile creșterii produc
tivității muncii cu 22 000 lei pe an
gajat.

Constantin GEORGESCU 
secretarul comitetului de partid 
de la întreprinderea de utilaje 
și piese de schimb 
din București

plicații necorrforme cu realitatea și 
posibilitățile existente. Prin întreaga 
activitate a organizațiilor de partid 
trebuie să facem cit mai explicită 
tuturor locuitorilor satelor ideea 
esențială că nici un fel de justifi
cări și autocritici nu pot înlocui pli
nea de pe masa fiecăruia dintre noi.

Campania agricolă din toamna a- 
nului 1976 este în plină desfășurare 
și ea reclamă, datorită condițiilor cli
materice deosebite, măsuri speciale, 
în acest context este necesar ca și 
organizațiile de partid din Întreprin
deri și instituții să desfășoare o in
tensă muncă politică pentru a asi
gura participarea la lucrările de re
coltare. în localitățile de domiciliu, a 
tuturor angajaților. Acum, cînd mi
nutele se măsoară în tone de cerea
le. de legume, fructe ori plante teh
nice. cînd complexitatea și volumul 
lucrărilor cer mobilizarea forțelor sa
telor pînă la ultimul locuitor, sarcina 
organizațiilor de partid este de a 
crea un climat de puternică angajare 
la muncă, de a sădi convingerea în 
rindul membrilor cooperatori sau 
angajaților de la sate, a soțiilor aces
tora. vîrstnlcilor și chiar copiilor că 
prezenta pe cîmp. oriunde se simte 
nevoia, reprezintă o datorie civică, un 
act de mare însemnătate patriotică, 
ce* dinții datorie socială si morală, 
în fruntea acestora, a tuturor locui
torilor din sate, cei peste un milion 
de comuniști din mediul rural — ță
rani. mecanizatori, specialiști și alți 
oameni ai muncii — constienți de 
răspunderea ce Ie revine pentru asi
gurarea hranei poporului și ridicarea 
nivelului de trai — vor dovedi prin 
proba faptelor că au înțeles ce in.- 
eeamnă educația socialistă.

șinilor care nu «u asigurat front de 
lucru. întărirea ordinii și disciplinei, 
in general, înfăptuirea unui pro
gram „zi lumină", în condițiile 
utilizării unor metode tehnologi
ce eficiente — se îmbină cu 
eforturile pentru Intensificarea mun
cii politico-educative, 
tărirea vieții 
ție. Numai la 
de la șantierul 
laj transport a _
miți in rindul comuniștilor în 6 luni

pentru în- 
interne de organlza- 
organizațiile de bază 
nr. 1 și secția de utl- 
I.J.C.M. au fost pri-

25 de noi membri. In marea ma
joritate tineri ; s-a diversificat tema
tica ședințelor și adunărilor genera
le ale comitetelor și organizațiilor 
de partid, se pune un accent mai 
susținut pe răspunderea comuniștilor 
pentru îndeplinirea exemplară a sar
cinilor economice, dar și pentru for
marea conștiinței socialiste a oame
nilor. Mijloacele muncii politico-edu
cative, revitalizate și înnoite în spi
ritul expunerii tovarășului Nicoîae 
Ceausescu la Congresul educației 
politice și al culturii socialiste, sint 
mai intens, mai judicios folosite. în 
rindul colectivelor de constructori 
vasluieni se dovedesc eficiente ase
menea metode ca munca de la om 
la om. foaia volantă „Constructorul", 
filmele-anchetă realizate pe șantie
re — „Treptele conștiinței", „Con
traste" — ...Întâlnirile cu activiști de 
partid, oameni de știință, cultură și 
artă, juriști, dezbaterile pe probleme 
de etică sau cele vizind responsabi
litatea fiecăruia față de muncă șl 
societate., organizate la cluburi, case 
de cultură și chiar pe șantiere. Apre
ciate sint și programele cultural-ar- 
tistice ale formațiilor de amatori ale

Imagine din secția rectificare a întreprinderii de rulmenți din Birlad

Culesul legumelor, pe măsură ee ajung la 
maturitate, organizarea de echipe speciale, atît 
pentru recoltarea, cit. și pentru transportul con
comitent la destinație, corelarea perfectă a mun
cii desfășurate în grădinile unităților agricole cu 
activitatea fabricilor de conserve, cu cerințele 
altor beneficiari sint sarcini de cea mai mare 
Însemnătate ^și actualitate — apreciază dr. ing. 
Gheors 
de legi 
zierii vegetației în prima parte a verii, legu
mele și în special tomatele din diferite soiuri, 
deși au fost plantate eșalonat, au ajuns în sta
diul de coacere în aceeași perioadă. Din această 
situație specifică derivă si sarcina de a se orga
niza exemplar munca de recoltare, preluare, 
transport și de prelucrare. Cu atit mai mult cu 
cit. în prezent, in cimp există cantităti insem-

■ghe VÎLCEANU, director in Centrala 
;ume și fructe. în acest an, datorită întir-

Recoltarea și transportul legumelor

După aprecierile ing. Emil Mun
teanu, director adjunct la întreprin
derea județeană de valorificare a le
gumelor și fructe. în județul Bacău 
septembrie înseamnă lună de, virf ir* 
ceea ce privește producția de le
gume : tomate, ceapă, ardei, castra
veți. rădăcinoase. în aceste condiții 
au fost luate măsuri suplimentare de 
organizare a recoltatului, transportu
lui. depozitării si conservării tutu
ror produselor perisabile, iar in sec
țiile de semiindustrializare ale între
prinderii județene se lucrează in trei 
schimburi la producerea pastei de 
tomate. Echipe 
speciale de oa
meni se ocupă 
de semiindustria- 
lizarea castrave
ților, ardeilor, de 
depozitarea ce
pei, Din grădini ____  __ _
tități însemnate de produse. La coo
perativa agricolă Nicolae Bălcescu. 
bunăoară, 17 echipe speciale de coo
peratori culeg zilnic cite 50—60 tone 
roșii, ceapă și castraveți.

în grădina de legume a coopera
tivei agricole Mărgineni am găsit 
lucrînd peste 100 de cooperatori. Ing. 
Ovidiu Tomulescu, președintele uni
tății. ne-a informat că recoltatul se 
desfășoară concomitent cu transpor
tul. Nimic din 
roșii, castraveți 
coitează zilnic, 
pentru a doua 
cooperatori recoltează, sortează pro
ducția pe calități si o încarcă in au
tocamioanele care o transportă direct 
la magazinele din localitate. Numai

BACĂU

sosesc zilnic can-

cele 13—20 tone de 
ei ceapă, care se re- 
nu rămine pe cîmp 

zi. Sase echipe de

SE STRING PLANTELE MEDICINALE
întreprinderea de plante medici

nale Oradea, a Început acțiunea de 
colectare a fructelor de măceș, cas
tanelor, semințelor de brindușe de 
toamnă, mult solicitate in industria 
medicamentelor și alimentară. Plnă 
in prezent, in cadrul acțiunii de 
achiziționare a plantelor medicinale 
din flora spontană și a plantelor aro
matice din culturi. întreprinderea

constructorilor. acțiunea „La nave
tiști acasă". De asemenea, de un 
real folos s-au dovedit spectacolele 
organizate în cinstea fruntașilor, ca 
și schimburile de experiență pentru 
generalizarea rezultatelor pozitive, 
popularizarea și extinderea inițiati
velor comuniste : „Să lucrăm o zi 
pe trimestru cu materiale economi
site". „Cel mai bine gospodărit șan
tier". „Punct de lucru model" și al
tele. j

Pentru economia județului este 
foarte important cind și cum vor 
începe să funcționeze noile obiec
tive. Sintem preocupați ca în in
dustrie să avem fabrici și în
treprinderi eficiente, cu nivel teh
nic corespunzător, evitîndu-se chel
tuielile neeconomicoase. în acest 
spirit, ne preocupă să nu risipim 
banii pe clădiri supradimensionate, 
combatem tendințele spre o arhitec
tură scumpă, nejustificată funcțional. 
De altfel, o recentă plenară a comi
tetului județean de partid a anali
zat modul în care folosim spațiile 
productive și a trasat sarcini precise 
fiecărui membru al comitetului, or
ganelor și organizațiilor de partid, 
ca in fiecare unitate economică să se 
pună un mare accent pe utilizarea 
cu maximă eficientă a fondurilor 
fixe productive, spre a se asigura 
societății cit mai multe bunuri ma
teriale. Secretarul general al partidu
lui, cu prilejul vizitei de lucru de a- 
cum un an in județ, spunea : „Consi
der că stă in puterea locuitorilor ju
dețului, în frunte cu comuniștii, cu 
comitetul județean, să lucreze in așa 
fel incit să obțină chiar o producție 
mai mare de 13 miliarde Iei. Aceas
ta va ridica județul pe o treaptă de 
dezvoltare superioară, depășind mul
te județe care vor atinge abia o pro
ducție de 10 miliarde lei". O aseme
nea perspectivă. * pe care o conside
răm sarcină fundamentală pentru 
toate organele și organizațiile de 
partid, pentru toate colectivele de 
muncă, ne obligă să perfecționăm și 
să ne autoperfecțlonăm stilul și me
todele de muncă, să formăm și să 
dezvoltăm conștiința socialistă a tu
turor celor angajați în înfăptuirea 
mobilizatorului program de investi
ții al județului nostru.

Gheorghe PUNI 
secretar 
al Comitetului țudețean Vaslui 
al P.C.R.

nate de tomate ajunse la maturitate, mal ales în 
județele Dolj, Arad, Constanța. Timiș, Ialomița 
și altele.

Acum, cea mai mare atenție trebuie acordată 
organizării echipelor speciale la cules si la 
transport, care să lucreze pe bază de programe 
și grafice precise, în concordantă deplină cu 
fabricile de conserve, cu 
se ocupă de prelucrarea 
județe insă nu se asigură 
rațiuni. în Județul Ilfov, 
aproape 5 000 de tone de 
suficienței mijloacelor de 
tații de prelucrare.

Din păcate, in multe unităti agricole din Ju
dețele Olt, Ialomița și 
dința de a se aștepta 
numai în fabrici, ceea

In șapte zile au fost culese si trans
portate circa 300 tone tomate. 
200 tone castraveciori, peste 150 tone 
ceapă.

Iată însă că nu peste tot produc
ția recoltată este transportată in 
aceeași zi. La Letea Veche. Tamas și 
Orbeni. bunăoară, stau netranspor- 
tate de mai multe zile cantităti în
semnate de varză și ardei. în județ 
există, la ora actuală, circa 300 tone 
de varză netransportată de pe cimp. 
Uneori, produsele, deși sînt recoltate, 
nu ajung în stare proaspătă la cum
părători. pentru că unitățile care au 

sarcina de a le 
prelua nu își fac 
datoria. Tovarășa 
Valeria Trif, pre
ședintele C.A.P. 
Pîncești, ne • spu
nea că C.L.F. din 

Gheorghiu-Dej,orașul Gheorghe
care preia legumele de la unita
tea respectivă, nu are un 
ționer permanent pentru 
marfa. Din această cauză 
discuții interminabile, se 
muri „în gol" cu mașinile, 
dusele stau pe cîmp și se 
ciază. O situație asemănătoare 
petrece și la cooperativa agricolă 
Orbeni. de unde tot C.L.F. din ora
șul Gh. Gheorghiu-Dej trebuie să 
ridice legumele. Necazuri se ivesc și 
la transportul legumelor. Ing, Emil 
Munteanu ne spunea că I.T.A. Ba
cău nu a amenajat mașinile cu înăl
țătoare. pentru a putea fi încărcate 
la capacitatea nominală, fant ce duce 
la o diminuare a cantităților ce pot 
fi transportate. (Gheorghe Baltă).

recep- 
a lua 

se ivesc 
fac dru- 
iar oro- 

depre- 
se

orădeană a recoltat peste 195 tone 
mușețel, coada șoricelului, flori de 
tei, frunze de mesteacăn, frunze de 
coacăze și sunătoare. Fermele spe
cializate din Diosig, Tarcea. Sălacea, 
cooperativele agricole de producție 
din. Alparea, Lesu. Biharia și altele 
se înscriu cu cele mai bune realizări.

(Agerpres)

LA COMBINATUL MINIER DIN SUCEAVA

Crește nivelul tehnic al
în unitățile de pro

ducție ale Combinatu
lui minier Suceava, 
primul an al cincina- 
lului revoluției științi- 
fico-tehnice este mar
cat de substanțiale 
îmbunătățiri ale pro
ceselor tehnologice șl 
metodelor de muncă. 
Acestea vizează, în 
principal, creșterea ni
velului tehnic al pro
ducției și — pe aceas
tă bază — obținerea 
unor rezultate superi
oare în domeniul va
lorificării bogățiilor 
subsolului. Un accent 
mai mare se pune pe 
acele lucrări cuprinse 
în graficele prioritare 
de execuție menite să 
asigure cadrul tehni- 
co-material pentru în- 
făptuirga exemplară a 
sarcinilor de plan din 
acest, an și Începerea 
cu succes a producți
ei in anul viitor. în 
legătură cu preocupă
rile și realizările de 
pînă acum, tovarășul 
inginer Gheorghe Man
ta. directorul tehnic al 
combinatului. ne-a 
spus :

— în primul rind, 
am reușit să tnițiem 
o acțiune amplă de 
revizie și reparație a 
parcului rulant, acțiu
ne care a fost posibi
lă prin organizarea în 
subteran (este vorba 

de mina Leșu Ursu
lui), la orizontul prin
cipal de transport, a 
unui atelier central de 
reparații vagoneți. 
Apoi, Încă In cursul 
trimestrului II al a- 
nului a fost soluționa
tă problema depozită
rii sterilelor provenite 
din lucrările de inves
tiții. ca urmare a pu
nerii in funcțiune a 
incintei Puzdra, incin
tă dotată cu transport 
electrificat atît in sub
teran, cit si la supra
față. Se află în curs 
de finalizare alte două 
lucrări de primă im
portanță pentru ex
ploatarea la întreaga 
capacitate a aceleiași 
mine. De asemenea, 
pentru evitarea unor 
Întreruperi ale pro
ducției, montăm in 
prezent un al doilea 
turbocompresor. ceea 
ce asigură rezerva de 
capacitate și dă garan
ție în alimentarea 
continuă a minei cu 
aer comprimat.

— La toate acestea, 
după cite știm, se a- 
daugă preocuparea 
pentru extinderea me
todelor moderne de 
muncă In subteran, 
ceea ce constituie o 
altă latură a moder
nizării tehnice a pro
ducției.

— Intr-adevăr, acor-

celelalte unităti care 
legumelor. In unele 
corelarea acestor one- 
de pildă, stau culese 
tomate, din cauza in- 
transport și a capaci-

altele se manifestă ten- 
să se conserve legumele 
ce, evident, nu este po- 

în județul Brașov a fost declan
șată una din principalele lucrări 
agricole ale anului : recoltatul carto
filor. Importanța acestei lucrări con
stă în faptul că județul trebuie să 
asigure in bună măsură fondul de 
cartofi de sămință și consum pentru 
întreaga (ară.

Referindu-se la programul elabo
rat la nivelul județului, ing. I. Mă- 
noiu. director general al direcției 
agricole județe- ______________
ne, ne-a relatat 
că măsurile luate 
vor asigura con
dițiile necesare 
ca întreaga pro
ducție de cartofi 
de pe cele aproape 17 000 hec
tare cultivate să fie strinsă, li
vrată și depozitată pînă la 25 sep
tembrie. O garanție că acest o- 
biectiv va fi atins îl constituie și 
faptul că circa 80 la sută din supra
fața cultivată cu cartofi in coopera
tivele agricole se va recolta în acord

BRAȘOV

tivele agricole se va 
global.

S-au luat măsuri 
operații de lucru : 
transport. însilozat 
centre să se execute in paralel, in
tr-un flux continuu, in asa fel încit 
decalajele să fie reduse Ia minimum. 
Pentru aceasta s-a hotărit ca nece
sarul de mecanizatori să fie asigu
rat si din întreprinderile economice 
ale județului pe întreaga perioadă a 
recoltării, ca autocamioanele I.T.A. 
să fie detașate pentru aceeași pe
rioadă in unitățile care le-au solici
tat. iar preluarea de către centrele 
„Agrosem" să se poată face între 
orele 6—22. fiecare cooperativă agri
colă fiind programată intre anumite 
ore. in scopul preintimpinării aglo
merației. i

Cum se acționează la nivelul fie
cărei unități agricole ? O primă 
constatare : în comuna Hărman, 
la ora 9 nu se mai găsea ni
meni la sediu, toate cadrele de 
conducere și tehnice erau pe cîmp. 
Același lucru l-am constatat la con
siliul popular comunal. De altfeL

ca principalele 
recoltat, sortat, 
si predarea la

producției
dăm o importantă 
deosebită acestei preo
cupări. cu atit mal 
mult cu cit de aceasta 
depinde, în bună mă
sură. nu numai bilan
țul final pentru acest 
an, cl și pregătirea 
tuturor condițiilor op
time pentru producția 
celui de-al doilea an 
al cincinalului. De a- 
ceea, punem un ac
cent major pe genera
lizarea metodelor des
cendente de exploa
tare în subteran șl, în 
cadrul acestora, ne 
orientăm mal mult 
către extinderea me
todelor de exploatare 
in subetaje. cotate ca 
metode de mare pro
ductivitate. Dovada ! 
o creștere a producti
vității fizice în aba
taje cu cel puțin 50 Ia 
sută. în aria acelorași 
preocupări. In funcție 
de condițiile de zăcă- 
mînt. a fost introdus 
si funcționează cu 
succes sistemul ram- 
bleulul hidraulic, care, 
pînă la sfârșitul anu
lui, va cuprinde 30 la 
sută din producția mi
nei Leșu Ursului, In 
timp ce la Leșu Ursu- 
lui-nord au primit a- 
testatul de eficientă 
metodele descendente 
cu surpare In felii di
recționale. (Gheorghe 
Parascan).

eibil în timpul scurt cit tomatele șl alte leguma 
se află in faza de coacere optimă pentru a fl 
culese. De aceea, trebuie să se acționeze cu 
operativitate și exigentă pentru semiindustria- 
lizarea legumelor, pentru a nu se risipi nimio 
din roadele acestei toamne. Sint însă cazuri 
cînd legumele stau în cîmp, iar specialiștii, ca
drele de conducere așteaptă să vină mijloacele 
de transport ale I.L.F. sau I.T.A. în cadrul în
treprinderilor de legume și fructe. în I.A.S., in 
cooperativele agricole, precum și în gospodăriile 
populației trebuie să se prepare bulion, să se 
asigure cel puțin necesitățile de consum pro
priu.

O cerință stringentă este transportul legume
lor din cîmp și grădini direct Ia consumatori, 
în piețe și magazine, evitindu-se manipulările 
suplimentare, inutile, care duc la depreciere* 
calitativă a legumelor. (C. Bordeianu).

z

tov. Vasile Găitan, vicepreședinte el 
consiliului, urmărea recoltarea carto
filor pe tarlaua denumită Hotarul 
Sinpetru. Si trebuie spus că aici lu
crurile erau bine organizate.

— Vrem ca pînă la 25 septembrie 
să încheiem lucrarea — ne spune 
interlocutorul. în maximum două 
zile vom ajunge Ia viteza zilnică 
stabilită, de 18 ha.

Bine se desfășoară lucrările și la 
C.A.P. Prejmer. 
unde pînă la 2 
septembrie recol
ta fusese strinsă 
de pe circa 70 ha. 
Singura problemă 
care va trebui 

rezolvată neintîrziat aici constă In 
intensificarea sortării, transportului 
și predării cartofilor, dat fiind fap
tul că decalajul între recoltat fi 
transport este încă mare.

Cu același elan se lucrează sl pe 
tarlalele C.A.P. Sinpetru.

— întreaga suprafață de 290 hec
tare cultivată — ne spune tov. 
Gheorghe Munteanu. președintele 
cooperativei — se recoltează în acord 
global atît de către cooperatori, cit 
și de către angajatii unor întreprin
deri din Brașov care locuiesc îh co
mună.

Rămii plăcut impresionat cînd 
vezi cum, In urma oamenilor, nu se 
zărește un singur tubercul. Fiecare 
cartof este adunat cu grijă, astfel 
că pierderile sînt eliminate total. 
Dar și aici rămîne o problemă des
chisă : lipsa mașinilor de scos car
tofi. Oamenii se plîng pe bună drep
tate că trebuie să 
pînă cind una din 
ei. Se impune să 
cele șapte mașini 
S.M.A.. nu numai 
este cazul e necesar ea unității să i 
se repartizeze cîteva mașini de la 
cooperativele care au un număr mai 
mare, sau care n-au început recol
tatul din plin. (Nicolae Mocanul.

aștepțe 4—5 ore. 
mașini alunge la 
fie folosite toate 
de care dispune 

patru, iar dacă
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SPIRITUL DE RĂSPUNDERE
în lumina faptelor de f I

Pe Ștefan Bedreagă, 
grav pe șantierele de 
istrucție ale Capitalei, 
vreo douăzeci de zugravi în 
subordine, l-am cunoscut 
mai demult, într-un moment 
neprielnic discuției, și iată 
de ce: proprietarul unui 
apartament tocmai îi făcuse 
observații drastice și îndrep
tățite. „Eu am dat banii și 
vreau să fie totul în ordi
ne". Iar 
cuvîntul 
A cerut 
douăzeci 
Treaba de mîntuială era is
prava unuia dintre băieții 
din echipă, meseriaș silitor 
doar atîta vreme cît stăteai 
cu ochii pe el. „Miluță, de 
data asta am să lucrez eu, 
ție nu-ți cer altceva decît 
să-mi ții de urât". I-a adus 
un scaun lui Miluță, un pa
chet de țigări șl cîteva sti
cle de pepsi. De câte ori 
Împricinatul rușinat se ofe
rea să pună și el mina, în 
ajutorul meșterului. Be
dreagă fl apuca de umeri 
și-ndată 11 fixa pe scaun, 
cu și mai mare convingere. 
„Ești mulțumit de ispravă?" 
Nu era mulțumit Miluță, și 
mereu își cerea iertare. 
„Dacă te-aș lenta, la ce ți-ar 
folosi ? De munca proist 
făcută nu poate să te ierte 
nimeni. Dacă nu-ți place să 
zugrăvești pereții în case 
de oameni, de ce mai încurci 
lumea pe-aci ?“ „Lasă, meș
tere, că n-or fi intrat zilele 
în sac !“, a mai zis Miluță, 
avînd suficiente rezerve de 
optimism la cei optspreze
ce ani ai săi. Așa s-a ho- 
tărît băiatul să dea ochii cu 
locatarii, la recepția aparta
mentelor : „Eu am lucrat 
aici. Dacă aveți nemulțu
miri, vă rog să mi le spu
neți îndată !“

Meseria de bază: electri
cian. Preocupări în afara 
meseriei: îmi place, decla
ră omul, să discut. Cei din 
jur auzindu-1 făcând aceas
tă mărturisire se arată sur
prinși : Constantin Chiriac 
vorbește puțin în uzină, iar 
In afara uzinei se zice că 
mai mult 6306. I-o fi plă
când să asculte. Brăilean de 
origine, a învățat meserie 
la Brașov, în urmă cu vreo 
treizeci și ceva de ani, prin 
1956 vine la București, mun
cește, învață, ajunge tehni
cian, maistru, acum conduce 
un atelier de automatiști la 
„Electrotehnica". „Ce discu
tați dumneavoastră în timpul 
liber ?“ „Mai nimic. Ce se 
nimerește. Mai prind cîte 
unul prost dispus și-i zic 
să-și bage mințile-n ■ cap". 
A adus în uzină cîțiva 
„prost-dispuși". El mergea 
pe stradă, ca omul, și s-a 
întîlnit cu un băiat — „cum 
să vă spun eu, fără nici un 
chef". Or, la optsprezece 
ani, trebuie să ai chef de 
ceva. „De ce îți tot plouă 
și-ți ninge ?“, l-ar fi-ntrebat 
Chiriac. Celălalt ar fi ri
dicat din umeri, nici el nu 
știa. Trebuie să existe un

ZU- 
con- 

cu

Bedreagă : „Aveți 
meu că așa va fi“. 
apoi un răgaz de 
și patru de ore.

motiv. Trebuie să știi exact 
de ce ești mohorit, cînd ești. 
Trebuie să știi exact de ce 
ești vesel, cînd ți se-ntîm- 
plă. Vino cu mine, să-ți 
dau eu niște motive. Băiatul 
acela a fost mohorit vreo 
trei luni la rînd, pînă cînd 
a început să deprindă me
seria și să se integreze in 
colectivul întreprinderii. 
„Cu adevărat am putut să 
bag mîna-n foc pentru el, 
că este muncitor de încre
dere, abia peste vreun an și 
jumătate, într-o duminică 
dimineața, cînd m-a căutat 
acasă, cu un nedaz. Cu o zi 
înainte, reușise să treacă 
prin controlul de calitate o 
lucrare de care chiar el se-n-

Numele 
de care
mindru

doia, și-acum voia să pre
vină o neplăcere de vreo 
cîteva sute de lei, dublată 
de mustrări aspre. Gnaba îl 
îndemnase la păcat. Avea 
intîinire ,cu o fată, se gândise 
să piece mai devreme de la 
uzină. După-amiaza de sim- 
bătă nu-i priise. noaptea de 
sîmbătă spre duminică fu
sese o noapte albă, acum se 
ruga de mine să mergem la 
uzină și să punem lucrurile 
la punct. „Am fast rău cu 
băiatul. I-am zis să lăsăm 
totul pe luni ; că eu dumi
nica mă mișc mai greu. De 
altfel, nu mai era nimic de 
reparat. Avusesem eu grijă 
încă de sîmbătă de la prânz 
să repar totul".

In fiecare dimineață, Con
stantin Chiriac vine la uzi
nă însoțit de fii'oa sa. Sil
via, studentă la A.S.E. „N-ar 
strica să-mpaci studenția 
cu lucrul la uzină", a fost 
de părere tatăl, iar fiica s-a 
arătat de acord. Cîștigă și 
ea un ban, dar nu e vorba 
numai de bani, cîștigul mare 
este în altă parte, că te în
veți cu disciplina și răs
punderile fiecărei zile și nu 
mai dai înapoi 'cînd ți-o fi 
greu, iar cînd ți-o fi prea 
bine, nu-ți pierzi capul.

„Numele dumneavoas
tră !“ „Este absolut obliga
toriu să vă spun numele ? 
Am s-o fac și pe asta, nu-i 
nici un secret, fiecare avem

un nume și în anumite îm
prejurări trebuie să ni-1 
spunem, însă eu am la dum
neavoastră o mare 
minte : să vă prefaceți 
nici nu l-ați auzit 
prea, grozav, n-are 
ță, nici strălucire, 
numai din pricină 
terfelit puțin...".

Citisem cele patru cărți 
poștale trimise de lăcătușul 
mecanic în cauză colegilor 
lui de la întreprinderea 
„Vulcan", dintr-un centru 
de reeducare : „Vă rog eu 
să vorbiți pentru mine, că 
eu vreau să mă-ntorc la 
„Vulcan" îndată ce ispră
vesc aici"... A cinciea carte 
poștală a fost expediată pe 
adresa conducerii întreprin
derii : „Aștept cu nerăbda
re răspunsul dumneavoas
tră". Evident, răspunsul a 
fost, favorabil, iar băiatul 
s-a întons printre ai săi. „De 
unde ești de loc ?“ „De loc 
sint eu dintr-un sat din 
nordul Moldovei, acolo se 
zice . că m-aș fi născut, însă 
nu mai am pe nimeni prin 
părțile acelea"... Are aici, la 
„Vulcan", are prieteni și to
varăși pe care i-a supărat 
într-o vreme, cu nechibzu- 
ința lui — ceea ce, promite 
acum, n-are să se mai în
tâmple niciodată. Lăcătușul 
mecanic îmi dă întîlnire la 
uzină, peste doi ani. Atunci, 
trage el nădejde, numele 
lui va suna acceptabil : 
„N-o să mă mai rușinez de 
el, ni'ci el de mine. Am fă
cut noi un legământ pe toată 
viața"... Are in răspundere 
un ucenic. Cîtă bătaie de 
cap și cu ucenicii ăștia ! Ieri 
după-amiază, ucenicul s-a 
plimbat cu tramvaiele, cu 
autobuzele și troleibuzele 
timp de cinci ore. prin tot 
Bucureștiul. Și ce-a văzut el 
în tramvaie și-n celelalte 
mijloace de transport ? A- 
fișe a văzut Cel mai mult 
i-a plăcut un afiș care a- 
nunta că trustul alimenta
ției publice califică ospătari 
și cofetari la locul de mun
că. Azi dimineață îl bătea 
ghidul să se ducă la. cofe
tari : „Cum vine, asta?, i-am 
Sie. Vrei să mă lași pe mine 
fără ucenic ? Ești al meu, 
nu te dau eu cofetarilor, 
aici râmii pînă în ziua cînd 
ai să-ți treci examenul de 
calificare"... Dar argumen
tul suprem, care l-a convins 
definitiv, a fost altul : „Co
fetarii. i-am zis, mănîncă 
dulciuri toată ziua, le prind 
gustul și nu se mai pot ab
ține. Și cine mănîncă multe 
dulciuri, face sigur diabet!" 
Ce ți-e și cu ucenicii ășt.ia! 
Meseria o prind ei destul 
de repede, dar trebuie să 
treacă luni și ani, uneori, 
pînă cînd încep să țină la 
meserie. Noroc că sîntem 
noi, meseriașii, la datorie. 
Așa cum am stabilit — ur
mătoarea întîlnire a mea și 
a dumneavoastră cu lăcătu
șul mecanic, peste doi ani.

rugă- 
că 

Nu sună 
rezonan- 

și asta 
că l-am

Participanții la ancheta de 
fată nu se cunosc între ei. 
Poate că vreodată vor fi tre
cut unul pe lîngă altul. Po
sibil. Unii. Alții. probabil, 
nici nu-și bănuiesc măcar 
existenta. Cert este că nu 
au stat niciodată împreună 
în jurul aceleiași mese și că 
nu împreună au 
cele consemnate 
Sînt oameni de 
caractere diferite, 
fizice, obligații, temperamen
te — la fel de diferite. Sînt 
diferiți sub foarte. foarte 
multe incidente. Ceva însă 
îi aseamănă : au dat răspun
suri identice și nu la între
bările reporterului, cî la în
trebările vieții. Reporterul a 
întrebat și a primit răspun
suri abia după ce întrebă- 
rile-fapte, unele, se consu
maseră. La altele, reporterul 
a participat direct. Oricum, 
după aceea, tuturor le-am 
adresat aceeași întrebare :

— Ce înțelegeți prin con
știința datoriei ?

— Disciplină, 
ci înțeleasă și

— Ca acum ?
— Ca acum 

deauna.
Eram în rada portului Con

stanta. la bordul motonavei 
„Simeria". construită la Brăi
la. Stăteam la ancoră si 'Aș
teptam ca remorcherul me
teor să ne aducă o piesă. 
Eram după trei zile de marș 
pe mare și prezența în fața 
noastră a marelui oraș îi de
terminase 
neri să se 
rostească 
„Hei, ce

sentă și totuși să rămll la 
bord...

L-am întrebat pe Petre 
Urum cum poate să suporte 
asa ceva. Mi-a răspuns fan
tastic de simplu.

— Trebuie.

ore de 
succes I 
gat pe Gheorghe Bobocea să 
facă ceea ce a făcut. Nu era 
nici la 
muncă.
decam 
mai în

efort extraordinar..! 
Nimeni nu l-a obli-

discutat 
mai jos. 
meserii și 

înfățișări

Nu Impusă, 
acceptată.

si ca tot-

pe cîțiva 
gîndească 
cam la 
bine ar

către un 
plină de 
adăugat:

mai ti- 
si să se 
modul : 
fi dacă 

ne-am repezi o leacă prin
tirg. Ne-am mai dezmorți 
picioarele și nu ne-am legă
na atîta".

L-am auzit atunci pe tî- 
nărul comandant de cursă 
lungă. Constantin Bucur, răs- 
punzînd :

— Toată suflarea rămîne 
la bord. Nu debarcă nimeni. 
Primim piesa și ieșim ime
diat în larg. Nu ne abatem 
de la program nici cu cinci 
minute. Si. arătînd 
om într-o salopetă 
ulei, comandantul a 
Intrebati-1 pe el...

Cel indicat stătea rezemat 
de bară și privea concentrat 
prin binoclu într-un punct 
anume. Știam că este ofițe
rul mecanic-șef al navei, că 
se numește Petre Urum și 
că locul privit cu atîta in
sistență este apartamentul 10 
de pe scara A din blocul S-3, 
de pe bulevardul Lăpușnea- 
nu. Acolo îi este familia. 
Soția și fetita. Si .mai știam 
că omului acesta nu o sin
gură dată i s-a întîmplat să 
vină acasă. în tară, și să stea 
în radă zile în șir. așteptînd 
să intre cu nava în port și 
să coboare. După luni 
luni de voiai pe mările 
oceanele planetei. Urum 
și cîți alții ca el 1 — se în
torc și rămîn în fata por
tului o zi. două. trei, citeț 
sînt necesare. Cîtă tărie, ce 
răbdare să ai. să fii la doi 
pași de casă după atîta ab

si 
si

Oricine poate să vadă ceea 
ce a făcut pictorul Constan
tin Boer Dondoș în creșa 
cartierului brăilean Viziru I. 
Cele 8 fresce reprezentind 
scene din bâsmele copilăriei 
au rămas și vor rămîne 
multi ani să înfrumusețeze 
si să populeze eu frumos 
ochii și mintea multor gene
rații de copii. Ceea ce nu știe 
oricine este că pictorul a 
lucrat la ele timp de un an 
și că materialele folosita

regula
exclusiv din
mi-a răspuns 
sînt si profe- 

Consider că 
nu rămîne la

le-a cumpărat 
banii proprii.

— Vedeți — 
pictorul — eu 
sor la școală, 
datoria morală
relația schimbului de echi
valente. Nu în aceasta con
stă specificul ei. Deși o ast
fel de relație este supusă 
aprecierii și normării mora
le. Datoria morală presupu
ne dăruirea de sine, nicide
cum un troc de genul aîti 
dau ca să-mi dai". Educato- 
rii. mai ales, trebuie să se îndelungate 
constituie ei înșiși in modele Kate'
vii. demne de imitat 
urmat.

si de

tova- 
direc-

t;

Cazul nl l-a relatat 
rășa Florica Manea. ___
toarea întreprinderii de bere 
și amidon din Brăila. „Re
cent ni s-a defectat un re
zervor cheie în procesul de 
producție. A intervenit lă
cătușul de întreținere. Insă, 
după ce a lucrat cîteva cea
suri bune, a 
a neputință. «Nu se 
rezolva decît dacă golim re
cipientul» 
șui. Asta însemna 
fabricii. Atunci s-a oferit el. 
Gheorghe Bobocea. operato
rul. nici măcar lăcătuș ori 
mecanic. A plonjat, pur șl 
simplu, în vasul plin ochi 
cu lichid. Adăugați tempera
tura. aburii, locul redus de 
manevră, după două

ridicat miinile 
poate

a spus lăcătu- 
oprirea

locul lui obișnuit de 
Sau cel puțin așa ju- 
înainte. I-am si zis, 
glumă, mai în serios 

— povestește tovarășa Ma
nea. Ce credeți că 
puns ? :

— La nevoie, locul 
muncă este fabrica, 
anumit loc din ea.

Am mai primit 
răspunsuri. Unul 
de la șeful unei _ _ __
tineret de la întreprinderea 
de utilaj greu „Progresul". 
Se numește Petruș Turcu și 
este de meserie electrician. 
El. împreună cu cei 11 tineri 
din subordine și sub condu
cerea maistrului Vasile Ne- 
goiță, au lucrat cîteva dumi
nici la rînd pentru înlocuirea 
unor rețele electrice care, 
prin desele căderi. începuse
ră să perturbeze producția.

Am povestit cele de mal 
sus tovarășului Ion Alexan
dru. șeful fermei nr. 4 și se
cretarul comitetului de partid 
de la I.A.S. Stăncuța, cea 
mai mare întreprindere cul
tivatoare de orez 
nia.

— Sînt cazuri 
întotdeauna este 
astfel de intervenții. Acestea 
apar o dată 1a nu știu cit 
timp. Desigur, sînt excepții 
care confirmă regula pentru 
că la greu ii cunoști pe oa
meni. profilul lor moral, aș 
adăuga însă că ceea ce mi 
se pare foarte important 
este conștiința datoriei ma
nifestată simplu, nezgomotos, 
nesporadic, nu la ocazii 
speciale, ci în ani îndelun
gați. în vieți de muncă. Am 
avut aici un inginer, deose- ' 
bit de dotat. Pe Gavril Dra- 
goș. Muncitor, preocupări 
multiple, săritor la nevoie. 
Trei ani s-a comportat ex
celent. Dar... ne-a părăsit. 
Sigur, aici. în baltă, mai ales 
pe la începuturi, condițiile 
de viață nu erau de invidiat. 
Sînt convins că asta nu jus
tifică evadările. Conștiința 
datoriei trebuie să fie rezul
tatul unei activități morale

rzM * uha ;».T '<■■■Am consemnat aici răspun
surile la întrebarea : Ce în
țelegem prin conștiința da
toriei ? Am întrebat oameni 
care diferă sub multe, foar
te multe incidente. Insă oa
meni care înțeleg că este de 
datoria lor ca, așa cum sub
linia recent tovarășul Nicolae 
Ceausescu. în cuvîntarea 
rostită în fata cetățenilor de 
la Tulcea. „fiecare la locul 
său de muncă să acționeze 
cu deplină __
spirit de disciplină, 
a face ca întregul 
să se prezinte 
tot mai mari, 
astfel la dezvoltarea 
rală a patriei".

Adică oameni a căror da
torie împlinită o atestă nu 
vorbele, ci platina faptelor.

a răs-

meu de 
Nu un

astfel 
dintre 
echipe

de 
ele 
de

din Roma-

limită, nu 
nevoie de

răspundere. în 
pentru 

colectiv 
cu succese 
contribuind 

gene-

Numeroși cititori se înscriu, în continuare, în 
dezbaterea PROIECTULUI LEGII PRIVIND RECRUTAREA 
Șl REPARTIZAREA FORȚEI DE MUNCĂ șl a PROIEC
TULUI LEGII PRIVIND ÎNCADRAREA ÎNTR-O ACTIVI
TATE UTILĂ A UNOR PERSOANE APTE DE MUNCĂ.

in aceastăTema predominantă a corespondenței care nl se adresează 
perioadă continuă să fie, în mod detașat, dezbaterea însuflețită a proiec
telor de legi referitoare la încadrarea în muncă. Adeziunea sinceră, mani
festată prin cuvinte emoționante, se 
litate față de perfecționarea tuturor 
împărtășirii publice a experienței de 
derii fiecăruia față de el însuși șl de 
lui nou, atitudinea exigentă pentru 
muncii și vieții comuniștilor se alătură conștiinței civice de a înțelege, in
terpreta șl completa spiritul șl 
mitate cu practica statornică a 
mocrația socialistă.

împletește cu spiritul de responsabi- 
tipurilor de raporturi sociale, dorința 
viață se asociază cu ideea răspun- 
cei din jur in sensul formării omu- 

consolidarea principiilor șl normelor

litera normelor legale propuse, în confor- 
consultărll maselor, ce caracterizează de-

d-a• Eu slnt muncitor constructor 
lucrat pe multe șantiere 
in momentul de fată 

în construcții la o în- 
din Brașov. Mă mmdresc 
meserie. Cînd merg prin

17 ani. Am 
ale țării și 
lucrez tot 
treprindere 
cu această __  __ „
țară, într-o excursie sau în interes 
de serviciu, ori ocazional, este im
posibil să nu trec și pe la un obi
ectiv la care am contribuit și eu.

Odată cu dezvoltarea economică a 
țării s-au ridicat centre industriale, 
orașe noi și mari. Cu această oca
zie s-au format oameni devotați 
construcției noastre socialiste. Ora
șul în care lucrez. Brașov, este un 
oraș frumos, industrial, oraș plin de 
viață, care te învață să trăiești, oraș 
în care găsești să muncești, găsești 
tot timpul ceva nou. Ce poate fi 
mai frumos, mai înălțător pentru 
om ?

iar ocuparea lor prin încadrări di
recte să fie comunicată în 
de 24 ore. pentru a 
emiteri de repartiții 
locuri unor persoane

termen 
nu se produce 
pe respectivele 
din evidentă.

Alexandru
șef birou forțe de muncă,
D.P.M.O.S. Olt

MÎNDROC

Vaslle SIMION
Brașov

• Proiectul Legii privind Încadra
rea într-o muncă utilă a unor per
soane apte de muncă cuprinde într-o 
reglementare succintă, dar armonioa
să situația tuturor persoanelor neîn
cadrate în producție, îndatorate să 
răspundă celei mai elementare obli
gații cetățenești, aceea de a munci, 
de a contribui la progresul generalei 
societății, de a-și asigura o existen
ță onestă, conformă cu principiile 
eticii socialiste.

în cele ce urmează mă voi referi 
pe scurt ia situația persoanelor care 
au fost condamnate, în legătură cu 
care (prin art. 9 din proiectul Legii 
privind recrutarea și repartizarea 
forței de muncă) se statornicește o-- 
bligația organelor Ministerului 
Interne de a comunica. înainte 
eliberare, direcțiilor pentru proble
me de muncă și ocrotiri sociale date 
privind situația personală si califi
carea lor profesională, pentru a fi 
avute în vedere la repartizarea in 
producție.

în legătură cu această problemă 
șocotesc necesară înlocuirea terme
nului de îndată, menționat în art. 6 
(1) din proiect prin indicarea unei 
perioade minime — 20 zile de pildă 
— suficientă pentru fostul condam
nat pentru a-și manifesta opțiunea, 
pentru rezolvarea unor multiple o- 
bligații premergătoare angajării pro- 
priu-zise (vizite medicale, situația lo
cuinței, a buletinului de identitate 
etc.), care temporizează clarificarea 
situației sale.

Un asemenea termen ar fi de na
tură să contribuie la încadrarea ne- 
intîrziată a fostului condamnat și să 
facă eficiente dispozițiile art. 7 din 
proiect în legătură cu urmările unui 
refuz nejustificat de încadrare în 
muncă.

Textul amintit 
zul de angajare 
tematic". Atunci 
foști condamnați 
nu trebuie să mai fie „sistematic", ci 
doar „insuficient motivat". Consider, 
de asemenea, că refuzul de încadra
re al foștilor condamnați n-ar mai 
trebui să fie pus in discuția vreu
nei adunări cetățenești, sesizarea in
stanței urmînd să se producă ori de 
cite ori acest refuz nemotivat s-a 
manifestat la expirarea termenului 
indicat mai sus.

Pentru activitatea de reinserțic 
socială a unor asemenea categorii 
de persoane sînt necesare măsuri e- 
ficiente și prompte, deoarece numai 
astfel se poate considera că procesul 
de reeducare este împlinit.

• Sînt căsătorit și am 3 copii. So
ția a fost casnică, iar în prezent, 
după intrarea celui de-al doilea co
pil în facultate, lucrează și ea ca 
lăcătuș.

Copilul cel mare e lăcătuș monta- 
tor la Depoul C.F.R. Craiova. Soția 
lui e muncitoare și ea. Se află la 
easa lui și sint tare mulțumit.

Cel de-al doilea copil — absolvent 
de liceu — a vrut să studieze agro
nomia. Nu a intrat la, facultate la 
primul examen. A intrat în produc
ție, s-a calificat ca lăcătuș, a lucrat 
4 ani efectiv, serios. După 4 ani și-a 
realizat visul — a intrat în faculta
tea dorită, vrea să devină ingi
ner agronom. Sîntem tare mulțumiți 
de el, de felul cum muncește și în
vață.

Cel de-al treilea, tot absolvent da 
liceu, a dat o dată examen la me
dicină, nu a reușit și în prezent e 
militar. Va repeta și el exemplul 
fratelui său. va intra în producție, 
se va califica, va lucra pînă va reuși 
la medicină. Deci — tot voință. Și 
dacă nu va reuși 7 Cam așa va zi
ce : un strungar, un frezor de înal
tă calificare creează ceva măreț — 
care cere tot atîta precizie cîtă i se 
cere și chirurgului. Important este 
să te realizezi în viață, muncind în 
profesia ta — oricare ar fi — ca un 
artist și trăind ca un om adevărat.

Și primul copil — lăcătuș — ab
solvent de școală profesională, a de
venit absolvent de liceu la curs se
ral ; într-un timp apropiat urmează 
să devină maistru.

In prezent toți sîntem oameni fe
riciți și ne mîndrim cu munca noas
tră, cu familiile și copiii noștri. 
Există o înțelegere perfectă între noi.

de 
de

Mircea BUNEA

Ion IANCU 
mecanic ajustor.
Depoul de locomotive Craiova

O nouă mașină agricolă va părăsi prestigioasa uzină 
bucureșteană „Semănătoarea", îndreptîndu-se spre ogoa
rele patriei. în imagine, cîțiva din făuritorii ei: lăcătușii 
montatori Ion Cosma, Nicolae Herlea, Aurel Ioana, Tudor 
Florea șl Mihal Nomoloseanu. Ca în atitea alte locuri de 
muncă, unde producția se împletește strîns cu educația, 
șl aici obiectivul fotografic a surprins o secvență în 
care cel mai experimentați împărtășesc cu generozitate 
celor mal tineri din cunoștințele lor profesionale și 

umane

prestigiul uzinei

Nicolae TIC

S. Cristian

pasibil

urmează 
unui caz 
lui. este

str. Franzelari, 
a intrat inițial fără 
apoi i s-au reparti-

Oamenii dau
Li

ggsr

• Studiind cele două proiecte de 
legi, îmi pun și următoarele între
bări legate de aplicarea lor :

Cum poate fi cunoscută situația 
persoanelor care se încadrează di
rect de unitățile socialiste, persoane 
care au fost luate inițial în evidența 
oficiilor forței de muncă, în vederea 
repartizării ? De asemenea — cum 
se va evita ca oficiile forței de mun
că să nu repartizeze persoane din 
evidentă pe posturi deja ocupate 1

Propun ca unitățile socialiste să 
comunice locurile vacante (art. 8, 
alin. 2 din primul proiect) la 
D.P.M.O.S., Oficiul forței de muncă,

precizează că refu- 
trebuie să fie „sis- 
cînd este vorba de 
consider că refuzul

Constantin F1N1CH1U 
președintele secției penale 
a Tribunalului județean Brașov

Rlndurile 
eînt consacrate 
care, prin datele 
ieșit din comun. Un singur 
aspect nu este absolut ine
dit : faptul că este vorba 
despre un escroc.

Faptele comise de cel in 
cauză arată un șir întreg 
de slăbiciunii, fie din par
tea unor oameni care le-au 
cunoscut, fie din partea 
unor organisme Însărcina
te să vegheze la respecta
rea legii in litera și spi
ritul ei. în cele ce urmea
ză nu 
cluzil 
faptul 
mează _ _ 
instanța die judecată).

vom formula con- 
(ținem seama 
că acest caz 
a fii soluționat

de 
ur- 
de 

___  .............. nu 
vom sugera, nici direct, 
nici indireat, soluții, ci vom 
formula citeva întrebări 
pe care le impun realita
tea, bunul simț și revolta 
pe care o încearcă orice 
om de bună credință în 
fața unor manifestări ce 
contravin atit de puternic 
principiilor eticii și 
tății socialiste. Dar 
mai lntîi cazul.

...Dumitru Iancu. 
gestionar, fost șef de 
tate și, mai demult, 
negustor și camionagiu de 
piață a lucrat în anii din 
urmă In mal multe uru-

echi- 
iată

fost 
uni- 
fast

tăți de alimentație publică 
din cadrul I.C.L. Alimen
tara 4 din București (cafe- 
barurile din str. Șepcari, 
din str. 30 Decembrie și 
din Bulevardul 1848). A- 
celași Dumitru Iancu, de
venit, la 9 februarie 1976, 
șef al casei de comenzi 
„ Minerva", pendinte tot 
de I.C.L. Alimentara 4, 
este descoperit, absolut 
dintr-o întîmplare, a îi 
posesorul unei averi de-a 
dreptul colosale in raport 
cu serviciile aduse de el 
colectivității. Spicuim : va
lori bănești, găsite de mi
liție sub linoleumul din 
bucătărie. însumind 500 000 
lei, precum și bijuterii de 
aur, mobilă stil etc. S-a 
mai constatat că Dumitru 
Iancu contractase și pa
tima autoturismelor : în 
circa 7 ani a schimbat 7 
(șapte) mașini : „Fiat- 
1300", „Volga", „Opol" etc. 
Le cumpăra și le revindea. 
Ultima mașină, de care se 
pare că se îndrăgostise 
în mod sincer, este un au
toturism 
diesel automatic (4-B-451) 
cu motor de rezervă și 
meroase alte piese 
schimb.

O mențiune specială 
cesită însă locuințele sale.

„Meroedes-2_20" 
r 

nu
de

ne-

Ați citit corect: locuințele. 
Fiindcă deținea două. Una 
în str. Franzelari nr. 19 
(suprafața 65 mp), secto
rul 2, iar alta în str. Lon
dra nr. 22 (două came
re, cedate ulterior, prin

in drept Dar dincolo de 
aspectele strict juridice, 
de învinuirile conținute in 
rechizitoriul deja formu
lat, pe care nu-1 mai pre
zentăm, procesul fiind în 
curs, ee impun, citeva în-

cu. dusă dincolo de ori-ce 
limite (petrecerile, plim
bările și chefurile cu amici 
la fel de bine dispuși, 
bind, cum se vede într-o 
fotografie, din paharele 
ținute pe rachete de tenis)

vileag printr-o lmpreju- 
. rare aparent minoră, dar

care demonstrează încă o 
dată că în societatea noastră 
asemenea manifestări nu 
pot dăinui multă vreme. 
Ele se mai pot ivi doar ca

A

In societatea noastră
și necinstea are picioare scurte,..

anchetă
schimb, pentru o garso
nieră mai discretă în str. 
Someșul Rece nr. 1, secto
rul 1). Ambele — locuințe 
din fondul locativ de 
stat — deținute, cel pu
țin aparent, cu acte în re
gulă și pentru care a plă
tit chirie și a încheiat con
tract, ca oel mai 
dintre chiriași.

Ajungînd aici, 
tea pune punct,
de care se ocupă in mo
mentul de față organele

modest
am pu- 
Un caz

trebări izvorî te din fireas
ca nedumerire : cum a ■ 
reușit acest individ să se 
strecoare printre controale 
și să se ascundă de ochii 
opiniei publice, să sfideze 
atit de grosolan principiile 
eticii

In
cum 
rirea 
n-au 
așa cum era firesc, cum era 
de așteptat, în sensul ca 
opulența lui Dumitru Ian-

și echității socialiste? 
primul rînd, modul 
s-a produs descope- 

cazului :
fost

lucrurile 
date în vileag

să bată, în sfirșit, la ochi 
celor din jur și de la în
treprindere. Nu, din păca
te, D.I. n-a fost demascat 
ca urmare a unei atitudini 
active a celor din jur. din 
întreprindere, a organelor 
care trebuiau să vegheze 
la respectarea legilor, a 
eticii și echității (deși, cu 
cîțiva ani în urmă. în 1971, 
a mai fost reținut și cer
cetat pentru deținere de 
valută). Fostul șef de la 
„Minerva" a fost dat în

un reflex al tolerantei, al 
superficialității unor con
troale, dar nu pot avea 
viață lungă. Așa cum s-au 
petrecut lucrurile și în 
zul de față. A trecut 
tr-o zi prim unitate un 
spector de la Inspecția 
mercială și auzind că 
sînt măsline a avut inspi
rația unui control în piv
niță. Rezultatul : citeva 
butoaie și 280 de pungi e- 
rau puse bine. Ce a urmat, 
n-a fost decît decăderea

ca- 
in- 
in- 
co- 
nu

rapidă a unui 
anvergură.

Nedumerirea 
ruie. Cum e 
faptele unui asemenea in
divid să fie descoperite 
întîmplător, cînd ele erau 
de o asemenea amploare 
incit nu puteau trece în 
nici un caz neobservate ? 
D. Iancu a fost cercetat de 
două ori (în 1971 și în 1975) 
pentru a justifica proveni
ența unor bunuri, în con
formitate cu Legea nr. 
18/1968, și de fiecare dată 
a apărut în fața obștii cu 
certificat de om cinstit, dar 
și-a 
făcînd 
putea 
de Ia 
de piele, pînă la 
bile.

Și tot o Întrebare, stâr
nită de aceeași nedumeri
re, de aceeași firească ne
mulțumire, este și. urmă
toarea : cum s-a ajuns la 
situația de a se atribui 
aceluiași individ două lo
cuințe cu chirie ? Ba. mai 
mult, să i 6e aprobe cind 
extindere în str. Londra 
(„împreună cu soția nele
gitimă"), cu toate că in
spectorul de. la spațiu nota 
că l-a căutat de cinci ori 
Si nu l-a găsit la adresă,

continuat 
speculă cu 
vinde și 
casetofoane

afacerile, 
tot ce se 
cumpăra, 
si haine 
automo

unde 
acte, 
zat 12 mjp, care s-au fă
cut în prezent... 65 ? Be
neficiind chiar și aici de o 
extindere in spațiul unei 
fantomatice mătuși pe care 
nimeni, nici dintre vecini, 
nici de la centrul ICRAL 
nu-și amintește s-o fi vă
zut vreodată și totuși a 
fost atit de generoasă in
cit i-a cedat 

întrebările 
pune 
multe, 
aici nici lista 
relatarea altor 
fireasca grijă 
intra în aspecte 
de competenta 
menite să ____ __
Clarificările pe care le va 
aduce procesul ne vor da, 
fără îndoială, posibilita
tea să aducem la cunoș
tința opiniei publice odată 
cii sentința și concluzii cu 
privire la atitudinea unor 
oameni care, puși să ve
gheze la respectarea legii, 
la asigurarea unui climat 
moral sănătos, au dovedit 
grave scăderi ale vigilen
ței, ori de-a dreptul tole- 
ranDÎnu POPESCU

Dumitru TIRCOB

camera 
oe se 

sînt cu mult __
Nu vom continua 

nici 
din 
nu 
țin

ei. 
pot 

mai
lor. 
fapte.

de a 
care 

organelor 
aplice legea.

• Sînt un tînăr comunist, munci
tor la întreprinderea chimică „Car- 
bosin" din Copșa Mică. Nu am o 
vechime prea mare în muncă (am 
absolvit școala profesională în 1972) 
dar în puținii mei ani de activitate 
am îndrăgit foarte mult meseria, oa
menii cu care lucrez, am înțeles ce 
înseamnă satisfacția muncii și am 
trăit din plin bucuria de a fi apre
ciat de cei din jur pentru strădaniile 
tale. Tocmai de aceea am primit cu 
satisfacție cele două proiecte 
puse în dezbaterea întregii 
națiuni socialiste. Și eu, ca 
cei ce muncesc, sînt indignat
tudinea retrogradă a celor — puțini, 
e drept — ce fug de muncă și con
sider că prin transpunerea în viață, 
a prevederilor acestor proiecte vor 
înțelege și aceștia că nimic nu este 
mai onorabil in viața unui om decît 
MUNCA. De aceea, consider că 
adoptarea lor ca legi trebuie să se 
facă neîntîrziat și mă angajez să 
particip efectiv, alături de ceilalți 
comuniști și oameni ai muncii la 
aplicarea lor în practică.

de legi 
noastre 
și toti 
de ati-

Mikl DOROGA 
lăcătuș, Copșa Mică

• Ca juristă, apreciez că cele două 
proiecte de acte normative — pri
vind recrutarea și repartizarea forței 
de muncă și încadrarea într-o muncă 
utilă a unor persoane apte de muncă 
— se înscriu în sfera cerințelor de 
perfecționare a legislației noastre so
cialiste în vederea asigurării cadru
lui juridic cel mai adecvat în toate 
domeniile vieții sociale și economice.

In urma studierii atente a celor 
două proiecte de legi, care au tre
zit un larg ecou în rîndul opiniei pu
blice, propun ca prevederile aces
tora să fie cuprinse într-un singur 
act normativ, ținând seama de 
că ele reglementează domenii 
tivitate similare și au același i

Ediția LAZAR 
notar-șef ai sectorului 
București

! faptill 
de ac- 
SCOp.
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IMPORTANTE CONTRIBUȚII ROMÂNEȘTI
LA UN MARCANT EVENIMENT ȘTIINȚIFIC

Astăzi se deschid, în Capitală, lucrările celui de-al II-lea Congres 
internațional de tracologie. Organizat sub egida Asociației internațio
nale de studii sud-est europene și a Academiei de științe sociale și 
politice din Republica Socialistă România, această prestigioasă mani
festare științifică internațională va reuni peste 300 de participant din 
16 țări ale lumii. Pentru a răspunde interesului cu care este așteptat 
congresul atît in cercurile de specialitate, cit și în rîndurile publicului 
larg din țara noastră, ne-am adresat tovarășului prof. univ. dr. docent 
Dumitru BERCIU, vicepreședinte al comitetului de organizare, 
rugîndu-1 să ne vorbească despre problematica congresului și, in con
text, despre contribuțiile cercetătorilor români la progresul studiilor 
de tracologie.

Noul cămin cultural din comuna Odoreu, județul Satu-Mare Foto : S. Cristian

DIVERS

— Preocupările și eforturile pen
tru cercetarea istoriei tracilor si. cu 
deosebire a geto-dacilor, ramura 
nordică a marelui trunchi tracic — 
a subliniat interlocutorul — au în
delungate și bogate tradiții în țara 
noastră, ceea ce se explică prin in
teresul firesc pentru cunoașterea o- 
riginilor străvechi ale poporului ro
mân, a temeliilor pe care el s-a clă
dit.

Sînt bine cunoscute, bucurindu-se 
de o înaltă apreciere pe plan inter
național, contribuțiile aduse in acest 
domeniu încă de Bogdan Petriceicu 
Hasdeu, Alexandru Odobescu. Grigo- 
re Tocilescu, cu a sa remarcabilă lu
crare „Dacia înainte de romani" 
(1880) — cea dinții sinteză științifi
că de mari dimensiuni despre geto- 
daci, Ion Andrieșescu Și. cu deose
bire. Vasile Pârvan, autorul „Geti
cii" (1926), prin care, după fericita 
expresie a lui Lucian Blaga, s-au 
împrăștiat neguri ale trecutului de 
pe două milenii de istorie româ
nească. Prin strădania lor neobosită 
s-a creat o solidă școală arheologică 
românească ; în primele decenii ale 
veacului nostru s-au întreprins am
ple campanii de cercetări si săpă
turi, conturindu-se un șir de con
cluzii extrem de valoroase privind 
autohtonia tracilor în regiunea car- 
pato-balcanică, apartenența geto- 
dacilor la marea familie tracică.

Un puternic avint au cunoscut cer
cetările de tracologie în perioada 
postbelică, în contextul general al 
dezvoltării întregii noastre științe 
istorice. Potrivit unui olan unitar ce 
urmărește elucidarea problemelor

fundamentale ale istoriei vechi a 
patriei noastre, au fost deschise 
zeci de șantiere arheologice : In mai 
multe sute de localități s-au efec
tuat acțiuni de salvare, sondaje si 
recunoașteri arheologice, toate sol
date cu un imens si deosebit de va
loros material arheologic.

Pe baza lor. știinta istorică româ
nească a adus notabile precizări cu 
privire la perioada de constituire a 
tracilor, ca neam 
dezvăluit existenta, alături de cul
turile tracice deja cunoscute, a al
tora noi pe întregul teritoriu româ
nesc — Verbicioara Coslogeni, Zim- 
nicea, Costișa etc., evidențiind noi 
elemente de unitate a lumii tracice, 
în cadrul congresului vor putea fi 
astfel prezentate date referitoare la 
evoluția acestor culturi de-a lungul 
epocii bronzului și trecerea lor trep
tată, graduală. spre prima epocă a 
fierului, punîndu-se în evidentă ori
ginea autohtonă a făuritorilor civili
zației acestei epoci. De o deosebită 
însemnătate este concluzia că In se
colele VII—VI î.e.n. în cadrul lumii 
tracice s-a conturat ca o unitate dis
tinctă ramura tracilor de nord, din 
care s-au constituit geto-dacii. amin
tiți în izvoarele scrise chiar la sfirsi- 
tul acestei perioade.

în chip firesc, atenția cercetători
lor români s-a eoncentrat spre stu
dierea istoriei geto-dacilor : în urma 
marilor campanii de săpături de la 
Popești-Arges. Penița, Grădiștea 
Muncelului, Piatra Craivii. Tilișca, 
Bănița. Bîtca Doamnei. Cotnari, Băr
boși, Pietroasele. Cirlomănești și din 
alte nenumărate locuri, se cunosc

indoeuropean. a

CRITICA DE FILM
(Urmare din pag. I)

Cum răspunde critica noastră aces
tor deziderate ?

Un sondaj în paginile revistelor 
noastre de cultură și artă ne arată 
un tablou relativ neomogen și dis
continuu, cu aspecte interesante, dar 
și cu evidente carențe. In primul 
rînd, este de semnalat faptul că pre
ocuparea pentru arta filmului apare 
ca reală și constantă în revistele din 
Capitală, cele din provincie, cu rare 
excepții, publicind sporadic — in 
medie cam de două ori la zece nu
mere — cite o cronică sau cite un 
comentariu, și acelea ftc țțn spațiu 
destul de redus. Fenomenul ni se 
pare demn de luat în discuție, el re- 
flectind o mai veche concepție, po
trivit căreia activitatea critică tre
buie întreprinsă sistematic numai 
acolo unde „se face" filmul, adică în 
Capitală. Or. actul critic, care 
este într-o mare măsură un dialog 
instructiv cu publicul, ar trebui să 
fia dezvoltat cu aceeași intensitate 
pretutindeni unde oamenii vin în 
contact cu această artă. Mai este 
oare nevoie să amintim că filmul 
este produsul artistic cel mai răs- 
pindlt pe intreg cuprinsul țârii ? Ca 
să nu mai vorbim de faptul, amintit 
și cu alt prilej, că, azi, avem în toate 
zonele țării o mișcare cinematografi
că permanentă și tot mai efervescen
tă : einecluburi, cercuri de cinefili, 
gale urmate de discuții, întîlniri ale 
cineaștilor cu spectatorii etc. Toate 
acestea — în general tratate informa
tiv sau impresionist în diverse pu
blicații — ar trebui să constituie 
puncte de pornire pentru dezbateri 
teoretice, pentru evaluări 
pentru un permanent dialog cu citi
torii.

Cum procedează, în general, criti
cii noștri ? în primul rind ei infor
mează : cu rare excepții, povestesc 
mai întîi subiectul, potrivit harului 
de narator al fiecăruia, după care se 
lansează în comentarii critice, formu- 
lînd, eventual, concluzii estimative. 
Din păcate, chiar și în cazurile cind 
se excelează prin talentul de a cap
ta interesul cititorului, se face re
marcată o lacună generală a criticii 
noastre : lipsa analizei ideologice a- 
profundate a peliculelor comentate, 
a situării operei în perimetrul filozo
fic care a generat-o, în concordanța 
sau opoziția cu viziunea despre artă 
a societății noastre, a politicii noas
tre cultdral-educative.

Tocmai pentru că nu întreprinde 
asemenea investigații, critica noastră 
de film se dovedește adesea plată, 
exprimînd banalități în locul ana
lizei pasionate a resorturilor ideo
logice și estetice. Din această cau
ză și întîlnim, în cronici, formu
lări neglijente, plictisite, cum este, 
de pildă, cea care apreciază. în
tr-o revistă, că o peliculă are „șan
se de amplu interes public", că o 
interpretare este „de mare firesc", 
sau că debutul unui regizor reprezin
tă „intrarea în film" a regizorului 
respectiv. Tot astfel, un documentar 
ît pare cronicarului : original, ironic 
și sarcastic pe adresa superstițiilor" 
— și exemplele ar putea continua. 
La fel cum pot fi produse multe 
exemple de încercare a evitării 
banalului prin... false descoperiri.

Nu poate fi trecut cu vederea 
faptul că, în raport cu o perioa
dă mai Îndepărtată, critica noastră 
de film nu mai păcătuiește prin 
pretenția de a «„normativă", dogma
tică, exclusivistă, aceasta nu presu
pune însă abandonarea funcției 
orientative, tratarea superficială a 
fenomenului, evitarea profunzimii 
analitice, a lărgimii de orizont cul
tural, a rigorii științifice, a pasiu-

critice,

nii în obținerea unei cît mai elevate 
ținute expresive. Cauza acestei stări 
de lucruri trebuie căutată, credem, 
în primul rînd, în faptul că în cri
tica noastră nu există incă o bine 
definită conștiință a unității de (el, 
fapt care duce la lipsa unității de 
acțiune. Criticii acționează adeseori 
nu convergent, ci în paralel, demer
surile lor avînd. astfel, șansa să se 
întilnească la... infinit. De asemenea, 
criticii nu sint. in general, temeinic 
informați asupra situației de pe pla
touri. Ei ar trebui să se considere 
implicați în procesul creației, să cu
noască scenariile, să urmărească di
versele etape ale elaborării filmului, 
ajutind, intr-un mod propriu profe
siei sale, la îmbunătățiri — ceea ce, 
în prezent, nu se prea intimplă. Toc
mai de aceea, nici confruntările de 
idei, din care să scapere adevărul, nu 
sint prea frecvente. De aici, poate, si 
faptul că mult prea rar apar indi
vidualități pregnante în critica de film, 
personalități formate în confruntările 
principiale, în focul dezbaterii „la 
idee" și „la obiect". (In paranteză fie 
spus, atitudinea de ignorare a ab
solvenților secției de artă și metodo
logia spectacolului, adică a cadrelor 
pregătite tocmai in acest sens, este 
cel puțin bizară, subaprecierea a- 
cestora împiedicînd, credem, perma
nenta și fireasca împrospătare valo
rică, determinantă, ca în orice dome
niu, și pentru progresul ramurii de 
activitate în discuție).

De remarcat, de asemenea, că, la 
unele publicații, eseul, articolul de 
intervenție, analiza, ancheta de spe
cialitate, studiul de sinteză par a lipsi 
din planurile redacționale. Și nu nu
mai ale revistelor „de cultură". în 
general. De pildă, caietele semestria
le „Studii șl cercetări de istoria artei 
— seria teatru, muzică, cinematogra
fie", care rezervă cel mult o treime 
din pagini filmului, ar trebui, credem, 
să se orienteze și către probleme de 
actualitate, nu doar către cele de is
toria filmului. La. fel cum -problema 
poate fi rezolvată și printr-o reo- 
rientare a „Caietelor de documentare 
cinematografică" ale Arhivei națio
nale de filme — actualmente bazate 
aproape exclusiv pe traduceri'— că
tre un profil deschis colaborărilor 
originale românești.

Dar, desigur, oricîte noi condiții 
organizatorice ar fi create, pentru 
afirmarea și dezvoltarea criticii noas
tre de cinema hotărâtoare rămîn o- 
rientarea principială, programatică a 
acesteia, stabilirea unui punct de 
vedere comun, a unei mai pregnan
te „conștiințe de breaslă", cu impor
tante răspunderi în frontul ideologic, 
a unui impuls unitar, care să dez
volte individualități critice diverse 
în cadrul, comun tuturor, al comba
tivității militante, favorită din incre- 
derea in posibilitatea de înflorire șl 
afirmare a artei filmului in Româ
nia socialistă, încredere pe care 
partidul nostru o afirmă cu Înțelept 
și generos optimism.

Desigur, asemenea deziderate pot 
fi valabile pentru critica oricărui 
alt domeniu artistic. Dar, credem, ca 
reflex al unei arte prin excelență a 
mișcării, a dinamismului, critica de 
film trebuie să fie ea însăși cea mai 
dinamică, în ritm cu necontenitele 
prefaceri din societate și din cultu
ra națională. Cei dintîi care au da
toria să lupte pentru consacrarea 
locului și rostului lor sînt înșiși cri
ticii cinematografici, justifieîndu-și 
astfel existența de categorie de sine 
stătătoare, necesară și funcțională, 
aptă să rotunjească în mod adecvat 
imaginea în continuă evoluție a unei 
vieți cultural-artistiee complexe care 
tinde, in nobil efort, 8ă devină com
pletă.

bine acum un șir de aspecte impor
tante privind evoluția civilizației 
geto-dacilor. structura vieții lor so- 
cial-economice. relațiile lor cu alte 
civilizații ale vremii. Ideea majoră 
care se desprinde din aceste cerce
tări. și care-și va găsi relieful cu
venit în comunicările prezentate de 
specialiștii români la congres, este 
aceea că geto-dacii au făurit o civi
lizație de un înalt nivel, o cultură 
materială profund originală, cpnfir- 
mindu-se astfel cuvintele scriitoru
lui grec Dio Chrysostomul care spu
nea despre geto-daci că „sînt mai 
înțelepți decît aproape toti barbarii 
si mai asemenea grecilor*'.

Deopotrivă va fi evidențiată ideea 
că lumea geto-dacică a constituit o 
mare unitate etnică, lingvistică si 
culturală ; tocmai pe temelia acestei 
unități s-a putut înălța statul dac 
condus de Burebista — „cel mai 
mare dintre regii Traciei", cum il 
numeau contemporanii săi ; tocmai 
ea explică forța acestui stat, atitudi
nea sa 
care a 
roman.

între 
românească se prezintă la 
se înscriu și cele privitoare la pro
cesul de romanizare pe cuprinsul 
Daciei. Au fost dovedite, cu o mare 
bogăție de argumente, forța si in
tensitatea deosebită a acestui pro
ces. precum și faptul că. început cu 
peste un secol și jumătate înainte 
de cucerirea romană si continuat, 
pentru anumite zone. încă aproape 
170 de ani după „retragerea aure- 
liană". el a cuprins importante re
giuni și dincolo de frontierele Da
ciei Felix, în sfera de influentă ro
mană fiind atrași treptat si dacii 
liberi de pe teritoriile reprezentate 
azi prin Moldova. Bucovina. Mara
mureș. Crișana. Au fost, de aseme
nea. lămurite rolul și locul dacilor 
liberi în refacerea unității de odi
nioară a lumii dacice prin făurirea 
unei unități de factură nouă, daco
română. în sfîrșit, cercetarea arheo
logică românească a dovedit, alături 
de alte discipline istorice, rolul activ 
al populației daco-romane în seco
lele III—IV e.n., faptul că civiliza
ția acestei perioade este rodul crea
ției autohtone, poartă pecetea adin- 
că a „oamenilor pământului". după 
expresia lui Iorga.

Avem convingerea că cele aproa
pe 150 de rapoarte și comunicări pe 
care oamenii de știință români le 
vor prezenta la cel de-al II-lea Con
gres internațional de tracologie vor 
contribui la integrarea în circuitul 
științific internațional a celor mai 
noi cîștiguri ale cercetării tracolo- 
gice românești, și, prin aceasta. Ia 
progresul neîntrerupt al investiga
țiilor întreprinse pe plan internațio
nal pentru cunoașterea cit mai pro
fundă a unei strălucite civilizații a 
antichității.

demnă și rezistenta dirză pe 
opus-o puternicului imperiu

rezultatele cu care cercetarea
congres

Convorbire consemnată
Silviu AC HIM

de

Sub acest titlu sugestiv 
și cuprinzător a apărut, 
recent, una din cele mai 
remarcabile încercări de 
sinteză întreprinse in 
cîmpul Istoriei artei româ
nești din ultimele trei de
cenii. Cartea aparține lui 
Răzvan Theodorescu. Un 
imens tablou al mileniului, 
care, după lectură, apare 
dacă nu în întregime cla
rificat, in orice caz definit 
de direcțiile unor linii de 
forță limpezite în evoluția 
lor. Cei o mie de ani. pri
viți din unghiul creației 
artistice desfășurate pe pă- 
mintul românesc, se înfă
țișează cititorului ca una 
din marile „aventuri" ale 
civilizației europene, in 
care așezămintele de viață 
și de artă statornicite aici 
de milenii au fost, la o a- 
nume răseruce a istoriei, 
străbătute de lucirile de
seori deconcertante ale ar
tei popoarelor migratoare, 
pornite din stepele eura- 
siatice, purtînd cu ele a- 
mintirile marelui spațiu de 
civilizație iraniană, dar și 
a centrelor bizantine.

în tot acest lung răstimp, 
spațiul carp ato-danubian a 
continuat să fie locuit de 
aceeași străveche populație 
autohtonă, daco-romană la 
început, apoi românească, 
rămînind neabătută pe 
locurile și în așezările ei, 
continuindu-și destinul is
toric, 
tolelor 
tocmai 
mină 
istoriei _
tenția asupra dăinuirii pină 
tîrziu. în secolul al VIII- 
lea, a „amintirilor clasice 
in timpuri premedievaLe" 
(Capitolul 1), fie că indică 
prezența statornică a Ro
mei și Bizanțului în „arta 
tezaurelor «barbare»" din 
spațiul carpato-danubian 
(Capitolul 2), implicînd, 
deci existența, nu a unor 
„legături", ci a continuită
ții de civilizație, cu toate 
„întunecările" temporare, 
în spațiul și timpul istoric 
al românilor. Socotim, de 
pildă, remarcabilă sublinie
rea ideit de continuitate 
culturală pe care o face 
Răzvan Theodorescu cu

Structurarea capi- 
cărții năzuiește 

să pună în lu- 
această realitate a 
— fie că atrage a-

într-un
Recent s-a deschis în 

Capitală magazinul de 
produse dietetice „Pre
mial" (in fotografie) 
din str. Academiei nr. 
4, unitate de prezenta
re a Departamentului 
industriei alimentare, 
care vine în întâmpi
narea cerințelor unor 
largi categorii de con
sumatori. Unitatea o- 
feră pentru început 
peste o sută de sorti
mente din toate sec
toarele producției ali
mentare — panifica
ție, lactate, preparate 
de carne, conserve de 
carne, de pește, de le
gume, de fructe, pro
duse pentru sugari și 
copii, siropuri și dul
ciuri medicinale, nec- 
taruri, bere slab al
coolizată. Funcționea
ză și un mic raion cu 
produse dietetice 
„Gospodina" etc. Fie
care produs este înso
țit de o etichetă de raft 
în care se oferă con
sumatorilor explicații 
privind valoarea ener
getică în calorii, com
poziția și un sfat prac
tic legat de afecțiunea 
pentru care se reco
mandă. Pe o măsuță 
stau la dispoziția

no

Cui
încredințați 
volanul ?

I 
I
I
I

• IALOMIȚA. Membrii forma
ției teatrale sătești „Urmașii" 
din Smirna, au întreprins un 
turneu în comunele Grivița, Tra
ian, Amara, Scînteia, Iazu, Slo
bozia cu piesa „Picătura de ve
nin" și cu montajul literar-artis- 
tic „Dram din vatra satului". La 
muzeul județean din Slobozia a 
avut loc vernisajul expoziției de 
pictură Alexandru Seferovici. 
• CARAȘ-SEVERIN. „Forme și 
metode noi în activitatea cine
matografelor pe 16 mm“ este 
tema unei consfătuiri care a a-

vut loc la Reșița cu participarea 
reprezentanților întreprinderilor 
cinematografice din țară. A fost 
prezentat un „proces cinemato
grafic" la filmul „Instanța ami
nă pronunțarea". Casa județea
nă de cultură a sindicatelor a 
găzduit simpozioanele : „Omul 
— valoarea supremă a societății 
noastre socialiste". „România in 
lume, demnitate și prestigiu", 
precum și o dezbatere pe tema 
„Activitatea ideologică, parte in
tegrantă a procesului de edifi
care a societății socialiste multi
lateral dezvoltate in tara noas

prilejul evocării vechiului 
lăcaș principal de cult al 
mînăstirii Neamțului. în 
același chip, autorul obser
vă continuitatea sistemului 
de decorație al construcții
lor medievale moldove
nești.

Dar Ideea continuității 
este demonstrată, în mod 
programatic, prin luarea în 
considerație de către autor 
a fondului sau a stratului 
„popular" în arta și în cul
tura din spațiul românesc, 
teză dezvoltată încă de 
acum cițiva ani de către

marele înaintaș al acestor 
domenii. Alexandru Odo- 
bescu, a avut-o acum mal 
bine de un secol și pe care, 
foarte oportun, autorul a 
incțus-o in Introducerea sa. 
în argumentarea sa. auto
rul a folosit din plin des
coperiri și cercetări de ul
timă oră : săpăturile și 
studiile realizate pe baza 
lor în Maramureș și Hu
nedoara de Radu Popa, 
cele de te Alba Mia ale 
Iui Radu Haitei, de la Pi
cului lui Soare ale lui Pe
tre Diaconu. de la Nicu-

Răzvan THEODORESCU:

„Un mileniu de artă

Răzvan Theodorescu, și fo
losită acum din plin. A- 
ceastă artă populară, ex
presie a geniului, dar și 
a vitalității și tenaci
tății extraordinare a popu
lației locale românești, 
este fundalul pe Care 
s-a desfășurat întreaga is
torie a culturii și civiliza
ției noastre, , dăinuirea ei 
peste milenii ilustrând și 
faptul că șirul cavalcade
lor migratoare nu a însem
nat decît o unduire de su
prafață, în locurile ușor 
accesibile ale pămîntului 
românesc, interiorul adine 
al ținuturilor locuite de 
populația romanizată, de 
români, rămînînd de fapt 
în afara razei de acțiune a 
cetelor migratoare.

întemeiată pe o vastă bi
bliografie străină și româ
nească, lucrarea folosește 
cele mai noi descoperiri 
arheologice și cele mai re
cente idei avansate în li
teratura de specialitate is
torică și de istoria artei, 
confirmînd în bună parte 
justețea intuiției pe care

lițel ale lui Victor Bau
man, de la Garvăn și Mur- 
fatlar ale lui I. Barnea, 
studiile privind complexe
le rupestre din Buzău și 
Muscel ale lui Pavel Chl- 
haia și Carmen Dumitres
cu. oele privind Cotmeana 
și Neamțu ale lui L. Bă- 
trîna și A. Bătrîna. pre
cum și noile contribuții i- 
conografice și istorice ale 
lui Vasile Drăguț, Sorin 
Ulea, Corina Nicolescu. A- 
cestea și alte multele se 
constituie în verigi traini
ce, adăugîndu-se marelui 
corp de informații pe care 
știința Istorică din anii 
noștri le-a strîns. cu aju
torul substanțial al statu
lui, în temeiul indicațiilor 
date de conducerea de par
tid și de stat cu privire Ia 
sarcinile ce stau în fața 
istoricilor români.

Titlul ultimului capitol 
al cărții, al 5-lea — „Cli
mat de artă «internaționa
lă» Ia Dunărea de Jos in 
preajma anului 1 400“ — ni 
se pare a putea fi cu în
dreptățiră «xtina asupra

întregil lucrări. Intr-ade
văr, din lectura deseori 
pasionantă a paginilor 
frumos ilustrate, reiese 
limpede marea circula
ție a curentelor de artă, a 
ideilor, a motivelor și chiar 
a oamenilor, in cursul 
acestui ev, „întunecat1* 
doar prin mulțimea știri
lor contradictorii, care au 
dus, deseori. în treout, la 
confuzii. Vastul material 
european parcurs si pre
zentat de autor, folosind 
cele mai variate surse, iz
butește să sugereze exis
tenta „coridoarelor cultu
rale", ca și întrepătrunde
rea diferitelor influențe, 
uneori, după părerea noas
tră. prea accentuate, atunci 
cind este vorba, de pildă, 
de discutarea relațiilor 
noastre cu „sudul dună
rean". Considerăm că noi 
făceam parte din acest 
mediu de viață Istorică 
foarte complex al sud-es- 
tuluii european în care, să 
nu uităm, trăia o populație 
puternic romanizată. între 
nordul 
rii au 
relații,
— era,

și sudul Dună- 
fost permanente 

în ambele sensuri 
de fapt, aceeași 

lume din punct de vedere 
cultural și artistic — fiind 
foarte greu să afirmăm e- 
xistența unei alte „lumi" 
culturale — dacă nu ar fi 
decît pentru motivul înca
drării acesteia în comple
xul înitr-adevăr mare al 
lumii bizantine. Dar este 
meritul cărții de a deschi
de noi perspective studiu
lui relațiilor culturale și 
artistice, luminind și pe 
cele politice, din această 
parte a Europei.

Apărută în Editura Me
ridiane, în admirabile con
diții grafice, cartea face 
parte din seria „Mari epoci 
de artă" ale României, din 
care a mai apărut volumul 
„Arta preistorică în Româ
nia" de Vladimir Dumi
trescu și din care vor mai 
apărea incă patru volume.

Locotenent-colonelul Anatolia 
Haminschi, șeful serviciului cir
culație al Miliției județului 
Brăila, ne roagă să publicăm în
trebarea din titlu și ne relatează 
cele de mai jos. Ion Cotfusă a 
primit permis de conducere auto 
pe 4 iunie 1976. Pe 19 iunie fl 
fost angajat ca șofer profesionist 
la Stația de utilaj transport 
Brăila și I s-a încredințat o ma
șină cu destinație specială. Deși 
ii observă incompetenta, șeful 
de garaj, Paraschiv Costache, îl 
îndrumă să transporte muncitori 
de la Bacău la Brăila. Ilegalită
țile se înlănțuie. Mașina nu era 
pregătită pentru astfel de trans
porturi, ci pentru mărfuri. La 
ducere, spre Bacău, miliția din 
Adjud, văzîndu-l cum circulă, îi 
reține lui C.I. certificatul de în
matriculare. In loc să facă cale 
întoarsă si să tragă la garaj, șo
ferul, obligat de delegatul între
prinderii, Cibera Ferencz, merge 
înainte. Zis și făcut. De la Bacău 
sint luați pasageri (in număr de
pășind capacitatea mașinii). Pe 
drumul de întoarcere, între co
muna Măcsineni și Brăila, I.C. 
intră într-un pom. Epilog : doi 
morți și doi răniți foarte grav.

Proiectilul
neexplodat

Paul PETRESCU

In fiecare an, mal ales vara. 
In județul Suceava ies la ivea
lă diferite materiale explozive, 
rătăcite prin locuri dosnice încă 
din vremea războiului. Răspun- 
zind chemării organelor de spe
cialitate, căi mai multi cetățeni 
anunță miliția imediat ce gă
sesc asemenea obiecte. Lucruri
le se rezolvă pe loc, în intere
sul securității tuturor. Uneori 
insă, cei care dau de materia
lele aducătoare de moarte sînt 
tentați să se convingă singuri 
(și pe pielea lor) dacă mecanis
mul mai funcționează. Atunci 
au loc accidente grave, ca în 
cazul forestierului Nicanor 
Niga. Acesta, descoperind în 
pădure un proiectil neexplodat, 
i-a lovit focosul cu țapina. Re
zultatul : a fost grav rănit, 
amputindu-i-6e picioarele.

PRODUSELE DIETETICE Schimbarea

magazin
cumpărătorilor plian
te și broșuri de edu
cație sanitară din pro
filul alimentației pe 
teme de prevenire și 
combatere a unor a- 
fecțiuni. De cîteva 
ori pe săptămină o 
asistentă dieteticiană 
de la clinica de boli 
de nutriție „G. Canta- 
cuzino" acordă în uni
tate' consultații pe 
teme de alimentație 
rațională dietetică. 
După cum am mai 
fost informați, Insti
tutul de oercetare și 
proiectări pentru chi
mia și industria ali
mentară urmărește si 
controlează 
giile de 
produselor 
depozitarea, 
tarea și 
lor. După cum se 
vede, au fost luate 
măsuri ca să nu fie 
reeditate unele expe
riențe nereușite. Ă- 
vem în vedere-, faptul 
că chiar în același 
local a mai fost or
ganizat un asemenea 
magazin, 
insă o 
scurtă.

Noua 
primă și

, tehnolo- 
fabricare a 

dietetice, 
prezen- 

desfacerea

care a avut 
viață foarte

unitate. ca 
singură floa-

al cărui exemplu trebuie urmat
re, nu poate face „pri
măvară" pe tărîmul a- 
provizionării cu pro
duse dietetice, dar 
poate constitui un 
exemplu ce trebuie 
urmai pentru înlătu
rarea carențelor care 
mențin lipsa de pro
duse dietetice în re
țeaua comercială.

Preocuparea pentru 
asigurarea produselor 
dietetice necesare se 
cere însoțită și de Îm
bunătățirea formelor 
de desfacere a aces
tora, pentru ca ele să 
poată fi găsite de cei 
care au, în primul 
rînd, nevoie de ele. 
Spunem aceasta pen
tru că si pină acum 
au existat preocupări 
pentru crearea unor 
produse dietetice, dar 
după ce că nu erau 
nici în cantități îndes
tulătoare, nici într-o 
gamă variată, o bună 
parte din ele nu ajun
geau la cei cărora le 
erau destinate. Din 
cele aflate la Depar
tamentul Industriei A- 
limentare, de la ingi
nerii A. Nota si V. Tă
tara, vinovat că nu 
sint destule produse 
dietetice ar fi comer-

tul, pentru că „nu co
mandă, nu face pre
zentarea cuvenită, nu 
se preocupă să dispu
nă ce anume produse 
dietetice să se fabri
ce". Pe de altă parte, 
la Ministerul Comer
țului Interior (director 
I. Preoteasa) ni se 
spune: „Noi am des
face totul, dar nu 
primim ; deși, pe un
deva, poate că nu sta
bilim nici noi, exact, 
necesarul, pentru că 
nu-1 cunoaștem bine ; 
dar măcar să avem 
produsele dietetice o- 
mologate, că de vîn- 
dut, le vindem noi".

La I.C.R.A. Bucu
rești ni se arată gra
ficul de livrare a 
conservelor de le
gume, inclusiv a ce
lor dietetice pentru 
trimestrele III și IV 
ale acestui an. în con
formitate cu prevede
rile contractului nr. 14 
încheiat cu fabrica 
din Turnu-Măgurele. 
Contractul, datat 21 
XII 1975, poartă sem
nătura directorului Ion 
Oancea. La 11 iunie 
a.c„ cu adresa nr. 6 095 
semnată de același di
rector, fabrica 
punde : „Nu 
ducem conserve 
tetice" (!?!). Ce 
de disciplină de 
este aceasta ?

In ce privește 
paratele de carne, 
xistă opt sortimente 
asimilate, dar din care 
nu se livrează decît 
salamul parizer diete
tic. Aceeași situație se 
constată și la conser
vele de cârpe. Din sor
timentele asimilate
s-au livrat doar trei. 
Conservele dietetice 
„Mînzat cu legume" 
există suficiente în 
stoc, cu termen de ga
ranție prelungit. De 
ce ? Nu se ține sea
ma de specificul con
sumatorului: este vor
ba de un produs ce

răs- 
pro- 
die- 

fel 
plan
pre- 

e-

nu se cumpără pen
tru familii întregi, ci 
pentru cite o persoa
nă suferindă. Dar care 
diabetic sau suferind 
de altă boală consu
mă, la o masă, 350—450 
grame de astfel de 
conserve ? Aceeași si
tuație o intilnim șl la 
produsele dietetice de 
peste, unde oferta este 
cu mult sub cerințe.

O situație deloc sa
tisfăcătoare întîlnim în 
sectorul de panificație. 
Aflăm că se produc și 
se livrează la coman
dă : piine fără sare, 
piine dietetică, piine 
graham, covrigi, grisi- 
ne, fursecuri, sărățele 
dietetice, chifle gra
ham cu și fără sare, 
făină hipoglucidică. 
încercați să le căutațl 
la cîte un centru de 
piine. Cele mai 
frecvente răspunsuri: 
„n-avem“ ; „n-am au
zit" ; „nu cunosc" ; 
,jiu se cere așa ceva"; 
„nu șe vinde". Arare
ori, cite o vînzătoare 
mai calmă și politicoa
să te invită și-ți spu
ne : „veniti diminea
ța, devreme, că avem 
piine fără sare sau 
graham". Se vînd a- 
proape exclusiv sorti
mente albe, fine, in 
cantități crescînde, de 
la an la an. La pro
dusele de panificație 
din făină integrală, 
bogate în vitamine, 
recomandate de medi
cii specialiști în nutri
ție. desfacerea scade.

Cîteva cuvinte des
pre popularizarea unui 
nou produs, 
tul unei 
„Nou, lapte 
teic. Stimați 
tori : Industria lapte
lui București vă ofe
ră pentru fortificare 
lapte hiperproteic îm
bogățit in substanță 
proteică. Se consumă 
ca atare sau cu adaos 
de zahăr, cafea, cacao. 
Precipită Ia fiert (sub

Iată tex- 
reclame : 
hiperpro- 
consuma-

linierea noastră), pre
țul — 2,30 lei". Este 
limpede că orice fel 
de lapte „se consumă 
ca atare". însoțind 
textul cu cuvintele 
„precipită la fiert", 
cetățeanul rămine des
cumpănit : n-are de 
unde să știe, și nici 
reclama n-o 
acesta este, 
un lapte 
concentrat.
avea un conținut mal 
bogat 
care 
fiert 
lent 
este repudiat de însuși 
modul in care 1 s-a 
făcut prezentarea. Ală
turi de iaurt, sana sau 
chef ir. putea fi vindut 
și laptele hiperproteic 
cu borcănașul sau pa
harul. ca orice altă 
băutură răcoritoare.

Au existat și cîteva 
sortimente de bom
boane medicinale — 
bomboane malt, „flavi- 
sept", ..negro", „drops 
eucalipt mental" ș.a. 
— indicate in comba
terea răcelilor, a tusei, 
durerilor de gît. Dar 
au dispărut și ele, 
fiind înlocuite cu alte 
sortimente, ce-i drept 
noi. dar fără calități
le celor de mai sus.

Așadar, atît în sec
torul de producție, cît 
si în cel al desface
rii. există încă se
rioase carențe privind 
preocuparea pentru 
produsele dietetice. 
Tinînd seama că a- 
ceste produse se fa
brică din aceleași ma
terii prime de bază ca 
și celelalte mărfuri a- 
limentare existente in 
comerț, și că se pre
conizează asimilarea 
unor sortimente noi, 
socotim că există po
sibilitatea redresării 
cît mai grabnice a 
activității și în acest 
domeniu.

spune, că 
de fapt, 
degresat, 

pentru a
de proteine și 

nu mai trebuie 
Astfel, un exce- 
produs dietetic

Al. PLAIEȘU

tră. La Combinatul siderurgic 
din Reșița a fost dezbătută te
ma „Măsuri practice generale 
de economisire a combustibilului 
și căldurii în industrie". La ca
sele de cultură din Caransebeș, 
Oravița și Moldova Nouă, ca și 
la cluburile muncitorești din O- 
țelul Roșu, Anina și Ocna de 
Fier au fost organizate dezba
teri pe teme ale educării tinerei 
generații prin muncă și pentru 
muncă • ARGEȘ- A fast editat 
un nou documentar în sprijinul 
agitatorului : „Valențe politice". 
Din sumar : „Munca și eti

ca socialistă determinante în 
formarea omului nou" ; „Con
știinciozitate, demnitate și civică 
socialistă" ; „Relația muncă-

CARNET CULTURAL

educație, flux cu acțiuni reci
proce". Muzeul județean și Mu
zeul din Golești organizează, 
în întreprinderi, instituții și școli, 
simpozioane, conferințe, expu
neri și prezentări de colecții a- 
parținînd celor două instituții.

La galeriile de artă „Metopa" a 
avut loc vernisajul expoziției de 
pictură și desen a artistului Ște
fan Câlția • SALAJ. Din iniția
tiva comitetului comunal al fe
meilor din Camăr, la căminul 
cultural din localitate a fost des
chisă o expoziție de artă popu
lară, lnsumind aproape 100 de 
obiecte (îmbrăcăminte veche, țe
sături, cusături). La Casa de cul
tură a sindicatelor din Zalău a 
avut loc spectacolul lite- 
rar-muzical-cbregrafic „Cîntăm 
bucuria muncii". Și-au dat con
cursul formații artistice de ama

tori ale Întreprinderilor indus
triale din Zalău • DOLJ. Pen
tru tinerii din Calafat au fost or
ganizate o masă rotundă cu te
ma „Cum acționăm pentru tra
ducerea în viață a hotăririlor 
partidului și statului nostru" și o 
seară de poezie patriotică. Ma
nifestări politico-educative ase
mănătoare au fost inițiate și de 
colectivul întreprinderii de in
dustrie locală Segarcea. La Goi- 
cea a fost organizat simpozionul 
„Tineretul și literatura". La Fi- 
liași, Brabova, Plenița și Meli- 
nești au avut loc dezbateri pe

marginea proiectelor de legi pri
vind recrutarea și repartizarea 
forței de muncă, încadrarea în
tr-o muncă utilă a persoanelor 
apte • HUNEDOARA. La Casa 
de cultură din „orașul siderur- 
giștilor" s-a deschis o expoziție 
de artă populară pădurenească 
ilustrind elemente reprezentati
ve, (piese de port popular, obiec
te de artizanat ș a.) pentru arta 
populară din zona munților Po
iana Ruscăi.

Corespondenții „Scîntell”

la fată•
Intr-tina din serile trecute, Fa 

poarta cetățeanului G. Ivașcu din 
Costești (Buzău) s-a oprit o co
loană de trei autobasculante. La 
volanul mașinilor zimbeau veseli, 
nevoie mare, Mircea Popescu, 
Simian Dobre și Ion Burtea, an
gajați ai Șantierului nr. 1 Buzău 
al Trustului de construcții indus
triale București. „Am adus mar
fa, dați banii", au zis ei gazdei, 
zimbind in continuare. Aceștia 
făcuseră cărăușie clandestină 
pentru cetățeanul Ivașcu, cu ni
sip de la o balastieră a șantie
rului. Dar tocmai atunci prin 
preajmă a apărut un om în u- 
niformă, care, foarte conștiin
cios, a făcut pe loc cite o notă 
de plată celor trei. Pentru ben
zina consumată, pentru timpul 
pierdut, pentru... Cei trei n-au 
mai zimbit.

S-a ars 
fără foc

După ce tînărul Vasile Lupu 
a tăiat pentru cîini toata frunza 
din satul Ferești-Vaslui, ce s-a 
gindit el ? Să-și facă rost de 
mai multe chei pentru a încerca 
ușile apartamentelor din ora-1 
șui Vaslui. Una dintre chei 
s-a potrivit la ap. 20, scara A, 
bl. 121 de pe 6tr. Primăverii. 
Profitînd de lipsa locatarilor, 
musafirul nepoftit a luat în 
grabă o butelie de aragaz, un 
aparat de radio, alte obiecte de 
valoare și o importantă sumă 
de bani. Reîntoarsă acasă, fa
milia C. Ghergheșanu a anunțat 
miliția orașului și mult s-a mai 
bucurat cind în scurt timp a re
intrat în posesia bunurilor. 
V.L. era însă supărat că nu 
reușise nici măcar să aprindă 
un foc la aragaz.

Plimbărețul
9

De la o vreme. Petre Stănes- 
cu, plictisit de Capitală, a ple
cat la Drobeta Turnu-Severin. 
In scurt timp și-a găsit o gazdă, 
să stea pentru cîteva zile, în in
teres de serviciu — cum zicea 
el. Numai că P.S. avea alte 
gînduri. Cum fiul gazdei se cam 
plictisea și el, bucureșteanul s-a 
oferit să-i dea cîteva 
șofat. Apoi au plecat 
să fure autoturisme, 
au luat un autoturism
cui de parcare și după o plim
bare de cîteva ore l-au aban
donat. La a doua încercare, cînd 
să urce la volanul unui alt 
autoturism, s-au trezit lingă ei 
cu un lucrător de miliție. Acum 
P.S. va rămîne prin partea 
cului mai multă vreme...

lecții de 
Împreună 
Mai întâi 
de la lo—

lo-

Rubrică realizată de
Gheorghe GRAURE 
cu sprijinul corespondenților 
„Scinteii'
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Convorbiri economice româno-iugosiave Cronica zilei
în cursul dimineții zilei de vineri, 

Ia Palatul din Piața Victoriei au în
ceput convorbirile între tovarășii 
Gheorghe Oprea, viceprim-ministru 
al Guvernului Republicii Socialiste 
România, și Milorad Birovliev. mem
bru al Consiliului Executiv Federal 
al R.S.F. Iugoslavia, președintele păr
ții iugoslave în Comisia mixtă româ- 
no-iugoslavă de colaborare econo
mică.

Cu acest prilej. într-o atmosferă 
prietenească, de înțelegere reciprocă.

încheierea lucrărilor Conferinței de stiinta solului
Vineri s-au încheiat lucrările celei 

de-a 9-a Conferințe de știința solu
lui, organizată de Societatea națio
nală română de știința solului, in 
colaborare cu Universitatea din Cra
iova. consiliile populare ale județe
lor Dolj, Olt și Mehedinți și stațiu
nile experimentale agricole Șimnic, 
Caracal și Bechet. Conferința a a- 
vut ca temă „Solurile din sudul Ol
teniei și posibilitățile de ridicare a 
fertilității lor". Conferința a reunit 
peste 200 de specialiști din întreaga 
tară care, timp de cinci zile, au efec
tuat aplicații în unități de producție 
și de cercetare, au vizitat stațiuni de 
cercetare și centre experimentale, 
sisteme de irigații, întreprinderi a- 
gricole de stat și cooperative de pro
ducție din Dolj, Olt și Mehedinți, și 
în cadrul ședințelor au prezentat 
peste 100 comunicări. în majoritate 
de cercetare aplicativă. Participantii 
au făcut recomandări pentru produc
ție. pentru îmbogățirea ariei tematice 
a cercetărilor în acest domeniu.

„‘ĂPTĂMlNA FILMULUI COREEAN-
Vineri a început în Capitală „Săp- 

tămîna filmului coreean", manifesta
re ce se înscrie în cadrul acțiunilor 
organizate în tara noastră cu prile
jul celei de-a 28-a aniversări a 
R.P.D. Coreene. Pelicula „Aripi pu
ternice". prezentată la Casa filmului 
în deschiderea manifestării, dă ex
presie eroismului poporului coreean 
în lupta sa pentru apărarea patriei, 
idealurilor sale de pace și fericire.

Această manifestare — arăta. între 
altele. Dumitru Fernoagă. directorul 
Casei de filme nr. 5. cu prilejul 
spectacolului inaugural — este o nouă 
expresie a relațiilor de colaborare 
culturală existente între cele două 
țări, contribuind la mai buna cunoaș
tere a problematicilor cinematogra
fiei coreene actuale, a modalităților 
sale de realizare artistică.

La spectacolul de gală au luat 
parte Ion Dodu Bălan, vicepreședin
te al Consiliului Culturii și Educa

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 5,

6 și 7 septembrie. In țară: Cerul tem
porar noros. Vor cădea ploi locale, 
care vor avea șl caracter de aversă, 
însoțite de descărcări electrice, mai 
frecvente în jumătatea de nord a țării.

în industria locală maramureșeană

Preocupări pentru diversificarea 
producției

Preocuparea sistematică pen
tru diversificarea producției, a- 
similarea unor produse și repe
re noi. cu un înalt grad de teh
nicitate, folosirea integrală a 
capacităților existente și a for
ței de muncă au determinat ca 
anul acesta întreprinderea de 
industrie locală a județului Ma
ramureș să-și sporească cu pes
te 30 la sută volumul producției 
realizate pe baza contractelor 
de colaborare cu industria re
publicană constructoare de ma
șini. După cum preciza tovară
șul Octavian Marcu, director 
tehnic al intreprinderii, este re
marcabilă această colaborare 
mai cp seamă în domeniul pro
ducției de piese și repere pen
tru autovehicule. S-a avut în 
vedere asimilarea cu prioritate 
a acelor repere a căror fabrica
ție determină folosirea tuturor 
grupurilor de utilaje din între
prindere care aveau capacități 
disponibile.

în cadrul acestei rodnice co
laborări. începînd din acest an, 
întreprinderii „Autobuzul" din 
Capitală i se livrează 4 tipuri 
de bare de direcție pentru au
toutilitare TV și 11 repere nece
sare echipării autobuzului „Ro
man". De asemenea. întreprin
derii „Republica" din Reghin 1 
se asigură saboți si cilindri de 
frînă pentru autoutilitare și au

se examinează stadiul relațiilor eco
nomice româno-iugoslave și se stabi
lesc măsuri pentru dezvoltarea lor în 
continuare, în spiritul celor conveni
te in cursul întilnirilor și convorbiri
lor dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Iosip Broz Tito.

La convorbiri participă Petar Do- 
dik, ambasadorul R.S.F. Iugoslavia la 
București, și mejribrii delegațiilor e- 
conomice ale celor două țări..

(Agerpres)

V
în încheiere. într-o atmosferă de 

puternic entuziasm, participants la 
conferință au adresat Comitetului 
Central al P.C.R., tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, o telegramă. în care se 
spune că lucrările conferinței au 
contribuit la precizarea mai bună 
a acțiunilor, a sarcinilor pe care 
trebuie să le realizeze în cinci
nalul revoluției tehnico-științifice 
pentru sporirea continuă a eficacită
ții lucrărilor de ameliorare în vede
rea creșterii productivității pămîntu- 
lui în această parte a țării. Ne an
gajăm în fata Partidului Comunist 
Român, a dumneavoastră, tovarășe 
secretar general — se spune în în
cheierea telegramei — să muncim 
neobosit, urmînd propriul dumnea
voastră exemplu în această direcție, 
pentru a asigura păstrarea și spori
rea continuă a fertilității pămintului, 
cel mai de preț bun al națiunii 
noastre, mijlocul principal de pro
gres în agricultură. (Agerpres) 

ției Socialiste. Stanciu Stoian. secre
tar al Ligii române de prietenie cu 
popoarele din Asia si Africa. Ale
xandru Andritoiu. vicepreședinte al 
Asociației de prietenie româno-co- 
reeană, funcționari superiori din Mi
nisterul Afacerilor Externe, alti oa
meni de artă și cultură, un numeros 
public.

Au fost de fată Pak Zung Guc, 
ambasadorul R. P. D. Coreene la 
București, și membri ai ambasadei.

Au participat șefi de misiuni di
plomatice acreditați la București, alti 
membri ai corpului diplomatic.

★
în programul „săptăminii" au mai 

fost incluse filmele „Fata care caută 
o fundă roșie" și „Magnolia din nou 
înflorește", creații de dată recentă 
ale cinematografiei coreene.

Amintim că manifestări similare 
vor fi organizate și in orașele Foc
șani și Bacău.

(Agerpres)

Vtnt moderat, cu intensificări de scurtă 
durată. Temperatura în scădere u- 
șoară. Minimele vor II cuprinse între 
6 șl 16 grade, izolat mai coborite în 
estul Transilvaniei și nordul Moldo
vei, iar maximele între 18 și 26 de 
grade. In București: Vreme ușor in
stabilă, cu cerul schimbător, favorabil 
ploii de scurtă durată. Vint slab pină 
la moderat. Temperatura ușor va
riabilă.

toturisme de teren. Tehnologia 
de fabricație a acestor piese a 
fost continuu perfecționată, ast
fel incit, acestea să poată fi u- 
tilizate ireproșabil și la mași
nile comandate special pentru 
export în țări cu condiții de 
climă deosebite.

Prin această intensă acțiune 
de asimilare de noi produse, 
gama sortimentală a pieselor 
destinate construcției de mașini 
auto s-a lărgit cu peste 40 de 
tipodimensiuni de complexitate 
și tehnicitate sporită, ceea ce 
permite o dezvoltare continuă a 
tuturor secțiilor de producție 
din acest sector al întreprinde
rii. De altfel, această dezvolta
re a și început din cursul aces
tui an, aflîndu-se în construc
ție un nou atelier de tratament' 
termic, extinderea secției de 
turnătorie, precum și dotarea 
cu noi utilaje a secției forjă. 
La acest proces de dezvoltare 
și înnoire sint antrenate și uni
tățile întreprinderii situate în 
celelalte localități ale județu
lui : secția Iza din Vișeu de 
Sus, fabrica „Maramureșeană" 
din Sighetu Marmatiei, secția 
din Bogdan Vodă etc., cărora 
11 se încredințează spre fabri
cație produse cu tehnologii din 
ce în ce mai perfecționate. 
(Gheorghe Susa).

Vineri după-amiază a sosit în 
București dr. Rafaat El Assad, mem
bru al Biroului Comandamentului 
regional al Partidului Baas Arab 
Socialist din Republica Arabă Si
riană. șef al Biroului pentru învătă- 
mint superior si cercetare științifică 
al Comandamentului regional, care, 
la invitația C.C. al P.C.R.. face o vi
zită de prietenie în tara noastră.

La aeroport, oaspetele sirian a 
fost salutat de tovarășii Cornel Bur
tică. membru al Comitetului Politic 
Executiv, secretar al C.C. al P.C.R.. 
Octavian Groza, membru supleant al 
C.C. al P.C.R., prim-viceoreședinte 
al Consiliului Național pentru 
Știință și Tehnologie, și Constantin 
Vasiliu. adjunct de șef de secție la 
C.C. al P.C.R.

La sosire a fost de fată Walid 
Al-Moualem, ambasadorul Republicii 
Arabe Siriene la București.

★
Președintele Consiliului de export 

al Filipinelor și președinte al firmei 
„Philipine International Trading 
Corp.". Dominador Lim, a sosit, vi
neri după-amiază. într-o vizită în 
tara noastră.

Pe aeroportul Otopeni. oaspetele a 
fost salutat de Marin Trăistaru, ad
junct al ministrului comerțului ex
terior si cooperării economice inter
naționale, și de reprezentanți ai 
conducerii Camerei de comerț și in
dustrie.

A fost de față Leticia Ramos Sha- 
hani. ambasadorul Republicii Filipine 
la București.

A apărut:

„REVISTA ECONOMICĂ"
nr. 35 din 3 septembrie

Din sumarul revistei menționăm 
articolele : „Un instrument eficient 
în activitatea întreprinderilor : pro
gramele de măsuri pentru reducerea 
costurilor de producție" de dr. Gh. 
Sică ; „Coordonate ale dezvoltării 
flotei comerciale românești" de Du
mitru Munteanu.

Ancheta revistei este consacrată 
temei : „Calificarea forței de mun
că — condiție a consolidării econo- 
mico-organizatorice a cooperativelor 
agricole de producție".

Revista publică, de asemenea, cu
noscutele sale rubrici : Conducere — 
organizare, Teorii — Idei și Econo
mie mondială.

LOTO
NUMERELE EXTRASE
LA TRAGEREA LOTO 

DIN 3 SEPTEMBRIE 1976 '
Extragerea I : 84 78 60 23 76 4 68 

43 34
Extragerea a Il-a : 70 57 49 5 29 

67 24 51 12
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M1INE ÎNCEP CAMPIONATELE DE HANDBAL
. O nouă ediție a campionatelor na- 

ționale de handbal începe mîine, 5 
septembrie. în turul I — pe terenuri 
în aer' liber — se dispută 12 etape, 
ultima dintre acestea fiind progra
mată la 31 octombrie. Turul II al 
campionatelor (sistem turneu — pa
tru etape) va avea loc în sală, iar tu
rul III (în primăvară) din nou pe 
terenuri în aer liber (12 etape).

Iată meciurile din prima etapă, așa 
cum ne-au fost comunicate prin bu
letinul informativ al F.R.H. : mascu
lin : Universitatea București—Știința 
Bacău și Steaua — C.S.U. Galați (cu

Ciclism: „CURSA VICTORIEI”
Disputată pe traseul Predeal — 

Brașov — Feldioara — Pîrîul Rece — 
Predeal, cea de-a 4-a etapă a com
petiției cicliste „Cursa Victoriei" a 
revenit sovieticului Serghei Suharu- 
cenko (165 km în 4h29’24”). Pe locul 
doi. la interval de 11 secunde, a so
sit Mircea Romașcanu. în clasamen
tul general se menține lider ciclistul 
român Vasile Pascale, urmat de Ni

ÎN
SCRIMA

Au început întrecerile concursului 
internațional de scrimă pentru „Tro
feul Balaton", la care participă 133 
de sportivi din zece țări. Proba mas
culină de floretă a fost ciștigată de 
sovieticul Egorov, învingător cu 8—3 
în finala susținută cu maghiarul Ka- 
locsai. Floretistul român Petre Kuki 
s-a clasat pe locul trei, fiind urmat 
în turneul final de Tolciakov 
(U.R.S.S.), I. Kovacs (Ungaria), Los- 
sius (R.D. Germană), Prohotta (R.F. 
Germania) și Ernestin Mătușan 
(România).

Tovarășul Ion Pățan, viceprim-mi
nistru al guvernului, ministrul co
merțului exterior și cooperării eco
nomice internaționale, a plecat, vi
neri după-amiază. la Damasc, unde 
va face o vizită la invitația minis
trului sirian al economiei și comer
țului exterior. Mohamed Al-Imadl.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
erau prezenți Petre Lupu, ministrul 
muncii. Nicolae Ionescu. ministru se
cretar de stat, si alti membri ai con
ducerii Ministerului Comerțului Ex
terior și Cooperării Economice Inter
nationale.

A fost de fată Walid Al-Moualem, 
ambasadorul Republicii Arabe Si
riene la București.

★
Vineri a avut loc la Centrul de

mografic O.N.U.-România, din Bucu
rești, o masă rotundă cu tema „Re
lația dintre populație, dezvoltare și 
mediul înconjurător". Au participat 
prof. Fred Singer, de la Universita
tea din statul Virginia, specialist în 
probleme de populație, mediu și dez
voltare, precum și numeroși specia
liști, experti români și străini ai 
Centrului demografic O.N.U.-Româ
nia.

Congresul internațional de histochimie și citochimie 
si-a încheiat lucrările

Desfășurat sub înaltul patronaj al 
președintelui Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
cel de-al V-lea Congres internațio
nal de histochimie și citochimie și-a 
încheiat vineri lucrările.

Prestigioasă manifestare științifică, 
la care au participat peste 500 oameni 
de știință din 36 de țări de pe toate 
continentele, precum și peste 200 de 
specialiști din România, congresul a 
prilejuit, timp de cinci zile, un larg 
schimb de experiență în domeniul 
histochimieî și citochimiei generale și 
speciale ale diferitelor țesuturi și or
gane.

Potrivit opinjei specialiștilor, a- 
ceastă disciplină, care furnizează cer-

Al ll-lea Simpozion internațional 
de apiterapie „Apimondia"

în Capitală au început vineri lucră
rile celui de-al II-lea Simpozion 
internațional de apiterapie „Apimon- 
dia“, organizat de Asociația crescă
torilor de albine din Republica Socia
listă România și Institutul interna
țional de tehnologie și economie api
colă, cu tema „Produsele apicole în 
apărarea sănătății omului".

întrunind o prestigioasă participare 
— apicultori, medici, farmaciști, bio
logi, cercetători, cadre didactice uni
versitare, specialiști cu renume mon- 

plaj pe terenul Steaua, de la ora 10.10): 
Relonul Săvinești—C.S.M. Borzești 
(la Piatra Neamț) ; Politehnica Timi
șoara — Universitatea Cluj-Napoca, 
Gloria Arad—Dinamo București. Di
namo Brașov—Minaur Baia Mare ; 
feminin : Confecția—Progresul (ora 
9, teren Steaua), Rapid—Voința Odor- 
hei (ora 10,40. teren Giulești). I.E.F.S. 
—Mureșul Tg. Mureș (ora 11, teren 
Tineretului), Universitatea Iași— 
Constructorul Timișoara. Textila Bu- 
huși—Universitatea București, Uni
versitatea Cluj-Napoca — Universi
tatea Timișoara.

kolai Kozarev (U.R.S.S.) la 33’’ și 
Eugen Imbuzan (Voința) la 1’54”.

Astăzi. în cursul dimineții, cicliș
tii se vor întrece în proba contra- 
cronometru individual (9 km, pe un 
traseu muntos, pe șoseaua Rîșnov — 
Pîrîul Rece). Jar după-amiază vor 
străbate etapa finală : Predeal — 
București.

CÎTEVA RÎNDURI
ȘAH

în localitatea poloneză Sandomierz 
se desfășoară un turneu internațio
nal de șah (după sistemul elvețian), 
la care participă 28 de jucători, prin
tre care și maeștrii români Victor 
Ciociltea, Volodea Vaisman și Mihai 
Șubă. După patru runde, în clasa
ment conduce Rainer Knaak (R.D. 
Germană), cu 3,5 puncte, urmat de 
Ciociltea, Vaisman (ambii România), 
Smejkal (Cehoslovacia), Adamski, 
Doda. Sznapyk, Sydor, Dobosz și 
Szincel (toți Polonia) — cu cite 3

Vineri dimineața, George Maco- 
vescu, ministrul afacerilor externe, 
a primit pe Shamay Cahana, noul 
ambasador al statului Israel în Re
publica Socialistă România. în legă
tură cu apropiata prezentare a scri
sorilor sale de acreditare.

★
Cu prilejul Zilei naționale a Bra

ziliei. sărbătorirea a 154 de ani de 
la proclamarea independentei, vineri 
după-amiază a avut loc în Capitală 
o manifestare organizată de Institu
tul român pentru relațiile culturale 
cu străinătatea.

Au participat loan' Botar. secretar 
al I.R.R.C.S.. reprezentanți ai Minis
terului Afacerilor Externe, ai Con
siliului Culturii și Educației Socia
liste. un numeros public.

Au luat parte Paulo Braz Pinto da 
Silva, ambasadorul Republicii Fede
rative a Braziliei la București, și 
membri ai ambasadei.

Cu acest prilej. Valeriu Negru, re- 
dactor-sef adjunct la Radioteleviziu- 
nea română, a prezentat impresii de 
călătorie din Brazilia.

Participantii au vizionat apoi un 
film documentar brazilian.

(Agerpres)

cetării științifice metode și tehnici de 
înaltă calitate, aplicabile în biologie, 
medicină genetică, științe agricole 
etc., a cunoscut cu acest prilej un 
nou avînt, a făcut un serios pas îna
inte. Cercetările științifice românești 
din acest domeniu, supuse atenției 
participanților, s-au bucurat de o lar
gă audientă.

In timpul congresului au avut loc. 
de asemenea, ședința Comitetului 
international de histochimie și cito
chimie și adunarea generală a histo- 
chimiștilor, care a hotărît transforma
rea comitetului in Federația interna
țională a societăților de histochimie 
și citochimie, cu un subcomitet euro
pean. (Agerpres)

dial, delegați și invitați din peste 15 
țări — ediția din acest an a simpo
zionului dezbate aspecte fundamen
tale privind folosirea produselor api
cole pentru sănătatea omului, pre
cum și perspectivele dezvoltării a- 
cestei noi ramuri a medicinei.

Totodată, la Combinatul apicol — 
Băneasa s-a deschis a treia Expoziție 
internațională de apicultură — „Pro
dusele apicole șl tehnica lor", care în
fățișează realizările înregistrate in 
acest domeniu în ultimii ani.

Actualitatea la tenis
Competiția internațională de.. tenis 

• „Cupa speranțelor", care se desfășoa
ră in aceste zile la Mamaia, a con
tinuat ieri cu semifinalele probelor 
de simplu. La băieți, Vintilă Răzvan 
(România)' l-a eliminat cu 6—2, 
6—2 pe polonezul Niemec, în timp ce 
Thomas Arnold (R.D.G.) l-a întrecut 
cu 6—1, 6—2 pe Florian Niță.

în semifinalele probei de simplu 
fete Elena Jecu a învins-o cu 7—5, 
6—4 pe Mariana Socaciu, iar Hana 
Kopickova (Cehoslovacia) a cîștigat 
cu 6—4, 6—1 partida susținută în oom- 
pania Elenei Popescu.

în turneul international de tenis 
de la Forest Hills s-a înregistrat ieri 
una dintre primele mari surprize : 
eliminarea unuia dintre favoriti, ita
lianul Adriano Panatta, de către 
Bill Scanlon, un jucător necunoscut, 
care a cîștigat cu 6—3, 7—6. Un alt 
favorit, Arthur Ashe, a ieșit din 
concurs în turul doi, pierzînd cu 
1—6. 2—6 în fața lui Jan Kodes. în 
concursul feminin. Virginia Ruzici 
s-a calificat în turul II. învingînd-o 
cu 6—4, 6—4 pe Ilona Kloss. Ma
riana Simionescu a invins-o cu 6—2, 
1—6, 6—1 pe Sue Stap (S.U.A.).

puncte. în runda a patra. Victor 
Ciociltea și Volodea Vaisman au 
cîștigat partidele susținute cu maeș
trii polonezi Belczyk și, respectiv, 
Borkowski. Mihai Șubă a pierdut la 
Dobosz.

FOTBAL
Cea de-a 35-a ediție a Cupei 

U.R.S.S. la fotbal a fost ciștigată de 
echipa Dinamo Tbilisi, învingătoare 
cu scorul de 3—0 (1—0) în finala sus
ținută aseară la Moscova cu for
mația Ararat Erevan.

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Tovarășului MANEA MĂNESCU 
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

în numele poporului) al Partidului Comunist și al Guvernului Revoluționar 
al Cubei avem plăcerea de a vă exprima dumneavoastră, Partidului Comunist 
Român, Consiliului de Stat, Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste 
România, precum și poporului român mulțumirile noastre pentru căldurosul 
mesaj de felicitare adresat cu prilejul celei de-a XXIII-a aniversări ■ 
asaltului asupra cazărmii Moncada.

Folosim prilejul pentru a vă asigura de aceleași sentimente ca cele 
cuprinse în mesajul dumneavoastră și pentru a vă transmite cele mai bune 
urări pentru fericirea și progresul poporului frate român, reînnoindu-va 
totodată dovada celei mai înalte considerațiuni și afecțiuni din partea noastră.

OSVALDO DORTICOS TORRADO
Președintele Republicii Cuba

FIDEL CASTRO
Prim-ministru

al Guvernului Revoluționar al Cubei

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU 
Președintele Republicii Socialiste România

Am marea plăcere de a transmite Excelentei Voastre și poporului prieten 
al Republicii Socialiste România, în numele poporului și statului Qatar, 
precum și al meu personal, profunda noastră apreciere pentru amabilele 
dumneavoastră felicitări cu ocazia celei de-a cincea aniversări a Zilei noastre 
naționale, dorind Excelenței Voastre multă sănătate și fericire, iar poporului 
prieten al României progres și prosperitate continuă.

KHALIFA BIN HAMAD AL-THANI
Emir al statului Qatar

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU 
Președintele Republicii Socialiste România

Cu prilejul sărbătorii naționale a României, îmi este plăcut să transmit 
Excelenței Voastre, în numele poporului și guvernului argentinean, precum și 
al meu personal, cele mai sincere urări de fericire personală, de prosperitate 
pentru România prietenă.

General JORGE RAFAEL VIDELA
Președintele Republicii Argentina

PROGRAMUL I
10,00 O viață pentru o idee : Traian La- 

lescu (1882—1929).
10,30 Film artistic : „Laleaua neagră" — 

coproducție „franco-italiană.
12.20 Gala tinerilor maeștri.
13,05 Telex.
13,10 Biblioteca pentru toți : Mateiu Ca- 

ragiale.
14,00 „Milcove cu apa lină" — program 

susținut de ansamblul „Doina 
Vrancel" din Focșani.

14.20 Sticla fascinantă. Film documentar.
14,40 Pagini de istorie, pagini de crea

ție muzicală.

COSMONAUT!! AU REDEVENIT 
PĂM1NTENI...

La cosmodromul Baikonur a avut 
loc o festivitate aparte — respectiv 
aceea a „eliberării" cosmonauților 
Boris Volinov și Vitali Jolobov de 
sub observația strictă a medicilor. 
Imediat după ce cosmonauta au ie
șit din carantina cuvenită a avut 
loc o conferință de presă sub con
ducerea generalului-maior cosmo
naut Pavel Popovici, șeful colecti
vului terestru însărcinat cu coordo
narea zborului pilotat al stației or
bitale „Saliut-5". Prilej de nume
roase întrebări, clarificări, informa
ții. Q primă întrebare : De ce a fost 
nevoie ca, la începutul celei de-a 
doua săptămini de zbor, „saloanele" 
lui „Saliut-5“ să fie încălzite supli
mentar ?

— Pentru că am avut senzația de 
frig, au răspuns cosmonauții. Ade
vărul este că, în Cosmos, părțile 
componente ale aerului pe care il 
respiri nu se mai „cocteilizează" de 
la sine, cum se intimplă pe Pămint. 
Este nevoie să fie permanent a- 
mestecate, ceea ce creează acel „cu
rent" care dă senzația de frig. După 
ce temperatura ajunge la 23—24 de 
grade, senzația de „curent" dispare.

O altă întrebare s-a referit la ra
piditatea capacității de adaptare la 
condițiile de imponderabilitate, la 
care Volinov a răspuns : „Nu a fost 
prea greu. In orice caz, mai ușor 
decit ne-am reobișnuit cu condițiile 
terestre, după încheierea zborului". 
In continuare, el s-a referit la mo
dul de percepere „în spațiu" a Cos
mosului : „Cerul e negru. Calea 
laptelui e strălucitoare. Constelațiile

15.10 Magazin sportiv.
16.10 Caleidoscop cultural-artlstio. Emi

siune de informare șl actualitate 
literară, teatrală, muzicală, plastl 
că. cinematografică și a activității 
artistice de amatori.

16.30 Mozaic pe portativ. Muzică ușoară.
16.50 Vîrstele peliculei.
17.50 Club T... la Sibiu.
18.50 Ciclul „Cintare omului” t „Să 

veșnlcim o lume între Carpațl, fru
moasă".

19,05 Eroi îndrăgiți de copii : Heidi.
19.30 Telejurnal.
20,00 Teleenclclopedia.
20,45 Film serial : Baretta.
21,35 24 de ore • Sport.
21.50 Alo București ? Aici Sofia ! Duplex 

muzlcal-dlstractiv realizat de Te
leviziunea română șl Televiziunea 
bulgară.

atirnă ca niște ciorchini. Simți adin- 
cimea infinită a spațiului, 'îți dai 
seama ce firimitură e planeta noas
tră în această lume nesfirșită. Simți, 
totodată, mândrie pentru omenirea 
care, transmițind ștafeta cunoștințe
lor de la o generație la alta, a iz
butit să rupă lanțul atracției teres
tre, să iasă in spațiul cosmic și si 
inceapă a-l -popula» treptat".

Întrebați de senzațiile „cele mai 
tari" din timpul călătoriei lor cos
mice de peste șase săptămini, cos
monauții au evocat nedoritul „ren- 
dez-vous“ cu un meteorit: „De sta
ția noastră se apropie, cu o viteză 
neînchipuită, un meteorit de mări
mea unui pumn, cu o lungă coadă 
de foc. A trecut la o foarte mică 
distanță de noi. Fără să vrem, 
ne-am gindit : dacă n-ar fi trecut 
alături și ar fi nimerit in stație

Alte întrebări s-au referit la „pri
mele senzații terestre". Ambii cos- 
monauți au subliniat senzația de 
greutate a propriului corp, mersul 
nesigur, dificultățile intimpinate in 
folosirea miinilor : mina care nu 
mai „recunoaște" greutatea obiecte
lor pe Pămint scapă, de pildă, pa
harul de ceai. Ceea ce s-a și întim- 
plat in primele zile... terestre.

Depășind obișnuința cu imponde
rabilitatea, cei doi cosmonauți au 
revenit la starea de „pământeni" și 
au și sosit acasă — in orășelul 'ste
lar de lingă Moscova — pregătiți 
să-și reia munca și antrenamentele 
obișnuite.

Laurențiu DUȚA

(Urmare din pag. I)
și de pozițiile expuse cu privire la 
necesitatea stingerii focarelor de în
cordare prin mijloace politice, la 
căile soluționării problemelor Orien
tului Mijlociu. Libanului și Ciprului, 
întăririi rolului și creșterii eficientei 
O.N.U., ca și necesitatea lichidării 
definitive a ultimelor rămășițe ale 
dominației colonialiste, ale aparthei
dului și rasismului.

Anacronismul

practicilor

apartheidului

și rasismului

Justețea pozițiilor partidului nos
tru privind inevitabilitatea înlătu
rării definitive a oricăror vestigii ale 
dominației coloniale este pe deplin 
confirmată de evoluția evenimen
telor din Africa australă. Ultimele 
bastioane ale rasismului de pe pă- 
mîntul Africii sint asaltate, în aces
te zile, cu și mai mare vigoare de 
valurile mișcării de eliberare. în 
R.S.A., Rhodesia, Namibia au avut 
loc noi manifestații de amploare 
împotriva autorităților rasiste, noi 
acțiuni ale forțelor de eliberare na
țională. Epicentrul acestor „seisme 
sociale" se află în Africa de Sud, 
unde evenimentele tragice de la 
Soweto au declanșat o reacție in 
lanț — manifestațiile împotriva poli
ticii de apartheid, boicotul, grevele 
au cuprins practic toate zonele in

dustriale. Represiunile sălbatice ale 
rasiștilor — soldate din nou cu zeci și 
sute de morți și răniți — nu au 
putut stăvili creșterea îndîrjirii ma
selor populare. în Rhodesia, acțiunile 
de partizani au creat derută In rîn- 
dul rasiștilor ; numai în ultimele luni 
mii de coloni albi au emigrat, iar cei 
rămași și-au transformat locuin
țele in adevărate fortărețe. Se am
plifică și mai mult lupta poporului 
pamibian, sub conducerea S.W.A.P.O., 
pentru eliberarea țării sale de sub 
dominația rasiștilor sud-africani, 
după expirarea termenului stabilit de 
Consiliul de Securitate al O.N.U. — 
31 august a.c. — pentru acordarea 
independenței Namibiei, retragerea 
forțelor armate sud-africane și orga
nizarea de alegeri libere.

„în Africa australă se apropie ora 
adevărului" — subliniază in relatări
le lor corespondenții de presă. Sint 
cuvinte care dau, în fond, expresie 
adevărului de necontestat că nici o 
forță nu poate înăbuși lupta popoa
relor pentru eliberarea lor națională 
și socială — luptă care, după cum se 
știe, se bucură de solidaritatea de
plină a poporului român, de spriji
nul său multilateral.

Realismul politie

se impune

Faptul că. în ciuda oricăror pie
dici și obstacole, realitățile politice 
reușesc să se impună tot mai preg
nant este ilustrat și de evoluțiile 
care au loc și într-o altă zonă a lu
mii, respectiv în Spania. După 
cum se știe, sub presiunea nu-» 
meroaselor manifestații si greve 
ce au cuprins, cu vigoare crescindă,

rSĂPTĂMÎNA POLITICĂ-,
întreaga Spanie, au fost adop
tate o serie de măsuri, pre
zentate ca fiind de natură să asigure 
trecerea la normalizarea vieții politi
ce. Fără îndoială Că orice progres 
efectiv în această direcție ar răspun
de realismului politic, cerințelor unei 
dezvoltări democratice, așteptărilor 
poporului spaniol. Reprezentanții for
țelor democratice arată însă că, din 
păcate, măsurile întreprinse pină in 
prezent sint insuficiente, au un. ca
racter parțial, nu asigură o des
prindere hotărită de trecutul fran- 
chist. De pildă. în ce privește de
cretul de amnistie. în jurul căruia 
s-a făcut multă publicitate, un grup 
de avocati spanioli însărcinați cu a- 
pârarea detinutilor politici au arătat 
acum că in urma decretului au fost 
puși în libertate doar... 70 de deținuți; 
in. același context se înscrie persis
tența refuzului de a se legaliza 
partidul comunist. Or. tocmai da
torită faptului că Partidul Comunist 
din Spania reprezintă o realitate 
politică majoră a vieții politice a 
tării, toate forțele opoziției demo
crate se pronunță pentru legalizarea 
sa neîntîrziată. Așa cum arăta pre
ședintele partidului, Dolores Ibar- 
ruri, „transformarea democratică a 
Spaniei nu se poate realiza fără co
muniști". A stîrnit, totodată, vii 

reacții în rîndul grupărilor politice 
democratice refuzul de a se acorda 
pașapoarte de revenire în patrie to
varășilor Dolores Ibarruri și Santiago 
Carrillo — măsură apreciată ca un 
act evident discriminatoriu.

Noi și noi fapte demonstrează 
însă inevitabilitatea recunoașterii 
realităților politice. O știre de ulti
mă oră anunță că guvernul a ho- 
tărit să permită opoziției de stingă, 
inclusiv reprezentanților P.C. din 
Spania, să tină azi o reuniune la 
nivel înalt în Madrid. în-cît, se poate 
aprecia că, deși spiritul realismului 
politic cîștigâ greu teren, cert este 
că el își va găsi pină la urmă de
plină afirmare.

Evoluții semnificative se constată 
și in altă parte a Europei — Irlanda 
de Nord. După șapte ani de înfrun
tări, ciocniri armate, acte teroriste, 
atentate, după șaptă ani în care fa
natismul și violenta au îndoliat mii 
de familii, glasul rațiunii pare să în
ceapă a-și croi drum printre barie
rele vrajbei în Ulster. Protestanți și 
catolici s-au regăsit în ultimele zile 
alături in coloanele Unor ample ma
nifestații de masă împotriva practi
cilor teroriste, care au făcut atitea 
victime nevinovate. A fost mai întîi 
o manifestație inițiată de un grup 
de femei catolice si protestante, care, 

într-un gest impresionant, au pă
truns într-unul din cartierele din 
Belfast aflat sub controlul forțelor 
paramilitare ale extremiștilor, ris- 
cindu-și astfel viata în apărarea vie
ții copiilor lor ; au urmat mitinguri, 
marșuri, care au antrenat noi și noi 
pături sociale, animate de o singură 
dorință — aceea de a se pune capăt 
vărsării de singe, de a soluționa pe 
cale pașnică conflictul. Desigur, pro
blemele din Irlanda de Nord, dincolo 
de aspectul religios, sint deosebit de 
complexe, la baza conflictului fiind, 
de fapt, adinei contradicții sociale. 
Manifestațiile ce au loc în ultimul 
timp în orașele nord-irlandeze ates
tă însă creșterea puternică a cu
rentului in favoarea afirmării rați
unii. pentru a se găsi, pe căi demo
cratice, o soluție în conformitate cu 
voința și interesele maselor largi, 
indiferent de credință religioasă.

Cercul vicios al crizei

economice capitaliste

Pe plan economic, agenda acestei 
săptămini a adus noi fapte și con* 

statări care ilustrează persistenta în 
țările capitaliste a fenomenelor in
flaționiste și șomajului, cu consecin
țele lor nefaste asupra climatului so
cial. Potrivit studiilor date publicită
ții de O.E.C.D., efectele redresării 
economice, atit de așteptată în mul
te țări occidentale după „cea mai 
lungă recesiune din perioada postbe
lică", sint aproape anulate de ritmul 
galopant al inflației. în majoritatea 
țărilor vest-europene, creșterea pre
turilor își continuă ascensiunea cu 
o „viteză" de 10 pină la 20 la sută, 
contribuind la erddarea continuă a 
veniturilor oamenilor muncii. Preocu
pate de escalada Inflaționistă, o se
rie de guverne occidentale și-au a- 
nunțat intenția de a întreprinde noi 
măsuri de „strîngere a curelei" — 
măsuri care se răsfring asupra pătu
rilor largi ale celor ce muncesc. Da
nemarca a adoptat zilele trecute un 
program economic dintre cele mai 
austere, vizînd in primul rînd creș
terea impozitelor și „înghețarea" sa
lariilor ; Anglia, Franța, Italia. Bel
gia și alte țări pregătesc, la rîndul 
lor. măsuri similare, neexcluzînd 
„soluțiile-șoc" pe care le reprezintă 
obișnuitele. în ultimul timp, devalo
rizări și revalorizări.

Pe de altă parte, un corolar direct 
al unora din măsurile preconizate 
pentru jugularea inflației îl consti
tuie restrîngerea activității economi
ce. ceea ce accentuează proporțiile 
șomajului, provocind o legitimă în
grijorare în rîndul oamenilor muncii, 
în țările Pieței comune s-a atins ci
fra record de 5 milioane șomeri — 
anunță un studiu întocmit de un 
grup de oameni de știință occiden
tali.

Dar nu numai aceste fapte confir
mă aprecierile partidului nostru pri
vind agravarea crizei societății capi

taliste. cu implicații în toate sferele 
vieții economico-sociale.

O ilustrare elocventă în acest sens 
o constituie și așa-numita „afacere 
Lockheed", care, departe de a de
veni un fapt depășit, a căpătat, po
trivit presei occidentale, dimensiu
nile celui mai mare scandal poli- 
tioo-financiar din ultimele decenii. 
Scandalul cunoaște in aceste zile 
noi răbufniri, s-au deschis noi do
sare privind practicile ilicite folo
site de respectiva corporație de 
aviație, noi și noi personalități po
litice și financiare din multe țări 
sint implicate in cazurile de corup
ție. Sint afectate nu numai persoa
nele in. cauză, este pusă in discuție 
stabilitatea unor guverne și institu
ții ; se depun eforturi asidue pen
tru a salva de discreditare cercuri 
și partide .politice. Oriei t de diverse 
sint probele, faptele, persoanele — 
șe încheagă un unic dosar acuzator: 
împotriva unor practici oare nu în- 
tîmplător însoțesc cursa înarmărilor, 
căci aceasta creează teren pentru 
tranzacții tenebroase, departe de 
văzul și știința opiniei publice, ca 
și împotriva societăților multinațio
nale care, după cum scrie agenția 
France Presse. „dețin poziții domi
nante in economia multor țări, elu- 
dînd legile acestora" și actionind ca 
adevărate state în stat.

★
Din caleidoscopul evenimentelor 

acestei săptămini, evenimente atlt 
de tumultuoase și de complexe, des
prindem ca o trăsătură generală 
afirmarea tot mai puternică a voin
ței opiniei publice de a se asigura 
vieții internaționale un curs stabil, 
de pace și securitate, de a se găsi 
problemelor ce confruntă omenirea 
contemporană soluții corespunză
toare intereselor tuturor popoarelor.

Dumitru ȚINU
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„O.N.U. trebuie să devină un veritabil instrument 
de cooperare internațională pentru rezolvarea 

marilor probleme ale omenirii"
Publicarea părții introductive la raportul prezentat 

de secretarul general al organizației, Kurt Waldheim
• IMPORTANTA PRIMORDIALĂ ACORDATĂ PROBLEMEI 

DEZARMĂRII
• PESTE 6 000 MILIARDE DOLARI IROSIȚI PRIN CURSA ÎNAR

MĂRILOR, ÎN TIMP CE O MARE PARTE A POPULAȚIEI 
GLOBULUI SUFERĂ DE SUBALIMENTAȚIE Șl BOLI EPIDEMICE

• INSTAURAREA UNEI NOI ORDINI ECONOMICE Șl 
POLITICE INTERNATIONALE — NECESITATE STRINGENTĂ 
A ACTUALITĂȚII '

• APEL LA ELIMINAREA APARTHEIDULUI Șl A DISCRIMINĂRII 
RASIALE

NAȚIUNILE UNITE 3 (Agerpres). — La sediul din New York al Na
țiunilor Unite a fost dată publicității introducerea la raportul anual pre
zentat de secretarul general al O.N.U., Kurt Waldheim, în legătură cu 
activitatea organizației mondiale în perioada care a trecut de la ultima 
sesiune a Adunării Generale.

Documentul trece in revistă pro
blemele majore ale actualității poli
tice și economice internaționale, re- 
levind intensificarea eforturilor pen
tru întronarea in lume a principiilor 
legalității și justiției, pentru instau
rarea unui climat de destindere și 
cooperare, reamintind, totodată, di
recțiile principale de acțiune avan
sate de Organizația Națiunilor Uni
te pentru rezolvarea pe cale pașnică 
a situației din principalele „zone 
fierbinți** ale globului.

Pe plan, internațional, o importanță 
primordială este acordată problemei 
dezarmării, reUevindu-ise că nesăbui
ta cursă a înarmărilor amenință pa
cea și securitatea, afedtând, totodată, 
prin blocarea unor sume considera
bile, eforturile pentru depășirea si
tuației de subdezvoltare. Subliniin- 
du-se corelația dintre înarmare și 
subdezvoltare, se precizează că în 
lume se cheltuiesc anual pentru 
achiziționarea diferitelor tipuri de 
arme aproximativ 300 miliarde 
dolari, In timp ce totalul ajutorului 
acordat pentru dezvoltare nu depă
șește nivelul de 13 miliarde do
lari. Resursele materiale, destinate 
înarmărilor de la sfirșitul celui de-al 
doilea război mondial, au depășit 
6 000 miliarde dolari, ceea ce echiva
lează ou produsul național brut, pe 
anul 19*76 al tuturor țărilor lumii. 
Secretarul general al O.N.U. salută 
propunerea statelor nealiniate pri
vind organizarea unei sesiuni spe
ciale a Adunării Generale destinată 
dezarmării și lansează, în acest sens, 
apelul pentru o mai bună informare 
a popoarelor asupra importantei pro
blematici a dezarmării.

Referindu-se la cooperarea inter
națională, documentul subliniază că 
in actuala „perioadă de tranziție, 
caracterizată prin creșterea interde
pendenței dinitre țări, fără ca prin 
aceasta să fie afectat conceptul su
veranității naționale", a devenit 
mai mult ca oricînd necesară inten
sificarea raporturilor de cooperare 
interstatale. Se menționează, tot
odată, că „într-o lume în care pu
terea militară și ecOnrftnleă domd’tră 
încă realitățile" se impune cu acui
tate instaurarea unei noi ordini eco
nomice internaționale. în acest sens 
se arată că îmbunătățirea termenilor 
cooperării și schimburilor economice 
internaționale reprezintă o necesi
tate obiectivă, decurgînd, în princi
pal, din „mutațiile istorice determi
nate de procesul decolonizării". Do
cumentul apreciază astfel că noua 
ordine reprezintă unicul mijloc de a 
elimina riscul unor confruntări din
tre țările industrializate si cele in

curs de dezvoltare, subliniind im
portanța eforturilor consacrate reali
zării unor progrese concrete în 
această direcție.

Referindu-se la evoluția situației 
dintr-o serie de regiuni ale lumii, 
introducerea la raport acordă o deo
sebită atenție problemelor Africii de 
Sud și Orientului Apropiat. Recen
tele tulburări care au avut loc în 
R.S.A. și care au provocat moartea 
a sute de persoane — se spune în 
document — au demonstrat, din nou, 
în mod dramatic, că politica apart
heidului, nesocotind drepturile uma
ne fundamentale ale populației de 
culoare, conduce inevitabil la vio
lență. Nu poate fi pace în Africa 
australă pînă cînd nu vor fi puse 
rapid în practică rezoluțiile O.N.U. 
cu privire la respectarea principiului 
unei conduceri a majorității popu
lației de culoare în Rhodesia. cu 
privire la soluționarea problemei 
Namibiei în conformitate cu intere
sele poporului namibian. eliminarea 
apartheidului și a discriminării ra
siale în R.S.A., se spune în do
cument.

în ceea ce privește Orientul Apro
piat, se lansează un apel pentru in
tensificarea eforturilor destinate re
luării procesului de negocieri îndată 
ce situația din zonă va oferi o posi
bilitate în acest sens. Secretarul ge
neral al O.N.U. a apreciat că pro
blema libaneză agravează situația 
din Orientul Apropiat, devenind. în 
ultimă instanță, o gravă amenințare 
pentru pacea internațională. De ase
menea, el a precizat că problema pa- 
lestineană reprezintă un element 
esențial în afara căruia nu poate 
exista nici o soluție a situației din 
Orientul Apropiat.

Cu privjre la problema cipriotă, 
Kurt Waldheim a arătat că el și re
prezentanții săi continuă eforturile 
în vederea creării unei platforme 
comune care să permită angajarea 
unor negocieri intercomunitare con
structive și utile.

Referindu-se, în încheiere, la acti
vitatea și rolul O.N.U.. secretarul 
general al Națiunilor Unite exprimă 
ferma convingere privind „utilitatea 
și necesitatea" organizației'.' Dar este 
necesar — a subliniat el — ca O.N.U. 
să nu fie considerat numai o ultimă 
instanță pentru soluționarea unor si
tuații critice sau a unor probleme 
dificile. Avem astăzi nevoie — a 
subliniat Kurt Waldheim — de un 
veritabil instrument de cooperare 
care să cimenteze solidaritatea in
ternațională, ale cărui decizii să fie 
respectate și al cărui prestigiu să nu 
fie prejudiciat de- diverse confrun
tări sau controverse.

PRODUCȚIA MONDIALĂ DE CEREALE
ROMA 3 (Agerpres). — Organiza

ția Națiunilor Unite pentru Alimen
tație șl Agricultură (F.A.O.) a a- 
nuntat că producția mondială de ce
reale. mai bună în anul acesta decît 
în anul precedent, va continua să 
sporească în 1977. F.A.O. apreciază

că în pofida secetei care s-a resim
țit în unele zone ale globului, pro
ducția mondială de cereale se va ri
dica în cursul acestui an la circa 
1 324 000 000 tone metrice, cu circa 6 
la sută mai mult decît în anul tre
cut.

COASTA DE FILDEȘ

Progrese pe tulea industrializării
Ca și alte popoare 

africane, poporul Coas
tei de Fildeș este an
grenat într-un amplu 
proces de înlăturare a 
consecințelor domina
ției coloniale, de pla
sare a tării pe orbita 
dezvoltării. Un șir de 
exemple recente sînt 
elocvente în acest 
sens.

Nu de mult a intrat 
în funcțiune noul 
complex textil „U- 
TEXI" de la Dimbokro 
urmînd să atingă cu- 
rînd o capacitate anu
ală de 12 500 tone de 
țesături diverse, care 
îl situează printre cele 
mai mari unități de 
acest fel de pe con
tinent. Complexul fo
losește ca materie pri
mă produsele filaturii 
de bumbac „COTIVO" 
de la Agboville. și li
vrează țesăturile sale 
fabricii de confecții 
„BLUEBELI" de lin
gă Abidjan. Noile u- 
nități textile asigură 
peste 15 000 de locuri 
de muncă pentru 
populația din zonele 
în care sint ampla
sate.

Dezvoltarea indus
triei textile ivoriene 
are la bază valorifica
rea superioară. înce- 
pînd cu materia pri
mă șl pînă la produ
sul finit, a unei im
portante bogății na
ționale — bumbacul, a 
cărui producție anua
lă actuală, de 60 000 
de tone, urmează a se 
dubla pînă în 1980. 
Specialiștii ivorieni au 
acum în vedere si ex
tracția uleiului din 
semințele de bumbac, 
produs foarte solicitat 
In industriile chimică

și farmaceutică, în 
prezent aflîndu-se în 
construcție o uzină de 
specialitate în zona 
principalelor culturi- 
de bumbac de la Bo- 
uakă.

O altă bogăție a tă
rii — lemnul — este 
valorificat prin între
prinderi industriale și 
ateliere de artizanat. 
Cele mai importante 
unități de producție în 
acest sector au fost 
construite în anii in
dependenței tării, în 
regiunea San Pedro, 
din sud-vestul Coastei 
de Fildeș. Este vorba 
de o modernă fabrică 
de cherestea cu o ca
pacitate anuală de 
90 000 mc și o uzină 
pentru fabricarea de 
placaje. Actualul plan 
cincinal de dezvoltare 
a țării prevede si con
strucția primelor fa
brici de pastă de hîr- 
tie. pornindu-se de la 
un amestec de lemn 
cu frunzele unor ar
bori tropicali.

Proiectele de indus
trializare prin valori
ficarea bogățiilor na
ționale prevăd, de a- 
semenea, construcția 
unei uzine de pneuri, 
utilizînd ca materie 
primă cauciucul natu
ral. Se acordă, de a- 
semenea. atenție valo
rificării produselor 
tropicale — cafeaua, 
cacao, bananele, ana
nasul — de care dis
pune din belșug tara. 
Pentru prelucrarea ca
felei solubile, de e- 
xemplu, la Yamous
soukro a fost constru
ită o mare uzină cu o 
capacitate de 35 000 de 
tone pe an.

în paralel cu pro

movarea unor indus
trii care să producă 
bunurile de consum 
necesare prin valorifi
carea bogățiilor locale, 
guvernul ivorian s-a 
orientat și spre crea
rea altor ramuri esen
țiale ale economiei. în 
acest sens se intensi
fică cercetările in do
meniul identificării 
unor noi surse de hi
drocarburi, mai ales 
în largul Oceanului 
Atlantic. Crearea unei 
industrii proprii con
structoare de mașini, 
care să asigure dez
voltarea întregii eco
nomii naționale, con
stituie o prioritate în 
preocupările guvernu
lui ivorian. acordin- 
du-se în actualul cin
cinal investiții duble 
fată de planul prece
dent. Un alt principal 
proiect al perioadei 
care urmează este pu
nerea în valoare a 
marelui zăcămînt de 
minereuri de fier, i- 
dentificat deja, în 
munții Klahoyo, din 
apropierea orașului 
Focobly, care urmea
ză să asigure o pro
ducție anuală de circa 
10 milioane de tone și 
să pună bazele unei 
industrii siderurgice 
naționale.

Sînt tot atîtea exem
ple care atestă efortu
rile susținute ale po
porului ivorian pentru 
depășirea stadiului de 
subdezvoltare, pentru 
făurirea unei economii 
moderne și ridicarea 
nivelului de viață.

Mlrcea 
S. IONESCU

Abidjan

DESCHIDEREA TÎRGULUI DE LA PLOVDIV

Tovarășul Todor Jivkov 
a vizitat pavilionul României
SOFIA 3 — Corespondentul Ager

pres transmite : Vineri. în orașul 
Plovdiv s-a deschis tradiționalul Tîrg 
internațional, aflat în acest an la a 
32-a ediție. Au fost prezenti primul 
secretar al C.C. al P.C.B.. președin
tele Consiliului de stat al R.P.B., 
Todor Jivkov, alți conducători de 
partid si de stat ai R. P. Bulgaria.

Participă peste 2 000 firme din 43 
de țări, printre care și 16 din cele 
mai cunoscute întreprinderi de co
merț exterior din România.

Exp.unînd pe o suprafață de peste 
1 700 mp. firmele românești de co
merț exterior au selecționat o gamă 
largă de produse — marea lor ma
joritate fiind noutăți tehnice, cu ca
racteristici tehnico-economice compe
titive pe piața internațională.

Tovarășul Todor Jivkov, însoțit de 
alți conducători de partid și de stat 
bulgari, a vizitat pavilionul Româ
niei, unde a fost întîmpinat de 
ambasadorul României la Sofia, Tro- 
fin Simedrea. Asistînd la demonstra
ții făcute cu utilaje grele — mașini- 
unelte si mașini textile — tovarășul 
Todor Jivkov a avut cuvinte de a- 
preciere la adresa performanțelor 
exponatelor românești. Totodată, el 
și-a exprimat satisfacția că relațiile 
de prietenie și colaborare dintre cele 
două țări se dezvoltă fructuos. în 
interesul ambelor popoare, pe linia 
celor discutate cu tovarășul Nicolae 
Ceausescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România.

Plan româno-bulgar de colaborare 

în domeniul ocrotirii sănătății
SOFIA 3 — Corespondentul Ager

pres transmite : Vineri a fost sem
nat la Sofia planul de colaborare în 
domeniul ocrotirii sănătății si știin
țelor medicale între Ministerul Să
nătății din România și Ministerul 
Ocrotirii Sănătății din Bulgaria, pe 
perioada 1976—1980.

Planul prevede măsuri menite să 
ducă la întărirea și dezvoltarea re
lațiilor de colaborare dintre cele 
două țări vecine și prietene în do
meniul sănătății : schișnburi de in
formații și literatură medicală, 
schimburi de experiență și de spe
cialiști, o mai largă colaborare în

tre institutele științifice cu profil 
asemănător și între societățile știin
țifice medicale, ca și în domeniul 
pregătirii și perfecționării cadrelor 
medicale din cele două țări.

Documentul a fost semnat de mi
niștrii Nicolae Nicolaescu și Anghel 
Todorov.

în aceeași zi. delegația română a 
fost primită de Krăstiu Tricikov, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri. într-o atmosferă caldă, prie
tenească. au fost discutate aspecte 
ale dezvoltării colaborării dintre 
cele două țări în domeniul sănă
tății.

Consfătuire a activului de partid și economic 

din Kazahstan
MOSCOVA 3 (Agerpres). — La 3 

septembrie, la Alma-Ata a avut loc 
consfătuirea activului de partid și 
economic din Kazahstan — infor

mează agenția T.A.S.S. în cadrul 
consfătuirii, L. I. Brej nev, secretar 
general al C.C. al P.C.U.S.. a rostit 
o cuvîntare.

P. C. din Spania cere ca președintele și secretarul 
său general să poată acționa legal și liber in {ară

PARIS 3 — Corespondentul nos
tru transmite : întrucît guvernul 
spaniol a confirmat refuzul său de 
a da pașapoarte Iui Dolores Ibarruri, 
președintele Partidului Comunist din 
Spania, și Santiago Carrillo, secre
tar general al P.C.S., Comitetul E- 
xecutiv al Partidului Comunist din 
Spania a protestat împotriva acestei

GENEVA 3 (Agerpres). — Acordul 
General pentru Tarife și Comerț 
(G.A.T.T.) a dat publicității rapor
tul anual asupra perspectivelor co
merțului internațional. Gravele eve
nimente economice survenite în lume 
în cursul primei jumătăți a actua
lului deceniu — se arată în raport — 
au relevat necesitatea transformării 
structurilor de producție care vor 
antrena, probabil, persistenta șoma
jului — fenomen destul de important 
ca extindere. în ultimii ani. Eveni
mentele grave citate în raport sint 
„prăbușirea sistemului monetar in
ternațional. inflația, scumpirea petro
lului și recesiunea economică".

Inflația, dezechilibrul balanței de 
plăti, transformările structurilor pro
ducției sînt factori fundamentali care 
vor continua să influențeze econo
mia mondială cel puțin pînă la sfîr- 
șitul acestui deceniu — apreciază 
G.A.T.T. Adoptarea de „măsuri res
trictive" în ceea ce privește prețu
rile în vederea combaterii pe aceas
tă cale a inflației riscă să agraveze 
șomajul — precizează raportul — dar 
si absenta unor asemenea măsuri ar 
putea declanșa un proces inflaționist 
generalizat.

Conform raportului, producția mon
dială. fără a lua în considerare ser
viciile publice și construcțiile, a scă
zut cu circa 2 la sută în 1975. A- 
ceastă reducere, prima din anii ’30, 
se datorează în întregime micșorării

REDACȚIA și

Conferința asupra dreptului mării
Intervenția reprezentantului țârii noastre

NAȚIUNILE UNITE 3 — Cores
pondentul nostru transmite : în ple
nara Conferinței Națiunilor Unite a- 
supra dreptului mării continuă dez
baterile asupra procedurilor ce ur
mează a se adopta pentru soluțio
narea problemelor privind interpre
tarea si aplicarea noii convenții. Re
prezentanții a numeroase state insis
tă asupra necesității ca în viitoarea 
convenție să se consacre expres fap
tul că părțile contractante vor, solu
ționa orice diferend care ar putea să 
se ivească între ele în domeniul ma
ritim prin mijloace exclusiv pașnice, 
in conformitate cu normele dreptu
lui internațional si. îndeosebi, potri
vit scopurilor și principiilor Cartei 
Națiunilor Unite.

Prezentînd poziția țării noastre în

aceste probleme deosebit de impor
tante pentru croirea drumului coope
rării internaționale în domeniul ma
ritim. reprezentantul României, Gh. 
Săulescu, a arătat că în noile re
glementări trebuie să se situeze pe 
prim-plan negocierile și schimburile 
directe de vederi cu privire la so
luționarea diferendelor ce ar putea 
apărea în relațiile maritime dintre 
state, lăsîndu-se la latitudinea păr
ților — potrivit dreptului suveran al 
fiecărui stat — să convină asupra 
procedurii de urmat. Totodată, 
România, a arătat vorbitorul, apre
ciază că procedura de arbitraj și-a 
dovedit viabilitatea și eficiența 
pe parcursul anilor, fiind preferabi
lă altor proceduri propuse în textele 
de negociere supuse dezbaterilor.

ORIENTUL APROPIAT
• Convorbiri siriano-iordaniene • Negocieri consacrate solu

ționării conflictului din Liban
DAMASC 3 (Agerpres). — în urma 

vizitei efectuate la Damasc de regele 
Hussein al Iordaniei și a convorbiri
lor pe care le-a avut cu președintele 
Hafez El Assad, vineri a fost dat 
publicității un comunicat în care se 
arată că obiectul acestor convorbiri a 
fost evoluția situației din Liban si din 
lumea arabă, precum și dezvoltarea
relațiilor bilaterale. După ce au 
examinat situația din lumea arabă, 
în general, 
președintele 
necesitatea

suveranul 
sirian au 
întăririi

hașemit și 
reafirmat 

solidarită-
ții arabe și și-au exprimat încrederea 
în posibilitățile țărilor arabe de a de
păși toate obstacolele care Ie stau în 
prezent în cale. Cei doi șefi de stat 
au avut, de asemenea, un schimb de 
opinii asupra raporturilor de coope
rare iordaniano-siriene și și-au ex

primat satisfacția în legătură cu e- 
voluția acestora.

BEIRUT. 3 (Agerpres). — La Bei
rut s-au înregistrat, în continuare, 
schimburi de focuri de arme auto
mate și mortiere. Potrivit știrilor 
transmise de agențiile internaționale 
de presă, în urma incidentelor din 
noaptea de miercuri spre joi au fost 
ucise 120 de persoane.' Luptele au 
continuat, de asemenea. în regiunea 
montană a Libanului.

Paralel, au loc negocieri consacrate 
soluționării conflictului. în acest sens, 
președintele ales al Libanului. Elias 
Sarkis, după vizita făcută la Damasc 
și convorbirile cu președintele Hafez 
El Assad, a inițiat o serie de contacte 
cu părțile implicate în conflict.

Un protest al P. C. din S. U. A.
WASHINGTON 3 (Agerpres). — 

Partidul Comunist din S.U.A. a pro
testat energic împotriva hotărîrii cu 
caraioter discriminatoriu a Comisiei 
electorale federale prin care au fost 
acordate • drepturi de participare la 
dezbaterile preelectorale televizate 
numai oandidațitar partidelor repu

blican și democrat la postul de pre
ședinte. Iretr-o telegramă adresată 
comisiei, semnată de președintele 
național al P.C. din S.U.A., Henry 
Winston, se arată că o astfel de ho- 
tărire împiedică exprimarea liberă 
a părerilor de către partidele ce iau 
parte la campania electorală.

măsuri, arătînd că „ea constituie o 
dezmințire a pretinselor intenții ale 
guvernului de a dialoga cu opozi
ția". Comunicatul Comitetului Exe
cutiv al P.C.S. cere ca președintele 
și secretarul său general să poată 
..acționa legal si liber în țară. în ca
litate de conducători politici și ce
tățeni".

cu circa 6 la sută a producției ță
rilor industrializate. Creșterea pro
ducției a continuat, pe de altă parte, 
în zonele in curs de dezvoltare, cu 
un procent de circa 2 la sută.

Inflația în țările industrializate s-a 
ridicat la 11 la sută față de rata re
cord de 12,5 la sută atinsă în 1974. 
Creșterea a fost moderată în primul 
trimestru al anului 1976. dar cifrele 
din cel de-al doilea trimestru sînt 
mai puțin încurajatoare.

Volumul comerțului mondial, dimi
nuat în 1975 cu circa 5 Ia sută, a 
cunoscut — începind din cel de-al 
treilea trimestru — o revenire netă.

Conform raportului, volumul ex
porturilor urmează să crească, în 
1976, pe plan mondial, cu peste 10 
la sută fața de anul precedent și să 
depășească, astfel, cu circa 4 la sută 
nivelul exporturilor anterior anului 
1974.

Excedentul balanței comerciale a 
țărilor exportatoare de petrol a scă
zut de la 85 miliarde dolari, în 1974, 
la 57 miliarde dolari în 1975. Defi
citul comercial global al țărilor in
dustrializate a scăzut de la 43 mi
liarde dolari în 1974. la 12 miliarde 
dolari în 1975, înregistrînd însă, din 
vara anului 1975, o nouă tendință de 
creștere. Deficitul comercial al ță
rilor în curs de dezvoltare impor
tatoare de petrol a sporit de la 13 mi
liarde dolari. în 1973 la 34 miliarde 
dolari în 1974, și la 45 miliarde do
lari în 1975.

OBBBBBBBBBB

O sugestivă mostră a poluării morale:

„CURSA MORȚIF
„Acesta nu este un 

joc, ci o directă, și bru
tală .formă, de incitare 
la omucidere. Organele 
competente ar trebui 
să ia măsuri urgente 
pentru a opri proli
ferarea sa înainte de a 
provoca primele vic
time" — a declarat 
psihiatrul Walter Ro
binson, din Washing
ton, in legătură cu cel 
mai recent „joc elec
tronic" — „cursa mor- 
ții". Acest „joc" a re
voltat nu numai ofi
cialitățile medicale, ci 
Si conducerile clubu
rilor de automobilism 
din Statele Unite, pre
cum Și reprezentanții 
organelor de supra
veghere a circulației. 
In ciuda protestelor, 
firma „Exidy Inc", 
care fabrică jocul, con
tinuă să vindă mii de 
bucăți la prețul de 
2 000 dolari bucata, ob- 
ținind astfel profituri 
substanțiale.

Despre ce joc este 
vorba — dacă o ase
menea morbidă in
venție se poate numi 
joc ? „Cursa morții" 
constă dintr-o conso
lă electronică, cu un 
ecran fluorescent, si
milar celor de televi
ziune. Lingă ecran se 
află un volan și un 
schimbător de viteze, 
iar la baza consolei, 
accelerația și frina. In- 
troducînd o monedă de 
25 cenți in caseta con
solei, pe ecran apar

o mașină în miniatură, 
precum șt . străzile 
unui,. oraș . țu trotua
re și pietoni. Sco
pul „jocului" este ca 
după ce ai pornit 
mașina s-o „conduci" 
in așa fel incit să „u- 
cizi" cit mai mulți 
pietoni. Cind jucăto
rul lovește un pieton 
cu mașina, din difuzo
rul consolei se aduse 
un țipăt înfiorător, iar 
pe ecran, in urma ma
șinii, in locul pieto
nului apare un mor- 
mint. Jucătorul care, 
la sfirșitul minute
lor „reglementare", 
are cele mai multe 
morminte, iese ciștigă- 
tor... „Este un joc 
hazliu și nedăunător 
— a declarat cu ci
nism Paul Jacobs — 
directorul departamen
tului de desfaceri al 
firmei „Exidy Inc.", 
care pînă acum a fost 
achiziționat de nume
roase localuri de amu
zament, baruri, ștran
duri publice, cluburi 
de popice etc".

Dr. Lionel Blakman, 
psihiatru din Palm 
Beach, Florida, este 
însă de altă părere, 
apreciind că „un om 
cu nervii mai slabi 
poate foarte ușor să 
se lase influențat de 
acest -joc- pentru a-l 
continua, pe viu, pe 
străzile orașului". A- 
ceeași opinie a fost 
exprimată de clubul 
automobiliștilor din

California de Sud care 
arată că „această mor
bidă formă de pierde
re a timpului, acest 
-joc- inventat de o 
minte bolnavă, incită 
oamenii la violente, la 
experimentarea, simu
lată deocamdată, a co
miterii unor crime o- 
dioase".

Și aceasta nu este 
o simplă prezumție. 
Dimpotrivă, așa cum 
se știe, in unele țări 
occidentale s-a înre
gistrat un șir de ca
zuri in care automo- 
biliști „s6 jucau" fu
gărind și ciocnind, 
răsturnind în șanțuri 
sau proiectind în pomi 
mașini mai mici. Fa
milii pașnice și-au 
pierdut viața in urma 
acestei „terori uciga
șe" pe șosele.

Unele organizații ce
tățenești analizează 
posibilitatea trimite
rii firmei „Exidy Inc." 
în judecată. Poluarea 
morală, incitarea la 
crimă. încălcarea gro
solană a normelor de 
conduită socială — a- 
cestea sînt cîteva din 
capetele de acuzare 
propuse a fi avansate 
in fața instanțelor ju
diciare, împotriva unor 
afaceriști, care, in 
goana după profit, nu 
se dau în lături să in
cite, de fapt, la prac
ticarea, ca divertis
ment, a omuciderii.
C.ALEXANDROAIE

agențiile de presă transmit:
Demonstrații antirasiste 

în R.S.A. Pentru a treia zi con
secutiv, vineri, în orașul Capetown 
și suprapopulatele sale suburbii au 
avut loc demonstrații antirasiste ale 
populației de culoare. Poliția regi
mului de la Pretoria a intervenit cu 
brutalitate și se anunță că, după ce 
joi seara printre manifestanți s-au 
înregistrat trei morți, vineri pînă la 
prinz numărul lor a ajuns la cinci.

La Belgrad se desfă?oară lu-
crările celui de-al 25-lea Congres 
european de chirurgie cardiovascu
lară. Din tara noastră, la lucrări 
participă prof. dr. docent Ioan Pop 
D. Popa, care a prezentat o comu
nicare asupra rezultatelor obținute 
de colectivul spitalului „Fundeni" în 
operațiile de stenoză mitrală.

Conferința Asociației de 
drept internaționalde la Ma- 
drid. Reprezentantul român, Ion Voi- 
cu, a prezentat comunicarea „Drep
turile omului și noua ordine inter
națională". Vorbitorul a reamintit 
propunerile făcute de România la 
O.N.U. pentru sporirea contribuției 
organizației la lupta pentru elimina
rea inegalității sociale, pentru asi
gurarea unor drepturi egale, reale și 
efective la muncă, la învățămînt,

educație și cultură, la binefacerile 
civilizației.

Convorbiri la Pekin. Hua 
Kuo-fen, premierul Consiliului de 
Stat al R.P. Chineze, a avut, vineri, 
o convorbire cu Malietoa Tanumafili, 
șeful statului Samoa de vest — a- 
nunță agenția China Nouă.

Campania electorală din 
Cipru în vederea desemnării com
ponenței Camerei Reprezentanților 
s-a încheiat oficial vineri seara, prin 
mitinguri ale partidelor la Nicosia.

La viitoarele alegeri le
gislative din RJF.G. de 18 3 
octombrie vor participa 41,4 milioa
ne alegători, cu 200 000 mai mult 
decît la alegerile precedente, desfă
șurate în anul 1972. Potrivit datelor 
difuzate la Bonn de Oficiu] federal 
vest-german de statistică — aproxi
mativ 3,3 milioane tineri vest-ger- 
mani vor vota în luna octombrie 
pentru prima dată.

Raționalizarea apei în 
Ulster. Ministerul britanic pentru 
Problemele Mediului înconjurător a 
anunțat că, începînd de săptămîna 
viitoare, aprovizionarea cu apă a

100 000 de locuințe din orașul Belfast 
(Irlanda de Nord) se va reduce, da
torită secetei, la 12 ore pe zi.

La Atena 8 încePut cea de_a 
șasea fază a convorbirilor greco- 
americane privind statutul bazelor 
americane din Grecia. Vor fi dezbă
tute, de asemenea, unele privilegii 
acordate personalului militar ameri
can aflat în Grecia.

Grevă. Circa 2 000 de lucrători 
din serviciile de întreținere ale u- 
zinei de montaj din Longbridge apar- 
ținînd firmei britanice producătoare 
de automobile „British Leyland" se 
află în grevă, revendicind îmbunătă
țirea condițiilor de viață. Ca măsură 
represivă, patronatul a închis aceas
tă întreprindere.

Erupție. Vulcanul Taal din 
Filipine — unul din cei mai mici 
din lume, avînd o altitudine de nu
mai 300 de metri, dar cu o mare for
ță distructivă, a intrat vineri în e- 
rupție. în timpul ultimei sale erup
ții, în anul 1965, 200 de persoane 
și-au pierdut viața, cenușa ajungînd 
pînă la Manila, care este situată la 
65 kilometri nord de vulcan. Comisia 
guvernamentală, care s-a deplasat 
la fața locului, a cerut evacuarea 
populației locale.

Explozia unul camion încăr
cat cu dinamită în orașul 

brazilian Curitiba
BRASILIA 3 (Agerpres). — Nume

roase echipe de prim-ajutor au con
tinuat, vineri, să caute victime 
sub dărîmăturile zecilor de lo
cuințe distruse la Curitiba, in 
sudul Braziliei, de explozia unui ca
mion încărcat cu o tonă și ju
mătate de dinamită. După apre
cierea celor ce participă Ia acțiunile 
de salvare, explozia ar fi provocat 
moartea a zeci de persoane și rănirea 
altor 200, dintre care 30 în stare gra
vă. Pină în prezent însă au fost 
descoperite numai cinci cadavre și 
se crede că numeroase alte victime, 
îndeosebi copii, se află încă sub dă
rîmăturile caselor complet distruse 
de suflul exploziei.

Operațiunile de ajutorare a popu
lației au fost îngreunate, în timpul 
nopții de joi spre vineri, de întreru
perea curentului electric și a tutu
ror legăturilor telefonice în cartierul 
direct afectat. Peste 300 de persoane 
rămase fără adăpost au fost in
stalate în corturi, pe unul din sta
dioanele orașului Curitiba.

Șoferul camionului a reușit să 
se îndepărteze de vehiculul cuprins 
de flăcări chiar înainte de produce
rea exploziei. După ce a fost intero
gat de poliție, el a fost pus în liber
tate vineri dimineață. Dinamita 
transportată aparținea unei fabrici 
de ciment din regiune — „Po-Para- 
na 7“.

Dl PRETUTINDENI
• MEDII DE VIA

ȚĂ ÎN EUROPA 8 crescut 
în decursul ultimului deceniu 
cu doi ani. După cum reiese 
dintr-un studiu statistic publi
cat la Koln, in R.F.G., media 
de viață a femeilor pe ansam
blul continentului este simțitor 
mai ridicată decît a bărbaților 
— ele trăiesc, în medie, 74 ani, 
bărbații 68. In funcție^ de țară, 
speranța de viață la bărbați os
cilează între 61 și 72 ani, iar la 
femei, între 66 și 77 ani. S-a 
observat, de asemenea, că în 
majoritatea țărilor europene cei 
ce au depășit vîrsta de 60 de ani 
reprezintă 15 la sută din tota
lul populației.

• LACUL BALATON 
ISI VA MENȚINE APELE 
CURATE. In RP- Ungară a 
fost adoptat un program, eșa
lonat pînă in 1980, care urmă
rește asigurarea menținerii ca
lității apei din așa-numita „ma
rea ungară" — lacul Balaton. 
Planul prevede, între altele, 
construcția a noi canale de de
versare. a patru noi instalații 
de purificare, precum și moder
nizarea celor existente. Conco
mitent, se va desfășura o inten
să activitate de cercetare în 
scopul de a identifica și elimina 
factorii care contribuie la dimi
nuarea calității apelor.

© ANALIZE DE DE’ 
PISTARE A CANCERU-/  ̂
LUI ? P)o' cercetători ameri
cani de la Universitatea din 
Tennessee au anunțat identifi
carea în sîngele bolnavilor de 
cancer a unei substanțe care 
ar putea constitui un indiciu 
valoros în depistarea din timp 
a maladiei. Medicii J. C. Morri
son și E. T. Bucovaz au preci
zat că, în urma analizelor efec
tuate asupra unui număr de 
4 200 de persoane, au reușit să 
stabilească cu o exactitate de 
90 la sută bolnavii de cancer, 
prin identificarea substanței 
menționate. Ei au declarat că 
dacă metoda lor se va dovedi 
exactă,' analiza sîngelui va pu
tea deveni în următorii trei ani 
un procedeu de rutină în ca
drul testelor pentru depistarea 
cancerului. Ei au menționat însă 
că nu au reușit pînă în pre
zent să determine în ce fază a 
dezvoltării unei tumori „sub
stanța semnal" apare în sîngele 
bolnavilor.

• ELECTROMOBILE. 
Primul model de electromobil 
bulgăresc a fost proiectat și re
alizat la Institutul pentru elec
trocare și motoare din Sofia. 
Destinat îndeosebi aprovizio
nării magazinelor din rețeaua 
comercială a capitalei, acest 
vehicul are o capacitate de 
transport de 1—2,5 tone. Cu un 
aspect exterior modern, electro- 
mobilul, confecționat din mase 
plastice, dispune de o cabină 
spațioasă pentru șofer. Se re
marcă un șir de inovații, cum 
ar fi reglarea prin impuls a vi
tezei, care permite economisirea 
și, parțial, recuperarea energiei 
electrice.

© VOR DISPĂREA 
LOCUINȚELE PLUTI
TOARE DIN OLANDA ? 
Guvernul olandez și-a propus 
să desființeze majoritatea celor 
15 000 de locuințe plutitoare 
care există în țară. Motivul : 
ele stinjenesc circulația pe rîu- 
rile și canalele unde sint anco
rate și constituie o sursă de po
luare a apelor. Intenția autori
tăților s-a materializat într-un 
proiect de lege, pe baza căruia 
multe din familiile instalate pe 
ambarcațiuni urmează a fi mu
tate în locuințe situate pe uscat. 
Proiectul a stîrnit împotrivirea < 
celor vizați, care nu vor să re- • 
nunțe la posibilitatea de a-și 
schimba oricînd „reședința", 
plătind doar taxe infime admi
nistrației apelor. In plus, au in
tervenit și organizațiile de tu
rism, care au atras guvernului 
atenția asupra faptului că lo
cuințele plutitoare sint o atrac
ție la fel de puternică pentru 
străini, ca morile de vînt sau 
tradiționalele cîmpuri de lalele...

© BUSINESS CU... 
PĂIANJENI. Ua ™ d« tra- 
fic mai puțin obișnuit dă bătaie 
de cap, de la o vreme, autorită
ților americane. In urmă cu doi 
ani, undeva, la granița cu Me
xicul, un cîine polițist, pus să 
adulmece eventuale droguri as
cunse într-o mașină, sărea ca 
ars : disimulat sub canapeaua 
din spate, se afla un sac plin 
cu... păianjeni veninoși din spe
cia Tarantula, care trăiește imu
nele țări ale Americii Latine. 
Deși în privința intrării în S.U.A. 
a unor plante sau animale 
există reglementări stricte, în 
cazul acesta nu s-a putut 
face nimic, Tarantula fiind ex
clusă din orice prevedere. Cine 
s-ar fi gîndit că acești păian
jeni — ce-i drept, viu colorați 
— vor căpăta vogă, la un mo
ment dat, în rîndul unor ama
tori de curiozități, dacă se poa
te spune așa. In prezent se stu
diază adoptarea unor măsuri 
pentru a se opri „importul" , de 
păianjeni, a căror proliferare 
ar putea deveni primejdioasă.

• CONSUMUL DE 
ENERGIE IN MAREA 
BRITANIE a fost anul trecut 
cu 4 la sută mai redus față de 
anul 1974. iar cheltuielile cu 20 
la sută mai ridicate — indică o 
statistică publicată de Ministerul 
Energiei. Principalele schimbări 
produse în balanța energetică 
din ultimii doi ani evidențiază 
scăderea cu 10 la sută a consu
mului de petrol, în timp ce ne
voile de cărbune și de gaz au 
crescut cu 2 și respectiv 4,5 la 
sută. Statistica relevă că petro
lul a rămas în continuare prin
cipalul furnizor de energie în 
Marea Britanie cu o pondere de 
43,6 la sută, înregistrîndu-se, 
totodată, o creștere a consumu
lui de cărbune și gaz. în timp 
ce partea energiei nucleare a 
rămas constantă — 3,3 la sută.
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