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Pentru o recoltă bogată, chemarea actuală în agricultură:

IRIGAȚI OGOARELE ZI Șl NOAPTE, 
plantele au mare nevoie de apă!
• Se impun măsuri concrete, acțiuni energice pentru funcționarea la capacitate maximă 
a sistemelor și realizarea programelor săptămînale de irigații • La irigații nu există 

compensație: ce s-a pierdut azi nu se poate recupera mîine.
irigarea culturilor constituie unul 

mijloacele de bază pentru creș
terea recoltelor si obținerea unor 
producții constante ridicate, indife
rent de condițiile atmosferice. Este 
si motivul pentru care conducerea 
partidului si statului nostru acordă 
o atenție deosebită extinderii supra
fețelor amenajate pentru irigat, care 
acum ocupă circa 2 milioane de hec
tare. în această perioadă, datorită 
arșiței si vremii călduroase, irigarea 
culturilor trebuie să constituie o 
preocupare de prim-ordin pentru 
conducerile unităților agricole, pen
tru organele si organizațiile de 
partid, o acțiune hotăritoare pentru 
obținerea in acest an a unor pro
ducții cit niai mari. Iată de ce se 
cere ca pretutindeni să se asigure 
exploatarea sistemelor de irigații la 
capacitatea maximă proiectată si 
stabilirea unui regim de funcționa
re a stațiilor de pompare, astfel in
cit unitățile agricole să poată uda 
culturile fără întrerupere.

Cu atit mai mult trebuie să se 
acționeze cu fermitate în această di
recție cu cit. datorită lipsei de pre
cipitații. in multe zone ale tării re
zerva de apă din sol s-a diminuat 
simțitor.

Cum se desfășoară lucrările de iri
gații ? Pinâ la 22 iulie. în sistemele 
mari s-au aplicat udări pe o su
prafață de 1 274 300 ha. iar pentru 
săptămîna de la 22 la 29 iulie au 
fost programate ■pentru a se iriga 
încă 399 000 ha. Realizările de pînă 
acum nu sint mulțumitoare. Și cînd 
spunem aceasta avem în vedere fap
tul că din totalul suprafețelor pro
gramate de sistemele de irigații de 
la începutul campaniei de udare a 
culturilor, peste 600 000 ha nu au 
primit nici un strop de apă. în săp- 
tămina precedentă — 16—22 iulie — 
din 369 000 ha programate s-au a- 
plicat udări numai pe circa 300 000 
ha. adică 81 la sută din prevederi. 
In timp ce unitățile agricole din raza 
întreprinderilor de exploatare a lu
crărilor de îmbunătățiri funciare din 
Brăila. Galați și Craiova au reali
zat si chiar au depășit programele 
de udări. în alte sisteme realizările 
sint cu mult sub prevederi : 
I.E.L.I.F. Vrancea — 45 la sută. Că
lărași — 59 la sută. Caracal — 60 la 
sută. București — 63 la sută. Ale
xandria — 64 la sută. Tulcea — 68 
la sută. Arad — 69 la sută și Con
stanta — 89 la sută.

Sint mai multe cauze care au de

terminat aceste întirzieri. Se apre
ciază că pe circa 299 000 ha din su
prafața totală neirigată, deficitul de 
umiditate din sol a fost completat 
prin precipitații. Pentru restul su
prafețelor insă, cauzele sint de altă 
natură. Astfel. 14 900 ha nu au pu
tut fi irigate din cauza defecțiuni
lor apărute la rețeaua de aducțiune 
a apei din sistemele vechi. 71 400 ha 
— datorită defecțiunilor din siste
mele noi. aflate în garanție. 15 700 
ha — datorită căderilor de tensiune, 
12 000 ha — datorită deteriorării și 
lipsei echipamentelor mobile de uda
re. 13 700 ha — datorită neasigură- 
rii cu combustibili și lubrifianți și 
170 400 ha — datorită lipsei forței de 
muncă si deficientelor existente in 
organizarea activității de irigații la 
unitățile agricole. Din această ana
liză rezultă că principala cauză a 
nerealizării programelor de udare o 
constituie neasigurarca forței de 
muncă și slaba organizare a activi
tății de irigații in unele unităti a- 
gricole. Se desprinde deci necesita
tea imperioasă ca organele de spe
cialitate să ia măsuri hotărite în ve
derea intensificării la maxim, în ur
mătoarele zile, a udării culturilor.

Aurel PAPADIUC

La I.A.S. Dragalina, județul Ialomița, terenurile însâmînțate cu porumb în cultură dublă primesc apă ziua și noaptea.
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In curînd, la București
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TîRGUL DE MOSTRE 
DE BUNURI DE CONSUM

— EDIȚIA A 8-A —
• Amănunte despre alcătuirea pavilioane
lor • Zeci de mii de produse și o condi
ție a expunerii: garanția producerii și desfa
cerii în anul 1978 • Cum va funcționa „Con
siliul reprezentanților consumatorilor pentru 
alegerea și contractarea fondului de marfă“
• 120 de puncte de vînzare a unei largi

game de bunuri de consuni
Pavilioanele complexului expozițional din Piața Scînteii vor găz

dui. în curind. Tirgul de mostre de bunuri de consum din acest an. 
Pe o suprafață de 31 000 mp. principalele unităti producătoare din 
tară vor expune fondul de marfă oferit spre contractare în 1978. în 
legătură cu această manifestare de amplă semnificație sociâl-eco- 
nomică. tovarășul Ion Mazilu, directorul târgului, a făcut cîteva pre
cizări unui redactor al „Scinteii".

— Pe baza sarcinilor trasate de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu cu 
prilejul vizitei la ediția precedentă 
a tirgului, în acest an se promovea
ză o concepție organizatorică nouă, 
menită să asigure Tirgului de mos
tre de bunuri de consum un 
caracter de lucru mai pronunțat.

Vizitatorii vor avea prilejul să con
frunte opiniile lor cu ceea ce își 
propun să producă diferite Între
prinderi din țară, iar reprezentan
ții acestora să-și verifice in fata 
publicului larg străduința lor pen
tru a realiza cit mai bine sarcinile 
ce le revin din „Programul privind 
producția și desfacerea către popu

lație a bunurilor de consum in pe
rioada 1976—1980", ca și din progra
mele aprobate de conducerea supe
rioară de partid pentru fiecare ra
mură producătoare de bunuri de 
consum.

La tirg vor fi prezentate zeci de 
mii de sortimente diverse, din care 
o pondere însemnată revine produ
selor noi sau modernizate. Conclu
dent pentru efortul de penetrație a 
noului este faptul că unitățile Mi
nisterului Industriei Ușoare asigură, 
în 1978, circa 39 la sută din pro
ducție cu sortimente nou create sau 
modernizate. Expunerea oricărui 
produs este condiționată de garanția 
contractării și livrării sale la fondul 
pieței în anul 1978. Astfel, actuala 
ediție a tirgului reprezintă o nouă 
și viguroasă expresie a măsurilor 
întreprinse de partid pentru perfec
ționarea cadrului de relații indus- 
trie-comert. oglindită de eforturile 
de redimensionare a ofertei, astfel 
incit ea să fie cit mai aproape de 
cerințele populației, să asigure îm
bunătățirea aprovizionării și servirii 
acesteia.
(Continuare in pag. a V-a)

Oamenii muncii din industria județului Suceava 
se angajează să realizeze în actualul cincinal 

o producție suplimentară de cel puțin 2,7 miliarde lei
Telegramă adresată C. C. al P. C. R., tovarășului Nicolae Ceaușescu

Oamenii muncii din industria ju
dețului Suceava, analizind realizările 
înfăptuite pînă acum si reevaluînd 
resursele materiale și umane de 
care dispun unitățile economico-pro- 
ductive. s-au angajat să realizeze in 
actualul cincinal un spor de pro
ducție de cel puțin 2.7 miliarde lei.

In telegrama adresată cu acest 
prilej Comitetului Central al l’.C.R.,

tovarășului Nicolae Ceausescu. de 
biroul Comitetului județean Sucea
va al P.C.R., se spune : Exprimin- 
du-ne totala adeziune la politica in
ternă si internațională a partidului 
și statului nostru, vă asigurăm pe 
dumneavoastră, cel mai iubit fiu al 
poporului român, 'eminent militant 
pe tărimul propășirii națiunii noas
tre socialiste, pentru cauza păcii și

securității în întreaga lume, că or
ganizația județeană de partid, toți 
oamenii muncii suceveni isi vor 
spori eforturile creatoare în scopul 
îndeplinirii mărețului Program a- 
doptat de Congresul al XI-lea al 
partidului, aducindu-ne astfel con
tribuția la înflorirea României so
cialiste.

In salo calculatorului electronic de la întreprinderea „Electroputere" Craiova

POLITICA ECONOMICĂ 
A PARTIDULUI - 

FACTOR DETERMINANT 
AL ÎNFLORIRII PATRIEI

într-o atmosferă de puternic avînt creator, 
întregul nostru popor, strîns unit în jurul parti
dului, se pregătește să aniverseze gloriosul 
23 August — ziua insurecției naționale armate 
antifasciste și antiimperialiste, marea sărbă
toare națională a României. A intrat in tradi
ție ca cinstirea acestui eveniment crucial din 
istoria noastră națională să prilejuiască bilan
țuri ale marilor înfăptuiri obținute în construc
ția socialistă, ale succeselor dobîndite în marea 
întrecere desfășurată pe întreg cuprinsul țării 
de poporul nostru pentru realizarea și depă
șirea planului,-pentru progresul susținut al pa
triei.

Succesele dobîndite în construcția socialistă 
sint nemijlocit legate de eforturile susținute, de 
munca plină de eroism și abnegație desfășurată 
de clasa muncitoare, țărănime, intelectualitate, 
de întregul popor. Anii construcției socialiste au

deschis cel mat larg teren de afirmare a dra
gostei de patrie, a voinței de a propulsa Româ
nia spre culmi tot mai înalte de progres. Nu au 
fost puține greutățile, încercările ce au trebuit 
înfruntate în acești ani. Dar oamenii muncii, 
printr-o strînsă unitate, le-au învins cu bărbăție, 
asigurind dezvoltarea puternică a țării.

Toate marile realizări obținute exprimă cu o 
deosebită vigoare justețea și rodnicia politicii 
partidului, care s-a dovedit factorul determinant 
al dezvoltării accelerate și înfloririi patriei. Con- 
ducînd opera de construcție socialistă, partidui 
nostru — călăuzindu-se de concepția materialis
mului dialectic— a pus în centrul atenției salo 
preocuparea pentru dezvoltarea bazei tehnico- 
materiale a societății, pentru avîntul puternic 
al torțelor de producție, a stabilit obiective 
clare, tot mai înalte ale strategiei economice,

PUBLICĂM AZI PRIMUL ARTICOL DIN CICLUL CONSACRAT POLITICII

a mobilizat și mobilizează cu energie poporul 
pentru înfăptuirea lor.

Ca o perioadă dintre cele mai rodnice ale 
dezvoltării țării se înscrie, în contextul general 
al anilor construcției socialiste, perioada de la 
Congresul al IX-lea al P.C.R. — caracterizată și 
în domeniul politicii economice printr-o laborioa
să activitate pentru studierea aprofundată a rea
lităților și cerințelor de progres ale economiei 
naționale, prin spirit științific și novator, prin 
dinamism, prin orientare sistematică, perseve
rentă spre nou. Se poate spune că în politică 
partidului își găsesc expresia cerințele obiec
tive ale dezvoltării sociale rapide, aplicarea 
creatoare a adevărurilor fundamentale ale co
munismului științific la condițiile concrete ale 
României, patriotismul și fidelitatea de nestră
mutat a partidului față de interesele poporului.

ECONOMICE A PARTIDULUI:

Investițiile, temelia dezvoltării accelerate, a creșterii bunăstării poporului
ÎN PAGINA A III-A

_____________  P H Wl Â M I A pa9’ni de îstorie _____________
** *** . și actualitate socialistă

La Slatina, între memoria letopisețului cinematografic 
și realitatea „cetății aurului alb“

într-o cronică cinemato
grafică de prin 1936, în care 
un operator de actualități 
filmate a ținut să surprindă 
pregătirile ce se făceau pe 
Calea Victoriei pentru tre
cerea alaiului regal către 
vernisajul unei expoziții, 
cîțiva metri de peliculă în
fățișează o scenă atroce: 
un pui de oltean numai în 
zdrențe, cu cobilița pe 
umăr și târnele de zarzavat 
încovoindu-i sub povara 
lor cerbicea, este oprit de 
un polițai și molestat cu 
brutalitate pentru obrăzni
cia de a fi stricat cu apari
ția lui panorama de lux atît 
de dragă ochilor regali. OI- 
tenașul își lasă în ghiara 
polițaiului o bucată din 
surtucul lui peticit, dovle
ceii, cantalupii, vinetele, 
ceapa și roșiile silit risipite 
pe caldarîmul abia spălat, 
o iremediabilă catastrofă se 
citește în ochii „delincven
tului", în vreme ce gura lui 
țipă cu desnădejde : „Măi- 
culită. maimăăă, mă pră- 
pădiii!“

— De unde ești tu, mă, 
oltene? — îl întreabă poli
țaiul înșfăcîndu-1 zdravăn 
de ceafă.

— Din Slătioara, don’ 
majur, vai și prăpăd de 
capu’ meu!

— Și de ce nu stătuși, 
mă, acasă, și veniși în 
Capitală?

— Eram șapte la o capră, 
don’ majur, cum să ne 
țină pe toți?

Am introdus secvența a-

țiosul lor pămînt părea, 
apăsat de un blestem ire
versibil. Slatinei i se refu
za viitorul demonstrîn- 
du-i-se cu cifre și fapte 
„incontestabile" imposibi
litatea aspirației spre ele
mentara condiție umană. 
Oltenii plecau, se risipeau 
prin tară. îngrosau mahala-

Iorga vedea Slatina doar 
în cele două stradele pa
ralele din care se deschidea 
labirintul unor ulițe sor
dide. în jur, „maidane, li
vezi cu totul neîngrijite și 
mici case urite și triste". 
Cu încă o viață de om 
înaintea lui Nicolae Iorga, 
Grigore Alexandrescu vedea

cu profundă convingere că 
„dezvoltarea economică a 
țării, punerea în valoare a 
resurselor ei naturale și de 
muncă reprezintă o parte 
inseparabilă a luptei pentru 
existenta și afirmarea na
țiunii române". Este vorba 
de savantul P. S. Aurelian, 
născut la Slatina în. 1834, 
unul dintre primii oameni 
de știință români care, mi- 
litind pentru crearea unei 
industrii naționale, sublinia 
cu indignare pierderile su
ferite de noi în cadrul 
schimburilor comerciale in
echitabile cu țările indus
trializate. în „Viitorul nostru 
economic" el arăta : „N-am 
cerut niciodată decît o poli
tică economică in stare să 
protejeze industria noastră 
și să promoveze înființarea 
acelor industrii care pot 
înflori în tara noastră".

Un secol mai târziu, re- 
ferindu-se la implantarea în 
Slatina a puternicei cetăti a 
aluminiului românesc și la 
produsele ei cu marca de
pusă „ALRO“. o prestigtoa-
Ioan GRIGORESCU

județului Olt creste ț
ț 
ț 
ț

. • în 1977, producția globala industrială
' de pește 11 ori față de 1965.

realiza în 365 de zile se înfăptuiește acum in

a

• Ceea ce se 
numai 33 de zile.

ceasta, descoperită în le
topisețul cinematografic al 
studioului „Alexandru Sa- 
hia", in serialul „Oamenii 
pămintului", ca pe o măr
turie grăitoare de la sine 
despre o epocă, o lume și 
o soartă: aceea a oltenilor 
care își părăseau sărăcia 
vetrelor căutindu-și „că
pătuiala" cu tirnele de zar
zavaturi strigate in gura 
mare pe străzile orașelor 
de dincoace și de dinsus 
de Olt. Mindrul și ambi-

lele marilor orașe plîngîn- 
du-și dorul după vetrele 
lor urgisite, bintuite de 
desnădejdea inutilității bra
țelor lor harnice și a inte
ligentei lor înnăscute. Au 
plecat, au tot plecat, dar 
n-au uitat. Și, cînd au 
putut, s-au întors.

Slatinei i-au trebuit doar 
cițiva ani, ani de dinamism 
fără precedent, ca să 
șteargă definitiv imaginea 
sa de odinioară. Cu o viață 
de om în urmă, Nicolae

Slatina ca pe o panoramă 
împestrițată ce nu putea 
mulțumi privirea decît de 
departe. De aproape, „cele 
mai multe case, după po
ziția lor, sint un fel de 
baterii, pe care trebuie să 
le iei cu asalt, în pericol 
de a-ți fringe gîtul..." Dar 
un mare slătinean, creator 
al școlii de gindire eco
nomică românească din 
veacul trecut, unul dintre 
primii președinți ai Aca
demiei Române, considera (Continuare în pag. a Il-a)

Cine ar mal recunoaște, sub această înfățișare, vechea Slatină ? Un oraș înnoit din temelii, al cărui ctitor este Industrializarea socialistă Foto : E. Diehiseauu
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O dată 
în viată»

La Grădina botanică din 
a înflorit, zilele acestea. .,Agave 
Americana11 — o plantă origi
nară din preriile mexicane. 
Planta prezintă o ciudățenie : 
poate să atingă matusalemica 
vîrstă de 100 de ani și înflorește 
o singură dată in viata ei. După 
care, moare. ..Agave America
na11 a fost adusă la Iași în urmă 
cu peste 50 de ani și crescută 
în seră. In această vară, venin- 
du-i sorocul, planta și-a întins 
lujerul floricol la 12 metri înăl
țime, obligîndu-i pe botaniștii 
ieșeni să spargă acoperișul serei. 
Acum, acolo, sus. pe zeci de ră- 
murele. pot fi admirate florile 
ei unice, care seamănă cu ghio
ceii. numai că sînt galbeni.

Grijulii, botaniștii ieșeni au 
ocrotit cu grijă ..puii11 care i-au 
dat din rădăcină și i-au plantat 
în alte ghivece. Ei vor înflori 
peste 50 sau 100 de ani. Specia
liștii ,de aici ne asigură că flo
rile lor vor fi atunci și mai fru
moase decit ale plantei-mamă 
de azi. Vom trăi și vom vedea !

Iași

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I
I
I
I
I
I
I
I

Mulțumire
9

Ne scrie pensionara Emilia 
Madgearu din București : ..Din 
cauza unui șofer grăbit, care nu 
a așteptat în statie să coboare 
toți pasagerii, am căzut de pe 
scara autobuzului si mi-am 
fracturat grav un picior. După 
mai multe luni de suferințe, 
timp in care imi pierdusem a- 
proape nădejdea că voi mai pu
tea merge ca oamenii, am avut 
marea șansă de a fi consultată 
și de doctorul Octavian Troia- 
nescu, de la Spitalul de urgență 
din București. Cu deosebită gri
jă și pricepere profesională el a 
executat o dificilă intervenție 
chirurgicală. in urma căreia du
rerile parcă mi-au fost luate cu 
mina, cum se zice, si mi-a redat 
posibilitatea de a merge din 
nou. ca oamenii. Iată de ce vă 
rog să-mi . permiteți să-i adresez 
acestui om de omenie cele mai 
călduroase mulțumiri".

mai
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în văzul 
lumii
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Zi însorită pe plaia de la baza 
nautică și de agrement din Tirgu 
Mureș. Prin mulțimea de pe 
plajă se aflau și citiva inși care 
făceau o. notă discordantă, prin 
tatuajele pe care si ic etalau in 
văzul lumii. Erau cei care și-au 
dat pielea la... imprimat. Pentru 
toată viata. Unul avea ancore și 
sirene ne ambele brațe. Pe spa
tele altuia zburau,amorași care 
trăgeau cu arcurile. în toate di
recțiile. Pe un piept, ecran lat. 
era scris ..te iubesc1*,  iar pe un 
altul scria : „Sînt exceptional1*.  
La ce ? La minte ?
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Ce făcuși, 
neică ?
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— Ei, ce zici ?
— Bună, neică, țuica ta 1
Florea Matei din comuna 

nicei. județul Vilcea, nu 
contenea cu laudele aduse- 
cii cu care il cinstise consătea
nul său Florea Onicel. Asta se 
intimpla ziua în amiaza mare. 
Dar amiaza a trecui, s-a lăsat 
amurgul, apoi umbrele serii 
s-au țesut tot mai dese, și oa
menii.. s-au pregătit de culcare, 
ferestrele cufundîndu-se una 
după alta în întuneric. Numai 
Florea Matei n-avea somn. A 
ieșit tiptil din casă' și s-ă duș, 
pe furiș, în magazia vecinului. 
Gazda l-a „simțit11 și . i-a luat 
urma.

— Ce faci 
că ?

— Păi, 
să nu te 
lică din 
mai cinstesc oleacă.

Așa „cinste11...

Dă- 
mai 
țui-

aici, Florea, nei-

să fac ? Zisei 
deranjez și pe

ce
mai 
somn, și venii să
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Pe 
scurtătură
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In loc să meargă pe drumul 
știut, mecanizatorul Gheorghe 
Răducanu de la S.M.A. Tăndărei 
a virat tractorul pe o scurtătură, 
indreptindu-se spre calea ferată 
Fetești — Tăndărei. deși prin 
locul respectiv trecerea autove
hiculelor nu era îngăduită. Ne
socotind interdicția, mecanizato
rul a încercat să treacă. Dar 
exact cind a ajuns pe linia fe
rată, motorul tractorului s-a 
oprit brusc. Cu toate incercările 
sale disperate, n-a reușit să-l 
mai pornească. Tocmai atunci 
se îndrepta spre locul cu pricina 
trenul de persoane 8211 de pe 
ruta Galați — Constanta. Tam
ponarea n-a putut fi evitată. In 
afară de stricăciunile produse 
atit tractorului, cit și locomoti
vei, trenul a intirziat o oră.
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Din mersul 
trenului
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Din stația C.F.R. Lovrin, ju
dețul Timiș, trenul de persoane 
pornise la drum. Deși 
bine că trenul prindea 
din ce in ce mai mare, 
lător întirziat (I.H. din 
na Periam) alerga cu 
la gură după el, încercind să se 
agațe din mers de bara unuia 
dintre vagoane. încercare peri
culoasă. în clipa următoare - a 
alunecat și a căzut cu picioa
rele sub roțile vagonului. In
ternat de urgență la spitalul djn 
Sinnicolau Mare, cu tot efortul 
medicilor, aceștia au fost ne- 
voiți să-i amputeze gamba pi
ciorului drept și să-i pună sub 
protecție piciorul sting fracturat.

Rubricâ realizată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scinteii"

vedea 
viteză 

un că- 
comu- 

sufletul
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PRACTICA ÎN PRODUCȚIE Șl PREGĂTIREA 
PROFESIONALĂ A ELEVILOR - 
în atenția organizațiilor de partid

Accentul deosebit nus de întreaga 
politică a partidului nostru oe ridi
carea nivelului de trai al oamenilor 
muncii; creșterea neîntrerupta a bu
năstării lor materiale si spirituale — 
materializate și în recentele progra
me adoptate de Comitetul Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R.. în noile 
măsuri privind sporirea veniturilor 
celor ce muncesc — situează in prim 
plan perfectionarea activității de ser
vire a populației. Acestui deziderat 
i se subordonează intr-o măsură im
portantă formarea cadrelor de tineri 
lucrători comerciali — temă căreia îi 
consacrăm însemnările de fată.

Ne-am inceput investigațiile la Li
ceul economic si de drept administra
tiv nr. 2 din Capitală — liceu cente
nar. cu îndelungată tradiție si renume 
— spre a vedea cum răspunde organi
zația de partid sarcinilor de mare 
răspundere ce-i revin in formarea 
unor lucrători comerciali de inaltă 
calificare și ținută etică. ..La ple
nara C.C. al P.C.R. de la sfir- 
șitul lunii iunie a.c. tovarășul 
Nicolae Ceausescu a subliniat din nou 
că întreaga concepție de organizare 
a învătămîntului urmărește o inte
grare strinsă a acestuia cu cercetarea 
si producția, crearea condițiilor ca 
absolvenții, pc diferite trepte de stu
diu. să se poată integra într-o peri
oadă cit mai scurtă în producție, 
să-si poată aduce contribuția la dez
voltarea generală a societății — ne-a 
sous tovarășa Ruxandra Bejan. se
cretara organizației de partid din li
ceu. Judecîndu-ne activitatea în lu
mina acestor exigente, putem afirma 
că organizația de partid, colectivul 
de cadre didactice depun eforturi 
constante ca elevii să incheie studiile 
bine pregătiți pentru profesiunea a- 
leasă. insusindu-si totodată temeinic 
codul unei morale înaintate, o ținută 
etică si umană demnă11.

Principalul obiectiv al organiza
ției de partid din liceu — care 
revine, intr-o formă sau alta, in ab
solut toate clanurile ei de muncă — 
îl constituie perfecționarea procesu
lui instructiv-educativ. avind ca fun
dament ridicarea continuă a pregă
tirii politico-ideologiee a cadrelor di
dactice. Potrivit acestei orientări, in

ultimii doi ani aproape toți profe
sorii au fost sprijiniți să ia parte la 
cursuri de reciclare si perfecționare, 
să se înscrie la examenele de grad, 
asigurindu-li-se. totodată. condiții 
prielnice pentru elaborarea unor lu
crări si manuale de specialitate, ca și 
pentru participarea la cercurile me
todice. S-au ținut cu regularitate, 
fiind supuse unor analize periodice in 
organizația de partid, dezbaterile din 
cele două cercuri de învătâmint po
litico-ideologic — materialism dia
lectic si istoric si socialism științific. 
In aceeași ordine de preocupări, bi
roul organizației de partid și-a înscris 
în planurile de muncă analiza orien
tării si conținutului orelor de diri-

tras concluziile ultimei sesiuni de 
comunicări științifice tinute in scoa
lă (la care au participat peste 300 de 
elevi). subliniind îndeosebi nece
sitatea realizării unui număr cit 
mai mare de lucrări realmente utile 
activității comerciale

Ni s-a părut remarcabil în acest 
■sens studiul de piață realizat. în ca
drul programelor de marketing, de 
elevii anului II la magazinul „Uni
rea" in domeniul confecțiilor si tri
cotajelor. după cum merită re
levată si orientarea lucrărilor de 
diplomă ale elevilor anului IV 
spre teme de interes si aplicabili
tate practică. Rezultatele acestui efort 
conjugat al profesorilor si elevilor ar

gentie. cit si discuții sistematice cu 
colectivele de catedră — de la științe 
sociale, fizică și chimie, cu instruc
torii de practică.

O contribuție importantă in exerci
tarea rolului de conducător politic al 
organizației de partid o au adunările 
generale, ale căror dezbateri sint con
sacrate analizării si soluționării unor 
probleme majore ale colectivului, pe 
prim plan situîndu-se responsabili
tatea fată de fiecare tînăr pregătit 
în liceu. în acest cadru, sint de men
ționat nu numai adunările de ana
lizare a activității Organizației U.T.C.. 
ci si metoda de a invita la unele a-’ 
donări generale de partid pe secre
tarul organizației U.T.C. si ne ad
junctul acestuia, oe de o parte, cum 
si participarea obligatorie a întregu
lui birou de partid — alături de con
ducerea scolii si de toți dirigintii — 
la plenarele U.T.C.

Urmărirea finalității practice, a e- 
ficientei concrete a adunărilor de 
partid constituie, de asemenea, o 
preocupare constantă. într-o astfel 
de viziune, recenta adunare ge
nerală — consacrată analizării 
modului in care conducerea li
ceului s-a preocupat de stimularea 
activității științifice si de cercetare a 
cadrelor didactice si elevilor — a

putea fi si mai mari — si aducem 
această opinie in fata organizației de 
partid — dacă viitorii lucrători co
merciali ar fi mai temeinic sprijiniți, 
în primul rind de profesori, nu nu
mai în consemnarea unor situații de 
fapt, ci si in interpretarea mai largă 
a datelor si observațiilor, in stimu
larea gindirii lor creatoare.

Un loc cu totul deosebit îl ocupă, 
în cadrul acelorași preocupări ale 
organizației de partid — încununate 
de grija pentru încadrarea tuturor 
absolvenților în locuri de muncă pe 
măsura pregătirii lor — perfecționa
rea modalităților de efectuare a 
practicii in producție. S-au făcut și 
se fac uh sir de acțiuni interesante : 
repetate discuții in adunările gene
rale de partid pe această temă — la 
care au fost invitate toate cadrele 
didactice, maistrii-instructori din li
ceu și responsabilii cu practica ele
vilor din întreprinderile comerciale 
patronatoare „Unirea11, ..Victoria11 și 
„Comaliment11, reprezentanții comi
tetului cetățenesc de părinți ; s-a 
îmbunătățit organizarea celor două 
micromagazine proprii ; grupe de 
elevi, conduse de profesori, vizitează 
sistematic magazine si raioane, su- 
punind apoi unei analize critice exi

gente ceea ce au înregistrat, si tră- 
gind concluzii practice imediate.

în legătură cu aceasta se ridică o 
întrebare ; oare organizațiile de 
partid din marile magazine care "pa
tronează liceele economice iși pun 
cu toată seriozitatea problema in- 
drumării elevilor care fac prac
tică, a sprijinirii lor in însușirea pro
fesiunii. a înțelegerii rolului ei so
cial. in formarea lor ca oameni in
tegri ? Am discutat, de pildă, aceste 
aspecte Ia magazinul ..Unirea11 — 
unde s-au aflat zilnic in prac
tică comasată și compactă aproape 
200 de elevi ,— dar nici conduce
rea. nici organizația de partid 
ori cea U.T.C. nu reflectaseră pină 
atunci asupra necesității ca aceas
tă acțiune să fie mai direct în
drumată si sprijinită. Cu acest pri
lej. tovarășii Nicolae Valeriu Lupan, 
director coordonator al magazinului, 
Victor Diaconescu, secretar adjunct 
al comitetului de partid, Mariana 
Gheorghiu. secretara comitetului 
U.T.C.. Ruxandra Bejan, secreta
ra organizației de partid din liceu, 
și Aurelia Marincovici, secretară 
adjunctă, au stabilit de comun a- 
cord jaloanele unei mai strînse și 
eficiente colaborări viitoare. Ea se 
va materializa, intre altele, in acti
vități politico-educative comune 
scoală-magazin. în antrenarea cadre
lor didactice la uncie dezbateri din 
unitatea comercială, in folosirea 
într-o mai mare măsură a elevilor la 
efectuarea unor studii de Diată si in 
altele, care urmează a mai fi per
fectate, Este neîndoielnic că acest 
plan bogat de intenții isi va găsi cu 
atit mai operativ împlinirea cu cit 
si Comitetul de partid al sectorului 
4 va exercita in acest sens controlul 
cuvenit, sprijinind (concomitent cu 
solutionarea problemelor legate de 
recuperarea -întirzierilor la lucrările 
de extindere a liceului) statuarea 
unor relații strînse, nemijlocite intre 
organizațiile de partid sus-amintite, 
ca o condiție determinantă pentru 
buna formare profesională si politico- 
morală a tinerilor ce urmează să lu
creze in comerțul socialist.

Maria BABOIAN

Realizări ale cooperației de consum din județul Vaslui
înzestrat cu numeroase monu

mente istorice, cu noi edificii mo
derne construite în anii din urmă, 
cu pitorești peisaje, județul Vaslui 
este vizitat de un număr tot mai 
mare de turiști.

Pc aceste meleaguri, cooperația 
de consum a construit si amenajat 
citeva atrăgătoare unităti de ali
mentație publică si turistice.

Astfel, chiar in orașul Vaslui, in 
parcul Filimon Sirbu. a fost con
struit complexul ..TERASA CO- 
POU“ (din fotografie). Unitatea

servește gustoase preparate cu 
specific local, precum și piinea ca
sei — colăcei moldovenești.

Pe drumul, national Vaslui — Bir- 
lad. între localitățile Secuia si Mun
teni. in apropiere de statuia lui 
Ștefan cel Marc, se află unitatea de 
artizanat. ..Podul înalt'1 care oferă 
o gamă diversă de obiecte artiza
nale. dulciuri si răcoritoare. Pe a- 
ceeași rută, la 24 km de Birlad. la 
marginea localității Sirbi. un plăcut 
loc de recreare este POPASUL TU
RISTIC SÎRBI.

Ieri, sursă de poluare a solului,
azi, izvor de fertilizare

O experiență pozitivă dobîndită de lucrăto
rii complexului zootehnic din Izvoarele-Ilfov, 
pe care vecinii lor din Răsuceni o ignoră
în ziarul nostru din 13 octombrie 

1976 a apărut articolul sub titlul de 
mai sus. in care era prezentată o in
teresantă experiență de protejare a 
mediului Înconjurător Ia crescătoria 
intercoopcr.atistă de porci de la Iz- 
voarele-Chiriacu. județul Ilfov, expe
riență soldată cu rezultate economi
ce deosebite pentru agricultură. Tot
odată. în același articol se criticau 
neajunsurile in luarea măsurilor de 
prevenire a poluării cu dejecții por
cine intr-o unitate învecinată, cea 
dc la Răsuceni.

Am vizitat din nou cele două uni
tăți și am discutat cu conducerile a- 
cestora. respectiv cu directorul cres
cătoriei din Izvoarele, dr. Manolache 
Eugen, și cu directorul crescătoriei de 
la Răsuceni. dr. Petre Ioan, in pre
zenta specialiștilor de la oficiul ju
dețean de gospodărire a apelor. Mai 
întii. citeva precizări : ambele unități 
sint dș aceeași capacitate — 30 000 
porci pc an. Ambele și-au realizat 
anul trecut, sarcinile de plan obți- 
nind și importante beneficii. Am
bele dispun de instalații asemănătoa
re de depoluare și protejare a me
diului. Pentru realizarea acestor in
stalații la Izvoarele s-au investit, la 
vremea respectivă, ceva mai bine de 
un milion lei, iar la Răsuceni 1.6 mi
lioane lei. In ambele crescătorii se 
fac cheltuieli curente asemănătoare 
pentru prevenirea poluării mediului : 
circa o sută mii lei ne an.

Iată însă și deosebirile dintre cele 
două unități : la Izvoarele-Chiriacu. 
protecția, mediului se află permanent 
in atenția conducerii unității. Decan

ii WUl funcționează și este corect ex- 
b’plOatat,; fapt care ---'duoe la separarea

lichidului de dejecțiile grosiere. La 
Răsuceni există nu unul, ci două der 
cantoare de același tip, dar nici unulț 
din ele : nu este exploatat în mod 
corespunzător. La Izvoarele există 
opt paturi de uscare a nămolurilor 
cu sisteme perfecționate de drenare. 
La Răsuceni există tot opt pături de 
uscare, dar trei dintre ele sint pline 
și n-au fost curățate niciodată, ajte 
trei n-au fost folosite niciodată, iar la 
două (de ochii lumii, in urma unui 
recent control al inspecției de specia
litate) a inceput procesul de umple
re. La Izvoarele, partea lichidă a de
jecțiilor se acumulează într-un iaz 
biologic și este folosită toamnă și la 
începutul primăverii pentru asigura
rea unei umidități sporite pe tarlale
le Învecinate. între lunile aprilie și ■ 
septembrie, cu ajutorul unei moto- 
pompe și a două-trei aspersoare se 
irigă o lucernieră. în schimb, la Ră
suceni. din cauza exploatării neco
respunzătoare a decantoarelor și a 
paturilor de uscare, aproape toată 
cantitatea de dejecții grosiere și li- , 
chide ajunge intr-un lac ifidiguit. din 
Valea lui Damian, poluind mediul în
conjură tor.

Dacă la Izvoarele au putut fi a- 
doptate soluții bune, aceasta s-a .da
torat faptului că a existat și există 
o strinsă colaborare cu cooperativa - 
agricolă învecinată (președinte — 
inginerul agronom State Stelian), 
cooperativă care a valorificat in
tegral. in condiții de inaltă efi
ciență economică, dejecțiile lichide, și 
solide de la crescătoria de porci. Prin 
irigarea cu ape uzate a lucernierei 
s-a obținut o triplare a masei verzi: 
peste 120 tone la hectar. La culturile

Noi produse 
de larg consum
Agrementarea căminelor noastre, 

realizarea de noi articole atit. de 
necesare în orice locuință consti
tuie o preocupare principală a crea
torilor de frumos de la întreprinde
rea „Munca textilă11 din București. 
Bilanțul primului semestru al aces
tui an relevă strădaniile colectivului 
de aici de a prezenta cumpărăto
rilor articole de mare utilitate. Sînt 
produse, de exemplu. într-o mare 
varietate de culori, cu desene, pa
turile tip ..Marius11. ..Muntex11. „Ml- 
rela“ și „Cătălina'1 'cu dimensiuni 
de 1.50x2.00 m, 1,50x1.60 m sau
O, 70 x 0,60 m.

Perdelele din fire sintetice fabri
cate intr-o bogată paletă eoloristi- 
că. se disting prin rezistenta la in
fluenta luminii solare. Dintre pro
dusele întreprinderii notăm de ase
menea fetele de masă de diverse 
dimensiuni.

O secție cu mare pondere în ac
tivitatea întreprinderii este și cea 
de mochete. Dotarea acesteia cu u- 
tilaje dintre cele mai moderne per
mite obținerea unor produse de 
foarte bună calitate. Noile modele 
de mochete dublate cu P.V.C. ex
pandat au o mare rezistentă si se 
pot intretine ușor. Mocheta, purtind 
marca acestei unităti industriale, 
este livrată ca metraj sau sub for
mă de carnete franiurate.

Colectivul de aici mai realizează 
articolul „Malipol11, o țesătură din 
fire de bumbac din care se pot con
fecționa articole de plajă si baie ca:, 
rochii, compleuri. halate. sorturi! 
etc. Ca o noutate poate fi mențio
nată dublarea acestei țesături cu
P. V.C. expandat din care vor fi 
confecționate seturi pentru baie, 
huse auto, fete de masă. s.a.

Pentru a asigura produselor noi 
valențe, o calitate superioară, la 
întreprinderea ..Munca textilă11 se 
va construi un centru de finisai în
zestrat cu mașini si instalații dintre 
cele mai moderne.

în fotografie : imagini din în
treprinderea „Munca textilă11 din 
București.

PROMOVAREA FEMEILOR IN MUNCI DE RĂSPUNDERE
aport de competență, solicitudine și spirit gospodăresc

De vorbă cu și despre tovarășe din conducerea rețelei sanitare, comerciale, 
a întreprinderilor, cooperativelor și... navelor de cursă iungă

— Despre promovarea femeii în 
funcții de conducere s-a vorbit mult 
și. de obicei, in cuvinte frumoase.. 
Dar și Ia noi in județ, ca și in alte 
părți, drumul de la vorbă pină la 
faptă s-a dovedit a fi uneori prea 
lung. Ca urmare a hotăririi Comite
tului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R. din 13 octombrie 1976. am tre
cut la promovarea in posturi de răs
pundere.. Îndeosebi in acele domenii 
în care forța de muncă este predo
minant feminină, a unor femei care 
se bucură de toată .stima pentru' 
competența profesională și calitățile 
lor moral-politice. Dar despre toate 
acestea cred că cele mai autorizate 
să facă aprecieri sint femeile.

Am urmat îndemnul interlocutoru
lui nostru — tovarășul Alexandru 
Gavriliuc, secretar al Comitetului ju
dețean de partid Tulcea — și iată-ne 
într-unul din cele mai frumoase edi
ficii medicale din țară — spitalul ju
dețean. Stăm de vorbă cu doctorița 
Stefania Olteanu, in calitatea ei de 
director adjunct al Direcției sanitare 
județene.

— Sint multe probleme care mă 
preocupă. Dintre acestea insă, cu 
deosebire, umanizarea spitalului. Pa- 
cienții noștri sînt bine îngrijiți. Am 
observat iițsă că ei se simt uneori 
însingurați, rupți de mediul exterior. 
Atmosfera de spital este adesea prea 
rece. Iată de ce dăm o mare atenție 
creării unei atmosfere plăcute, opti
miste. destinse. Ne străduim să im
primăm personalului medical o ati
tudine cit mai apropiată, mai plină 
de solicitudine fată de bolnavi. O 
altă problemă asupra căreia avem de 
gînd să stăruim este educația sani
tară în marile colectivități. Industria
lizarea rapidă a orașului Tulcea a 
atras după sine o mare aglomerare

de populație ; numeroase familii, în
deosebi tinere, s-au mutat la, oraș. 
Aceste familii trebuie ajutate să se 
integreze cit mai repede condițiilor 
de muncă și de Viață din mediul ur
ban.

Un alt sector în care muncesc 
foărte multe femei este comerțul. De 
bunul mers al activității comerciale, 
primele interesate sint femeile. De 
aceea, ca director adjunct al direc
ției comerciale județene a fost de
semnată o femeie — Maria Andrei.

sistemul ca, înainte de lansarea în 
fabricație, noile produse să fie supu
se analizei exigente a gospodinelor. 
Respectul pentru opinia consumatoare
lor a crescut, mai ales după numirea 
ca director tehnic, a inginerei Sevas- 
tița Mirea. Este prima femeie direc
tor in această unitate, deși majori
tatea lucrătorilor de aici sint femei.

I Cu Angela Lefterescu, ofițer 
secund pc nava ,.Dorna11, nu am pu
tut sta de vorbă : se afla departe de 
țară, undeva in zona Africii de Vest.

Însemnări din județul Tulcea

Am intilnit-o pe noua directoare in 
magazinul universal „Diana11. Era 
preocupată de punerea in aplicare a 
unor propuneri rezultate dintr-un 
studiu al cererii populației. întreprins 
de comitetul de partid din sectorul 
comercial a cărei secretară este.

— Se așteaptă ca prezența dv. la 
conducerea treburilor din comerț să 
aducă imbunătățiri. mai ales in acele 
sectoare în care gospodinele sînt di
rect interesate.

— Aceasta este și dorința mea. In 
acest sens, avem intenția să înființăm 
unități „Materna11 și „Căminul11, pen
tru a îmbunătăți aprovizionarea cu 
mărfuri destinate copiilor, înzestrării 
căminului ; ne propunem să organi
zăm aici, la magazinul universal 
.,Diana11, demonstrații practice cu tot 
ce e nou pentru ușurarea muncii în 
menaj, introducerea unei mese de 
croit : multe femei au acasă mașini 
de cusut și doresc să-și coasă sin
gure obiecte mai simple pentru casă.

La întreprinderea de industrializa
re a peștelui se practică, nu de mult.

Despre ea ne-a vorbit comandantul 
de cursă lungă Dumitru Mărășescu, 
directorul întreprinderii de pescuit 
oceanic. „Profesiunea de marinar 
este dură ; puțini bărbați ii fac față. 
Ea cere curaj, calități morale deose
bite. o îmbinare strinsă a cunoștin
țelor celor mai variate de tehnică a 
navigației, a dreptului maritim și co
mercial. a pescuitului oceanic, cu de
prinderea de a aplica aceste cunoș
tințe la locul și în momentul cel mai 
propice. Angela întrunește toate' a- 
ceste condiții. O demonstrează rezul
tatele muncii ei. o dovedește stima 
de care se bucură in rindul echipa
jului11.

Am cunoscut și alte femei aflate 
în funcții de conducere. „Cu mai 
multi ani în urmă, ne spunea Ma
terna Safca, președintă a C.A.P. Mu- 
righiol, eram singura președintă din 
județ. Cind ne adunam pe la ședin
țe, mă simțeam stingheră printre 74 
de bărbați. Acum, iată, sîntem patru, 
iar vicepreședinte sint 74. Și. zic eu, 
cunoscindu-le bine pe femeile din

satele județului nostru, ar putea fi 
alese mai multe11. Două localități au 
ca primar o femeie : Vasilica Moho- 
lea in orașul Isaccea și Florica Cbi- 
selencu în comuna Nufărul : secția 
piscicolă din Sf. Gheorghe este con
dusă de Axinia Dumitru,

Am putea numi incă multe funcții 
de conducere, in economie, in coo
perația de consum și meșteșugăreas
că. in construcții, care sint încredin
țate unor femei. Faptul că. in acest 
județ, este creat un climat favorabil 
promovării curajoase a femeilor in 
funcții de conducere se datorește, 
fără indoială. preocupării organelor 
și organizațiilor de partid pentru în
deplinirea acestei importante indica
ții a conducerii partidului. Ele insele 
sint un exemplu demn de urmat. To
varășul Vasile Pană, șeful secției or
ganizatorice a comitetului județean 
de partid, ne-a pus la dispoziție o si
tuație din care rezultă că in organele 
conducătoare de partid au fost alese 
2 080 de temei : 104 secretari șl 525 
secretari adjuneți ai organizațiilor de 
bază, 7 secretari și 138 secretari ad
junct ai comitetelor de partid, 5 se
cretari adjuneți la comitetele orășe
nești de partid, o secretară a comi
tetului județean. „Totuși — sublinia 
dinsul — socotim că mai sint multe 
de făcut in această direcție. De a- 
ceea. în rezerva de cadre a comitete
lor de partid, a organizațiilor de 
masă sînt cuprinse 1 700 de femei. 
Urmărim cu atenție ca. intre cei tri
miși la diferite forme de pregătire 
politică sau profesională, să se afle 
un procent corespunzător de femei, 
ajutindu-le astfel să se ridice la ni
velul exigențelor impuse de orice - 
funcție de răspundere11.

Rodica ȘERBAN

neirigate de sfeclă, unde s-au folosit 
îngrășăminte chimice și dejecții de la 
porcine, s-a obținut o recoltă medie 
de 46 000 kg la hectar, in timp ce pe 
loturile unde s-au folosit numai în
grășăminte chimice, recolta a fost de 
25 000—30 000 kg la ha. Transportul, 
carburanții, manipularea dejecțiilor 
(lichide și solide) au costat intre 
1 200—1 400 lei la ha, iar venitul cu
rat provenit din sporul de recoltă a 
fost de 5 000—6 000 lei la hectar. La 
Răsuceni dejecțiile poluează grav 
mediul, produc. pagube si nrimei- 
duiesc în permanentă activitatea 
crescătoriilor de peste de pe valea 
Cilnistei. Din această cauză, unitatea 
piscicolă din Zimnicea.'care'a' sufe
rit pierderi, solicită despăgubiri in 
valoare de 45 000 lpi,, „Am ațițea de 
făcut si în problema astă nu mă pri
cep. învătati-mă ce să fac-1 — se 
vaită directorul de la Răsuceni. dar 
nu se încumetă să se ducă cel pu- ■ 
tin Ia unitatea vecină, să vadă ce tre
buie făcut.

De citeva zile se fac pregătiri in
tense pentru a experimenta la Iz
voarele un nou sistem, cu mijloace' 
tehnice perfecționatesite vibfâtoa- * 
re — pentru separarea, apelor .uzate 
de suspensiile grosiere și uțijtzarra—, 
acestora in irigarea unor cUlturtl-âA--'-ci 
ceste site vibratoare și intregul.Jîisiră„. 
tem de lucru — ne explică inginerul 
Victor Agapie, șeful atelierului „Pro- 
iectări de instalații de epurare pentru,, 
ape reziduale11 de la institutul de spe
cialitate al Ministerului Agriculturii 
și Industriei Alimentare — il vom 
testa in condiții de producție indus
trială. S-ar putea ca instalațiile să 
fie susceptibile de îmbunătățiri. Dar 
odată dovedită eficiența lor. vom pu
tea invita la Izvoarele reprezentanți 
ai crescătorilor de porci din nume
roase unități dirt țară, ca să le reco
mandăm noul sistem".

Foarte bine. Nimic de obiectat îm
potriva introducerii unor tehnici și 
tehnologii perfecționate de epurare și 
de utilizare a apelor uzate. Dar de 
ce trebuie suprapus noul sistem 
unuia mult mai simplu, care nu con
sumă energie electrică, nu folosește 
instalații pretențioase, nu are nevoie 
de cadre tehnice calificate, de vreme 
ce el și-a dovedit cu prisosință efi
ciența chiar la Izvoarele ? Nu era 
mai firesc ca această testare a noului 
sistem să se facă intr-o unitate cu 
probleme de. poluare nerezolvate, cum 
este cazul celei de la Răsuceni ? 
Oricum, este nejustificat anonimatul 
în care a fost tinută pină acum ex
periența celor de la Izvoarele.

Al. PLAIEȘU

(Urmare din pag. I)
să revistă franceză scria : 
„La ora actuală nu există 
în Europa Occidentală nici 
o uzină cu o astfel de ca
pacitate. Slatina va deveni 
o instalație de prim rana în 
lume11. Ceea ce. in urmă
torii ani. s-a și întimplat. 
Oare ce și-ar spune acum 
„profeții11 care, neputînd 
menționa prin 1940 nici un 
fel de industrie de mari 
proporții la Slatina, arătau 
că „nici in viitor aceasta nu 
se va putea întemeia din 
lipsa materialului prim11 ? 1 
(„Enciclopedia României11).

Așa că oltenilor nu le ră- 
minea decit să-si facă rost 
de o cobilită și de două tic
ne. ori de două putinee 
pentru varză acră, ori de 
două bidoane de gaz. ori de 
două castroane cit vadra de

iaurt si să-și încerce noro
cul „prosperității11 aiurea. 
Numai că. de vreo trei de
cenii incoace. n-a mai fost 
să fie așa ! Pentru că viața 
lor. ca și a întregii țări, a 
început, odată cu perspec
tivele deschise de construc
ția socialismului, să se 
schimbe din temelii. E drept, 
alte zone ale tării i-au tot 
chemat să pună umărul ia 
înfăptuirea marilor con
strucții socialiste si ei s-au 
dus. Sprinteni la minte, iuti 
la vorbă, aprigi la treabă au 
pătruns repede tainele unor 
meserii moderne si au de
venit specialiști în toate 
noile industrii ale tării. Dar. 
cum spun ei. „i-a tras ata 
înapoi11. Și s-au întors. Cu 
ambiții, cu poftă de treabă, 
cu dorința de-a face totul 
pentru a scoate locurile lor 
natale din tragica înapoiere

economică la care fuseseră 
condamnate in trecut, pen
tru a le imprima noile rit
muri de viată. Chemați, mo
bilizați de comuniști.

Ultimul drum la Slatina 
l-am făcut pe ucat. Pe sub 
foșnetul de clorofilă al po
rumbului. pe sub livezi 
grele de rod. pe sub podgo
riile întinse ca niște vaste 
distilerii de soare. Viitorul 
drum il voi face neîndoiel
nic. pe calea apelor, văzind 
cum salba de hidrocentrale 
și mari lacuri de acumulare 
de pe legendarul Olt a 
coborit în aval de Slatina. 
La porțile vestice ale ora
șului s-au inăltat digurile 
din dale de beton ale vii
toarei Slatine acvatice. Ma
lul sting al Oltului, acolo 
unde Tudor Vladimirescu 
și-a așezat vremelnic ta
băra pandurilor săi porniți

cu revoluția spre București, 
iși taluzează ripile inalte 
pentru ca orașul să se poa
tă privi in oglinda lichidă 
așternută la 'poalele lui. 
Noua Slatină, urbe modernă

complicate nervuri metalice, 
la țevi pentru irigații si ca
bluri electrice.

Aici, tot ce s-a construit 
nou s-a clădit pe aluminiu, 
întreaga ființă urbanistică.

LA SLATINA
care nu își găsește în pro
priul ei trecut criterii de 
comparație cu prezentul, se 
înaltă pe platoul dintre cele 
două cetăti ale aluminiului 
românesc : întreprinderea 
care produce „aurul alb11 
prin electroliza aluminei, și 
cea care il prelucrează in 
aproape patru mii de pro
file. de la foliile de citiva 
microni pină la cele mai

edificiile social-culturale. 
blocurile-tum. complexele 
comerciale, școlile, spitalele, 
încrengătura arterelor rutie
re au ieșit din... aluminiu. 
Din intilnirea giganticelor 
rețele de transportare a e- 
nergiei electrice care por
nesc de la Luduș. Argeș. 
Porțile de Fier. Craiova și 
București, cu bauxita Oha
bei si alumina Tulcei și cu

vrednicia oltenilor. Cei din 
Slatina erau atunci, cind li 
se prorocea lipsa viitoru
lui. doar vreo opt mii de 
suflete. Acum sint peste 
60 000, iar în 1980 vor fi 
80 000. Sporul s-a adăugat 
continuu din reîntoarcerea 
oltenilor pe meleagurile 
lor. unde s-au deschis șan
tiere si s-au inăltat uzine, 
oferind tot mai numeroase 
locuri de muncă.

La Slatina. în cetatea 
aluminiului de pe malul 
sting al Oltului, cei scoliți 
prin alte cetăți ale indus
triei românești au tinut să 
fie prezenti din prima cli
pă. Si n-au așteptat să fie 
chemați de zece ori. îl în
treb oe Nicolae Răcăreanu, 
maistru la întreprinderea 
de prelucrarea aluminiului, 
care mînuieste cu echipa 
lui de flăcăiandri un uriaș

laminor plămădit chiar din 
„aurul cenușiu11 al inteli
gentei tehnice slătinene : 
„De unde ați venit ?“ 
„Păi. îmi spune, fusei vreo 
zece ani pe la Galați, știți, 
la combinatul siderurgic, 
tot pe la laminoare, făcui 
scoală bună, n-am ce zice, 
dar intr-o zi mă păli dorul 
de casă... Si cum aici, la 
noi. se cereau tot din ăi 
priceouti. trăsei după mine 
alți citiva metri, olteni 
de-ai noștri, si ne prezen
tarăm : Eu sînt cutare, el e 
cutare, ăla-i cutare. Vir 
mina-n foc pentru ei. Pu- 
neti-ne la-ncercare 1“ „Și 
unde locuiți ?“ „Păi, avem 
case, la bloc. Ne-am chi
vernisit. ne-am gospodărit, 
n-as mai pleca din Slatina 
să mă nici cu ceară !“.

. .Nu știu de ce aș lua cu 
mine crîmoeiul acela de

film descoperit în letopise
țul cinematografic si l-as 
arăta prin toate sălile de 
cinema din Oltenia. Poate 
l-as afla pe oltenasul acela 
căruia i se aplicase „con
stituția11 într-o zi cu paradă 
regală pe Calea Victoriei... 
Să tot fi avut atunci vreo 
13—14 ani. Astăzi ar fi om 
în puterea virstei. Cu co
pii. si poate chiar cu ne
poți. Să-1 întreb : ce au 
aiuns ai lui. cei scăpati de 
cobilită si umilință ? Să-l 
găsesc pe vatra lui. acolo 
unde, cindva. erau șapte 
la o capră, si să văd cum 
i-a fost viata in anii aceș
tia. treizeci si trei la nu
măr. de cind umilitii si o- 
biditii ca el au dobîndit 
demnitatea oe care le-a 
dat-o epoca noastră socia
listă.
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temelia dezvoltării accelerate, 
a creșterii bunăstării poporului

Apropierea zilei de 23 August 
constituie un prilei de trecere în 
revistă a succeselor, a marilor 
transformări care au avut loc in 
dezvoltarea economico-socială a 
tării. Fără îndoială că una din cele 
mai gigantice asemenea transfor
mări o constituie prefacerile inter
venite in structura economică a tă
rii prin dezvoltarea puternică a in
dustriei. devenită ramură conducă
toare a economiei. Este concludent 
în acest sens că industria româ
nească a ajuns să realizeze astăzi o 
producție globală de 34 de ori mai 
mare decît în anul 1938 — România 
socialistă înscriindu-se în rîndul 
statelor cu cele mai ridicate rit
muri de creștere economică din 
lume.

Aceste uriașe transformări sint 
nemijlocit legate de aplicarea ne
abătută de către partidul nostru a 
liniei de industrializare a tării, de 
dezvoltare a forțelor de producție 
si. în esență, de politica generală 
de investiții, de alocare în acest 
scop a unei părți însemnate din ve
nitul national, din avuția produsă 
de popor — avuție ce se repartizea
ză în folosul poporului. în deplină 
concordantă cu cele mai stringente 
interese ale propășirii economice si 
sociale ale tării.

Este bine cunoscut că tara noas
tră a pășit la construcția noii so
cietăți în condițiile unei dezvoltări 
economice reduse. De aceea, parti- 
c ti nostru a avut permanent în ve- 
dv're în politica sa economică să 
sigure o repartizare judicioasă a 

venitului national pentru fondul de 
dezvoltare si fondul de consum, 
care să permită creșterea în ritm 
înalt a întregii economii si. în ace
lași timp. sporirea continuă a 
bunăstării materiale si spirituale a 
poporului.

Această orientare a fost deosebit 
de evidentă in răstimpul marcat de 
Congresele al IX-lea. al X-lea si al 
XI-lea ale partidului. Respingind 
concepțiile consumatoriste. care vă
deau neînțelegerea legilor esențiale 
ale reproducției socialiste lărgite, a 
căilor prin care se asigură progre
sul susținut economic si social al 
tării, partidul a hotărit alocarea in 
ultimele două cincinale si in cinci
nalul 1976—1980 a unei părți însem
nate din venitul national pentru 
dezvoltare — de Ia 29—30 Ia sută in 
cincinalul 1966—1970. la 33—34 la 
sută in actualul cincinal.

în stabilirea acestor cote tot mai 
înalte ale fondului de dezvoltare, 
partidul nostru a pornit de la pre-

1961—1965
199,7

Din lectura tabelului de mai sus 
se poate lesne vedea că — tinînd 
seama de potențialul economic al 
țării și de telurile fundamentale 
ale etapei istorice de făurire a so
cietății socialiste multilateral dez
voltate — in actualul cincinal a 
fost prevăzută realizarea unui pro
gram de investiții la circa 1000 mi
liarde lei. efort constructiv de o 
amploare fără precedeht in întrea
ga istorie a tării noastre. Realismul 
profund al unei asemenea orien
tări se bazează pe rolul deosebit 
de important pe care îl au investi
țiile în asigurarea dezvoltării și 
perfecționării neîntrerupte 
telor de producție din

a for- 
indus-

La U.C.R.U.P.Ș.

Vatra Dornei

Economii de metal 
prin reproiectarea 

unor mașini și utilaje
Echipa de lăcătuși condusă de 

Constantin Dincă lucrează la 
tocătoarele pentru deșeuri din 
lemn care se fabrică in trei ti- 
■jiri. Harnici și inventivi, preo
cupați de găsirea unor soluții 
tehnice pentru reducerea gaba
ritelor utilajelor și implicit, e- 
conomisirea unor importante 
cantităti de metal, oamenii lui 
Dincă au demonstrat că prin e- 
liminarea cuplajelor la utilaje
le respective sînt diminuate 
mult, vibrațiile în exploatare, e- 
conomisindu-se 192 kg de me
tal la fiecare din utilajele din 
cele trei variante produse. La 
un alt mecanism — transpor
torul cu role care se fabrică aici 
într-o mare diversitate prin în
locuirea otelului cornier lami
nat cu otelul cornier îndoit tip 
Iași, numai la comenzile exe
cutate în primele 5 luni a fost 
economisită cantitatea de 15 
tone metal.

Aici la uzina de construcții și 
reparații utilaje si piese de 
schimb din Vatra Dornei. după 
cum am aflat de la inginerul 
Alexandru Ivănescu, directorul 
unității, bătălia pentru buna 
gospodărire a fiecărui gram de 
metal. pentru perfectionarea 
caracteristicilor tehnico-nroduc- 
tive a produselor fabricate se 
desfășoară pe un front larg cu 
participarea întregului colectiv. 
Prin reproiectare si apoi execu
ție au, fost obținute pînă acum 
rezultate notabile și la alte ti
puri de mașini și utilaje pe 
care le realizează uzina domea- 
nă. La unul din tipurile de va- 
goneți, spre exemplu, destinat 
fabricilor de cherestea, prin e- 
liminarea supradimensionărilor 
la structura de rezistentă a fost 
obținută o economie de 56 kg 
laminate, iar la un altul — a- 
proximativ 110 kg laminate. 
(Gheorghe Parascan).

In fotografie : se recepționea
ză un nou utilai al cărui gabarit 
6-a micșorat simțitor. 

misa fundamentală că înfăptuirea 
unor programe tot mai ample de 
investiții este singura cale în mă
sură să asigure lichidarea rămînerii 
în urmă moștenită de la capitalism, 
depășirea decalajelor și ridicarea 
României într-un răstimp istoric 
scurt in rindul țărilor avansate eco
nomic atît în ce privește cuantu
mul producției, cit și nivelul de 
trai.

De-a lungul anilor construcției 
socialiste și, mai ales, după Con
gresul al IX-lea al P.C.R., realiza
rea unor programe tot mai ample 
de investiții s-a dovedit cu preg
nanță că reprezintă o puternică pir- 
ghie a dezvoltării accelerate a for
țelor de producție, a creșterii în rit
muri înalte a economiei naționale, 
a producției materiale, a sporirii 
neîntrerupte a venitului național șl 
ridicării, pe această bază, a nivelu-

POLITICA ECONOMICĂ 
A PARTIDULUI - 

FACTOR DETERMINANT 
AL ÎNFLORIRII PATRIEI

Iui de trai material șl spiritual al 
tuturor oamenilor muncii.

Politica de investiții înfăptuită 
consecvent de partidul nostru este 
o politică de înaltă responsabilitate 
pentru progresul autentic al țării, 
pentru destinele națiunii noastre, 
în politica de investiții se reflectă 
asemenea trăsături fundamentale 
ale activității partidului nostru, ca 
spiritul profund patriotic, analiza 
sistematică a realităților, sesizarea 
cerințelor esențiale ale progresului 
social, orientarea sistematică spre 
nou — într-un cuvint. slujirea in
tereselor oamenilor muncii, grija 
pentru condițiile de viață ale po
porului. pentru prezentul si viitorul 
țării.

Cifrele privind amploarea cres- 
cîndă a programelor de investiții 
stau drept mărturia cea mai con
cludentă în acest sens :

(miliarde lei Investiții)
1971—1975 1976—1980

544,7 1 000

trie si agricultură. în făuri
rea unei economii tot mai puter
nice. cu o structură modernă. în 
înflorirea tuturor județelor patriei. 
Iată, de altfel. în sprijinul acestei 
aprecieri, citeva date-argument, 
desprinse din Expunerea prezenta
tă de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
la recentul Congres al consiliilor 
oamenilor muncii, care ilustrează 
cu deosebită forță de convingere 
amplasarea prevederilor si sarcini
lor din acest domeniu, însemnăta
tea lor vitală pentru sporirea rapi
dă si neîntreruptă a forței econo
mice a tării.
• ACTUALUL PLAN CINCINAL 

PREVEDE ÎNFĂPTUIREA UNUI 

IRIGA
Deficitul de apă al solului

Din analizele efectuate de Institutul de meteorologie si hidrologie 
rezultă că pe o mare parte din teritoriul țării precipitațiile căzute in 
cursul lunii iulie au fost mai mici decît media plurianuală. Luînd 
ca punct de referință cultura porumbului neirigat, la data de 28 iulie 
a.c.. pe întinse suprafețe din sud-estul Moldovei și vestul Dobrogei, 
Bărăgan, vestul Munteniei, cipipiile din sudul Olteniei și în nord-ves- 
tul tării, deficitul de apă din sol pe adincimea de 100 cm era cuprins 
între 1 000—1 350 mc la hectar, ceea ce reprezintă numai 30—50 la sută 
din capacitatea de cimp a solului. Este, de fapt, limita de la care 
toate culturile agricole încep să sufere, fiind necesară completarea 
umidității, acolo unde este posibil, prin irigații.

Recomandări ale specialiștilor...

...și ce se întreprinde practic

AMPLU PROGRAM DE INVESTI
ȚII — APROAPE EGAL CU VO
LUMUL REALIZAT ÎN ULTIME
LE TREI CINCINALE.
• PE SEAMA CELOR 2 400 NOI 

CAPACITĂȚI INDUSTRIALE CE 
VOR FI DATE ÎN EXPLOATARE, 
ÎN PERIOADA 1976—1980. SE VA 
OBȚINE O PRODUCȚIE DE 300 
MILIARDE LEI.

Orientarea cu prioritate a fondu
rilor de investiții spre lărgirea pro
ducției materiale oferă largi posi
bilități de modernizare a structurii 
economiei naționale, asigură dez
voltarea puternică a industriei, ac
centuarea poziției conducătoare a 
acesteia în economie, creșterea ra
pidă a productivității muncii so
ciale. Se cuvine subliniat, totodată, 
faptul că ramurile de bază 
ale industriei — energetica, meta
lurgia. industria construcțiilor de 

mașini si chimia — vor primi îm
preună. în acest cincinal, circa 70 la 
sută din. totalul investițiilor indus
triale. Deosebit de important este 
că în cadrul acestor ramuri s-a ac
centuat orientarea fondurilor de 
investiții spre subraraurile de virf 
— electronica, electrotehnica, masi- 
nile-unelte. mecanica fină si optica, 
utilajele tehnologice, petrochimia, 
chimia de sinteză si de mic touaj 
etc. — de mare însemnătate pentru 
impulsionarea progresului tehnico- 
stiintific în economie și valorifica
rea superioară a resurselor mate
riale și umane ale țării.

Este demn de subliniat, totodată, 
că investițiile destinate agriculturii 
in acest cincinal se ridică la peste 
120 de miliarde lei. in scopul dez
voltării si modernizării bazei teh- 
nico-materiale a acestei ramuri, 
astfel incit să se asigure creșterea 
producției agricole vegetale si ani
male la nivelurile prevăzute, să se 
accentueze procesul înnoitor de a- 
propiere a muncii din agricultură 
de cea din industrie.

O trăsătură definitorie a politicii 
de investiții o reprezintă repartiza
rea rațională a forțelor de produc
ție pe intreg teritoriul tării — im
perativ de ordin economic si social- 
politic determinat de insăsi esența 
orinduirii noastre. Eforturile pen- 
trui dezvoltarea armonioasă a forte- 
loPide producție pe întregul terito
riu al tării au făcut ca numărul 
județelor care obțin o producție 
globală industrială de peste 10 mi
liarde lei să crească de la 4 în 
1965. Ia 23 în 1976. Prin accentua
rea acestei orientări în actualul cin
cinal. într-un număr de 16 județe 
cu un nivel mai redus de dezvolta
re — Vrancea, Tulcea, Sălaj, Co- 
vasna, Botoșani, Bistrița-Năsăud, 
Ialomița, Olt, Teleorman, Me

GHEORGHE IENICĂ, inginer-șef 
la Stațiunea de cercetări pentru cul
turi irigate Valul lui Traian, jude
țul Constanța: „Seceta atmosferică 
din această perioadă corespunde toc
mai cu faza critică de dezvoltare a 
culturilor, cind acestea au nevoie 
acută de apă. Porumbul a Înspicat și 
i-a dat mătasea, iar la hibrizii semi- 
timpurii a început formarea bobului. 
Soia este în floare și la soiurile tim
purii a început formarea păstăilor. 
Sfecla de zahăr se află în faza creș
terii intense a rădăcinilor, iar lu
cerna se află la a treia coasă. în
seamnă că plantele au nevoie acută 
de apă, iar în județul Constanța pe 
mari suprafețe ea poate fi asigurată 
prin irigat**.

GHEORGHE VINEȘ, directorul 
Stațiunii de cercetări pentru culturi
irigate Mărculești, județul Ialomița: 
..în această perioadă, evapotranspira- 
ția atinge valori maxime, ajungind 
pină la 70 mc de apă pe hectar și 
pe zi. în Bărăganul ialomițean, defi
citul de umiditate din sol a scăzut 
De aceea, se impune aplicarea neîn
treruptă a udărilor cu norme la hec
tar de 800—900 mc la porumb, 
700—800 mc la soia și cu 600—700 mc 
la lucerna și sfeclă de zahăr. în 
acest an s-au asigurat densități 
sporite de plante la hectar și 
s-au administrat doze optime de în
grășăminte chimice. Obținerea însă a 
producțiilor planificate impune acum 
asigurarea apei in dozele stabi
lite".

La întrebarea: ce întreprindeți în 
vederea udării corecte și la timp a 
culturilor din sistemele amenajate 
pentru irigații? — ne răspund:

ION CHIRLAC, director I.E.L.I.F,

Constanța: „în săptămîna 16—22 iulie, 
programul de udări s-a realizat în 
proporție de 89 la sută, ceea ce nu 
ne mulțumește. Direcția agricolă, 
Trustul I.A.S. și Trustul S.M.A. au 

hedinți ș.a. — se vor investi de 
2,3 ori mai mult decît în cinci
nalul precedent. Efectele economi
ce? Pînă la finele cincinalului, in
dustria va deveni preponderentă in 
toate județele țării, realizindu-se 
în fiecare județ o producție indus
trială de cel puțin 10 miliarde lei. 
Noile obiective industriale, am
plasate cu precădere în județele 
mai puțin dezvoltate, vor stimula 
creșterea gradului de urbanizare, cu 
întreg cortegiul de atribute ale ci
vilizației pc care aceasta le im
plică și, totodată, vor consolida baza 
economică a deplinei egalități in 
drepturi a tuturor cetățenilor pa
triei, fără deosebire de naționali
tate.

Caracteristice pentru ilustrarea 
rolului de forță propulsoare a pro
gresului economic, de ridicare ne
contenită a nivelului de trai în 
societatea noastră, pe care îl au 
investițiile, sînt implicațiile de ordin 
social ale acestora. În primul rînd, 
au crescut vertiginos rîndurile clasei 
muncitoare — care reprezintă cea 
mai importantă forță a progresu
lui material și social al tării. 
Dacă în 1938 — anul de vîrf al e- 
conomiei regimului burghezo-mo- 
șieresc — numărul total al mun
citorilor era de circa 1 milion, din 
care 472 000 în sectorul industrial, 
în cele trei decenii de construcție 
socialistă, numărul muncitorilor a 
crescut de aproape cinci ori; la 
sfirșitul anului trecut, pe întreaga 
economie lucrau 5 231 600 muncitori, 
din care mai mult de jumătate in 
industrie. în actualul cincinal, nu
mărul lucrătorilor angajați va 
crește cu 1—1,2 milioane, ceea ce 
înseamnă tot atîtea retribuții în 
plus pentru familiile oamenilor 
muncii.

Concomitent cu realizarea obiecti
velor economice, pe baza fonduri
lor de investiții alocate s-au con
struit un mare număr de locuințe. 
Numai în ultimii 10 ani s-au con
struit circa 1 milion de noi locuințe, 
în actualul cincinal vor fi date in 
folosință peste 1 milion de aparta
mente — cu 190 000 în plus față de 
cit s-a prevăzut inițial — se vor 
înălța noi spitale, policlinici, creșe, 
așezăminte de cultură, se vor rea
liza ample lucrări gospodărești- 
edilitare. în paralel, se impulsio
nează dezvoltarea complexă a nu
meroase zone ale țării și 120 centre 
comunale se vor transforma în o- 
rase agroindustriale.

*
Nu ne-am propus în acest articol 

să insistăm asupra sarcinilor con
crete ce revin acestui sector — fo
losirea deplină a timpului de lucru 
și a utilajelor pe șantiere ; recupe
rarea neîntîrziată a restantelor si 
realizarea la timp si chiar mai de
vreme a obiectivelor planificate ; 
calificarea noilor detașamente de 
constructori, generalizarea expe
riențelor privind realizarea unor 
investiții in regie proprie ; accele
rarea. industrializării lucrărilor de 
"construcții etc. în acest sens, orien
tările si sarcinile subliniate de 
secretarul general al partidului atît 
la Congresul consiliilor oamenilor 
muncii, cit si la Plenara C.C. al 
P.C.R. din 28—29 iunie a.c. consti
tuie un adevărat program de lucru 
pentru toți factorii angajați in rea
lizarea investițiilor.

Cristian ANTONESCU

TUL
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luat măsuri de mobilizare a întregii 
forțe de muncă din unitățile agricole; 
toate utilajele de irigat au fost scoase 
în cimp și s-a organizat schimbul 
de noapte. Programul de udare pen
tru săptămina in curs a fost făcut 
la capacitatea maximă a sistemelor. 
Totuși, nu realizăm ritmul zilnic cu 
circa 1 000 ha. Aceasta, deoarece la 
stația principală de pompare din 
sistemul Sinoe au fost montate nu
mai 4 din cele 8 agregate de pom
pare, din care cauză nu putem asi
gura apă decit pentru jumătate din 
cele 57 000 ha amenajate**.

VASILE BONCOTĂ, director ad
junct, Direcția agricolă Teleorman: 
„Deși în săptămina 16—22 iulie su
prafețele pe care s-au aplicat udări 
s-au dublat, totuși programul s-a 
realizat doar în proporție de 64 la 
sută. Două cauze ne țin in loc: prima 
o constituie nefuncționarea la ca
pacitatea proiectată a sistemului de 
irigații Giurgiu—Răsmirești, datorită 
deselor defecțiuni la stațiile de 
pompare și în rețeaua de aducțiune 
a apei; a doua se referă la faptul 
că, in unele unități agricole, nu s-a 
înțeles necesitatea mobilizării forței 
de muncă pentru a se asigura mu
tarea aripilor de udare de două ori 
pe zi. Datorită măsurilor luate de 
comandamentul județean, în ultimele 
zile au fost mobilizate mai multe 
forțe din unitățile agricole la efec
tuarea udărilor și, ca urmare, situa
ția s-a îmbunătățit**.

EFTIMIE VASILESCU, directorul 
Direcției agricole Ilfov: „Comanda
mentul județean a analizat activita
tea de irigații pe fiecare sistem și 
unitate agricolă în parte. Aceasta a 
permis să fie luate măsuri imediate 
pentru înlăturarea unor deficiențe 
manifestate pînă acum, astfel încit 
din săptămîna următoare să putem 
face programări Ia capacitatea ma
ximă a sistemelor. Ne-am concen
trat atenția și asupra folosirii din 
plin a celor 31 500 ha amenajate in 
sisteme locale. Unităților agricole li

La întreprinderea de aparate de măsurat din Timișoara

ADUNĂRILE GENERALE ALE OAMENILOR MUNCII

ORDINEA, DISCIPLINA, 
PREOCUPAREA PENTRU ECONOMII
probleme prioritare în dezbaterile

energeticienilor
CONGRESUL 
CONSILIILOR 

OAMENILOR MUNCII 
A SUBLINIAT :

în industria energiei 
electrice să se acționeze 
hotărit pentru asigurarea 
funcționării cu maximă si
guranță a sistemului ener
getic național, ridicarea 
calificării cadrelor, introdu
cerea unei ordini și disci
pline desăvîrșite în condu
cerea și funcționarea cen
tralelor electrice, economi
sirea strictă a resurselor de 
combustibil și energie.

ordinea 
adunării 

„In 
privește 

tovg- 
i luat 
i ră- 
: mă- 

față 
mun- 
colec- 

care 
fată

înaltă responsabilitate, spirit cri
tic și autocritic — iată. într-o sin
gură frază, nota dominantă în care 
reprezentanții oamenilor muncii de 
la ÎNTREPRINDEREA „ELECTRO- 
CENTRALE**  din BRĂILA au dezbă
tut problemele a- 
flate pe 
de zi a 
generale.
ceea ce 
autocritica. I 
răsii care au 
cuvintul au 
mas in mare 
sură datori 
de oamenii 
cii. fată de 
tivele din 
fac parte, 
de congres. Sper 
însă că vor avea 
în vedere ca. in 
adunările gene
rale care vor a- 
vea 
oada 
întreprinderi, 
se achite

Ioc în peri- 
imediată in 

să 
de a- 

ceastă datorie re- 
volutionară**  — sublinia tovarășul 
Nicolae Ceausescu in cuvintul de 
închidere rostit la Congresul consi
liilor oamenilor muncii. Se poate 
afirma că atit darea de seamă, cit 
si discuțiile au fost pătrunse pînă 
în esența lor de indicația secreta
rului general al partidului.

Firește. în adunarea generală au 
fost înfățișate și rezultatele bune ob
ținute de colectivul întreprinderii, 
în acest sens, se poate afirma că 
energeticienii brăileni au justificate 
motive de satisfacție. Dună cum a 
apreciat și darea de seamă prezen
tată de președintele consiliului oame
nilor muncii, inginerul Valeriu Popa, 
principalii indicatori de plan la aoti-

s-au asigurat baterii și cantități su
ficiente de combustibil pentru func
ționarea motopompelor**.

Ing. ION TOM A, directorul general 
al Centralei de exploatare a lucrări
lor de îmbunătățiri funciare: „Ținind 
seama de defecțiunile care există in 
unele sisteme. Departamentul îmbu
nătățirilor funciare trebuie să ia mă
suri urgente pentru echiparea cu 
numărul de agregate prevăzut a sta
țiilor principale de pompare din sis
temele Mostiștea. Giurgiu-Răsmirești 
și Sinoe. pentru a se putea asigura 
apă pentru toate terenurile amena
jate. în aceeași ordine de idei, este 
necesar ca Ministerul Energiei Elec
trice să asigure în această perioadă, 
cind udarea culturilor se impune cu 
acuitate, alimentarea cu energie a 
sistemelor cel puțin la nivelul re
partițiilor. pentru ca stațiile de pom
pare să funcționeze neîntrerupt

★
Se poate deci aprecia că există 

preocupare și că se acționează ener
gic pentru organizarea temeinică a 
activității de irigații si intensificarea 
udării culturilor. Se mențin totuși 
unele deficiente care împiedică func
ționarea la capacitate maximă a sis
temelor noi de irigații, pentru înlă
turarea lor fiind necesar un efort 
mai susținut atît din partea construc
torilor. cit și a întreprinderilor de 
exploatare a lucrărilor de îmbunătă
țiri funciare și a unităților agricole 
beneficiare.

îndeplinirea exemplară a progra
mului de irigare a culturilor face im
perios necesar ca organizațiile de 
partid, consiliile populare comunale, 
conducerile unităților agricole si în
treprinderile de exploatare a lucră
rilor de îmbunătățiri funciare să ac
ționeze hotărit pentru organizarea 
temeinică a muncii, să asigure par
ticiparea largă a locuitorilor de la 
sate la întreaga activitate de udare 
a culturilor.

analizînd posibili- 
a hotărit ca anga- 
fie suplimentat de 
la 50 milioane Ici 
suplimentară. A-

vitatea de industrie, prin nivelul rea
lizării lor. in primul semestru, oglin
desc sintetic activitatea colectivului 
de muncă de aici în scopul asigurării 
funcționării economice a instalațiilor 
și agregatelor din dotare, al respec
tării disciplinei de dispecer. între al
tele. s-au livrat sistemului energetic 
național 117 617 MWh energie elec
trică peste prevederile planului, iar 
norma de consum de combustibil 
realizată a fost sub nivelul planifi
cat. ceea ce a permis economisirea 
a 1916 tone combustibil conventio
nal. Ținind seama că planul a fost 
depășit la principalii indicatori, adu
narea generală — 
tățile existente — 
jamentul anual să 
la 30 milioane lei 
producție globală 
ceasta, concomitent cu economisirea 
In semestrul II a încă 150 tone com
bustibil conventional, ceea ce la fi
nele perioadei va însemna o econo
mie de 416 tone combustibil conven
țional peste nivelul angajamentului.

Dar așa cum arătam mai înainte, 
nu elogiile au caracterizat adunarea 
generală. Chiar dacă rezultatele ob
ținute în primul semestru situează 
colectivul de aici în fruntea tuturor 
întreprinderilor din industria brăi- 
leană.

• „Să privim cu ochi critic chiar șl rezultatele 
pozitive"

• „Aici nu se poate greși de două ori"
• „Nu numai comisia cu economiile să aibă 

obsesia economiilor"
• „Dubla incidență a responsabilității: pentru 

ceea ce se face, dar și pentru ceea ce nu 
se face"

însemnări de la întreprinderea 
„Electrocentrale“ Brăila -

de 
in 
au 
cu

Trei au fost în principal proble
mele asupra cărora s-a insistat în ca
drul adunării : exploatarea cu ma
ximă răspundere a agregatelor, in
troducerea unei ordini și discipline 
desăvîrșite în funcționarea centralei 
și economisirea strictă a resurselor 
de energie și combustibil. Carențele 
eu fost supuse unei analize deosebit 
de exigente. Numărul de incidente 
și avarii este încă foarte ridicat, din. 
cele 13 incidente și avarii. 5 inci
dente și 2 avarii s-au comis din vina 
personalului. Motivul ? Starea 
disciplină nu s-a întronat încă 
toate compartimentele. Cei care 
provocat deficiente au fost numiți 
nume și prenume : maiștrii Cornel 
Ghinea și Vasile Iurian. electricienii 
Alexandru Ionescu. Nicolae Tropocea 
și Vasile Drăgan. „O vină o are și 
conducerea unității, consiliul oameni
lor muncii, care nu au depus o 
muncă susținută de educație, de 
creștere a conștiinței personalului 
nostru, nu au intervenit cu operativi
tate pentru a curma actele de indis
ciplină**  — sublinia autocritic darea 
de seamă. La instalații se mai lu
crează uneori fără autorizații de lu
cru, șefii de echipă își mai pără
sesc formațiile. echipamentul de 
protecție nu-i folosit totdeauna în 
mod judicios, se mai întîrzie sosirea 
la lucru cu 10—15 minute, dar se 
pleacă cu 15 minute înainte de ter
minarea programului, pauzele de 
masă sînt prelungite pînă la 40—50 
de minute. în schimbul III se mai 
doarme, nu întotdeauna se fac con
troalele de rond la instalații — iată 
numai citeva dintre abaterile incri
minate.

— Să privim cu ochi critic chiar și 
rezultatele pozitive, i-a invitat pe 
particioantii la discuții tovarășul 
Radu Zaharia, secretar al comitetului 
de partid.

Iar competenta și combativitatea 
celor care au luat cuvintul. nivelul 
dezbaterilor au arătat că, într-ade- 
văr. oamenii muncii din întreprin
dere sînt hotăriți să lucreze în așa fel 
incit lipsurile să fie eliminate cu de- 
săvîrșire. „în termocentrală nu se 
poate greși de două orl“ — afirma 
inginerul-șef Andrei Goncear. Avem 

Din hotărîrea adunării
• Realizarea prevederilor cincinalului cu 

lioane lei la producția globală ;
. • Suplimentarea angajamentului anual 

milioane producție globală suplimentară ;
• Punerea în funcțiune cu zece zile înainte de termen a blocu

lui nr. 4 de 330 MW ;
• Economisirea în semestrul II din acest an a încă 150 tone 

combustibil convențional, depășindu-se astfel angajamentul cu 
peste 400 t.c.c.;

• Au fost aleși delegații colectivului pentru prima adunare 
județeană a reprezentanților oamenilor muncii.

trebuie

cheltuielile suplimentare

princinal
Panțuru

cadre bine pregătite : trebuie respec
tată riguros disciplina pentru că de 
aici pleacă toate necazurile. De ase
menea. după părerea mea. nu nu
mai comisia cu economiile
să aibă obsesia economiilor, ci este 
necesar să se manifeste din plin și 
permanent spiritul gospodăreso al 
întregului colectiv".

De altfel, aceeași idee a realizării 
de economii au sustinut-o si alti par
ticipant la dezbateri, membri ai con
siliului oamenilor muncii. Printre 
aceștia. Ioana Oprea, Petre Zaharia 
și Elisabeta Cernomoret. care au 
criticat unele aspecte privind consu
mul intern exagerat de energie elec
trică (elemente de iluminat arzînd 
fără rost și mașini electrice mergînd 
în gol).
provocate de stocarea inutilă a unor 
materiale (bunăoară secția reparații 
a solicitat 1,5 tone electrocorindon și 
nu a consumat nimic, iar valoarea 
unor oteluri aliate speciale si a unor 
laminate . stocate se ridică la o ju
mătate de milion de Iei). Pentru ri
sipa provocată au fost criticați cu o 
deosebită asprime atit Hie Titus, șe
ful compartimentului aprovizionare, 
cit și conducerile secțiilor de repa
rații si chimic-hidro.

Pornind de la afirmațiile ingine
rului Goncear. maistrul

Stoica
a replicat în cu
vintul său : „A- 
veti dreptate, to
varășe inginer- 
șef. insă si dum
neavoastră ar tre
bui să ne ajutați 
mai mult din 
punct de vedere 
economic. De mul
te ori. -atit dum
neavoastră. cit și 
inginerul Voicu 
vă interesați doar 
la modul. ..ce fa
ceți ?“, dar nici
odată nu ne-ati 
întrebat ..cu ce 
faceți ?“ Siguran
ța in funcționare 
a agregatelor de
pinde si de cali
tatea reparațiilor. 

Or. cu ce facem noi aceste in
tervenții ? La cinci . echipe există 
prea puține instrumente de măsură, 
la sculărie avem tot felul de chei 
mecanice, numai cele pe care le so
licităm noi nu există. Am ajuns să 
recondiționăm cu 
nelor, pentru că 
cerea tehnică nu 
a obține filierele 
și alte lipsuri**.

— Are dreptate maistrul Panțuru 
— a spus muncitorul specialist Nicu 
Pascale. Prea multi vin și spun „să 
faceți**,  însă prea putini se gindese 
cum trebuie „să facem**.  Sint cazuri 
cind băieții din echipă coboară pe 
piept piulițe grele de 55 kg. dar ni
meni de la protecția muncii n-a in
tervenit pentru a curma această stare 
de lucruri. Nu-i mai puțin adevărat 
că unii nu văd cu ochi buni disci
plina în muncă, dar gînditi-vă că și 
disciplina tehnologică trebuie respec
tată cu aceeași strictețe.

Același spirit de combativitate re
voluționară a caracterizat și cuvintul 
maiștrilor Bujor Răducanu si Ema- 
noii Avram. „Să nu se mai sară 
peste reviziile lunare, responsabili
tatea trebuie să aibă dublă incidență.’ 
atit pentru ceea ce se face, dar și 
pentru ceea ce nu se face", spunea 
inginerul Frățilă Dragomir. „Nu-i 
suficient să organizăm teste privind 
gradul de calificare, trebuie să ne 
ocupăm cu toată răspunderea de 
creșterea calificării — a spus în cu
vintul său Mihai Marin, președintele 
comitetului sindicatului. Informez 
adunarea că în perioada pe care o 
analizăm s-au angajat 80 de persoa
ne, dintre care doar 31 urmează 
cursurile de școlarizare profesională, 
iar alti doi se califică la locul de 
muncă. Consider că asemenea acti
vități trebuie continuate și intensi
ficate". <

Dezbaterile din adunarea generală, 
expresie vie a democrației si spiri
tului revoluționar muncitoresc în 
acțiune, au confirmat încă o dată 
hotărîrea colectivului de aici de a 
traduce neabătut în viată, la înalte 
cote de exigentă, sarcinile trasate 
energeticienilor de conducerea parti
dului, de Congresul consiliilor oame
nilor muncii.

Mircea BUNEA 
corespondentul „Scinteii* *

pila filetele buloa- 
nimeni din condu- 
ne sprijină pentru 
necesare. Mai sînt

generale:
un spor de 255,5 ml

de Ia 30 la 50 de
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Cronica participării armatei române 
la războiul pentru independență 1877-1878

Ideea unei „cronici" in 
tratarea istorică a proble
mei independentei, care a 
inspirat volumul recent a- 
părut în Editura Militară — 
autori general maior dr. 
Constantin Olteanu, colonel 
dr. Vasile Mocanu, colonel 
dr. Ilie Ceaușescu. colonel 
dr. Florian Tucă și colonel 
Gheorghc Stoean — s-a do
vedit in materializarea ei 
deosebit de rodnică. Eveni
mentele desfășurate, in
tr-un crescendo dramatic, 
de la 24 februarie 1876 
cînd a fost promulgată 
..Legea pentru recrutarea 
armatei" și pină in ziua de 
29 iulie 1878. cind s-a de
cretat ..trecerea armatei pe 
picior de pace", au furni
zat autorilor un material 
deosebit de bogat, iar in 
pofida dificultăților pe care 
le-a impus prezentarea cro
nologică, ei au izbutit, sa

dea lucrării o unitate și o 
coerentă care o plasează 
printre operele cele mai 
riguros științifice. Parcur- 
gînd cronica, cititorul are 
impresia că urmărește un 
film al războiului, care se 
desfășoară intr-o cadență 
tot mai ritmată, mai înaltă 
tensional.

Lucrarea a necesitat un 
marc volum de muncă, de
opotrivă de documentare și 
de selectare a faptelor. Me
rită o subliniere specială 
minuțiozitatea cu care sînt 
descrise și analizate princi
palele lupte și bătălii la 
care au participat trupele 
române, concepția tactică și 
strategică pe care s-au în
temeiat. Totodată sint în
scrise în această „cronică" 
toate aspectele colaborării 
cu comandamentele și tru
pele ruse, cu voluntarii bul
gari și cu militarii sirbi.

Prezentînd zilnic faptele, 
lucrarea se impregnează de 
seva vieții istorice auten
tice. Urmărirea sincronică a 
evenimentelor ajută pe ci
titor să intre în atmosfera, 
în starea de spirit a între
gului popor român, angajat 
intr-un război drept, elibe
rator, istoricește necesar. 
Spunem întregului popor 
pentru că și în această lu
crare. fenomenul participă
rii fraților, aflați iii afara 
granițelor României de a- 
tunci, la eroicul efort este 
integrat organic, așa cum 
era și la data cind s-a pe
trecut.

Deși este o ..Cronică a 
armatei" lucrarea urmăreș
te. in modalitatea ce i-a 
stat la bază, toate acțiunile 
politice și diplomatice, atit 
de complexe, care s-au sol
dat cu recunoașterea inde
pendentei României la

Congresul de La Berlin. 
Parcurgerea acestor pagini 
ilustrează, in mod concret, 
bătălia dirză pe care oame
nii politici au fost nevoiți 
s-o ducă. în continuarea 
luptei armate, pentru ca 
reprezentanții marilor pu
teri să recunoască dreptul 
sacru al poporului nostru, 
cucerit prin grele jertfe de 
singe.

Prin toate acestea, „Cro
nica participării armatei 
române la războiul pentru 
independență" este o lucra
re de reală utilitate științi
fică și in același timp, de o 
mare putere de convingere, 
un autentic instrument de 
educare patriotică a tinere
tului. ca și a oricărui ce
tățean.

Dumitru ALMAȘ

Scrisori din războiul independenței
în suita izvoarelor isto

rice. scrisorile au o valoare 
documentară de prim rang; 
inainte de toate pentru Că 
permit cercetătorului să 
descifreze motivațiile inti
me ale faptelor si acțiuni
lor unor personaje istorice 
— pe care, cel mai adesea, 
alte surse documentare nu 
le subliniază — apoi pen
tru că apartinind unor mar
tori ai evenimentelor au 
capacitatea de a recrea at
mosfera de epocă, element 
deloc de neglijat cînd este 
vorba de intclegerea adincă 
a unor momente istorice 
cruciale. Este adevărul ce 
se verifică incă o dată cu 
volumul „Scrisori din răz
boiul independentei. Maio
rul Eftimie Ulescu. 1877— 
1878". apărut sub auspiciile 
Editurii militare (ediție în
grijită si studiu introductiv 
de Andrei Brezianu).

„Prin spontaneitate, ade
văr sufletesc si inconfunda- 
bilul timbru al vieții ime

diate. acest jurnal pe două 
voci ni se înfățișează ca o 
cronică, in felul ei fără e- 
gal. despre luptele de pe 
front și existenta celor ră
mași la vatră" — sublinia
ză autorul in studiul intro
ductiv. Și pe bună dreptate. 
Căci pe parcursul a îl luni 
bogate in evenimente — de 
la mijlocul lui aprilie 1877 
si pină la sfirșitul lui mar
tie 1878 — scrisorile, pe care 
le-au schimbat cu o impre
sionantă constantă soții 
Ulescu, alcătuiesc o verita
bilă istorie epistolară, de o 
forță copleșitoare a acelui 
răstimp inserts cu slove de 
foc in marea carte a trecu
tului national. Dincolo de 
filmul faptelor mărunte, 
cotidiene, dincolo de „firul 
experienței lor unice de 
dragoste și despărțire" — 
cum notează A. Brezianu 
— din scrisori se încheagă 
atmosfera incandescentă a 
unor timpuri traversate de 
evenimente memorabile ce

angajează la maximum e- 
nergiile si capacitățile tă
rii. Pe front, ostașii — și 
maiorul Ulescu dimpreună 
cu frații săi căzuti eroic 
sint ostași in cel mai de
plin inteles al cuvintului — 
probează inalte virtuti mi
litare : curai și energie în 
inclestările grele cu dușma
nul. putere de a infringe 
greutățile nenumărate ale 
unei campanii militare des
fășurate pe pămint. străin, 
pe durata a mai multe luni 
— cele mai multe de toam
nă rece și ploioasă, de iar
nă grea cu geruri aspre și 
vinturi puternice. Din tran
șee, de sub pana maiorului 
Ulescu. se îndreaptă spre 
București ginduri și simță
minte de iubire si răspun
dere către tara dragă, ce 
traversa un ceas hotăritor 
al existentei sale, sentimen
te din care s-a nutrit erois
mul ostășesc de masă al 
luptătorilor de la Grivița, 
Rahova, Plevna și Smîrdan.

Din tară pleacă spre li
niile frontului rînduri de 
încurajare, din scrisorile so
ției. ale celor apropiați lui 
Ulescu degaiindu-se cu lim
pezime optimismul și încre
derea cu care era înconju
rată armata plecată să pe
cetluiască ncatirnarea pro- 
■clamată la 9 mai, răzbat 
ecourile acelei impresionan
te mobilizări a tuturor re
surselor umane și materia
le ale tării in sprijinul fron
tului. datorită căreia mul
tele dificultăți ale războiu
lui au putut fi depășite.

Pentru toate aceste mesa
je care vin spre noi dintr- 
un timp eroic al istoriei 
noastre, și care fac din co
respondenta maiorului U- 
lescu „un document episto
lar de excepție", se cere 
salutată ca un act editorial 
notabil opera de restitutio 
săvirsită de Editura mili
tară,

Silviu ACHIM

Editura politică

Al. Tănase : Cultură și- ci
vilizație.

Mihail Florescu: Dimen
siunile cunoașterii.

* * ♦ : Relațiile consulare 
ale României.

* » * : Zone denucleari- 
zate.

D. N. Zaharia: Libertate 
și responsabilitate in 
socialism.

Dumitru Mareș, Victor 
Crâciunescu: înnoirea 
produselor și îmbunătă
țirea calității acestora 
— obiective centrale 
ale activității întreprin
derilor industriale.

Mircea Ștefan: Tradițiile 
revoluționare ale Orga
nizației pionierilor.

Editura științifică 
și enciclopedică

C. C. Glurescu, Dinu Glu- 
rescu : Scurtă istorie a 
românilor.

Vasile Mioc, Damaschin 
Mioc: Cronica observa
țiilor astronomice ro
mânești.

Corneliu Albu : Alexandru 
Papiu llarian.

* * * : Dreptul românesc 
contemporan, Evoluție 
și perspective (colectiv, 
coordonator loan Ce- 
terchi).

Ernest Stere : Din istoria 
doctrinelor morale (voi. 
II).

Situindu-se in șirul unor 
lucrări de atentă analiză a 
unei perioade din cele mai 
complexe și mai întuneca
te din istoria țării, cartea 
lui A. Simion „Regimul po
litic din România în peri
oada septembrie 1940 — ia
nuarie 1941“. apărută recent 
in editura „Dacia" din Cluj- 
Napoca. reprezintă nu nu
mai o interesantă reconsti
tuire istorică, dar și un pu
ternic act de acuzare îm
potriva Gărzii de Fier și a 
forțelor social-politice ce 
au purtat răspunderea adu
cerii acesteia la putere.

îmbinînd armonios relata
rea obiectivă, densă in 
date, cifre și fapte istorice 
atestate de documente, cu 
narațiunea, sprijinită și ea 
pe un trainic suport de 
mărturii. autorul cărții 
izbutește. in zugrăvirea 
epocii de ascensiune și 
apoi de destrămare a re
gimului legionar, să ne 
facă a simți, dincolo de 
pinza pe alocuri încîlcită 
a evenimentelor istorice, le
gitățile inexorabile ce au 
determinat ca fascismul, 
legionarismul. aceste tumori 
respinse ferm de organismul 
sănătos al unei națiuni ce a 
urît întotdeauna cruzimea și 
violenta barbară, sâ se pră
bușească in abisul fără fund 
al monstruozităților istoriei.

Un merit esențial al lu
crării constă in faptul că. 
printr-o stăruitoare acumu
lare de elemente culese din

jl OXHXCct
cele mai diverse si temeinic 
verificate izvoare, reușește 
să eșafodeze o argumentare 
solidă, care dezvăluie ca
racterul de agentură poli
tică și. in consecință, de 
corp străin ai Gărzii de 
Fier. în cele 140 de zile in

----

estul Europei de cel de-al 
treilea Reich.

O autentică derulare a u- 
nor imagini de coșmar gă
sim in capitolul consacrat 
rebeliunii legionare din 
21—23 ianuarie 1941. Amin
tind. prin furibunda desfă

A. SIMION

Regimul politic 
din România 
în perioada 

septembrie 1940- 
ianuarie 1941

care s-au aflat la putere 
legionarii si-au dezvăluit 
pe dc-a întregul orientarea 
antinațională și antipopu
lară. săvirșind crime din 
cele mai grave împotriva 
tării, in exclusivul folos al 
mașinii de război naziste, 
pentru telurile agresive ur
mărite in răsăritul si in sud-

șurare de asasinate in masă, 
celebra, de triștă amintire, 
„noapte a cuțitelor lungi" a 
hitleristilor. rebeliunea le
gionară a scos ' la iveală 
cele mai josnice instincte 
gregare ale unei adunături 
de declasați. Aici cartea 
capătă aspectul unui colaj 
abrupt, nervos, de mărturii

și documente ale epocii, 
faptele vorbind de la sine 
— și făcind inutile orice 
comentarii — despre sinis
tra ferocitate a unui re
gim dezavuat nu numai de 
istorie, dar și de insăși sub
stanța de adincă omenie a 
spiritualității unui popor 
pentru care, dintotdeauna. 
omul, viata și demnitatea 
au reprezentat însuși sensul 
suprem al existentei.

Un merit incontestabil al 
cărții lui A. Simion este 
sublinierea poziției ferme și 
curajoase a Partidului Co
munist Român fată de dic
tatura legionară, situarea 
în prim-plan a acțiunii con
secvente desfășurate de co
muniști pentru a mobiliza 
cele mai înaintate si lucide 
forțe ale națiunii in lupta 
aprigă împotriva Gărzii de 
Fier și a metodelor ei de 
„guvernare" întemeiate pe 
abandonarea independen
tei si suveranității tării, pe 
mutilarea teritorială a pa
triei, pe violență antipopu
lară.

Ne aflăm in fata unei 
cârti ce se citește cu deose
bit interes — și a cărei 
stringentă actualitate este 
viguros reliefată de recru
descentele spectrului neo
fascist in unele țări ale lu
mii — readucindu-nc in 
memorie necesitatea vigi
lentei neadormite a va
poarelor.

Victor BÎRLĂDEANU

----- Științifică ----
C. MOINEAGU, I. NEGURĂ, V. URSEANU

STA TI ST IC A
Acțiune. Decizie.
Responsabilitate

Editura Academiei

* * * : Omogenizarea socia
lă în Republica Socialistă 
România. Procese și factori 
(colectiv, coordonator Con
stantin lonescu).

* * * : Arta și literatura in 
slujba independenței națio
nale (colbbtiv, coordonatori 
Ion Frunzettl și George Mun
tean).

» * *:  Documenta Romaniae 
Historica. Seria C. Transilva
nia. Vol. X. 1351—1355 (sub 
redacția acad. Ștefan Pascu).

* * * : Documenta Romaniae 
Historica. Seria D. Relații in
tre țările române. Vol. I. 
1222—1456. (Sub redacția 
acad. Ștefan Pascu).

* * *: Independența Româ
niei. Documente. Vol. I. Do
cumente și presă iniernă (co
lectiv, coordonator Ionel 
Gal).

* * *:  Independența Româ
niei. Documente. Vol. II. 
Partea l. Corespondență di
plomatică străină (colectiv, 
coordonator Ionel Gal).

Petre Diaconu, Silvia Baraschi; 
Păcuiul lui Soare. Voi. II.

Gh, Mlhoc, V. Craiu : Tratat de 
statistică matematică. Vol II.

Vintilâ Mihăllescu : Elemente 
de morfogeografie.

Maria Mamali : Rolul factorilor 
de personalitate in eficiența 
muncii in industria electro
nică.

V, Smărăndescu: Sistemul in- 
formațional-decizional inte
grat in conducerea comer
țului interior.

De la Podul Mogoșoaiei 
la Calea Victoriei

In cuprinsul bogatei 
literaturi științifice și 
beletristice prilejuite 
de centenarul Inde
pendentei. cartea lui 
I. M. Ștefan. „De la 
Podul Mogoșoaiei la 
Calea Victoriei", apă
rută in editura „Facla" 
ocupă un loc deosebit. 
Prin amploarea docu
mentației — autorul a 
consultat nu numai 
bibliografia problemei, 
dar a investigat si fon
duri inedite din arhive 
si biblioteci — lucra
rea aparține cercetării 
istorice ; prin moda
litatea tratării — co
laj de evenimente Si 
reacții din „marea" si 
„mica" istorie — lu
crarea aparține repor
tajului. Dincolo insă 
de încercarea de cla
sificare stă o istorie 
mustind de viată și 
culoare a anilor 1877-- 
1878. Autorul a explo
rat cu minuție si acri
bie surse — îndeosebi 
presa timpului, cores
pondentă si memorii 
— și lucrări consacra
te războiului de inde
pendență și a selectat 
din ele mărturii care 
să ilustreze marile 
momente Sl aspecte 
fundamentale ale ac
țiunii politice si mili
tare a României in 
vederea dobindiril si

recunoașterii indepen
denței, dar. in același 
timp, a cules si fapte 
sau episoade din isto
ria națională sau cea 
universală, care, fără 
să fie legate de răz
boi. permit reconstitu
irea atit de necesară 
înțelegerii oricărui fe
nomen istoric, a cli
matului epocii. Toată 
această mare recoltă 
de ceea ce astăzi se 
numește istorie eveni- 
mentială a fost apoi 
orinduită cronologic 
de la 1 ianuarie 1877 
la 31 decembrie 1878. 
Fructul acestui de
mers este o adevărată 
istorie trăită — echi
valentul românesc a- 
proximativ pentru ter
menul consacrat de 
Eyewitness History 
(textual : istoria rela
tată de un martor o- 
cular) — a războiului 
nostru de indepen
dentă.

Folosul unei atari, 
modalități de tratate 
este evident. Marele 
efort militar si politic 
intfeprins de România 
pentru a deveni o ta
ră liberă, de sine stă
tătoare. ne este înfă
țișat in această carte 
altfel decit în cărțile 
de specialitate, unde 
analiza riguroasă a is
toricului poate uneori

descuraja apetitul de 
cunoaștere al cititoru
lui de rind. Cartea lu, 
I. M. Ștefan asociaza 
in chip fericit analiza 
riguros științifică a 
factorilor istorici, ast 
fel cum s-au inlăntmi 
in marea epopee a in
dependentei. cu o na 
rație tesută numai din 
fapte, care întregește 
această analiză si o 
face accesibilă oricui 
In paginile cărții se 
află cuprinsă o succe
siune neîntreruptă de 
flash-uri istorice, pie
tre de mozaic, mărun
te. nesemnificative, 
poate, dacă sint luate 
izolat, dar semnificati
ve si elocvente de în
dată ce sint încadrate 
ansamblului.

„De la Podul Mogo
șoaiei la Calea Victo
riei" este o carte de is
torie autentică, alertă, 
accesibilă și savuroasa, 
care desfată si educă, 
este o reconstituire fi
delă. făcută intr-o po
vestire de letopiseț, a 
dobindirii acelei co
mori pe care ponorul 
nostru o străjuiește cu 
strășnicie : indepen
denta.

Dr. FI.
CONSTANT1N1U

Una din caracteris
ticile revoluției știin
țifice și tehnice con
temporane este marea 
diversificare a științei, 
apariția de noi disci
pline care s-au impus 
cu autoritate în ulti
mele trei decenii. Ști
ințele „clasice" nu au 
putut răniine in afara 
acestui proces: ele' 
au fost obligate să-și 
înnoiască și să-și îm
bogățească aparatul 
conceptual și metodo
logic. să-l adapteze 
noilor condiții. Exem
plul cel mai elocvent 
ni-1 oferă statistica, 
știință a cărei istorie 
numără secole și care, 
in aceste ultime dece
nii. a cunoscut o vigu
roasă modernizare. 
Practic, nu există ști
ință socială sau a na
turii in care statistica 
să nu fie prezentă, in
tr-un fel sau altul. 
Toată lumea apreciază 
utilitatea statisticii, dar 
putini sint in stare să 
interpreteze corect 
niște date statistice. 
„Gindirea statistică — 
fir conducător in mul
țimea imensă si in 
continuă creștere a in
formațiilor care ca
racterizează fenome
nele sociale și științi
fice — spunea un re
putat om de știința — 
este pentru omul mo
dern la fel de necesaiă 
ca și scrisul \sau citi
tul". în condițiile in 
care interesul pentru 
statistică a crescut 
considerabil, se resim
țea și in tara noastră 
necesitatea apariției 
unor lucrări, care, va- 
lorificind progresele 
științei contemporane 
■și continuind tradiția 
autohtonă, să ofere 
numeroaselor categorii 
de cititori din cele 
mai variate domenii o 
informație sistemati
că. riguros științifică 
și. in același timp, 
larg accesibilă.

Această sarcină și-au

asumat-o autorii lucră
rii „Statistica". apă
rută in Editura ști
ințifică și enciclopedi
că. Se cuvine remarcat 
de la inceput că. in 
concepția autorilor, 
statistica apare ca o 
disciplină unitară, cu 
un corp comun de me
tode bazate pe studie
rea matematică a fe
nomenelor aleatorii și 
ca atare aplicabilă în 
orice domeniu in care 
acestea există. Bine 
marcat apare in lucra
re raportul. funda
mental in statistică, 
dintre empiric și teo
retic. in special alunei 
cind se examinează 
repartițiile cele mai 
des intiinite. La baza 
statisticii este pus con
ceptul de probabilita
te prezentat in inter
pretarea axiomatică 
modernă.

După considerații in
teresante privind do
meniul statisticii și 
procesul cunoașterii 
statistice, sînt exami
nate sistematic repar
tițiile teoretice si fa
milia acestora, repar
tițiile empirice. son
dajul statistic, seriile 
cronologice si corela
ția. Un număr de a- 
nexe cuprinzind ta
bele cu valori numeri
ce ale diferitelor func
ții completează lucra
rea,

Numeroasele aplica
ții care însoțesc ex
punerea metodelor, ju
dicios alese, se referă 
cu precădere la dome
niul fenomenelor so
ciale și economice, 
ceea ce constituie o 
excelentă modalitate 
de a pune in lumină 
utilitatea statisticii in 
analiza economică. Au
torii sint preocupați de 
grija de a atrage a- 
tentia asupra condi
țiilor ce se cer res
pectate la aplicarea 
metodelor și la inter
pretarea rezultatelor, 
prevenind astfel abu

zurile și concluziile 
pripite, fără suficientă 
fundamentare, care a- 
limentează adeseori 
anecdotica pe seama 
statisticii.

De o deosebită va
loare sînt considerații
le lilozofice pe care le 
întjlnim in lucrare la 
expunerea fiecărui 
concept și fiecărei me
tode. Interpretarea o- 
biectului statisticii, a 
conceptului de proba
bilitate. a fenomene
lor aleatorii a legii 
statistice, a noțiunii 
de tendință, de inter
dependentă și corela
ție beneficiază in iu-, 
cran: de aportul unpil 
discipline moderne! 
cum este, in primul 
rind. teoria sisteme
lor. De asemenea, me
rită subliniat faptul că 
lucrarea se sprijină pe 
contribuțiile de seamă 
ale statisticii româ
nești. le dezvoltă si 
continuă astfel o boga
tă și strălucită tradi
ție. Frumoasele cu
vinte ale unuia din
tre înaintașii de seamă 
ai statisticii din tara 
noastră. Ion lonescu 
de la Brad, sint lu.’te 
drept moto : „Aceea ce 
mai inainte de toate 
este necesar statisti- 
cianului. in adevăr 
vrednic de acest nu
me. este facultatea ob
servației. arta si mai 
ales tactul de a deo
sebi aceea ce este a- 
devărat de aceea ce 
estă mincinos in cifre
le ce i se înfățișează, 
probitatea științifică 
și neinvinsă ce-1 face 
să caute adevărul și 
numai adevărul...".

Calitățile lucrării îi 
vor asigura, fără nici 
o îndoială, o largă di
fuziune in sinul celor 
interesați de statist» ă. 
cu un cert folos pen
tru aceștia in munca 
științifică «au activi
tatea practică.

Acad. Gh. M1HOC

Lucrarea „Acțiune, 
decizie. responsabili
tate" (coordonatori Ion 
Tiidosescu. Cornel Po
pa și Mihai Florea), 
apărută in Editu
ra Aeademici își pro
pune. așa cum in
dică si subtitlul „Stu
dii de praxiologie" — 
să aprofundeze pro
blemele filozofice si 
teoretice ale acțiunii 
sociale. Tema este de 
o necontestată actua
litate. Făurirea socie
tății socialiste multi
lateral’ dezvoltate are, 
după cum se știe, 
un caracter procesual, 
este o operă ce se de- 
săvirsește in timp. Ea 
reprezintă nu numai 
realitatea actuală, dar 
si proiectul de dez
voltare conștientă, con
trolată si planificată. 
In aceste condiții, pro
blema eficientei acțiu
nii umane, a perfec
ționării si sporirii a- 
cestei eficiente prin 
incorporarea datelor 
științei, reprezintă o 
preocupare esențială a 
conducerii partidului 
nostru. la realizarea 
căreia științele sociale 
sint chemate să-și a- 
ducă o contribuție din
tre cele mai impor
tante.

Studiile Înmănun
cheate in volum, sem
nate in marea majori
tate de membri ai co
lectivului catedrei de 
filozofie a Institutului 
politehnic București 
— colectiv cunoscut 
pentru preocupările 
sale in domeniul teo
riei acțiunii si praxio- 
loaiei — urmăresc un 
dublu obiectiv. Pe de 
o parte, autorii conti
nuă si in aceste studii 
□reocuparea de a lărgi 
si dezvolta cadrul con
ceptual necesar înțe
legerii caracteristici- 
’or acțiunii sociale și. 
in special, a condiții
lor in care ea poate 
șă-si sporească efi
cienta. în același timp

— și aici credem că 
este concentrat in mod 
special efortul anali
zei — se încearcă să 
se transpună in ter
menii perspectivei 
„actionaliste" o serie 
de teme intrate in 
tradiția meditației fi
lozofice — ideal, nor
mă. responsabilitate 
etc. — să se identifice 
modalități de concre
tizare. de transpunere 
în viată a obiective
lor. idealurilor, pro
gramelor de acțiune, 
în general să se stabi
lească condițiile și 
parametrii de optimi
zare a acțiunii uma
ne, Lectura volumului 
pune cu pregnantă in 
evidentă ideea că o 
asemenea reformulare 
in termenii preocupă
rilor actuale din ora- 
xiologie este de natu
ră să evidențieze noi 
aspecte ale probleme
lor legate de acțiunea 
umană, să sugereze 
noi soluții, mai nuan
țate. mai eficiente de 
realizare a acesteia.

De pildă, in studiul 
referitor la sistemul 
si tipologia acțiunilor 
sociale autorul propu
ne un complex modei 
de clasificare a acțiu
nilor sociale, care des
chide posibilitatea Îm
bogățirii sensurilor u- 
nor concepte funda
mentale ale materia
lismului istoric, ca.de 
exemplu. modul de 
producție. obiect al 
muncii, muncă pro
ductivă. miiloace de 
producție etc.

De asemenea, studii
le care se referă la 
ideal, in calitatea sa 
de element component 
al sistemului oricărei 
acțiuni umane, relevă 
aspecte importante 
privind structura și 
dinamica idealurilor 
sociale, legăturile de 
substanță dintre idea
luri și situația praxio-

logică a indivizilor, 
grupurilor umane, eta
pele si factorii care 
intervin în procesul 
trecerii de la aspira
ții la decizii si apoi 
la acțiune.

O dezbatere largă 
din perspectivă actio- 
nalistă este inițiată in 
volum si cu privire la 
conceptul de respon
sabilitate. Sint avan
sate o serie de ipoteze 
in legătură cu semni
ficațiile conceptelor de 
responsabilitate si răs
pundere. factorii ex
terni si interni care 
determină sporirea lor. 
exigențele deosebite 
pe care revoluția știin
țifică si tehnică le ri
dică. in mod special 
in condițiile societății 
socialiste, in fata res
ponsabilității indivi
duale si colective, exi
gente determinate toc
mai de consecințele 
multiple pe diverse 
planuri ale deciziilor 
sociale. Aprecieri ase
mănătoare se pot face 
si cu privire la stu
diile dedicate unor 
probleme cum ar fi 
procesul decizional si 
factorii săi cognitivi si 
valorici, raportul intre 
personalitatea umană 
si acțiunea socială, ro
lul normei in sistemul 
acțiunii sociale.

Chiar si o asemenea 
sumară punctare este 
de natură să Dună in 
evidentă varietatea si 
interesul științific al 
problematicii aborda
te. contribuția cerce
tării de specialitate la 
intclegerea și eviden
țierea factorilor mul
tipli de care depinț' 
eficienta si optimiza
rea acțiunii umane, la 
elucidarea unor as
pecte actuale ridicate 
de practica socială.

Cătălin ZAMFIR

Ciț de bogată ește lite
ratura independentei ne-o 
arată antologia Pui de lei 
1877, întocmită de Rodica 
Florea și apărută la 
editura ,,Minerva". Des
chisă prin Declarația ros
tită la 9 mai 1877 în Adu
narea deoutatilor de M, 
Kogăiniceanu. prin care 
acesta proclama, ca mi
niștrii de externe, inde
pendenta tării, antologia 
(506 p.) oferă o culegere 
amplă de texte literare 
si documentare, judicios 
selectate si grupate pe 
secțiuni : poezii populare 
extrase din colecții mai 
vechi (Tocilescu. Tudor 
Pamfile. Tache Papahagi 
etc,), precum si din cu
legeri publicate in ulti
mii ani ; poezii culte, 
proză, teatru, publicisti
că. precum si scrieri si 
memorii. Autoarea anto
logiei a intrebrins o in
vestigație largă, depistînd 
un mare număr de scri
eri. unele cu desăvîrșire 
uitate, dedicate indepen
dentei. oe care le-a ală
turat scrierilor cunoscu
te. de circulație notorie. 
Așa. de pildă, la secțiu
nea noezle. alături de 
textele atit de populare 
ile lui Alecsandri sau 
Cosbuc. de fapt cele mai 
valoroase, intilnim nu
meroase altele, imure- 
sionind nu mai puțin

prin căldura sentimente
lor patriotice. semnate 
de G. Sion. Iosif Vulcan. 
Toohari Alexi. N. Seurles- 
cu. Scipione Bădescu. Al. 
Macedonski, Petre Dult'u, 
B, Delavrancea. Constan
tin Stoika s-a- reproduse 
acum prima dată din zia
re sau reviste ale eDocii.

tei. in genere mai săra
că decit celelalte genuri 
literare, e ilustrată in 
antologie doar cu frag
mente din două piese de 
Grigore Ventura si Fre
deric Dame. Se putea re
produce un fragment și 
din drama „La Plevna" 
de G. Sion. jucată pe

Pui de lei
1877

Antologie din literatura și publicistica 
independenței

ori din vechi culegeri 
uitate. La acestea se a- 
dausă poezii ale unor 
poeți contemporani. La 
proză sint incluse poves
tiri ori fragmente de ro
man cunoscute de Nico- 
lae Gane. Duiliu Zamfi- 
rescu. Constantin Miile. 
Jean Bart. Emil Gârlea- 
nu. Gala Galaction. Mi
hail Sadoveanu. ca si bu
căți complet sau in mare 
parte ignorate. de A. 
Chibiei-Rivncanu. prieten 
al lui Eminescu. Grigore 
Grandca. C. Sandu-AJ- 
dea. Gh. Beceșcu-Silvan, 
precum si două Dovestiri 
din epoca noastră de 
Ion Pas si Nicolae Tâutu. 
Dramaturgia independen-

scena Teatrului National 
din București si distinsă 
cu premiul Societății A- 
cademice Române.

în schimb sectorul Pu
blicistică. fără a fi nrea 
bogat, cuprinde texte pre
țioase semnate de scrii
tori de primă mărime : 
fragmente din conferința 
„Curcanii". , tinută de 
Al. I. Odobescu la Ate
neul Român, si din „Is
toria contemporană a 
României" dc Titu Maio- 
rescu : articole de Emi
nescu. Slavici si Dels- 
vrancea, cărora li s-ar 
fi putut adăuga si arti
cole de C. A. Roșetti. 
sustinăor înflăcărat in 
epocă al luptei pentru

independentă : două sa
vuroase parodii de I. L. 
Caragiale vizind viata 
politică din Imperiul oto
man. apoi. din nou. 
scurte extrase din lucrări 
de’ mai mare Întindere, 
de Vlahută. George Coș- 
buc (cărțile „Războiul 
nostru pentru neatirnare 
povestit oe înțelesul tu
turor" si „Povestea unei 
coroane de otel", scrise 
pentru educarea patrioti
că a tineretului din scoli, 
la cererea Ministerului 
Instrucțiunii Publice, con
dus de Spiru Haret). N. 
Iorga („O viată de om 
asa cum a fost”). Horia 
Furtună, Demostene Bo
tez. Geo Bogza. Lauren- 
tiu Fulaa si Nicolae Jia- 
nu. Antologia se incheie 
cu o secțiune de emoțio
nante Scrisori si amin
tiri ale unor participant! 
la războiul pentru inde
pendentă, intre ei — și 
nume cunoscute, precum 
Carol Davila. Vintilă 
C. A. Rosetti. generalii 
Alexandru Cerrțat. Ale
xandru Fălcoianu. Al. 
Candiano-Popescu s.a. în 
„Pretată", realizatorul e- 
dltiei analizează iudicios 
semnificația documenta
ră. literară si patriotică 
a literaturii independentei.

Dim. PACURARIU

Editura „Kriterion"

în limba maghiară

B, Gergely Piroska : A 
kalotaszegi magyar ra- 
gadvănynevek rendsze- 
re (Sistemul normelor 
poreclelor maghiare 
din zona Călata).

Erdelyi Lajos; Teleki 
samu Afrikaban (Teleki 
in Africa).

Szabo Csaba: Hogyan 
tanitsuk korunk zenejet 
(Pedagogia muzicii mo
derne).

In limba germană

Farago Jozsef, Nagy Jeno, 
Vanszer Geaa: Kalo
taszegi Magyar nepvi- 
selet (Portul popular 
maghiar din Călata).

Carol Gollner: Samuel 
von Brukenthal (mono
grafie).

Georg Scherg: Die er- 
zăhlungen des Petei 
Merthes (Povestiiile lui 
Peter Merthes) voi. I-II.

în colecția „Maeștrii ar
tei românești", editată acum 
intr-o inspirată formulă 
grafică, a apărut volumul 
Dumitru Ghiață semnat de 
Marina Preutu. Dotată cu 
spirit analitic, cercetătoa
rea se apropie de opera 
marelui pictor român cu o 
nedisimulată pasiune, ape- 
liiid insă in permanență 
la rigorile investigației și 
prezentării științifice. Con
vinsă că „elementele bio
grafiei sînt de fapt etapele 
mari ale creației" și că 
„expresia transfigurată a 
gindului străbate prin ima
gine". autoarea iși concen
trează atenția asupra „bio
grafiei operei", punctind, 
sumar și elocvent, acele 
momente care au duș ia 
cristalizarea stilisticii și vi
ziunii pictorului.

Imaginea pe care ne-a 
lăsat-o Dumitru Ghiață 
(1888—1972), îmbogățită cu 
noi accente aduse de studiul 
la care ne referim, este a 
unui artist puternic legat 
de tradițiile românești, a 
unui artist ce a dat strălu
cire și o nouă vigoare a- 
cestor tradiții. Atașamentul 
pentru locurile natale (pic
torul s-a născut la Colibași- 
Mehedinti) este exprimat 
intr-o creație vastă, ce in
tegrează elemente ale con
tactului cu patrimoniul ar
tistic popular. „Florile —

afirmă Ghiață intr-un text 
citat, de Marina Preutu -- 
le-am pictat in ulcele de 
lut meșterite de olarii noș
tri. Dacă aș fi trăit in 
Franța, bunăoară, le-aș fi 
pictat probabil in vase de 
Sevres. De pe alte me
leaguri nu am luat insă

rindu-se societății „Arta 
română"— fondată incă in 
1918, sub tutela spirituală 
a lui Ștefan Luchian — 
pictorul Ghiață iși exprimă 
opțiunile morale și ideolo
gice. dragostea sa pentru 
peisajul și oamenii patriei 
— țărani din Mehedinți,

Marina PREUTU

Dumitru Ghiață

decit ceea ce-mi trebuia ca 
să-mi lărgesc orizontul și 
să vâd mai limpede frumu
șele noastre (...). Sint 
buchete de flori care popu
lau cimpiile locului meu 
natal și mai ales grădina 
mamei mele. Pe acestea le 
am. mai eu seamă, prezen
te mereu in amintire...".

Pe parcursul lucrării gă
sim o convingătoare re
constituire a climatului cul
tural interbelic, dominat 
de orientările realiste ale 
unor grupări și societăți ca; 
„Arta română". „Tineri
mea artistică" etc. Alătu-

Gorj. Vilcga. Neamț etc. 
sau sondori de pe Valea 
Prahovei. Creația sa din a- 
ceastă perioadă se înscrie 
intr-unui din capitolele i- 
lustre ale artei noastre. 
„Vorbind despre activitatea 
artiștilor in cadrul «Artei 
române» — scrie autoarea 
cărții — vorbim implicit 
despre momente de afir
mare plenară in creația 
unor pictori ca Pallady, 
Ressu. Iser. St. Dimitres- 
cu, Tonitza și. in același 
timp, despre inoeputuri ho- 
tăritoare pentru Șirato, Bu- 
neseu și Ghiață. Marii co-

loriști ai perioadei inter
belice se înt.iineau in ca
drul acestei asociații sau a- 
duceau fundamentate în
noiri de concepție și reali
zare artistică".

Analizind diversele dome
nii aie operei sale — peisa
jele. florile, portretele, sse- 
nele din tirgurile oltenești 
— autoarea distinge notele 
definitorii ale personalității 
lui Ghiață. Precizia obser
vației, darul de a alege 
ceea ce este semnificativ si 
durabil în ființe și lucruri, 
coloritul proaspăt, amintind 
puritatea și prețiozitatea 
glazurilor de pe ceramică 
și rafinamentul textilelor 
populare vopsite cu pig
menți vegetali, asigură lui 
Ghiață o pagină memora
bilă in istoria artei noastre. 
Un interesant capitol al 
cărții este dedicat lui 
Ghiată-desenatorul. prezen- 
t.indu-ni-se un aspect mai 
puțin cunoscut al creației 
sale.

Desfășurată, prodigios, pe 
mai multe decenii, in legă
tură nemijlocită cu te
zaurul spiritual românesc, 
creația .lui Dumitru Ghiață 
poartă amprenta unei în
zestrări unice. înnobilate 
dc dragostea de oameni, 
de tară, de frumusețe și 
adevăr.

Constantin PRUT

ca.de
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CELEI DE-A II-A CONFERINȚE PANELENE 
A UNIUNII DEMOCRATICE DE STÎNGA 

DIN GRECIA -E.D. A.
Comitetul Central al Partidului Comunist Român adresează Comitetului 

Director al Uniunii Democratice de Stingă din Grecia (E.D.A.), delegatilor 
la cea de-a Il-a Conferință Panelenâ. militanților și tuturor membrilor 
partidului dumneavoastră un cald și prietenesc salut, impreună cu cele 
mai sincere urări de succes din partea secretarului general al Partidului 
Comunist Roman, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a tuturor comuniștilor ro
mâni și a intregului nostru popor.

Cu acest prilej dorim să subliniem evoluția pozitivă a relațiilor de 
prietenie și colaborare dintre Partidul Comunist Român și Uniunea Demo
cratică de Stingă — E.D.A., impulsionate de fiecare dată de intilnirile și 
convorbirile dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu și Ilias Iliou.

Vrem să relevăm cu satisfacție cursul ascendent al relațiilor de priete
nie și colaborare dintre țările și popoarele noastre ca rezultat al intilnirilor 
și înțelegerilor convenite la București și Atena dintre președintele României 
și prim-ministrul Greciei, de fiecare dată momente remarcabile in dezvol
tarea multilaterală a raporturilor tradiționale româno-elene.

Sîntem încredințați că dezvoltarea pe mai departe a relațiilor dintre 
partidele noastre servește întăririi solidarității tuturor forțelor democratice, 
progresiste, amplificării relațiilor româno-elene in domeniile politic, econo
mic, tehnico-științific și pe alte planuri, conlucrării dintre cele două țări pe 
tărimul vieții internaționale, in interesul ambelor țări și popoare, al cauzei 
păcii, colaborării și înțelegerii în Balcani, in Europa și în lume.

în spiritul politicii sale consecvente de pace, colaborare și înțelegere 
!nt.re popoare. România acordă o mare însemnătate dezvoltării în Balcani 
a unor raporturi strinse de prietenie și bunăvecinătate între state, care să 
contribuie la întărirea încrederii și colaborării în această regiune, la trans
formarea ei într-o zonă a păcii, lipsită de arme nucleare. Țara noastră 
militează pentru a se ajunge cit mai grabnic la soluționarea politică a si
tuației din Cipru, pe baza respectării independentei, suveranității, integri
tății si nealinierii acestui stat, a asigurării unei conviețuiri pașnice intre 
cele două comunități cipriote, in conformitate cu dreptul imprescriptibil al 
ponorului cipriot de a-si hotărî de sine stătător destinele.

Vă urăm succes deplin in desfășurarea lucrărilor conferinței dumnea
voastră. in îndeplinirea hotăririlor pe care le veți adopta si in activitatea 
viitoare consacrată promovării intereselor oamenilor muncii, dezvoltării 
Greciei pe calea prosperității și progresului.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Adunare festivă consacrată Zilei 
insurecției naționale cubaneze

*-■ Casa de cultură a municipiului 
irgiu a avut loc. joi după-amiază, 

o adunare festivă, organizată de Co
mitetul județean Ilfov al P.C.R. și 
comitetul județean al Frontului Uni
tății Socialiste, cu prilejul celei de-a 
24-a aniversări a asaltului asupra ca
zărmii Moncada — Ziua insurecției 
naționale cubaneze.

Adunarea a fost deschisă de to
varășul Alexandru Ionescu. secretar 
al Comitetului județean Ilfov al 
P.C.R.

Luind cuvintul. tovarășul Ion 
Pirvuică. prim-viceoreședinte al con
siliului popular municipal, a subliniat 
că oamenii muncii din Giurgiu, ală
turi de întregul popor român, se 
bucură din toată inima de realizările 
obținute de poporul cubanez, sub con
ducerea partidului comunist, si-i 
urează dobîndirea. in continuare, a 
noi si tot mai importante succese in 
îndeplinirea hotăririlor adoptate de 
primul Congres al P.C. din Cuba in 
opera de edificare socialistă in pa
tria sa.

Este un prilej de satisfacție — a 
spus vorbitorul — să constatăm că 
relațiile de Prietenie frățească si de 
colaborare dintre România si Cuba, 
dintre partidele si popoarele noastre 
cunosc o evoluție pozitivă, ne multi
ple planuri.

Intilnirile si convorbirile rodnice 
dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu 
si tovarășul Fidel Castro din anii 
1972 și 1973, desfășurate in spiritul 
stimei si respectului reciproc. înțele
gerile stabilite cu aceste prilejuri au 
impulsionat puternic si au ridicat la 
un nivel superior prietenia romăno- 
cubaneză. colaborarea ne multiple 
planuri dintre țările si popoarele

Tîrgul de mostre 
de bunuri de consum

(llrmarc din pag. I)
Definitorie pentru 

activitatea tirgului este 
contractarea fondului 
de marfă. Toate ac
țiunile întreprinse vi
zează nemijlocit crea
rea cadrului optim 
desfășurării dialogu
lui dintre industrie si 
comerț. In acest scop, 
s-a prevăzut gruparea 
produselor pe domenii 
si destinații, in rela
ție directă cu progra
mele pentru fiecare 
ramură producătoare 
de bunuri de consum.

Dar. să concretizăm.
In pavilionul A (par
ter si inelul I) se vor 
prezenta confecții.- tri
cotaje. încălțăminte. 

.. marochinârie. țesături 
. (lină, bumbac, măta

se. in-cinepă), galan
terie. mercerie, pas
manterie. Tot in acest 
pavilion, in spațiul 
inelului II, exponatele 
vor sintetiza efortu
rile pentru înfăptuirea 
,.Programului privind 
producția și desfacerea 
jucăriilor" si ..Progra
mului privind pro
ducția si desfacerea 
articolelor mărunte, de 
uz casnic si gospodă
resc". Pavilionul Zt 
este destinat infătisă- 
rii succeselor obținu
te in infăptuirea ..Pro
gramului privind pro
ducția si desfacerea 
produselor cosmetice

si chimice". In pavi
lioanele Zj. Z3. Z4 
sint expuse realizările 
dobindite pe baza 
..Programului privind 
producția si desface
rea produselor elec-
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trocasnice". Inedită 
este concepția de pre
zentare a exponatelor 
din pavilioanele ..Sa
lonului luminii" (Z5), 
a produselor alimen
tare. legumelor si 
fructelor. băuturilor, 
anelor minerale, ți
gărilor. chibriturilor, 
mobilei și articolelor 
de sport din lemn 
(S-H). cultural-spor
tive (A,, A-„ Ab), arti
colelor de artizanat 
(V) ș.a.

Pentru prima dată, 
la actuala ediție a

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 30, 

31 iulie și 1 august. în țară : Vreme in 
curs de încălzire. Cerul va fi variabil. 
Izolat se vor semnala averse de ploaie, 

noastre. Ne exprimăm convingerea 
că profundele transformări revolu
ționare înfăptuite in țările noastre, 
desfășurarea cu succes a operei de 
construcție socialistă, precum si re
zultatele rodnice ale convorbirilor la 
nivel inalt vor duce la extinderea și 
diversificarea, in continuare, a aces
tor relații de prietenie frățească si 
colaborare multilaterală între popoa
rele român si cubanez.

A luat apoi cuvintul Jesus Mendi- 
zabal, însărcinatul cu afaceri a.i. al 
Republicii Cuba la București, care, 
după ce a subliniat însemnătatea is
torică a evenimentului de la 26 iulie 
1953. a trecut in revistă succesele ob
ținute de oamenii muncii din Cuba, 
șub conducerea partidului comunist. 
in construirea noii societăți.

Poporul nostru — a spus în conți-, 
nuare vorbitorul — privește cu satis
facție succesele obținute de poporul 
român in uriașa operă de construcție 
a socialismului. Importantele eveni
mente care au loc in acest an in via
ta poporului român constituie un pri
lej deosebit pentru îndeplinirea si 
depășirea planurilor de dezvoltare e- 
conomică și socială ale tării dumnea
voastră.

Exprimind sentimentele popoarelor 
noastre, ale partidelor și conducători
lor noștri, tovarășul Fidel Castro și 
tovarășul Nicolae Ceausescu, sintem 
bucuroși să subliniem că relațiile de 
prietenie româno-cubaneze se dezvol
tă in mod fericit, popoarele noastre 
avînd același ideal comun, construc
ția societății socialiste și comuniste.

în încheierea festivității a avut loe 
un program artistic susținut de for
mații de amatori din municipiul 
Giurgiu.

Tirgului de mostre va 
funcționa ..Consiliul 
reprezentanților con
sumatorilor pentru a- 
lecerea si contracta
rea fondului de 
marfă", constituit din 
cetățeni cu diferite 
preocupări. Crearea a- 
cestui organism con
sultativ va avea, de
sigur. o importantă 
contribuție la perfec
ționarea relației din
tre industrie si co
merț. la angajarea 
fondului de marfă.

Totodată, se va or
ganiza testarea, prin 
aproximativ 70 000 de 
chestionare, a prefe
rințelor vizitatorilor, 
vor avea loc schim
buri de opinii, in ca
drul unor intilrpri 
dintre producători si 
vizitatori, la care vor 
participa maiștri, crea
tori. inovatori. Se vor 
realiza ..serii scurte" 
de mărfuri noi — din 
cele expuse in stan
duri — care vor fi 
vindute în cadrul tir
gului pentru a consti
tui un mijloc concret 
de testare a preferin
țelor populației. Re
țeaua comercială din 
incinta tirgului. lărgi
tă si modernizată, va 
asigura. prin 120 
puncte de desfacere, 
vinzarea unei diversi
ficate game de produ
se alimentare și rieali- 
mentare.

mai ales în nord-vestul țării și în zo
nele de deal și de munte. Vînt slab 
pină la potrivit. Temperaturile minime 
vor fi cuprinse între 11 și 21 de grade, 
iar cele maxime între 22 și 32 de grade, 
mai ridicate în sudul țării. în Bucu
rești : Vreme în general frumoasă, cu 
cerul variabil, mai mult senin. Vînt 
slab pină la potrivit. Temperatura în 
creștere.

Cu prilejul celei de a 50-a aniversări 
a Armatei Populare Chineze de Eliberare

Atașatul militar, aero și naval al 
Republicii Populare Chineze la 
București, Yuan Yun-lou. a oferit, 
joi seara, un cocteil cu prilejul ce
lei de-a 50-a aniversări a Armatei 
Populare Chineze de Eliberare.

Au participat Gheorghe Oprea, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., viceprim- 
ministru al guvernului. Iosif Banc, 
membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R.. Dumitru Turcuș. adjunct de 
șef de secție la C.C. al P.C.R.. gene
ral locotenent Ion Hortopan. prim-

SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

„DACIADA46 - o competiție pentru toți
ÎN ORGANIZAREA U.T.C.

Agendă bogată pentru o vacanță activă
După „Pentatlonul atletic școlar" 

si după „Concursul de ștafetă al 
elevilor" — despre care am relatat si 
noi in cursul săptăminii trecute — 
alte acțiuni sportive cu caracter de 
masă sint anunțate, in organizarea 
Uniunii Tineretului Comunist, pentru 
a doua parte a vacantei de vară.

• CUPA .. UNIUNII TINERETU
LUI COMUNIST" la : oină (finala : 
Zalău, 20—21 august) : orientare tu
ristică (finala : Tg. Mures. 9—11 au
gust) ; tir (finala : Drobeta-Tr. Se
verin. 16—18 august) : fotbal (finala : 
Tg. Mureș, 2—4 septembrie) : hand
bal (finala : Costinesti. 9—11 septem
brie).

• CUPA „SCÎNTEII TINERETU
LUI" LA TENIS (finala : Costinesti. 
5—8 septembrie).

• CUPA „SPERANȚELOR" LA 
MODELISM (Sibiu. 2-6 august).

• TABERE CU PROFIL SPOR- 
TIV-APLICATIV : judo (Făgăraș. 
1—12 august) : alpinism (Padina. 27 
iulie—10 august) ; modclism (Sibiu.

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
• Au luat sfîrșit întrecerile din 

cadrul grupelor preliminare ale com
petiției internaționale; feminine de 
baschet de la Vama. Clasate pe pri
mele două locuri in cele trei grupe 
preliminare, echipele U.R.S.S.. Româ
niei, Bulgariei. Iugoslaviei. Cehoslo
vaciei și Ungariei s-au calificat pen
tru turneul final, care va desemna 
pe ciștigătoarea competiției.

• In prima partidă de dublu din 
cadrul turneului internațional de te
nis de la Louisville, cuplul Ion Tiriac 
(România) — Guillermo Vilas (Ar
gentina) a învins cu 6—3. 3—6. 7—5 
perechea americană Larry Turville- 
Bernard Fritz.

• In aceste zile se desfășoară în
trecerile celei de-a șasea ediții a 
Festivalului de gimnastică și sport, 
precum și a Spartachiadci pentru co
pii și tineret din R. D. Germană. în 

L 1ST A OFICIALĂ
a libretelor de economii cu dobindă și ciștiguri în autoturisme emise de unitățile
C.E.C. din municipiul București ieșite cîștigătoare cu cite un autoturism ,, Dacia 1 300"

la tragerea la sorți pentru TRIMESTRUL II 1977

Numărul Numărul Numărul NumărulNr. libretului Nr. libretului libretului Nr. libretuluicri. de economii crt. de economii de economii crt. de economii

1. 766-201-10837 49. 760-1-92084 97. 737-113-10595 145. 760-207-14046
2. 759-1-52515 50. 760-209-3341 98. 760-202-6687 ] 46. 765-1-13310
3. 761-205-43886 51. 737-113-7882 99. 760-202-33927 147. 731-103-11732
4. 760-202-18624 52. 760-201-22428 100. 760-207-15675 148. 731-103-45578
5. 759-1-71799 53. 760-202-32212 101. 765-1-15605 149. 731-106-33618
6. 738-103-14352 54. 760-207-11632 102. 731-103-9288 150. 761-205-22333
7. 764-1-29670 55. 765-1-9740 103. 731-103-45139 151. 761-205-47360
8. 762-207-6966 56. 762-207-27941 104. 731-106-32631 152. 761-208-40681
9. 731-103-22031 57. 731-103-14285 105. 761-205-20889 153. 761-208-60926

10. 759-207-31962 58. 731-103-46218 106. 761-205-46994 154. 762-207-22292
11. 762-202-13747 59. 731-111-628 107. 761-203-39708 155. 766-1-25522
12. 731-103-43803 60. 761-205-23928 108. 761-208-60616 156. 766-1-49183
13. 731-106-29777 61. 761-205-47869 109. 762-207-21630 157. 762-1-27987
14. 761-205-16703 62. 761-208-41788 110. 766-1-24415 158. 762-1-53080
15. 761-205-45845 63. 761-208-61309 111. 766-1-48871 159. 762-201-34732
16. 761-208-37054 64. 762-207-23117 112. 762-1-26913 160. 762-210-4551
17. 761-208-59745 65. 766-1-26818 113. 762-1-52754 161. 762-210-32214
18. 762-207-19712 66. 766-1-49561 114. 762-201-34377 162. 734-103-46133
19. 766-1-21131 67. 762-1-29619 115. 762-210-1509 163. 734-103-70861
20. 766-1-48007 68. 762-1-53452 116. 762-210-31854 164. 763-1-17933
21. 762-1-23323 69. 762-201-35156 117. 734-103-45266 165. 763-139-4434
22. 762-1-51893 70. 762-210-7144 118. 734-103-70488 166. 763-139-25659
23. 762-201-33248 71. 762-210-32676 119. Z63-1-17003 167. 764-1-14417
24. 762-202-14337 72. 734-103-47318 120. 763-139-3405 168. 764-1-37902
25. 762-210-30854 73. 734-103-71395 121. 763-139-25341 169. 764-206-10114
26. 734-103-43014 74. 763-1-19041 122. 764-1-13333 ' 170. 764-208-24301
27. 734-103-69174 75. 763-139-5772 123. 764-1-37579 171. 759-1-20417
28. 763-1-14151 76. 763-139-26051 124. 764-206-9504 172. 759-1-100198
29. 763-96-14 77. 764-1-15847 125. 764-208-23917 173. 759-1-143231
30. 763-139-24472 78. 764-1-38308 126. 759-1-16956 174. 759-1-172533
31. 764-1-9493 79. 764-206-10785 127. 759-1-1)8969 175. 759-1-197447
32. 764-1-36581 80. 764-208-24754 128. 759-1-142062 176. 759-1-217853
33. 764-206-7428 81. 759-1-24834 129. 759-1-171862 177. 759-1-234056
34. 764-208-22912 82. 759-1-101755 130. 759-1-196895 178. 759-1-247733
35. 759-1-4632 83. 759-1-144227 131. 759-1-217314 179. 759-205-12151
36. 759-1-95213 84. 759-1-173413 132. 759-1-233678 180. 738-103-27919
37. 759-1-139487 85. 759-1-198181 133. 759-1-247430 181. 759-207-7890
38. 759-1-170187 86. 759-1-218442 134. 759-205-11174 182. 759-207-30291
39. 759-1-195238 87. 759-1-234539 135. 738-103-27216 183. 760-1-52977
40. 759-1-215964 88. 759-1-248151 136. 759-207-6651 184. 760-1-78055
41. 759-1-232624 89. 759-301-762 137. 759-207-29936 185. 760-1-93273
42. 759-1-246555 90. 738-103-28634 138. 760-1-52108 186. 760-209-762843. 759-205-7957 91. 759-207-9163 139. 760-1-77495
44. 738-103-24757 92. 759-207-30733 140. 760-1-92951
45. 759-207-2906 93. 760-1-54065 141. 760-209-6660 188. 760-202-3500
46. 759-207-28933 94. 760-1-78657 142. 737-113-9509 189. 760-202-33528
47. 760-1-49518 95. 760-1-93678 143. 760-201-23241 190. 760-207-14749
48. 760-1-76084 96. 760-209-8807 144. 760-202-33185 191. 765-1-14472

Titularilor libretelor de econonni separată care a avut loc ieri. 23 iulie la această tragere la sorti se va nu-
CU dobindă si ciștiguri in autoturis- 1977. in Capitală
me emise de unitățile C.E.C. din Dacia 1300* *.  Lista oficiala a libre-
tară li s-au acordat printr-o tragere telor de economii ieșite cișt igătoare nia liberă“ din 30 iulie a.c.

• Teatrul Mic (la Rotonda scrii
torilor din Cișmigiu) . Spectacol 
de sunet și lumină „Din stejar, 
stejar răsare* — 20.
• Teatrul ,,C. I. Nottara* (la 
Teatrul de vară Herăstrău) : 
Gaițele — 20.
• Teatrul satiric-muzical ,,C. Tâ- 
nase“ (grădina Boema) : „Catn- 
ping-Boema* — 19 30.
• Ansamblul artistic ..Rapsodia 
română* : Bucuroși de oaspeți —
18,30.

adjunct al ministrului apărării na
ționale și șef al Marelui Stat Ma
jor. Constantin Oancea. adjunct al 
ministrului afacerilor externe. Ion 
Popescu Puțuri, președinte al Aso
ciației de prietenie româno-chineză, 
reprezentanți ai conducerii unor in
stituții centrale, activiști de partid 
și de stat, generali și ofițeri supe
riori. ziariști.

Au luat parte, de asemenea. Li 
Tin-ciuan. ambasadorul R.P. Chine
ze la București, șefi de misiuni di
plomatice. membri ai corpului diplo
matic și atașați militari.

(Agerpres)

8—19 august ; Salonta — Bihor 8—19 
august) ; orientare turistică (Tg. Mu
reș. 1—12 august : Gura Honț. iud. 
Acad. 1—12 august) : tir (Gura Văii, 
jud. Mehedinți. 25 iulie — 5 august 
și. respectiv. 8—19 august : Brăila. 26 
iulie—5 august și 8—19 august) : car
ting (Pitești, Baia Mare și Roman, 
1—12 august) : aviație — zbor cu mo
tor. planorism și parașutism (în toa
te aerocluburile, ne serii, in perioada 
18 iulie—15 septembrie) ; marină 
(Mangalia, 1—20 august).

De asemenea. U.T.C. organizează 
tabere centrale de instruire si odihnă 
pentru președinții asociațiilor sporti
ve din licee și scoli profesionale : la 
Costinești (26 iulie — 6 august) și la 
Giurgiu (in incinta Liceului silvic. 
10—20 august si. respectiv. 21—30 
august).

Toate aceste acțiuni organizatorice 
prilejuiesc și alte numeroase si atrac
tive manifestări sportive de masă ce 
se înscriu, toate, in cadrul competiției 
sportive naționale „Daciada".

cadrul acestui mare festival al spor
tului de masă, pe stadionul central 
din orașul Leipzig, in prezența a 
peste 50 000 de spectatori, s-a dispu
tat un concurs internațional de atle
tism. la startul căruia au fost pre- 
zenți sportivi și sportive din 13 țări.

Dintre concurenții români s-au evi
dențiat Rafira Lovin și Erwin Se- 
bes-lyen, clasați pe locul doi în pro
bele de 800 m — 2'00”7/10 și. respec
tiv. 110 m garduri — 14”06/100.

• Turneul internațional de tenis 
de la Bratislava a continuat cu par
tidele din cadrul optimilor de finală 
ale probelor de simplu. In concursul 
feminin. Renata Tomanova (Ceho
slovacia) a invins-o cu 6—0. 6—4 pe 
Rozavolgy (Ungaria). Jucătoarea 
noastră Virginia Ruzici. una dintre 
favoritele turneului, s-a accidentat și 
nu a putut disputa partida din op
timi.

 [ 

AU REALIZAT 
PLANUL PE 7 LUNI

Printr-o telegramă adresată
Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român, tovarășu
lui Nicolae Ceausescu. Comitetul 
județean MEHEDINȚI al P.C.R. 
raportează că oamenii muncii 
din Întreprinderile mehedinte- 
ne. valorificînd din plin ener
gia și capacitatea lor creatoare, 
au îndeplinit cu cinci zile mai 
devreme prevederile planului la 
producția globală industrială pe 
primele 7 luni ale anului. Pină 
la finele lunii iulie ei vor rea
liza peste plan o producție de 
peste 120 milioane lei. concreti
zată. între altele, prin 192 mi
lioane kWh energie electrică. 
70 vagoane cisternă, o șalandă 
de 500 mc. un șlep de 1 000 to
ne. cherestea, placaj, țesături 
tip bumbac, confecții textile și 
alte insemnate cantități de pro
duse.

Și oamenii muncii din indus
tria județului HARGHITA ra
portează îndeplinirea cu 5 zile 
înainte de termen a sarcinilor de 
plan pe cele 7 luni care au tre
cut din acest an. Decise să tra
ducă in viață hotăririle primului 
Congres al consiliilor oamenilor 
muncii, colectivele harghitene 
și-au intensificat în ultima pe
rioadă activitatea. înscriind un 
spor al producției globale de 130 
milioane Ici, realizat in întregi
me pe baza creșterii productivi
tății muncii.

Printr-o mai bună organizare 
a muncii, folosirea utilajelor cu 
un randament sporit si creșterea 
productivității muncii, colecti
vele de muncitori. ingineri și 
tehnicieni din industria județu
lui VASLUI au reușit să de
vanseze cu 4 zile îndeplinirea 
planului pe 7 luni. Astfel, bilan
țul acestei perioade va fi înche
iat cu o producție globală su
plimentară in valoare de peste 
60 milioane lei.

Cronica zilei
Ministrul afacerilor externe al Re

publicii Socialiste România. George 
Macovescu. a transmis o telegramă 
de felicitare ministrului afacerilor 
externe al Republicii Coasta de Fil
des. Simeon Ake. cu prilejul desem
nării sale in funcție.

★
Iubitorii de’ frumos din Capitală 

au prilejul să viziteze o intere
santă expoziție de pictură cu 
lucrări semnate de Ghulam Rasul, 
personalitate marcantă a artelor 
plastice din Pakistan, expoziție des
chisă ieri in rotonda Sălii mici a Pa
latului. La vernisaj au participat 
Tamara Dobrin. vicepreședinte al 
Consiliului Culturii si Educației So
cialiste. reprezentanți ai Ministeru
lui Afacerilor Externe, alți oameni 
de artă și cultură, un numeros pu
blic. Au fost de fată membri ai 
corpului diplomatic acreditați la 
București.

(Agerpres)

P. C. MEXICAN:

Pentru unitate în diversitate
După cum este cunoscut. Ia Ciudad de Mexico a avut loc cel de-al 

XVIII-lea Congres al Partidului Comunist Mexican — eveniment de 
importantă deosebită in viata comuniștilor mexicani, in lupta lor pentru 
apărarea intereselor vitale ale oamenilor muncii, pentru făurirea unl- 
tatii clasei muncitoare, pentru pace si progres social. In centrul dezba
terilor congresului s-a aflat raportul prezentat de secretarul general 
al C.C. al P. C. Mexican, tovarășul Arnoldo Martinez Verdugo.

Pe baza analizei situației social-e- 
conomice și politice a țării, raportul 
a formulat un program de transfor
mări democratice, care, așa cum a- 
răta secretarul general al C.C. al 
P.C.M., „nu are un caracter socialist, 
ci este in esența sa un program de
mocratic. avansat, avind ca obiectiv 
scoaterea țării din criza de structură 
prin care trece, Întărirea suveranității 
naționale, apărarea intereselor mun
citorilor, țăranilor, funcționarilor și 
ale altor categorii sociale".

O problemă deosebit de importan
tă. viu dezbătută în cadrul congre
sului. a fost aceea a „făuririi unui 
partid de masă, a realizării unității 
organizatorice a tuturor adepților 
socialismului". ..Principala trăsătură 
care s-a manifestat in acești din 
urmă ani — se arată in raport — 
este transformarea P.C.M. intr-un 
partid de acțiune socială practică, 
nu numai propagandistică. In ul
tima perioadă, partidul, in ansam
blul său. a dovedit o mai mare ca
pacitate in abordarea unor situații 
concrete, mai multă flexibilitate in 
relațiile cu anumite grupări și or
ganizații politice, mai mare eficien
tă în realizarea de legături cu ma
sele. Fără îndoială că pentru a se 
transforma in forță conducătoare a 
clasei muncitoare, este indispen
sabil ca partidul să continue elabo
rarea unei strategii globale, de an
samblu, care să îmbine victoriile re
voluționare din trecut ale poporului 
nostru cu opțiunea nouă, socialistă".

După ce evidențiază pașii inainte 
tăcuți de către P.C.M. in dialogul și 
negocierile cu cele patru forțe poli
tice favorabile unificării stingii in
tr-un singur partid (Partidul Popular 
Socialist-Majoritar. Partidul Socia
list Revoluționar. Tendința Democra
tică și Partidul Mexican al Muncito
rilor), raportul subliniază că efortul 
istoric al conducătorilor și militanți
lor P. C. Mexican, desfășurat de-a 
lungul a peste 50 de ani. nu a avut 
drept țel să creeze o simplă grupare 
politică, ci să făurească un partid 
care să realizeze fuziunea socialis
mului științific cu mișcarea munci
torească de masă, in acord cu condi
țiile concrete date. ..Nu corespund 
poziției actuale a P.C.M. în relațiile 
sale cu alte componente ale stingii 
nici atitudinea sectară, nici discrimi
narea sau subestimarea bazată pe 
ponderea numerică. Elementul fun
damental il constituie identitatea 
principiilor teoretice, ideologice, po
litice și organizatorice".

Referindu-se in continuare la pro
blemele vieții politice mondiale și 
ale mișcării comuniste și muncito
rești internaționale, raportul rele
vă că ..unul din principalii fac
tori ai situației internaționale il 
consfituie avintul mișcării revolu
ționare muncitorești și socialiste din 
principalele zone ale lumii", proces

„LE MONDE-

Economisirea energiei 
si „locuințele solare"

La Marsilia a avut loc in cursul lunii trecute o reuniune — prima 
de acest gen — consacrată ..habitatului (locuință) solar". Reuniunea 
s-a desfășurat in incinta Școlii superioare de inginerie din Marsilia, 
care posedă un centru de helioinainerie. pe acoperișul clădirii fiind 
instalate sisteme de captare a razelor solare ; încălzirea clădirii este 
asigurată cu ajutorul căldurii solare.

Scopul reuniunii a fost de a oferi 
cadrul unor dezbateri și schimburi 
de vederi interdisciplinare. menite 
să pună in evidență caracterul com
plementar al cercetărilor pe de o 
parte in domeniul tehnic, iar pe de 
altă parte in domeniul arhitecturii, 
in ce privește utilizarea energiei 
solare. După un șir de ani in care 
au avut loc experiențe fragmenta
re. specialiștii au ajuns la con
cluzia că a sosit momentul de a 
se armoniza eforturile diferitelor 
sectoare care se ocupă cu valori
ficarea acestei energii, ațît pe planul 
cercetării, cit și pe planul expe
rimentării.

Cei aproape 70 de specialiști parti
cipant! la reuniune au examinat in 
mod critic un șir de studii și de 
realizări in domeniul habitatului 
solar, tn Franța, primele „case 
solare" au fost construite incă cu 
zece ani in urmă: incepind din 
1974 au fost lansate un număr de 
programe avînd ca scop construirea 
de imobile experimentale încălzite 
cu ajutorul energiei solare. De ase
menea, a fost inițiat un concurs 
periodic denumit HOT (habitat ori
ginal termoficat cu ajutorul raze
lor soarelui), in urma căruia s-a 
trecut la aplicarea unor proiecte 
heliotermice ingenioase, in diferite 
localități din Franța.

Pe de altă parte. Centrul național 
de cercetări științifice (C.N.R.S.) 
dispune de un laborator de energie 
solară la Odei Ilo. După cum a 
reieșit din dezbaterile reuniunii, 
cercetările din cadrul acestui la
borator sint axate pe realizarea 
unor stații de încercare, in condi
ții de climat natural, ca și de cli
mat artificial ; instalarea de cap

ce și-a găsit expresia în istorica 
victorie a poporului vietnamez, in 
triumful forțelor patriotice din Laos 
și Kampuchia. in succesele mișcărilor 
de eliberare din Africa, in creșterea 
continuă a influenței partidelor co
muniste din Europa occidentală. 
..Gindirea marxistă — arată în conti
nuare raportul — cunoaște in zilele 
noastre o înflorire fără precedent, 
rod al valoroasei contribuții pe care 
au adus-o un șir de partide si inte
lectuali marxiști eminenți. al străda
niilor lor de a elabora căile cele mai 
potrivite de acces spre socialism sau 
de edificare a socialismului, in funcție 
de condițiile specifice ale țărilor res
pective. Socialismul reprezintă pro
gresul și viitorul luminos al omeni
rii. iar principala sa armă ideologică 
o constituie adevărul. De aceea tre
buie să înainteze fără teamă de cri
tică și autocritică".

„In ultimul timp — subliniază 
In continuare raportul — s-au in
tensificat contactele bilaterale din
tre partidele comuniste și mun
citorești. principala formă pe care 
o imbracă in prezent relațiile din
tre partide. Partidul nostru a con
tinuat să-și dezvolte relațiile sale 
frățești cu marea majoritate a par
tidelor comuniste și cu forțele an- 
tiimperialiste de pe toate conti
nentele. Partidul nostru este un par
tid independent și suveran, care iși 
elaborează propria politică in con
formitate cu condițiile obiective ale 
tării si cu tradițiile de luptă ale po
porului mexican. Socialismul pe care 
vrem să-l construim in Mexic izvo
răște din condițiile specifice ale dez
voltării noastre și nu din copierea 
vreunui model străin, călăuzindu-se 
însă după legile generale ce deter
mină trecerea de la capitalism la so
cialism. Azi nu mai există nici un 
centru conducător international, nici 
o metropolă ideologică. Ca partid in
dependent apărăm dreptul nostru de 
a întreține relații frățești cu toate 
partidele și mișcările care luptă pen
tru cucerirea democrației, pentru edi
ficarea socialismului. împotriva im
perialismului și reacțiunii".

..Sintem partizani ai întăririi uni
tății tuturor partidelor comuniste si 
muncitorești, condiție de cea mai 
mare importanță in lupta impotriva 
imperialismului, pentru construirea 
unei noi societăți. Ne bazăm pe fap
tul că în perioada actuală această 
unitate trece prin recunoașterea ma
rii diversități de condiții in care ac
ționează diferitele partide, ceea ce 
dă naștere, în mod firesc, unor abor
dări diferite ale sarcinilor practice și 
chiar unor deosebiri între punctele 
de vedere ale diferitelor partide. 
Aceasta nu poate, și nu trebuie in 
nici un caz să constituie un impedir 
ment în calea frontului comun îm
potriva imperialismului".

tatori ai energiei solare și studiul 
comparativ al diferitelor sisteme 
elaborate pină in prezent ; studiul 
comparativ al sistemelor de stocare 
a căldurii (de pildă, rezervoare cu 
apă. rezervoare cu straturi supra
puse de pietriș etc.).

Dezbaterile au evidențiat că a 
construi un habitat solar nu în
seamnă cituși de puțin a monta o 
baterie de captatori, de o estetică 
adesea discutabilă, pe acoperișul 
clădirii respective. Dimpotrivă, a- 
ceasta înseamnă a da un răs
puns global exigentelor de con
fort termic, cu alte cuvinte de 
a transforma întreaga clădire în- 
tr-un captator de energie, limitînd 
pierderile de căldură și folosind 
toate posibilitățile existente de a 
valorifica energia solară, prin o- 
rientarea camerelor, prin sporirea 
suprafețelor ferestrelor etc.; pe de 
altă parte, este cit se poate de 
important ca arhitectura locuinței 
să fie adaptată factorilor climatici 
locali, ceea ce înseamnă că între 
specialistul în energie termosolară 
și arhitect, trebuie stabilită o strinsă 
colaborare.

In concluzie, așa cum s-a sub
liniat in cadrul reuniunii, nu poate 
exista un tip unic de locuință 
solară. Dimpotrivă. trebuie să 
existe o largă diferențiere, ținind 
seama de condițiile meteorologice 
locale, de perioadele de insorire. de 
vinturile dominante etc. Este o 
concluzie ce se va dovedi de reală 
utilitate în cercetările viitoare pri
vind construirea de case solare, 
care, fără îndoială, se vor afirma 
ca una din tendințele predominante 
ale arhitecturii viitorului.

cinema
• Inspectorul și fantoma (pre
mieră) : SCALA — 16: 18,15: 20 30. 
e Trei frați în vacanță — 15,30: 
20. Pisicile aristocrate — 9,30; 
11,30: 13.30: 18 : DOINA.
• Frații mei, păsări călătoare : 
FAVORIT — 9: 11,13: 13.30: 15.45: 
18: 20.15. EFORIE — 9: 11,15: 13.30; 
16; 18.15: 20,30. PALATUL SPOR
TURILOR SI CULTURII — 18.
• Robin Hood junior : PATRIA
— 9.30: 11.30: 13.30: 16: 18: 20. LU
CEAFĂRUL — 9: 11: 13: 15; 17; 
19: 20.45. la grădină — 20
• Anul de grație 1573 : BUZEȘTI
— 9.30: 12: 14.30: 17: 19.45.
• Pasărea albastră : CENTRAL — 
9.15: 11.30: 13.45: 16: 18.15: 20.30.
• Rocky : FESTIVAL — 8.30:
10.45: 13.15: 15.45: 18.15: 20.45, FE
ROVIAR — 9; 11,30; 14: 17: 19.45,

MODERN — 8,30; 11; 13,30; 16;
18.30: 20,45, la grădină — 20,15,
GRADINA CAPITOL — 20.15.
• Operațiunea „Petrol*  : VICTO
RIA — 9: 11.15: 13,30: 15,45: 18;
20,15. FLOREASCA — 9; 11; 13;
15.30.
• Magnolia înflorește din plin : 
FLOREASCA — 18; 20.
• Gluma î LIRA — 9: 11.15; 13.30; 
16; 18: 20. ARTA — 9: 11.15: 13.30; 
15.45: 18: 20. la grădină — 20,30.
o Timidul : EXCELSIOR — 9;
11,15: 13,30: 16: 18,15: 20.30, ME
LODIA — 9: 11,15; 13.30: 16: 18.15;
20.30. GLORIA — 9: 11,15; 13.30; 
15,45: 18: 20.15.
• Din nou... Disney — 9,30, Po
topul (seriile I-II) — 11,30; 15;
18.30 : COSMOS.
• Potopul (seriile ITI-IV) : DRU
MUL SĂRII — 16: 19,15.
• Comedie mută ’77 : GRIVIȚA
— 9: 11.15: 13.30: 15.45: 18: 20.15, 
GTULEȘTI — 9: 11: 13.15: 15.30;
17.45: 20. VOLGA — 9; 11,15; 13.30; 
15.45; 18: 20.

• Benji — 9.30; 11.30: 13.30: 15.30,
Maiakovski ride — 17,30: 19,30 :
FERENTARI.
• Joe Limonadă — 9.45; 11,45,
Dama cu camelii — 14: 16.15,
Marea dragoste — 18,30. Steaua de 
tinichea — 20.30 : CINEMATECA.
• Cartea junglei — 9: 11.15: 13.30:
15.45. Moara cu noroc — 18; 20 : 
TIMPURI NOI.
• Acești vecini „minunați*  : CO- 
TROCENI — 18: 20.15. BUCEGI — 
13.30: 15.30; 17.45: 19.45.
• Diavolii din Spartivento : BU
CEGI — 9: 11.15. la grădină —
20.15.
« Locotenentul McQ în acțiune : 
COTROCENI - 9: 11,15: 13.30:
15.45. MIORIȚA — 9: 11.15; 13.30; 
15.45: 18: 20.15.
• Furnicarul : POPULAR — 15,45; 
18: 20.
• Mînie rece : AURORA — 9; 
11.15; 13.30': 15.45: 18; 20. la gră
dină — 20,15. TOMIS — 9: 11,15; 
13.30: 15.45: 18: 20. la grădină —

20.30. FLAMURA — 11,15: 13,30;
15.45: 18: 20.15. GRĂDINA FESTI
VAL — 20.15.
• Mica sirenă : FLAMURA — 9.
• Dick Turpin : MUNCA — 13.30; 
15.45: 18: 20. GRĂDINA LIRA —
20.15.
• Tereza, nu te voi părăsi : 
MUNCA -9:11.
• Invincibilul Luke — 16: 18, Glo
ria nu cîntă — 20 : PACEA.
• Pușcă veche : VIITORUL — 9: 
11.15: 13.30, GRADINA MOȘILOR
— 20.30.
• Roșcovanul : VIITORUL —
15.45: 18: 20.15.
• Torn si Jerry — 9.30. Accident
— 11.30: 13.30: 16: 18: 20 : FLA
CĂRA.
• B. D. intră în acțiune : PRO
GRESUL - 16: 18: 20.
• Urmărire la Amsterdam: GRA
DINA DINAMO — 20.
• Ah, Jonathan, Jonathan!; GRĂ
DINA BUZEȘTI — 20.15.
• Șapte păcate : PARC-HOTEL
— 20.30.

• Mușcă și fugi : GRĂDINA UNI
REA — 20.15.
• Joe Kidd : GRĂDINA TITAN 
— 20.15.
• Un orășel în Texas ; GRĂDI
NA FLACĂRA — 20,30.

teatre

tv
PROGRAMUL I

9,00 Teleșcoalâ. Album școlar
10,00 Telecinemateca. Ciciul ..Mari ac

tori"
12.05 Corespondenții județeni transmit...
12.20 Telex
16.00 Telex
16.05 Teleșcoalâ
16.35 Curs de limba franceză
17.05 Emisiune în limba germană
18.50 Tragerea Loto
19,00 Portret în grup la Săpînța
19.20 1001 de seri
19.30 Telejurnal
19.50 Hotăririle Congresului consiliilor 

oamenilor muncii — program de 
acțiune !

20.00 Ancheta socială : „Pămîntul — 
avuție națională*

20.35 Film artistic : ..Schimbare de se
zon*.  Premieră pe țară. Producție 
a studiourilor franceze

21.55 Publicitate
22.00 Pe teme internaționale
22,20 Telejurnal

PROGRAMUL II 
17.00 Pe teme economice
17,15 Portativ. Ansambluri folclorice 

laureate ale Festivalului național 
..Cîntarea României*  pe scena 
Festivalului european al prieteniei 

18.00 Ora veselă
18.55 Publicitate
19.00 Radar pionieresc bucureștean
19.20 1001 de seri
19.30 Telejurnal
19.50 Hotăririle Congresului consiliilor 

oamenilor muncii — program de 
acțiune !

20,00 O viață pentru o idee : Janos 
Bol vai (1802—1860). unul dintre 
creatorii geometriei neeuclidicne

20.30 Desene animate
21,00 Inscripții pe celuloid. Restaurări. 

Documentar realizat de televiziu
nea din R.D.G.

21.30 Telex
21.35 Blocnotes — informații utilitare
22,00 Treptele afirmării
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AFRICA AUSTRALA

Manevrele electorale ale rasiștilor 
unanim repudiate

NAIROBI 28 (Agerpres). — Secre
tarul pentru informații al Organiza
ției Poporului din Africa de Sud- 
Vest (S.W.A.P.O.). Peter Katjavivi, 
a declarat. în cursul unei conferin
țe de presă organizate la Nairobi, 
că propunerea guvernului rasist sud- 
african de a organiza „alegeri" in 
Namibia nu reprezintă altceva decît 
o manevră menită să asigure con
tinuarea dominației acestui regim a- 
supra teritoriului Namibiei. El a a- 
dăugat că regimul sud-african a pus 
la cale în mod deliberat organizarea 
acestei pretinse consultări populare, 
al cărei rezultat este dinainte cu
noscut. tocmai pentru a-si asigura 
perpetuarea prezentei sale în Nami
bia. Katjavivi s-a pronunțat pentru 
organizarea de alegeri libere și co
recte sub supravegherea Organiza
ției Națiunilor Unite.

WASHINGTON 28 (Agerpres). — 
Ambasadorul Marii Britanii la

Acord în vederea reglementării 
conflictului egipteano-libian

CAIRO 28 (Agerpres). — în cadrul 
eforturilor depuse pe plan arab în 
vederea soluționării conflictului egip
teano-libian. Yasser Arafat. pre
ședintele Comitetului Executiv ai 
Organizației pentru Eliberarea Pa
lestinei, și șeicul Sabah Al-Ahmad 
Al-Jaber Ăl-Sabah. ministrul aface
rilor externe al Kuweitului, care au 
acționat împreună cu reprezentanții 
altor state arabe. în calitate de me
diatori. au fost primiți miercuri la 
Alexandria de președintele Egiptului. 
Anwar El Sadat.

Potrivit unui comunicat guverna
mental difuzat miercuri seara si re
luat de agenția U.P.I.. președintele 
Sadat a> ajuns la un acord cu media
torii palestinean si kuweitian în ve
derea reglementării problemelor de 
la frontiera egipteano-Iibiană. Co
municatul precizează că „Yasser 
Arafat si șeicul Sabah Al-Ahmad 
Al-Jaber Al-Sabah vor difuza o de
clarație continînd punctele acordului 
realizat".

Șeful statului egiptean a mai primit 
apoi separat pe Abdel Halim 
Khaddam, vicepremier și ministru al 
afacerilor externe al Siriei, si pe 

NEGOCIERILE G.A.T.T.

în perspectiva înlăturării restricțiilor netarifare 
din comerțul mondial

In legătură cu incidentele din Irlanda de Nord

Lucrările celei de-a 63-a sesiuni a Consiliului Economic și Social al 
O.N.U. (ECOSOC), care se desfășoară de peste trei săptămini la Geneva, 
se apropie de faza finală. A devenit o tradiție ca reuniunile anuale ale 
ECOSOC să realizeze, potrivit expresiei plastice a unui participant, „un 
consult general asupra stării economico-sociale a lumii". Și sesiunea 
actuală a procedat — pe baza „radiografiilor" detaliate, prezentate de 
organismele specializate ale O.N.U. — la examinarea evoluțiilor econo
mice ale principalelor grupuri de state, trecînd apoi, conform celor peste 
30 de puncte înscrise pe ordinea de zi a dezbaterilor, la abordarea pro
blemelor complexe, de fond, ale dezvoltării șl cooperării Internaționale, 
lichidării decalajelor șl Instaurării noii ordini economice mondiale.

O.N.U.. Ivor Richard, care a înde
plinit funcția de președinte al Con
ferinței de la Geneva asupra viito
rului constitutional al Rhodesiei, a 
declarat. în cadrul unui interviu, că 
perspectivele pentru o reglementare 
a problemei rhodesiene Pe baza 
transferului puterii în miinile repre
zentanților populației africane majo
ritare din această tară s-au diminuat 
după anunțarea hotărârii lui Ian 
Smith de a organiza asa-zisele „ale
geri generale". Ivor Richard a arătat 
că prin această manevră primul mi
nistru Ian Smith urmărește să ciști- 
ge timp si să perpetueze dominația 
regimului de apartheid asupra popu
lației africane majoritare.

Pe de altă parte, ambasadorul bri
tanic si-a exprimat speranța că în 
problema Namibiei se vor putea în
registra progrese în anul 1978, prin 
organizarea de alegeri, generale in 
acest teritoriu.

Hamed Alwan, ministru de stat pen
tru afaceri externe al Irakului, aflațl 
în Egipt în misiuni de mediere.

BEIRUT 28 (Agerpres). — Agenția 
palestineană de știri Wafa infor
mează că Yasser Arafat, președintele 
Comitetului Executiv al Organizației 
pentru Eliberarea Palestinei, a sosit 
la Beirut, după misiunea de mediere 
în conflictul egipteano-libian. După 
cum precizează agenția, președintele 
Egiptului. Anwar El Sadat, a aprobat 
propunerile referitoare la încetarea 
acuzațiilor reciproce dintre cele două 
părți, care va fi urmată de o intilnire 
egipteano-Iibiană cu participarea 
unor reprezentanți la înalt nivel, or
ganizată în ultima decadă a lunii 
august. în Algeria sau Kuweit. Agen
ția Wafa arată că Moamer El 
Geddafi. șeful statului Jamahiria 
Arabă Libiana Socialistă Populară, a 
aprobat anterior aceleași propuneri 
care au fost prezentate președintelui 
Sadat.

Totodată, agenția afirmă că în 
urmă cu două zile comitete militare 
comune egipteano-libiene si-au 
început activitatea.

să fie adoptate de,alte state în vede
rea reducerii sau eliminării acestor 
bariere. La rîndul lor. statele respec
tive trebuie să răspundă la aceste ce
reri pînă la 15 ianuarie 1978.

Actuala rundă de negocieri G.A.T.T., 
cunoscută sub numele de „runda To
kio", a fost inițiată in luna septem
brie 1973, preconizînd uji acord final 
pină la sfirsitul anului 1975. acord 
care insă nu a putut fi realizat, de- 
terminind ca tratativele să fie con
tinuate.

ților dintre ele — se subliniază in
tr-un comunicat al brigăzii din 
Belfast a aripii provizorii a I.R.A. 
După cum s-a anuntat. în ultimele 
zile între cele două grupări ale I.R.A. 
au avut loc numeroase ciocniri, sol
date cu morti si răniți.

producția industrială a lumii. Or. se 
știe că obiectivul fixat în acest do
meniu conform strategiei elaborate 
de diversele foruri ale O.N.U. împo- 
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SESIUNEA ECOSOC DE LA GENEVA A SUBLINIAT:

Lichidarea decalajelor, făurirea anei noi 
ordini economice mondiale - cerințe 
stringente ale contemporaneității

• Date edificatoare demonstrează adîncirea decalajelor • Pe plan mon
dial, producția pe locuitor se dublează in circa 21 de ani — și abia la 33 
de ani în țările „lumii a treia" • Creșterea industrială pe seama progre
sului tehnic — în proporție de 70—90 la sută în țările dezvoltate și de nu
mai 20—40 la sută în țările în curs de dezvoltare • în ultimii 5 ani, fe

nomenul subnutriției cronice se manifestă în peste 60 de țări

triva subdezvoltării este de cel pu
țin 25 la sută.

Sporul producției industriale s-a 
realizat în țările dezvoltate ne seama 
creșterii productivității muncii în 
proporție de 70—90 la sută, in timp 
ce în tarile slab dezvoltate proporția 
corespunzătoare a fost de numai 
20—40 la sută, ilustrînd caracterul 
extensiv al creșterii industriale, im
pactul redus al progresului tehnic si 
științific.

PRODUCȚIA AGRICOLĂ mondia
lă a sporit în ritm mult mai lent — 
2,6 I3 8ută Pe an în perioada 1961— 
1975. Totuși. în timp ce în țările dez
voltate s-a înregistrat. în ■ fiecare an, 
o creștere a producției agricole pe 
locuitor de peste 1 la sută, pe an
samblul țărilor ..lumii a treia" acest

Manifestări consacrate centenarului 
Independenței de stat a României

în cadrul manifestărilor culturale 
organizate in Republica Arabă Egipt 
pentru a marca aniversarea centena
rului Independenței de stat a Româ
niei, ansamblul folcloric „Doina" a 
prezentat un spectacol de gală in 
sala teatrului „Sayed Darwish" din 
Cairo.

Au participat Sayed Zaki, secretar 
general adjunct al C.C. al Uniunii 
Socialiste Arabe și președinte al Aso
ciației de prietenie egipteano-română, 
membri ai conducerilor unor minis
tere și instituții centrale,

Radiodifuziunea austriacă a dedicat 
centenarului Independenței de stat a 
României o nouă emisiune, prezen- 
tind, intr-un program atractiv si va
riat, o suită de melodii populare din 
diferite regiuni ale țării noastre. Emi
siunea a cuprins, de asemenea, o 
incursiune pe cele mai pitorești iti

agențiile de presă transmit:
0 delegație militară ro- 

mânăf c<mciusa de general-colonel 
Ion Coman. ministrul apărării națio
nale, a sosit joi la Belgrad. In 
aceeași zi, ministrul Ion Coman a 
avut o întîlnire cu secretarul federal 
pentru apărarea națională, general 
de armată Nikola Liubicici. care s-a 
desfășurat într-o atmosferă cordială, 
prietenească.

Consultări tripartite. După 
cum relatează agenția T.A.S.S.. Intre 
13 și 27 iulie la Geneva a avut loc 
prima rundă a consultărilor triparti
te între delegațiile U.R.S.S.. S.U.A. 
și Marii Britanii în legătură cu tra
tativele referitoare la încheierea 
unui tratat cu privire la interzicerea 
totală și generală a experiențelor cu 
arma nucleară. în cursul consultări
lor. care s-au desfășurat într-o 
atmosferă de lucru, atenția a fost 
concentrată asupra analizării unui 
număr de probleme referitoare la un 
asemenea tratat. Părțile au convenit 
să reia tratativele de la Geneva la 
3 octombrie.

In favoarea extinderii 
colaborării Finlandei cu 
țările socialiste în domeniul 
economic și comercial s-a pronunțat, 
într-o declarație difuzată la Helsinki, 
președintele Partidului Comunist 
Finlandez. Aame Saarinen. El a a- 
dresat un apel guvernului finlandez 
de a examina amănunțit factorii care 
împiedică dezvoltarea mai largă a 
colaborării economice cu țările socia
liste și să adopte neîntirziat măsuri 
energice în vederea înlăturării lor.

Partidul Comunist Mexi
can a înaint34 guvernului o propu
nere privind instaurarea unui con
trol de stat strict asupra operațiuni
lor financiare de schimb. In docu
ment se evidențiază că un asemenea 
control trebuie să fie instituit in baza 
unor „necesități prioritare", menite 
să autorizeze schimbul de monede 
naționale în devize, evitîndu-se ast
fel fuga de capitaluri mari peste 
hotare.

Programul electoral al 
Partidului Laburist din Ma
rea Britanie, de guvernămînt, a 
fost adoptat miercuri, cu 17 voturi 

indicator a rămas staționar, ba chiar 
s-a micșorat în țările Africii si în 
majoritatea țărilor din Asia.

Disparitătile s-au accentuat In 
mod deosebit în ce privește EXPOR
TURILE, al căror volum mondial a 
prezentat o dinamică anuală de 8,2 
la sută în perioada ultimului dece
niu si jumătate. Dacă exporturile ta
rilor capitaliste au 6porit cu 8,6 
la sută pe an. cele ale tarilor în curs 
de dezvoltare au atins doar 7 1 ^a 
sută. Așa cum a arătat secretarul ge
neral al O.N.U. în cuvintul său la 
actuala sesiune a ECOSOC. „ță
rile sărace suferă de pe urma înrău

tățirii raportului lor de schimb in 
comerțul mondial, erodării puterii lor 
de cumpărare si ridicării fle obstaco
le in calea accesului lor pe piețele 
mondiale".

în fine, deosebit de îngrijorătoare 
sînt datele privind EXTINDEREA 
FENOMENELOR DE SUBNUTRIȚIE, 
care se manifestă intr-un număr de 
peste 60 de țări, ale „lumii a treia", 
cu o populație totală de 1.3 miliarde 
locuitori.

Asa cum reiese din documentele 
sesiunii, toate aceste anomalii si dis
parități cunosc un proces de intensifi
care pe fundalul fenomenelor de criză 
din economia capitalistă, care se ma
nifestă cu virulentă pronunțată. Pen
tru țările in curs de dezvoltare, fap
tul de a fi puternic tributare expor
turilor către țările dezvoltate a con

nerare turistice din România, cu re
feriri pline de semnificație la monu
mentele de artă și cultură care evocă 
momente din trecutul de luptă al po
porului român pentru neatirnare, 
dezvoltare liberă și independentă, 
pentru progres și bunăstare.

Sub auspiciile filialei din Osaka a 
Asociației de prietenie Japonia-Ro- 
mânia, in acest oraș a avut loc ver
nisajul expoziției „Lupta poporului 
român pentru unitate națională Și 
independentă zugrăvită in artele 
plastice". Însemnătatea acestui eve
niment a fost evocată in cuvintările 
rostie de prof. univ. Michio Kishi- 
moto — președintele filialei din 
Osaka a Asociației de prietenie Ja
ponia-România, prof. dr. Tetsuo Wa- 
katsuki, rectorul Universității O- 
saka, și Nico'lae Finanțu, ambasa
dorul țării noastre in Japonia.

contra 3, într-o ședință a Comitetu
lui Executiv National al partidului. 
Documentul, ce urmează să fie su
pus. în luna octombrie, aprobării 
conferinței anuale a partidului de la 
Brighton — a declarat secretarul 
partidului. Ronald Hayward — sus
ține necesitatea ca fiecare tară mem
bră a Pieței comune să rezolve de 
sine stătător „propriile sale proble
me economice". Partidul laburist se 
pronunță împotriva reînnoirii alian
ței cu partidul liberal, sustinînd ca 
la viitoarele alegeri generale labu
riștii să se prezinte cu un program 
propriu, specific.

Reuniunea Juntei națio
nale de apărare — prima da 
acest fel organizată după alegerile 
generale de la 15 iunie — a fost pre
zidată. joi, de regele Spaniei. Juan 
Carlos. Șeful juntei este primul mi
nistru. Adolfo Suarez. Deși ordinea 
de zi a reuniunii nu s-a dat publici
tății, în cercurile politice madrilene 
se apreciază că au fost examinate, cu 
acest prilej, probleme privind pregă
tirea proiectului noii constituții si 

NU!-BOMBEI CU NEUTRONI

„Amintiți-vâ de Hiroșima : NU bombei cu neutroni", „Barați drumul bombei 
cu neutroni" — sub asemenea lozinci s-a desfășurat la Dusseldorf, R.F.G., 

o demonstrație a cetățenilor din acest oraș

stituit un puternic factor de instabi
litate — se arată în raportul secreta
rului general al O.N.U. — care aduce 
spre exemplificare situația din 1975, 
cînd, datorită recesiunii din țările ca
pitaliste industrializate, ritmurile de 
creștere ale unui, număr de țări în 
curs de dezvoltare au înregistrat 
„căderi brutale".

Pornind de la aceste realități ale lu
mii contemporane, dezbaterile din ca
drul sesiunii ECOSOC de la Ge
neva au pus in evidentă necesitatea 
trecerii neintîrziate la un program 
complex de măsuri, menite să con
tribuie la înlăturarea treptată a sub
dezvoltării cu întregul său cortegiu 
de consecințe nefaste in viata econo

mico-socială a popoarelor, la edifica
rea unei noi ordini economice mon
diale. obiectiv istoric care polarizea
ză eforturile majorității statelor par
ticipante la lucrările reuniunii.

Relevindu-se rezultatele insuficien
te. departe de a răspunde așteptări
lor. ale acțiunilor întreprinse în ca
drul „celor două decenii ale dezvol
tării". ca si al dialogului Nord-Sud 
asupra cooperării internaționale, 
purtat între un grup de țări indus
trializate si altul de țări în curs de 
dezvoltare, la tribuna reuniunii s-a 
subliniat imperativul elaborării și pu
nerii in aplicare a unei noi stra
tegii internaționale a dezvoltării, ca 
o componentă esențială a procesului 
de făurire a noii ordini economice 
bazate pe relații echitabile, juste. în
tre state. O asemenea strategie presu
pune. potrivit opiniei majorității vor-

în sprijinul extinderii cooperării economice 
internaționale

încheierea dialogului interparlamentar de la Ciudad de Mexico
CIUDAD DE MEXICO 28. Miercuri 

s-au încheiat lucrările reuniunii de 
trei zile a reprezentanților parla
mentelor din țările latino-ameri- 
cane și ale Pieței comune vest- 
europene. Președinții celor două 
părți. Emilio Colombo (Italia) și Au
gusto Gomez Villanueva (Mexic) au 
prezentat documentul final al reuniu
nii. „Actul de la Ciudad de Me
xico”, ale cărui concluzii au fost 
ratificate de cei 106 delegați partici
pant la lucrări.

în document se recomandă, intre 
altele, crearea unei bănci vest-euro- 
peano—latino-americane, care să fi
nanțeze comerțul și proiectele de in
vestiții regionale In colaborare cu 
organismele . regionale si subregio- 
nale existepte. Această bancă ar 

chestiuni referitoare la acordarea 
unei autonomii mai largi diverselor 
provincii ale Spaniei.

Noul prim-ministru al Re
publicii Sri Lanka, Junius 
Richard Jayewardene. a rostit joi 
primul său discurs public dună ale
gerea sa în această funcție. Premie
rul a declarat că va lua măsuri pen
tru transpunerea în viată a progra
mului electoral în baza căruia a fost 
ales. între altele, el a dat asigurări 
că vor fi restabilite libertățile, costul 
yietii va fi diminuat si se va lichida 
penuria de bunuri esențiale. De ase
menea. premierul a anuntat crearea 
de noi locuri de muncă si instituirea 
unui cod de conduită pentru mem
brii guvernului și ai parlamentului.

0 conferință consacrată 
cooperării în domeniul te
lecomunicațiilor, la carB au 
participat delegații din Arabia Sau- 
dită. Bahrein. Emiratele Arabe Uni
te. Irak și Kuweit, a avut loc la 
Bagdad. Participantii au hotărît 

bitorilor. INTENSIFICAREA EFOR
TULUI PROPRIU AL FIECĂREI 
NAȚIUNI. PE TERENUL UNEI AM
PLE CONLUCRĂRI INTERNAȚIO
NALE.

Iu numeroase Intervenții ale vorbi
torilor din cadrul sesiunii ECOSOC 
s-a pledat pentru conjugarea efortu
rilor tuturor statelor, ale diverselor 
organisme internaționale în vederea 
traducerii cu fermitate in viată a de
ciziilor si măsurilor preconizate în 
ultimii ani. precum și a unor propu
neri noi de acțiune în direcția schim
bării configurației economiei mondia
le. în conformitate cu cerințele echi
tății și dreptății. Aceste măsuri vi
zează. in esență, următoarele obiecti
ve. inscrise în documentele și progra
mele aflate pe masa dezbaterilor se
siunii :

satisfacerea nevoilor fundamen
tale ale populației globului si e- 
liminarea sărăciei maselor, pe 
calea atingerii unor ritmuri mi
nime de creștere a producției 
alimentare si agricole, realizării 
unei mai bune si mai echitabile 
repartiții a venitului national ; 
ameliorarea climatului politic in
ternational si realizarea de pro
grese concrete In domeniul de
zarmării generale, in primul rind 
al dezarmării nucleare, in scopul 
eliberării de fonduri suplimen
tare pentru accelerarea creșterii 
economice a țărilor rămase in 
urmă ! înlăturarea barierelor si 
obstacolelor din comerțul inter
national si stabilirea unui ra
port just, echitabil intre crețu
rile materiilor prime si cele ale 
produselor finite ; accesul liber, 
neîngrădit al tuturor statelor Ia 
tehnica si tehnologia modernă : 

, elaborarea unui cod de conduită 
al societăților multinaționale 
s.a.m.d.

După cum se vede, in acest ansam
blu de măsuri se regăsesc multe din 
ideile si propunerile bine cunoscute 
ale României, ea însăsi tară socialis
tă in curs de dezvoltare — ceea ce 
demonstrează caracterul lor realist, 
faptul că răspund unor cerințe arză
toare ale actualității. Si la această 
sesiune, actionind in spiritul poziți
ilor sale de principiu, care si-au atras 
o binemeritată prețuire în rindu- 
rile celorlalte state in curs de dez
voltare. tara noastră participă activ, 
manifestă inițiativă si .sprijină su
gestiile constructive ale celorlalți 
participanti. incit reuniunea ECOSOC 
să-si atingă obiectivele, să se 
realizeze pași efectivi în direc
ția soluționării problemelor economi
co-sociale fundamentale ale lumii 
contemporane, edificării unei noi 
ordini economice internaționale. în 
concordantă cu aspirațiile de progres 
social, colaborare si pace ale tuturor 
popoarelor.

Viorel POPESCU 

urma să faciliteze exporturile de pro
duse netraditionale. să stabilească 
sistemul de scont, să contribuie la 
ameliorarea modalităților de schimb 
între America Latină și țările C.E.E. 
etc. Piața comună vest-europeană se 
angajează, de asemenea, să coopereze 
cu organismele interregionale latino- 
americane — S.E.L.A.. Piața comună 
a Americii Centrale ș.a.

Comisia economică a reuniunii a 
apreciat că este de dorit o cooperare 
financiară bazată pe egalitate pentru 
a stimula utilizarea tehnologiei țări
lor C.E.E. pentru dezvoltarea resur
selor naturale ale continentului la- 
tino-american și sugerează ca „Ban
ca europeană de investiții" să acorde 
împrumuturi statelor latino-ameri
cane.

crearea unui comitet însărcinat să 
studieze posibilitatea realizării unei 
rețele de telecomunicații între aces
te țări. Ei s-au pronunțat, totodată, 
pentru asigurarea unor facilități fi
nanciare în domeniul telecomunica
țiilor între țările din zonă.

Frig și ploi in Franța
Spre deosebire de majoritatea 

țărilor Europei. Franța cunoaște 
acum una dintre cele mai reci 
veri din ultima sută de ani. La 
Paris s-a înregistrat la începu
tul săptăminii cea mai scăzută 
temperatură în această perioa
dă a anului. începînd din 1873, 
respectiv 17,7 grade Celsius. 
Miercuri. mercurul arăta în 
centrul Franței, la Dijon. Nan
tes si Tours, numai 11 grade 
Celsius, iar cerul era acoperit 
de nori grei. De asemenea, o- 
dată cu vremea anormal de 
rece se înregistrează un nivel 
sporit de precipitații. Stațiuni 
ds vară renumite, cum este cea 
de la Deauville, în Normandia, 
au suferit din cauza ploilor to
rențiale și a cerului acoperit în 
majoritatea timpului.

Președintele Zairului, M°*  
butu Șese Seko. a cerut proourorulul 
militar judecarea unor ofițeri supe
riori arestați ca urmare a neglijen
telor de care s-au făcut vinovati în 
timpul recentei intervenții străine în 
provincia zaireză Katanga (Shaba). 
Printre aceștia se află colonelul 
Mampa Salamay, comandantul for
țelor terestre, si colonelul Kabwe 
Kapasula. șeful regiunii militare 
Ecuatorul Oriental.

GENEVA. — Participantii la „run
da Tokio" de negocieri .multilaterale 
în cadrul G.A.T.T.. privind liberali
zarea comerțului international. întru
niți la Geneva, au convenit joi. după 
patru ani de negocieri, asupra proce
durii de abordare .a problemelor res
tricțiilor netarifare in comerțul mon
dial. intre care cotele de import și 
subsidiile pentru export. S-a căzut 
de acord ca țările participante să 
prezinte pînă la 1 noiembrie a.c. lis
te cuprinzînd măsurile ce ar urma

LONDRA 28 (Agerpres). — în urma 
unor negocieri pe care le-au purtat 
la Belfast. în cursul zilei de joi, 
aripa oficială (legală) a Armatei Re
publicane Irlandeze (I.R.A.) și aripa 
provizorie a aceleiași organizații, care 
activează în clandestinitate, au ajuns 
la un acord asupra încetării ostilită

Care este concluzia generală cu pri
vire la tendințele actuale ale econo
miei mondiale, așa cum decurg di.n 
lucrările sesiunii ? Decalajele dintre 
statele industrializate și cele in curs 
de dezvoltare nu s-au atenuat, ci. 
dimpotrivă, disparitățile pe diverse 
planuri continuă să se accentueze, 
sporind acuitatea fenomenului sub
dezvoltării pe întinse zone ale glo
bului. ceea ce reprezintă o anomalie 
flagrantă în epoca noastră a revolu
ției tehnico-știintifice. Datele pre
zentate in cadrul sesiunii sint edifi
catoare. Astfel. PRODUSUL BRUT 
PE LOCUITQR realizat pe ansam
blul lumii a crescut in ultimul de
ceniu si jumătate intr-un ritm me
diu anual de 3,3 I3 sută, ceea ce 
înseamnă o dublare a producției 
mondiale pe locuitor la interval de 
21 de ani. Creșterea a fost mai ra
pidă decît media mondială în țările 
socialiste (5,6 I3 sută), precum și 
în țările capitaliste (3,4 I3 sută), și 
mai Putin rapidă în țările în curs de 
dezvoltare (3 la sută). în țările 
Africii, produsul brut pe locuitor a 
sporit numai cu 2 4 I3 sută, iar în 
Asia cu 2 1 la sută pe an, ceea ce 
înseamnă că o dublare a produsului 
brut necesită peste 33 de ani. în a- 
ceste condiții, ponderea in produsul 
mondial brut al țărilor „lumii a treia" 
— care reprezintă peste două treimi 
din populația globului — continuă să 
rămînă. din anul 1960. practic ne
schimbată, în jurul cifrei de numai 12 
la sută.

în ceea ce privește creșterea PRO
DUCȚIEI INDUSTRIALE, dacă în 
deceniul ’60 ritmul anual al țărilor 
în curs de dezvoltare nu era diferit 
de cel înregistrat pe plan mondial 
(circa 7 I3 sută), în ultimii ani ai 
deceniului în curs se constată o acce
lerare relativă în țările in curs de 
dezvoltare — 8 la sută, față de .me
dia mondială de £ la sută. Ținînd 
însă seama de marile decalaje ce 
trebuie recuperate, acest ritm nu este 
nici pe departe suficient sau satisfă
cător. Chiar dacă tarile în curs de 
dezvoltare vor reuși să îl mențină 
pînă la sfirsitul secolului, ele vor a- 
junge să dețină abia 17,5 la sută din

Guvernele Greciei și Sta
telor Unite au P313^4- 'a Atena, 
acordul bilateral de cooperare în do
meniul apărării, cu o valabilitate de 
patru ani. El prevede că Statele 
Unite vor putea utiliza patru baze 
militare situate in diverse zone ale 
teritoriului grecesc. Agenția A.P. 
subliniază că cele patru baze — trei 
navale și una aeriană — ce vor putea 
fi utilizate de forțele militare ame
ricane vor rămîne sub declina suve
ranitate a Greciei.

Dezvoltarea economiei
cehoslovace în primul

semestru al acestui an
FRAGA 28 (Agerpres). — La Pra- 

ga a fost dat publicității comunica
tul Direcției de statistică a R.S. Ce
hoslovace cu privire la îndeplinirea 
planului de dezvoltare a economiei 
naționale în primul semestru al anu
lui 1977.

In primele șase luni ale anului 
volumul producției industriale a 
crescut în comparație cu perioada 
corespunzătoare a anului trecut cu 
5,6 la sută, depășindu-se cu 0,3 la 
sută prevederile planului. Creșteri 
substanțiale au fost înregistrate în 
industriile chimică, metalurgică, con
strucții de mașini.

în primul semestru au fost extra
se 61.1 milioane tone de cărbune, 
cu 2,6 la sută mai mult decît în 
primele șase luni ale anului 1976 
planul anual al industriei carboni
fere fiind îndeplinit in proporție de 
50,8 la sută.

întreprinderile de construcții au 
efectuat lucrări in valoare de 35,7 
miliarde coroane, ceea ce reprezintă 
cu 5,9 la sută mai mult decît în anul 
trecut. Au fost date în folosință 
32 112 apartamente, fiind îndeplinit 
planul anual în proporție de 39,1 la 
sută.

In ce privește comerțul exterior, 
exportul a crescut cu 14,3 la sută, iar 
importul cu 13 la sută.

Pregătiri preelectorale 
in Pakistan

ISLAMABAD 28 (Agerpres). — 
Administratorul șef al Legii marția
le. generalul Ziaul Haq, a adresat 
poporului pakistanez un apel radio
difuzat. El a reafirmat hotărîrea au
torităților militare de a organiza a- 
legerile legislative in luna octombrie 
Si a anunțat că. de la 1 august. în 
Pakistan va fi permisă o activitate 
politică limitată. Pînă atunci vor fi 
eliberați liderii partidelor oolitice — 
inclusiv fostul prim-ministru Zulfi- 
kar Aii Bhutto — cărora li se va 
permite participarea la campania 
electorală. Generalul Ziaul Haq a 
arătat, totodată, că In cadrul cam
paniei electorale vor fi menținute 
unele restricții, cum ar fi interdicția 
organizării unor procesiuni de masă 
ș.a.

★
După cum informează agenția 

Reuter, fostul prim-ministru pakis
tanez. Zulfikar Aii Bhutto, si alți 15 
lideri politici, aflati în detenție pre
ventivă după lovitura de stat mili
tară de la 5 iulie, au fost eliberați 
joi după-amiază.

DE PRETUTINDENI
• LASERUL - FORȚĂ 

DE PROPULSIE ? Un stup 
de fizicieni de la institutul „Le
bedev" din Moscova au efectuat 
o serie de experiențe în care au 
utilizat radiațiile laser drept 
forță de propulsie. în experiențe 
s-a folosit un mic balon umplut 
cu heliu. Sub influenta impulsu
rilor laser, accelerația imprimată 
balonului a fost atît de mare in
cit acesta s-a ridicat pe verti
cală cu viteza de 2 metri pe se
cundă.

• OPERAȚIE PE AOR
TĂ. Chirurgii clinicii centrale 
din Washington au reușit să e- 
fectueze cu succes o operație pe 
aortă. în acest scop, tempera
tura corpului pacientului a fost 
redusă temporar la 15.3 
grade C„ iar sîngele îndreptat 
spre un circuit extracorporal. în 
timpul intervenției, care a durat 
37 minute, creierul a fost apro
vizionat cu o cantitate minimă 
de singe. Celelalte organe nu au 
funcționat în acest timp. Paci
entul s-a însănătoșit și i s-a per
mis să părăsească clinica.

• NU DIN VINA TELE
VIZIUNII. Din 2550 de clne' 
matografe existente în Suedia Ia 
mijlocul anilor ’50 au mai ră
mas astăzi doar 1 180. Principala 
cauză a închiderii cinematogra
felor este scăderea continuă a 
numărului de spectatori. Chiar 
in condițiile cînd numărul cine
matografelor s-a redus la jumă
tate față de anii trecuți, doar 50 
la sută din locuri, sînt ocupate. 
După cum scria presa suedeză,, 
de vină nu este atît televiziune^, 
cum se crede, îndeobște, ci în 
primul rind repertoriul cinema
tografelor. cuprinzînd. mai ales, 
filme care propagă violenta șl 
pornografia, stârnind repulsia 
marelui public.

• VALORIFICAREA 
DEȘEURILOR DIN TER- 
MOPLAST. Un procedeu nou 
de revalorificare a deșeurilor 
din termoplast — pe baza că
rora se confecționează plăci izo- 
lante pentru industria construc
țiilor — a fost patentat de către 
întreprinderea „Temaforg" din 
Ungaria. Resturile din plastic, 
prelucrate sub formă de paie, 
sînt presate între două folii. Plă
cile astfel obținute au o dura
bilitate nelimitată și excelente 
proprietăți ds izolare acustică sl 
termică.

• BETON CU SOLI- 
DIFICARE RAPIDĂ, cu - 
jutorul a două noi sorturi de 
ciment, obținute de specialiștii 
de la Institutul pentru materiale 
de construcție și materii liante 
din Opole (R. P. Polonă), s-a 
realizat un beton care, după 24 
de ore. rezistă la o presiune de 
170—250 kg pe centimetru pătrat. 
El este, astfel, superior cimentu
lui Portland, care are nevoie de 
aproximativ patru săptămîni 
pentru a se solidifica complet. 
După cum scrie presa varșovia- 
nă. cele două noi sorturi de ci
ment — „Super 400“ și „Super 
500“ — vor contribui la creșterea 
substanțială a productivității 
combinatelor de construcții din 
R. P. Polonă.

• „GUAYULE" - UN 
NOU ARBORE DE CAU
CIUC ? Conform unul raport 
al Consiliului național al cerce
tării din Statele Unite, un arbust 
sălbatic denumit .,guayule" și 
care crește în regiuni aride, cum 
ar fi nordul statelor New Me
xico și Texasului, ar putea de
veni o sursă importantă de cau
ciuc. Un proiect de lege înaintat 
Congresului prevede finanțarea 
unor programe experimentale de 
cultivare a acestui nou arbore de 
cauciuc, care ar putea înlocui 
binecunoscutul hevea.

• CĂPRIOARE NE: 
GRE DE CRESCĂTORIE.
La crescătoria de animale sălba
tice din Moritzburg, nu departe, s 
de Dresda (R.D.G.). au fost ob- 
ținute, prin selecție, căprioară 
negre — relatează agenția 
A.D.N. în acest scop, s-a proce
dat la încrucișarea unor animale 
care prezentau anumite însușiri 
caracteristice caprelor negre, în
sușiri transmise apoi generații
lor succesive. Ca rezultat al unei 
imense munci, recent. în crescă
torie s-au născut primii doi iezi 
de culoare neagră.

• INDUSTRIA ZAHĂ
RULUI ÎN DOCUMENTE, 
în provincia cubaneză Las Tu
nas a fost deschis un nou centru 
de informare tehnico-științific, 
primul de acest fel în afara Ha
vanei. Centrul dispune de peste 
3 milioane de diferite documente 
din circa 75 de domenii tefanico- 
științifice. Printre altele, aici 
este pus La dispoziția publicului 
un vast material documentar 
despre industria zahărului — 
una din principalele ramuri ale 
economiei cubaneze. O parte din 
materiale sînt înregistrate pe 
microfilme.

• ÎMPOTRIVA feno
menului „PUNIC. F- 
nomenul în vogă în unele țări 
capitaliste „punk“ — muzica pu
treziciunii — stirnește o vie în
grijorare în Marea Britanie, ast
fel de „spectacole" în aer liber 
soldîndu-se de regulă cu grave 
perturbări ale liniștii publice. In 
plin sezon estival, sute și sute 
de haimanale — cum se expri
mă A.F.P. — englezi și străini, 
au luat cu asalt felurite puncte 
ale arhipelagului britanic, în do
rința de a se manifesta în voie, 
în ambianța unei asemenea mu
zici a degradării. în urma unui 
șir de incidente, autoritățile au 
procedat la arestări, o serie de 
tineri adepți ai „punk“ fiind 
traduși în fața justiției.
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