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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a acordat un interviu Radioteleviziunii vest-germane

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, a primit 
vineri, în stațiunea Neptun, pe 
Karl-Heinz Reintgen, director ge

neral adjunct al Radioteleviziunii 
din Saar, membru al Consiliului 
general de coordonare a emisiuni
lor de radio și televiziune din R.F. 
Germania.

La primire a luat parte Constan

tin Mitea, membru al C.C. al 
P.C.R., redactorul șef al ziarului 
„Scînteia".

Cu acest prilej, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a acordat un interviu 
Radioteleviziunii vest-germane.

23 August 1944-moment de răscruce în destinele națiunii
Originalitate și spirit creator în politica partidului de transformare re
voluționară a societății românești: 2. FORME Șl ASPECTE ALE PROCE
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CERCETAREA ȘTIINȚIFICĂ
- ÎN INIMA PRODUCȚIEI

Institutul - în uzină, cercetătorii și proieclanții - alături 
de muncitori. Rezultatul? Ciclurile asimilării reduse la jumătate, 

produse competitive, tehnicitate și eficientă superioare
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La Institutul de cercetare și proiectare „Faur“ din București

HOTĂRÎREA CONGRESULUI CONSILIILOR OAMENI
LOR MUNCII SUBLINIAZĂ :
Sarcina fundamentala a cercetării o constituie soluțio

narea din timp a necesităților dezvoltării economice și so
ciale ; trebuie să se acționeze ferm pentru scurtarea duratei 
lucrărilor de cercetare și inginerie tehnologică, precum și a 
termenelor de valorificare în producție pentru creșterea tot 
mai accentuată a eficienței economice a soluțiilor.

Există, desigur. mai multe direcții 
de acțiune, verificate în Dractică. 
Dentrii scurtarea ciclului cerceta- 
re-inginerie tehnologică-nroductie. 
pentru valorificarea mai operativă 
în producție a rezultatelor cercetării 
— sarcini de o deosebită însemnă
tate subliniate din nou de secreta
rul general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. la Congresul 
consiliilor oamenilor muncii. In an
cheta de azi ne vom opri la 
rezultatele concrete ce not fi obți
nute prin integrarea cercetării știin
țifice cu producția. Din capul locu
lui precizăm că integrarea cercetă
rii cu producția presupune ca cer

cetătorii. inginerii tehnologi, pro- 
iectantii să-si desfășoare activitatea 
in zonele si întreprinderile de pro
fil. în scopul de a asigura real
mente o legare strinsă. nemijlocită 
a cercetării si proiectării cu pro
ducția. ca. în procesul ..nașterii" 
unui nou mijloc tehnic, a unei noi 
tehnologii să fie evitate intîrzierile, 
să crească eficienta muncii de cer
cetare — inginerie tehnologică — 
producție.

Cum se realizează !n practică 
aceste deziderate la Institutul de 
cercetare si proiectare ..Faur" din 
București ?

fășoară în strinsă legătură cu cerin
țele întreprinderii ..23 August" (prin
cipalul nostru beneficiari cu solici
tările întreprinderilor „Timpuri noi" 
din București si „Hidromecanica" 
din Brasov (în aceste două unități 
constructoare de mașini, institutul 
are ateliere proprii de proiectare și 
inginerie tehnologică, pentru a răs
punde operativ, pe loc. problemelor 
producției).

Să dăm cuvîntul faptelor. Am vă
zut, în funcțiune, în întreprinderea 
..23 August" numeroase mașini și uti
laje complexe, concepute și realizate 
prin conlucrarea dintre institut și 
uzină. Ce performanțe au. la ce efi
ciență economică au dus și cu ce fir
me de renume, de peste hotare, pot

In aceeași incintă, 
cu aceleași preocupări

Institutul funcționează chiar in in
cinta întreprinderii ..23 August" din 
Capitală, majoritatea colectivului 
provenind din uzină si avînd o ex
periență în producție de 10—20 ani. 
Deși este una din unitățile de ingi
nerie tehnologică cele mai tinere din 
tară, colectivul său a reușit să scurte
ze unele cicluri de cercetare-proiec- 
tare si execuție la circa jumătate din 
timuul consumat anterior pentru a- 
celasi produs, cum ar fi diferite ti
puri de locomotive, oompresoare,

vase sferice, motoare, utilaie pentru 
industria cimentului si pentru indus
tria chimică, masini-unelte de mare 
complexitate s.a. — rezultat al Pro
priei creativități tehnico-științifice, 
produse deosebit de solicitate atit în 
tară, cit si de clientii externi.

Concret, cum a reușit colectivul 
institutului să îndeplinească această 
sarcină prioritară privind accelerarea 
promovării progresului tehnic intr-un 
domeniu de mare interes pentru eco
nomia națională ? La întrebare ne 
.răspunde tov. ing. Anton Leonte. di
rectorul institutului.

— Fiind amplasat chiar în cadrul 
uzinei, activitatea institutului se des

fi comparate ?

Produsul Economii 
valutare

Mașină de roluit 
tablă

2 120 000 lei va
lută /bucată

Cuptor electric de 
topit oțel cu arc

circa un milion 
lei valută

Prese de deba- 
vurat

500 000 lei valută
300 000 lei valută

Ciocan ■ ma-trițor 
cu un montant

circa. 500-0(10 lei 
valută

Se apreciază că aceste mașini, prin 
performantele si caracteristicile lor 
tehnice, se situează cel puțin la 
nivelul produselor similare reali
zate de firme de prestigiu, cum sint 
Brown Boweri (Elveția), Hajdall (Ja
ponia), Colly (Spania). Aceste reali
zări vorbesc elocvent despre modul în 
care institutul și întreprinderea înțe-

Elena MANTU
(Continuare in pag. a IlI-a)

Toate sistemele de irigații, mari sau locale,

trebuie să funcționeze neîntrerupt
ÎN PAGINA A III-A

Peste tot. prin aplicarea la timp a udărilor, se creea ză condiții pentru obținerea unor recolte mari la hectar. 
Obiectivul aparatului de fotografiat a surprins un aspect cotidian de muncă la I.A.S. Zimniceie, județul teleor
man, unde irigarea culturilor se desfășoară cu intensitate. z Foto : N. Buica
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HUNEDOARA, ȘTAFETĂ
A TRADIȚIEI 
MUNCITOREȘTI

Șuvoiul incandescent al metalului hunedorean — la temelia marilor noastre 
înfăptuiri din anii socialismului*

' • Hunedoara realizează astăzi întreaga producție side- 
) rurgică a României din 1938...
) ... în mai puțin de 30 de zile la oțel.
I ... în mai puțin de 20 de zile la fontă.

• 15 miliarde lei reprezintă valoarea investițiilor pentru 
Hunedoara între anii 1951—1975.

• Volumul investițiilor realizat de constructorii hunedo- 
reni în ultimii 25 de ani este egal cu valoarea inves
tițiilor pentru edificarea unui oraș cu un milion de 
locuitori.

• Dinamica populației hunedorene : de la 6 000 de 
locuitori în 1944 la peste 90 000 în prezent.

• în anii socialismului s-au construit peste 21 000 de 
apartamente din fondurile statului și mai mult de 
6 000 de locuințe individuale.

• Numărul elevilor hunedoreni (17 000) depășește 
astăzi de aproape trei ori numărul total al locuitorilor 
orașului din 1944.

J • „Orașul flăcărilor" este totodată și un oraș-grădină : ț 
750 000 de trandafiri, 550 000 arbori și arbuști orna- 

’ mentali, 60 de kilometri gard viu.

Hunedoara, pentru mine, 
după atiția ani de succe
sive reveniri in ..orașul 
flăcărilor", nu mai în
seamnă doar un teritoriu 
al realității obiective, ci 
este, mai degrabă, o rea
litate care s-a interiorizat, 
pentru a coincide cu viața 
mea însăși. Iată cum se 
face că, gîndind asupra ce
tății oțelului, la biografia 
sa din anii socialismului, e- 
nergică și surprinzătoare, e 
ca și cum aș gîndi asupra 
propriului meu trecut, dar 
și asupra destinului nostru, 
al tuturor, a istoriei noas
tre, făurită prin revolu
ția socialistă. înfăptuită 
sub conducerea partidului. 
Fiindcă revoluția socia
listă a ctitorit Hunedoara 
nouă. Dincolo de binecu
noscutele sale trăsături in
dustriale și. urbanistice mo

derne. ea a pătruns în con
știința noastră ca o proemi
nentă realitate umană, prin 
pregnantul său profil mun
citoresc in care se oglin
dește însăși politica de in
dustrializare socialistă. In
cepind cu marile înfăptuiri 
materiale — și ne-ar trebui 
pagini întregi pentru a le 
consemna doar — și sfîrșind 
cu felul de a munci și de 
a gîndi al hunedorenilor, 
întîlnim aici simboluri din
tre cele mai semnificative 
pentru tot ceea ce a în
făptuit clasa muncitoare în 
România anilor noștri.

Lucrînd la un roman 
despre Hunedoara anilor de 
pionierat, încredințat in 
momentul de față unei e- 
dituri, mi s-a relevat faptul 
că „trecutul" nu este o 
entitate încremenită pen
tru totdeauna, nu, ci trecu

tul evoluează și el, lntr-un 
fel aparte, se îmbogățește 
din perspectiva timpului și 
iși descoperă mereu alte 
fațete, uneori nebănuite. 
Asta mi s-a întimplat și 
mie in raport cu expe
riența mea hunedoreană. 
De fiecare dată, in decursul 
anilor, revenind lingă oa
menii furnalelor și oțelă- 
riilor, mi-a fost dat să 
observ, potrivit unor noi 
mutații săvîrșite în destinul 
lor, cite una din multiplele 
fațete ale hunedorenilor: 
elanul tineresc, responsabi
litatea comunistă, dăruirea 
în murică’, sentimentul nou
lui, nemulțumirea creatoa
re, spiritul lucid, maturiza
rea tehnică etc. Acum, dacă 
ar fi să trag o concluzie 
din toate realitățile in
vestigate, aș scoate in evi
dență un aspect care le

înglobează pe toate aces
tea, in mod legic și Istoric. 
Și l-aș numi drept mani
festarea unui fel de a fi, de 
a rămine romantic. Ro
mantic revoluționar.

Hunedoara a țișnit pe 
firmamentul primilor ani 
de construcție socialistă — 
miraculos ca o supernovă, 
astru ce ajunge aproape 
instantaneu de la apariția 
lui, la cea mai mare stră
lucire. Deși pe valea Cernei 
siderurgia se practică de 
mai bine de două milenii, 
incepind cu perioada dacică 
si oină la epoca industrială 
modernă, a înaltelor fur
nale. cetatea de foc a re
născut brusc. Iar prin anii 
1955—1956, cînd m-am po
menit pentru prima oară 
acolo, Hunedoara polari
za atenția întregii țări, ca

un avanpost hotărftor In 
bătălia industrializării. Mo
destele „uzine de fier" erau 
chemate, odată cu trece
rea lor in stăpînirea cla
sei muncitoare, să devină 
un centru industrial de 
prim ordin — capabil să 
furnizeze temelii de oțel 
întregii țări. Hunedoara a 
devenit în acei ani un șan
tier de vîrf, ci nd apo
geul muncii de construcție 
coincidea cu febra intrării 
în producție a noilor agre
gate, fapt care a presupus 
un neîncetat aflux de oa
meni, de pretutindeni, a- 
trași ca de un puternic 
magnet social.

Vasile
. NICOROV1C1

(Continuare în pag. all-a)

LA TAȘCA-BICAZ

Străpungerea unui tunel de aducțiune
Zilele acestea constructorii obiec

tivului hidroenergetic de la Tasca- 
Bicaz au trăit un important eveni
ment : străpungerea tunelului care 
străbate muntele Bistriței, de la 
Izvorul Muntelui si pină la lacul de 
acumulare al hidrocentralei de la

Bicaz. Tunelul de aducțiune Tașca- 
Bicaz va colecta în final anele a doi 
afluenți ai Bistriței. Apa va fi de
versată în lacul de retentie. fapt ce 
va permite salbei de hidrocentrale 
să-si sporească capacitatea cu 3,68 
la sută.

ARAD

Prin reducerea consumurilor specifice
In perioada care a trecut de la în

ceputul anului, prin aplicarea în 
practică a unor măsuri energice de 
reducere a consumurilor specifice în 
toate fazele proceselor tehnologice si 
la fiecare produs în parte, oamenii 
muncii din unitățile industriale ară-

dene au înscris în contul economiilor 
de materii prime, energie electrică si 
combustibili : 695 tone metal si pro
duse laminate din otel, peste 7 000 
kWh energie electrică. 6 700 tone 
combustibil conventional si 1 487 mc 
material lemnos. (Constantin Simion).

PROBLEME ACTUALE ALE CREAȚIEI LITERAR-ARTISTICE
,.s •
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Crede despre sine că este tm om simplu.
Și, aparent, este un om simplu. Incepind cu numele : 

Dumitru Mitică. Virsta 54 de ani. Locul de muncă : 
Șantierul naval Brăila. Meseria : lansator de nave. Stare 
civilă : căsătorit (soția lucrează la Spitalul nr. 1, iar 
fecioru-său e tehnolog navalist). în 1935 s-a angajat ca 
ucenic la un atelier mecanic de pe str. Stefan cel Mare. 
A luptat in Tatra. în 1947 a fost primit in partid, 
în același an s-a angajat pe șantierul unde-i si 
acum. Și-a cumpărat un apartament cu credit de la 
stat. Biografie simplă, așa 
este ? Sau cum spunea ci- 
neva : „Perfectul foarte sim- Off'ATI IDA F 
piu...". rivnlUnn la

Am scris insă: aparent. >. <.» »•—...
Totuși, cum să fie obișnuit,
simplu un om... cit o flotă ? Fiindcă Dumitru Mitică a 
lansat 167 de nave de diferite tonaje. A lansat șlepuri 
Si remorchere, șalande, macarale plutitoare, vase spe
cializate, impingătoare... „Pe 28 august 1973 am dat la 
apă pe -Coa‘lea->“. Data o ține mine pentru că a fost 
primul cargou de 4 500 tdw construit la Brăila. Au ur
mat -Azuga» și «Săcele», și... Acum circulă pe mările 
și oceanele lumii numeroase cargouri de acest tip și 
încă altele de 7 500 tdw. Aflați că zisul periplu 
fi existat dacă Dumitru Mitică ar fi comis cumva 
greșeală.

Cineva compara o lansare cu interpretarea unei 
fonii, iar pe șeful lansatorilor il compara cu omul de la 
pupitru. Nu-i tocmai așa. O orchestră nu riscă altceva 
decit o reluare (dacă-i la repetiție, si dacă vreun instru
mentist a introdus un diez inexistent in partitură), ori o

n-ar 
vreo

sun-

cronică proastă (dacă-i in fața publicului). Pentru lan
sarea unei nave nu ai cum face repetiții. O lansezi 
bine sau nu. La Brăila, o astfel de operație pare a fi 
simplă. (Șantierul de aici are cea mai modernă cală de 
pe tot cursul Dunării românești). Totul e automatizat, 
centralizat, legătura dintre echipieri se realizează prin 
radiotelefoane etc. etc. Dar un cargou de 4 500 tdw e 
înalt cit un bloc cu patru etaje : cel de 7 500 tdw cit 
altul cu șase. Lungimea, la ambele : peste 100 m. Ima- 
ginați-vă că doriți să transportați astfel de blocuri din- 

tr-un loc in altul. Greu, nu 2 
De pe uscat pe fluviu e si 
mai greu. Sub cargouri se 
introduc vagonete (352 de 
roți). Contează viteza curen
tului de apă. tasarea tere- 

...._____________ vîntului. modul cum s-a făcut
echilibrarea, sint o mulțime de factori care, obligatoriu, 
trebuie luați in calcul. O fi modernă instalația. Cine te 
asigură insă că in chiar clipele de mare tensiune nu se 
arde un tranzistor 2 Ori că nu se sparge o conductă 
hidraulică 2 Sau că nu cedează o supapă, un cablu, un 
manometru etc. ?

Și să spui „da lansăm, o să meargă". Si chiar să 
meargă, adică să excluzi oricare eveniment neprevăzut, 
înseamnă asta că ești un om simplu 2 Dacă da înseamnă 
că Dumitru Mitică — omul care a lansat pină acum o 
întreagă flotă — este un om simplu. Simplu ca... 167 
de nave.

nului. înclinația, viteza

Mircea BUNEA
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Orice mișcare literară este 
determinată, evident, de 
personalitățile creatoare ce 
o compun, de care-și leagă 
numele și prestigiul. Dar 
pe-sonalitătile in artă se 
nasc, nu se fac. cum se 
știe. Fără harul talentului, 
orice veleitate și orice vo
ință de a crea sint inutile, 
căci literatura nu este o 
profesiune decit după ce 
s-a probat a fi o vocație. 
Fără focul sacru al vocației, 
efortul de elaborare naște 
avortoni. Lucrul acesta fi
ind bine știut, finind de al
fabetul esteticii, se pune 
întrebarea, esențială, dacă 
personalitatea creatoare are 
un destin robinsonian, tră
iește și se hrănește din sine 
însuși, printr-un soi de auto- 
devorare? Sau, să punem 
altfel întrebarea : creatorul 
de literatură, chiar cel de 
geniu, se poate dispensa dc 
sprijinul (prin adeziune, dar 
și prin neadeziune, prin 
critică) al confraților, fie 
ei din aceeași branșă, fie 
critici sau afini ori iniția
tivele de acest gen pot in
tra în categoria „imixtiuni
lor", a lucrurilor dăună
toare ? Răspunsul la atari 
întrebări nu este, desigur, 
ușor de dat și. oricum, el 
poate fi validat și prin 
faptele de istorie literară. 
Si, în acest sens, putem 
anticipa că literatura noas
tră s-a dezvoltat, de la în
ceputurile ei moderne, în 
spiritul și în contextul u- 
nui democratism cultural

indiscutabil. „De altfel. în 
România, și in trecut scrii
torii mergeau să-și citească 
lucrările intii in fața con
fraților lor, in cenacluri. 
Chiar și lui Eminescu i 
s-au respins sau criticat 
poezii în cenaclu. De ce 
oare cei care vor să-1 ega

tici fascinați de cultul per
sonalității creatoare, consi
dera că „judecata cititori
lor peste o lucrare ii întă
rește durata", că „e nevoie 
să ne verificăm prin alții 
scrierea" și „frăția" gene
rației pașoptiste presupunea 
nu numai o solidaritate de

pectul lui Eminescu pentru 
opinia cenaclului, receptivi
tatea fată de părerea ce
lorlalți și desigur, mai pre
sus de toate, a lui Maio- 
rescu, raportul dintre ori
ginalitate și independență 
spirituală, pe de o parte, și 
„competența hotărîtoare în

„Enevoie sane verificam 
și prin alții scrierea" 

-------------------------- însemnări de Pompiliu MARCEA ----------------------------

leze pe Eminescu nu ar ad
mite ca inseși colectivele, 
confrații lor cu conștiința 
de astăzi, cu orientarea de 
astăzi, să-i ajute să-și vada 
minusurile operelor și să le 
îmbunătățească 7“ — arăta 
la recenta plenară a C.C. al 
P.C.R. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, subliniind astfel 
spiritul unei hotăriri și al 
unei metode de lucru per
fect compatibilă cu demo
cratismul societății noastre 
socialiste, cu drepturile și 
libertățile noastre reale, 
autentice.

Eliade Rădulescu, figură 
byroniană, ca atiția roman

idealuri, dar și o acceptare 
a confruntărilor reciproce, 
asa cum rezultă din cores
pondența lui Kogălniceanu, 
Eliade, Alecsandri și a ce
lorlalți. Cu totul elocvent 
ni se pare. în perspectiva 
timpului, momentul Juni
mii, al societății și cenaclu
lui cu acest nume, caracte
rizat prin predominanța 
spiritului critic. Un articol 
al lui Slavici, intitulat E- 
minescu și Junimea, publi
cat în 1909, este profund 
revelator pentru mentali
tatea componenților cena
clului. Se arată acolo res

materie de lucrare intelec
tuală", competență la rin- 
dul său ștrîns legată de o- 
biectivitatea judecății de 
valoare. Slavici, ca un bun 
cunoscător al activității din 
cenaclu, nu ezită să subli
nieze că ei mergeau acolo 
cu sentimentul că vor fi 
supusi unei drepte judecăți 
și. ca atare, se străduiau 
să corespundă exigen
telor ca în fața unui 
înalt for, colegial, însă nu 
mai puțin pretențios. Con
cluzia lui Slavici este aceea 
că cenaclul a jucat, prin 
dezbaterile sincere și ferme, 
un rol imens în destinul

creator al marelui poet t 

„Cu totul altul și fără în
doială mai puțin ar fi fost 
Eminescu dacă n-ar fi fă
cut parte din cenaclul lite
rar al Convorbirilor, care 
s-a infiintat anume din 
gindul de a ridica nivelul 
intelectual și moral al celor 
ce vin în atingere cu el".

Ideea că o scriere literară 
n-are decit de cîștigat din 
focul viu, stimulator al 
dezbaterilor breslei s-a con
tinuat și în cercurile ce au 
urmat și care au jucat un 
rol atit de important în 
promovarea literaturii noas
tre : Viața românească,
Sburătorul etc. Se știe ce 
tratament, consimțit, a su
portat Calistrat Hogaș din 
partea lui Ibrăileanu. Ace
lași lucru se poate constata, 
de data aceasta la Sbură
torul, în ceea ce o privește 
pe Hortensia Papadat Ben- 
gescu și exemplele s-ar pu
tea înmulți. Autoritatea lui 
Lovinescu, a lui Vladimir 
Streinu, Aderca și a altora 
la Sburătorul era atit de 
mare incit poeții ori proza
torii afiliați veneau acolo 
,.ca la niște duhovnici". 
Bineînțeles, a fost posibil 
și firesc ca anumite opinii 
să fie inoportune, uneori să 
descurajeze, alteori să cul
tive orgolii nejustificate, 
dar nici un istoric literar 
serios nu s-a îndoit vreo
dată de necesitatea, de ca
racterul benefic, construc-

(Continuare in pag. a IV-a)
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23 AUGUST 1944-moment de răscruce în destinele națiunii

* FORME Șl ASPECTE ALE
PROCESULUI REVOLUȚIONAR

NEÎNTRERUPT
Este bine cunoscut faptul că insu

recția armată din august 1944 a fost 
concepută de Partidul Comunist Ro
mân nu ca un punct terminus, nu ea 
o acțiune limitată la răsturnarea re
gimului de dictatură fascistă, ci ca 
începutul luptei pentru înfăptuirea 
unor transformări sociale adinei, al 
unor schimbări radicale, de structură, 
potrivit necesităților de progres ale 
societății românești. Avînd un conți
nut antiimperialist, insurecția a fost 
menită să ducă nu numai la elibe
rarea tării de 6ub jugul Germaniei 
hitleriste, dar și sâ deschidă calea 
pentru înlăturarea oricărei dominații 
imperialiste, pentru dobindirea unei 
reale independențe și suveranități na
ționale. Totodată, eliberarea națională 
era considerată de partid ca premisa 
majoră a eliberării sociale, a instau
rării unui regim cu adevărat demo
cratic, care să înfăptuiască vechile 
năzuințe de dreptate socială si viață 
mai bună a maselor largi ale celor ce 
muncesc.

în urmărirea acestor obiective, 
partidul și-a elaborat tactica de lup
tă. pornind de la condițiile economice, 
politice și sociale specifice României, 
evitind acțiunile pripite, salturile a- 
venturiste peste etape, apreciind rea
list stadiile de dezvoltare a societății 
si raportul forțelor de clasă.

toare si a partidului ei revoluționar.
Tocmai în această optică, partidul, 

concomitent cu organizarea activită
ții sale in noile condiții de legalitate, 
a trecut, imediat după 23 August 
1944, la desfășurarea unei vaste acti
vități politice de mobilizare și orga
nizare a maselor largi.

Ca obiective imediate de luptă, 
P.C.R. a stabilit participarea cu toate 
forțele la războiul antihitlerist, de
mocratizarea tării. înfăptuirea refor
mei agrare — obiective care răspun
deau cerințelor etapei antifasciste si 
burghezo-democratice a revoluției și 
care puteau atrage în lupta revolu-

consecvent corespunzător intereselor 
maselor largi populare.

Un element de originalitate al tac
ticii partidului în acea perioadă l-a 
constituit faptul că. tinînd seama de 
complexitatea si caracterul ascuțit al 
luptei de clasă, el s-a pregătit pen
tru toate formele de luptă — atît 
pașnice, cît si nepasnice. Astfel, am- 
plificînd continuu legăturile cu ar
mata, închegate încă în perioada pre
gătirii si înfăptuirii insurecției din 
august 1944. P.C.R. a reușit să atra
gă de partea forțelor democratice 
atît masa ostașilor, cît si numeroși 
generali si ofițeri patrioti. Ca urrna-

rească legături trainice cu 
cu masa largă a ostașilor și 
de conducere, fiind astfel în 
înlăture orice împotrivire a reacți- 
unii.

Se cuvine remarcată, de asemenea, 
elasticitatea cu care Partidul Comunist 
Român a știut să folosească diferitele 
forme de luptă, corespunzător evo
luției raporturilor de clasă. Astfel, 
in perioada ce â urmat insurecției 
armate, accentul a fost pus ne orga
nizarea unor ample acțiuni politice 
de masă, de o inaltă combativitate 
— uriașul șuvoi al demonstrațiilor 
populare prin care masele devenise-

Originalitate și spirit creator

armata, 
cadrelor 
stare să

în politica partidului de transformare 
revoluționară a societății românești

Astfel, partidul a ținut seama de 
faptul că revoluția burghezo-demo- 
craticâ încă nu fusese desăvirsitâ în 
România, mentinîndu-se încă impor
tante rămășițe feudale la sate. Toto
dată. partidul a avut în vedere îm
prejurarea că datorită stării de îna
poiere economică, clasa muncitoare 
nu ounoscuse încă o amplă dezvol
tare numerică. Au fost luate în con
siderare. de asemenea, nivelul gene
ral al conștiinței politice a maselor, 
urmările dominației de decenii a re
gimului burghezo-moșieresc 
a dictaturii fasciste.

în aceste condiții, partidul 
ciat că răsturnarea dictaturii 
nu putea deschide imediat, chiar ,,de a 
doua zi". poarta revoluției socialiste. 
Considerlnd că existau condițiile o- 
biective favorabile dezvoltării luptei 
antifasciste intr-o largă mișcare re
voluționară pentru profunde trans
formări economice si sociale. P.C.R. a 
apreciat că acest proces trebuie să 
aibă loc gradual, pe etape, pe mă
sura consolidării forțelor democrati
ce. populare, a ridicării nivelului lor 
de conștiință, a unirii lor tot mai 
slrinse sub conducerea clasei munci-

si apoi

a apre- 
fasciste

tionară cele mai largi si mai diverse 
forte sociale — respectiv, alături de 
clasa muncitoare, masele țărăni
mii. care forma marea majorita
te a populației, intelectualitatea, na
ționalitățile conlocuitoare, iar ca 
formațiuni politice, acele partide sau 
grupări desprinse din cadrul parti
delor burgheze care se pronunțau 
pentru dezvoltarea democratică, pro
gresistă a tării.

Tocmai in acest fel s-a închegat 
un larg front al forțelor democratice 
— așa-numitul Front Național De
mocrat — care a unit, de fapt, sub 
conducerea Partidului Comunist 
Român covîrșitoarea majoritate a 
poporului.

Un rol esențial în făurirea acestei 
largi unități populare l-a avut poli
tica partidului de întărire a unității 
clasei muncitoare, prin dezvoltarea 
colaborării dintre comuniști si socia
liști. respectiv dintre Partidul Comu
nist si Partidul Social-Democrat în 
cadrai Frontului Unic Muncitoresc, 
încheiat încă înainte de eliberare, 
precum si prin organizarea sindica
telor unice. Clasa muncitoare unită 
a putut astfel să-si afirme tot mai 
puternic rolul conducător în revolu-r 
tie. să asigure desfășurarea ei in mod

re. concomitent cu participarea activă 
pe front, in luptele duse alături de 
armata sovietică pentru eliberarea 
întregului teritoriu al tării si apoi 
pentru eliberarea Ungariei si Ceho
slovaciei pînă la victoria finală asu
pra Germaniei hitleriste. armata ro
mână a sprijinit lunta maselor popu
lare. cercurile reacționare fiind puse 
in imposibilitate de a o folosi Îm
potriva procesului revoluționar. în 
același timp, partidul a urmăriț și 
asigurat înarmarea maselor populare. 
Formațiunile patriotice de luptă, care 
au avut un rol important în insurec
ția din august 1944. nu numai că nu 
au fost dezarmate si dizolvate, așa 
cum cereau reprezentanții cercurilor 
reacționare din guvern, ci, dimpotri
vă. au fost reorganizate si întărite, 
în ajunul lui 6 martie 1945. aceste 
formațiuni cuprindeau circa 70 000 de 
combatanți. îndeosebi muncitori din 
fabrici. Experiența României a pus 
în mod pregnant în evidentă cit este 
de important ca în lupta pentru pro
funde transformări sociale, mișcarea 
revoluționară bazîndu-se pe o largă 
mobilizare a maselor, în primul rînd 
pe acțiunea unitară a clasei munci
toare. aliată cu țărănimea, dis'pnnind 
de o forță militară proprie, să-și fău-

ră stăpine pe stradă, confiscarea si 
împărțirea pămînturilor moșierești 
de către țărănime, cu sprijinul mun
citorilor. izgonirea primarilor și pre
fecților reacționari si instalarea în 
fruntea organelor administrative lo
cale a reprezentanților forțelor de
mocratice. In focul acestor ample 
acțiuni de luptă s-a consolidat tot 
mai puternic unitatea forțelor demo
cratice populare, s-a schimbat tot 
mai mult raportul de forțe în favoa
rea lor. cercurile reacțiunii pierzînd 
poziție după poziție și rămînînd din 
ce în ce mai izolate. Tocmai in a- 
ceste condiții, sub presiunea valului 
uriaș al luptei populare, a devenit 
posibilă instaurarea, la 6 martie 1945, 
a primului guvern cu adevărat de
mocratic din istoria tării — guvernul 
revoluționar democratic cu pronunțat 
caracter muncitoresc-tărănesc — u- 
riasă victorie a forțelor populare, 
conduse de Partidul Comunist. 
După cum arăta tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, „instaurarea guvernu
lui de la 6 martie nu a fost un act 
politic intîmplător sau efectul unei 
simple conjuncturi, ci rezultatul unor 
erîncene bătălii de clasă, revoluțio
nare. duse cu arma in mină, in care 
au ieșit victorioase clasa muncitoare.

forțele revoluționare, democratice, 
care, in strinsă unitate, au reușit să 
lichideze împotrivirea înverșunată a 
reacțiunii si să cucerească, pe cale 
revoluționară. Duterea Dolitică în 
stat".

în continuitatea neîntreruptă a 
dezvoltării procesului revoluționar, 
în perioada care a urmat, consoli
darea continuă a pozițiilor clasei 
muncitoare in viata poljtică si so
cială a tării. întărirea alianței munci- 
torești-tărănești in condițiile legife
rării reformei agrare. cimentarea 
unității tuturor forțelor democratice 
și progresiste, progresele realizate in 
redresarea si dezvoltarea economiei 
au dus la schimbarea radicală a 
raportului forțelor de clasă. Victoria 
strălucită obținută de Blocul Parti
delor Democratice in alegerile parla
mentare din 1946 a evidențiat cît se 
poate de concludent baza socială lar
gă pe care se sprijinea guvernul de
mocratic. compromiterea si izolarea 
totală de mase a partidelor burgheze 
reacționare. Tocmai în aceste condiții 
a devenit posibil ca. într-un răstimp 
istoric scurt si fără convulsii sociale, 
să se facă următorii noi pași mari 
înainte pe calea desfășurării proce
sului revoluționar, să fie înlăturate 
ultimele vestigii ale dominației po
litice a vechiului regim, să fie abo
lită monarhia si să se proclame Re
publica la 30 decembrie 1947, 
ceea ce a marcat cucerirea întregii 
puteri politice de către clasa munci
toare și aliatii săi. trecerea intr-o 
nouă etapă a revoluției, revoluția so
cialistă.

în perspectiva istorică, momentele 
23 August 1944, 6 Martie 1945. 30 De
cembrie 1947 apar ca verigi ale unui 
proces revoluționar unic, care a dus la 
înlăturarea claselor exploatatoare de 
la cîrma tării si instaurarea puterii 
politice a celor ce muncesc. în frun
te cu clasa muncitoare. Iar ceea ce a 
făcut posibilă această desfășurare 
neîntreruptă a revoluției, fără des
părțiri stricte în timp, fără stagnări 
sau „pauze" între diferitele ei etape 
— antifascistă, burghezo-democrati- 
că. socialistă — a fost strategia și 
tactica Partidului Comunist Român, 
adecvată particularităților tării, ne
cesităților fiecărei etape istorice, ca
pacitatea sa de a realiza unirea, sub 
steagul revoluției, a tuturor forțelor 
democratice, progresiste ale societății 
românești.

Ada GREGORIAN

în fotografie: Aspect de pe șantierul noilor hoteluri ce vor îmbogdți 
zestrea edilitară a stațiunii Herculane

Se îmbogățește zestrea
edilitară a stațiunii

le. în prezent, pe lîn
gă băile propriu-zise. 
stațiunea dispune de 
o policlinică modernă, 
secții de electro si hi- 
droteraoie dotate cu 
aparatură si instalații 
perfecționate, secții de 
inhalatii și aerosoli, 
cabinete de recupera
re a aparatului loco
motor. strand si bazi
ne cu apă termală, 
teren de sport, casă 
de cultură, bibliotecă, 
cinematograf etc. în 
ultimul deceniu, noile 
edificii si dotări au 
transformat vechea a- 
șezare cu aspect pro
vincial intr-o stațiune 
modernă si capabilă 
să asigure tratamente 
în tot cursul anului, 
în 1968 s-a dat aici în 
folosință un mare 
complex sanatorial 
„Hercules". cu 500 
locuri, iar în anul tre
cut s-a construit un 
nou complex sanato
rial cu 300 locuri. 
Noul complex este 
amplasat pe malul 
Cernei. peste vechile 
băi romane si dispu
ne de o bază terapeu
tică ultramodernă, 
Discing terapeutică, 
instalații adecvate, sa
lă polivalentă si al
tele. . Anul acesta a 
fost dată în folosință 
si o nouă capacitate 
de cazare cu 360 de 
locuri.

Noul complex hote
lier .,Diana", constitu
ie, de asemenea, o 
premieră a acestui 
an. Directorul 
țiunii Herculane, 
Cristescu, un
nâr inimos si între
prinzător. ne-a spus :

Herculane

Hunedoara, ștafetă

Aflată pe frumoasa 
Vale a Cernei. la a- 
dăpostul masivului 
Domogled. într-un cli
mat de nuanță medi
teraneană. si benefi
ciind de priveliști de 
un pitoresc inedit, 
stațiunea Herculane a 
ajuns 
vîrstă 
două 
sale 
cu efecte terapeutice 
in tratarea afecțiuni
lor cronice ale apara
tului locomotor, au 
fost cunoscute si fo
losite încă de pe vre
mea romanilor. care 
au dat stațiunii denu
mirea 
Herculi 
„sacre", 
de aici 
folosite, 
pere, secole la 
Despre 
vorbesc 
mente
Stațiunea cunoaște o 
anumită dezvoltare în 
secolul trecut. cînd 
s-au construit aici cî
teva băi si așezări sa- 
natoriale în jurul sta
tuii lui ..Hercules".

Dar cea mai puter
nică înflorire a sta
țiunii a avut loc abia 
in anii construcției so
cialiste. Pe baza unor 
ample studii si cerce
tări de specialitate 
s-au stabilit efectele 
terapeutice ale apelor 
si climatului pentru 
tratarea bolnavilor în 
tot timpul anului. Au 
fost făcute noi captări 
de izvoare de ape ter
mosulfuroase. saline, 
magneziene si ușor 
radioactive, precum si 
de apă minerală folo
sită în cură externă 
(băi), aerosoli si alte-

la venerabila 
de aproape 

milenii. Apele 
termosulfuroase.

de „Ad aquas 
sacras". Apele 
tămăduitoarei 
au fost apoi 
fără intreru- 

rînd. 
miracolul lor 
multe docu- 

ale. vremii.

sta-
Ilie
ti

a tradiției muncitorești
(Urmare din pag. I) pentru pro- 

efl-
noilor veniti 

din matca plu-
Marea majoritate a 

erau țărani, desprinși 
găritului milenar, cu o extraordinară 
capacitate de a-și însuși noile mese
rii de constructori si siderurgiști. 
Cite cadre de valoare ale industriei 
românești n-au îmbrăcat, mai întîi. 
salopeta albastră de brigadier 1 Hu
nedoara otelului a selectat pe cei mai 
buni, pe cei mai curajoși si mai 
pricepută punîndu-i la proba atît de 
dificilă a pionieratului tehnic. Difi
cultatea nemaipomenită consta în 
aceea că cei prezentați la examen, 
fără prea multă carte ori pricepere 
intr-ale tehnicii, trebuiau să pună în 
funcțiune agregate moderne, nemai
cunoscute în tară, ca mărime si com
plexitate industrială. Un lung șir de 
furnale, de cuptoare, de laminoare 
preluate „din mers" de la construc
tori. Si se poate spune, din perspec
tiva zilei de azi. că această genera
ție de pionieri a confirmat din plin 
încrederea acordată, a demonstrat 
minunatele capacități ale noilor de
tașamente muncitorești. Căci. în con
dițiile de atunci ale României, 
a face industrie — și mai ales 
industrie grea — însemna a 
face revoluție socialistă. Pentru a 
înțelege ce înseamnă asta trebuie 
să cunoști și să înțelegi condițiile 
concrete și atmosfera acelor ani. 
cind cuvîntul „imposibil" avea de 
partea lui „argumentele" de care se 
agață întotdeauna mentalitatea în
vechită. conservatoare. Dar foștii 
plugari și foștii ciobani au dovedit 
că pot construi si pune în mișcare 
o industrie modernă, complexă, tre- 
cînd peste toate uriașele dificultăți 
ce le stăteau în cale. O geneză in
dustrială. dar și o geneză umană 
fără precedent, care demonstra forța 
procesului revoluționar condus de 
comuniști. Atunci si așa s-a născut 
spiritul hunedorean : aliaj dintre 
abnegație și romantism revoluționar ; 
conștiința că nimic nu poate fi mai 
presus de lupta pentru socialism, 
pentru înflorirea țării.

Așa S-a născut tradiția Hunedoa
rei socialiste. Din conștiința respon
sabilității muncitorești. Și astăzi, ca 
în anii de pionierat, la Hunedoara, 
indiferent de secție sau loc de mun
că. auzi invariabil : „Patria are ne
voie de oțel", „trebuie să dăm tării 
oțel mai mult și mai bun". O șta
fetă a tradiției muncitorești — ne
schimbată în esență, dar mereu îm
bogățită si dusă mai departe, potri
vit sarcinilor tot mai cutezătoare 
stabilite de partid. Oțelul este legă
tura nemijlocită a hunedoreanului 
cu Patria. Din cauza asta i-a plăcut 
să-și supranumească orașul : „Ini
ma de foc a Patriei". Și atunci, mai 
e nevoie de a argumenta de ce oțe
lul hunedorean. destinat înfăptuirii 
tuturor marilor noastre obiective în 
cincinalul revoluției tehnico-știinti- 
fice. poate constitui scopul „personal" 
al oamenilor marelui combinat, de- 
clanșînd necontenit elan si initiati
ve ? De aceea 
rean al clasei 
in 
a 
din

deceniile 
constituit 

acela

detașamentul hunedo- 
muncitoare, maturizat 
revoluției socialiste, 
și constituie unul 

avanposturi în care

bătălia pentru nou. 
greș tehnic, pentru o i naltă 
cientă economică e purtată neconte
nit. cu o voință exemplară. Si. în 
fapt, numeroasele initiative, genera- 
lizînd experiențe înaintate, reflectă 
conștiința comunistă a hunedorenilor 
devenită ea însăși cea mai prețioasă 
și inepuizabilă forță de producție din 
cîte s-au călit în cetatea lor de foc.

în acest spirit, de creație eferves
centă. Hunedoara a continuat să edi
fice noi secții utilate modern și să 
le modernizeze din mers chiar si pe 
cele care, cu un deceniu sau două 
in urmă, au reprezentat „premiere" 
si „vârfuri" în siderurgia românească. 
Datorită acestui fapt, cincinalul re
voluției tehnico-stiintifice a putut fi 
întîmpinat cu conștiința necesității 
unor mutații calitative. însă nu atît 
peisajul tehnic in permanentă si 
surprinzătoare metamorfoză mi-a 
captat interesul, cu prilejul ultimei 
vizite (fiindcă, la urma urmei, cu a- 
semenea schimbări sîntem obisnuiți). 
ci felul de a fi al hunedorenilor. 
gata să facă față noilor cerințe cu 
înțelegere lucidă, competentă profe
sională și voință de a acționa ener
gic. Am discutat cu tineri din cea 
mai nouă promoție care mi-au argu
mentat prin fantele si eforturile lor 
că „tehnica nouă cere o necontenită 
adaptare, o permanentă școlarizare". 
Am întîlnit meșteri în vîrstă. dar cu 
același suflet generos din „anii de 
pionierat", care fac totul pentru a 
sprijini năzuința tinerilor de a-și ri
dica gradul de calificare, pregătirea 
culturală cu ajutorul liceului sau al 
cursurilor tehnice.

O altă realitate semnificativă a 
Hunedoarei de azi o constituie adin- 
cîrca democrației muncitorești. în 
spiritul de răspundere si exigentă al 
Congresului consiliilor 
muncii. Astfel, peste tot am auzit și 
am văzut actionindu-se pentru de
mocratizarea deciziilor, ceea ce pre
supune consultări permanente, schimb 
de opinii între muncitori, tehnicieni 
si maiștri. întărirea simțului de răs
pundere fată de soarta producției. 
Vorbind despre vasta muncă de co
ordonare a răspunderii tuturor celor 
de pe fluxul metalului, cineva a fo
losit o expresie plastică : „potrivirea 
ceasornicului".

Intr-adevăr, Hunedoara a evoluat 
impresionant, s-a maturizat. își de
finește munca în termeni noi, mo
derni, exactă Dar. oare. între timp, 
romantismul nu a evoluat si el. că- 
pătînd luciditate, rigoare, precizie ? 
Azi. ș fi romantic nu mai înseamnă 
a vorbi despre viitor în termeni vagi 
si sentimentali. Astăzi romantismul, 
adevăratul romantism revoluționar, 
se cere descifrat din faptele si gîn- 
direa celor care cutează să explore
ze cu fervoare teritoriul încă nebă
tătorit al progresului tehnic, al solu
țiilor ingenioase, al inițiativelor care 
înnoiesc munca celor din jur. Iar 
acest teritoriu social se află nu nu
mai în Hunedoara flăcărilor, ci pre
tutindeni unde eroica noastră clasă 
muncitoare îsi exercită misiunea isto
rică de a conduce societatea româ
nească pe dramul perpetuu înnoitor 
al revoluției socialiste.

oamenilor

.,Acest nou si modern 
complex care comple
tează în chip fericit 
zestrea stațiunii, are 
400 de locuri in cele 
zece niveluri ale sale ; 
fiind prevăzut cu toa
te dotările poate riva
liza cu orice edificiu 
similar. Are o piscină 
terapeutică, o sală po
livalentă. saună, două 
restaurante cu terase, 
o terasă special ame
najată pentru plajă, , 
în 1978, stațiunea 
noastră va sărbători 
1 825 de ani de la pri
ma atestare documen
tară. De pe acum, am 
început_ ... pregătirile. 
Pînă la sfîrșitul aces
tui an se vor da in 
folosință un nou com
plex senatorial cu 400 
locuri, o centrală ter
mică zonală. un ștrand 
termal si altele. Pe 
lîngă acțiunile de mo
dernizare întreprinse 
la pavilioanele vechi, 
s-a trecut la moderni
zarea pavilionului 12 
cu 100 locuri ; pavi
lioanele 3 si 4 se vor 
transforma într-un 
complex sanatorial, 
..Apollo", dotat cu tot 
ce este necesar".

în anii următori se 
vor continua forările 
pentru noi captări de 
izvoare tămăduitoare 
Si. firește, se vor da 
în folosință noi baze 
de cazare si trata
ment. ceea ce va 
face ca stațiunea Her
culane să fie solicita- 

. tă și preferată de tot 
mai multi 
toată tara 
hotare.

oaspeți din 
si de peste

MANOLEDumitruNOI APARATE ELECTROCASNICE
■ în ultimul timp, în magazinele 
și raioanele specializate ale co
merțului de stat au apărat nu
meroase aparate electrocasnice. 
care ușurează și măresc eficien
ța muncii în gospodărie, fiind 
totodată igienice și economice.

Pentru prepararea fripturilor 
există două tipuri de grătare e- 
lectrice : „Practic-Gri le" și apa
ratul de. prăjit universal „Super- 
gri.l". Aparatele sînt ușor de mi- 
nuit, prăjesc uniform.

Pentru o aerisire perfectă a 
bucătăriilor, ventilatorul de 
geam tip V.G. 2 este deosebit de 
eficace. Ușor de montat in sticla 
geamului, se pune în funcțiune 
prin racordarea la rețeaua de e- 
nergie electrică pentru tensiunea 
de 220 V. într-o oră de funcționa
re, ventilatorul V.G. 2 consumă 
curent în valoare de 0,01 lei.

Un nou tip de fier de călcat 
electric, „Vapoterm 1 000", este 
dotat cu un rezervor de apă, care 
asigură aburirea în timpul căl
catului. Datorită termoregulato- 
rului se stabilește temperatura 
necesară potrivit tipului de ma
terial : plastic, mătase artifici
ală, mătase naturală, lînă, bum
bac sau in. Un alt fier de călcat 
electric este denumit „Voiaj".

„Exercitați-vă cu inaltă competen
tă și probitate mandatul încredințat 
de societate — se spune in Chemarea 
consfătuirii pe tară a unităților de 
control al oamenilor muncii — si ac
ționați cu energie pentru dezvoltarea 
spiritului gospodăresc, afirmarea cin
stei si demnității proprii celor ce 
muncesc, militind neabătut pentru 
respectarea si aplicarea riguroasă a 
legalității socialiste în toate sectoa
rele de activitate legate de înfăptui
rea politicii partidului de creștere a 
nivelului de trai al întregului ponor!"

Acționează pretutindeni în acest 
spirit unitățile de control al oame
nilor muncii ? Sînt ele ajutate si în
drumate pentru a-si îndeplini cu 
maximă eficientă mandatul încredin
țat ?

în cele ce urmează ne vom opri 
asupra activității desfășurate in ul
timul timp de către echipele de con
trol al oamenilor muncii din muni
cipiul Tg. Jiu.

O primă constatare : s-a intensifi
cat si se exercită cu rezultate mai 
bune controlul în unitățile producă
toare de bunuri de consum. Aici 
realizează, asa cum s-a indicat 
consfătuire, o unire a forțelor 
control proprii din întreprinderi
cele ale echipelor organizate de Con
siliul local al Frontului Unității So
cialiste. „Prezenta echipelor de con
trol al oamenilor muncii a devenit. în 
ultima vreme — ne spune ing. A. 
Druță, directorul tehnic al combina
tului de prelucrare a lemnului — o 
obișnuință și o necesitate. Faptul că 
echipele sînt alcătuite din specialiști 
și muncitori cu inaltă calificare se 
simte din plin. Ultima oară, de pildă, 
controlul ne-a atras atenția asu
pra posibilităților de a îmbună
tăți calitatea finisajului. Astăzi 
sîntem pe cale de a monta o insta
lație care va asigura o întindere uni
formă a lacului pe întreaga suprafa
ță a mobilei". O altă apreciere apar
ține tovarășului Iuri Dedeșin, ingi- 
ner-șef al întreprinderii de panifica
ție și morărit : „Intervențiile insis
tente și argumentate ale echipelor de

control ne-au determinat sa mărim 
sortimentele de panificație cu încă 
10, între care și dietetice".

Am fi fost bucuroși să consemnăm 
și în continuare asemenea aprecieri 
în sectorul bunurilor de consum. Dar 
iată răspunsurile primite. „N-am 
moi fost vizitați de echipele de con
trol de un an de zile" (Fabrica de 
confecții). „Nouă nu ne-au pășit pra
gul niciodată" (Fabrica de țigarete).

in data de... se va soluționa
pină la data de...“. Așa s-a procedat 
in cazul unor sesizări referitoare la 
igienizarea bucătăriilor, repararea 
utilajelor frigorifice și aducerea de 
noi utilaje, intimizarea unor unități 
(„Modern"), dezvoltarea altora în ra
port cu necesitățile („Favorit"), în
ființarea unei case de comenzi, creș
terea numărului de unități de pati
serie și cofetărie.

LA TÎRGU JIU

pitești Ospătarii moderne in noile zone industriale
La Pitești, la complexul co-' 

mercial Găvana s-a înființat o 
ospătărie modernă, cu autoser
vire, pentru angajații și lucrăto
rii din marea zonă industrială de 
nord a municipiului. Totodată, 
sînt rezervate și locuri pentru co
pii, bătrîni, turiști. Meniurile, 
preparate de un personal cu 
înaltă calificare, au prețuri con
venabile. Se oferă ciorbe de 
porc, legume, perișoare, de bur
tă, supe, precum și tuslama. to
cană. cîrnați cu varză și fasole. 
Totodată, există aici și preparate 
reci — fasole bătută, chiftele, fi
cat prăjit și saramură de pește, 
salate de zarzavaturi, ceai, cafea, 
băuturi răcoritoare, prăjituri, 
preparate dietetice. La fiecare 
meniu se poate consuma și cîte 
o sticlă de bere rece. Mîncarea 
este servită într-o sală spațioasă, 
curată și bine aerisită, la mese de 
4 persoane, cu fețe de masă albe. 
„Mîncarea este bine pregătită" 
— ne spun muncitorii Alexan
dru Cătănoiu și Constantin O-

prescu de la stația de utilaj 
greu, vecină cu ospătăria, pre- 
zenți aici în salopete în pauza de 
masă de la ora 12. „Pentru a 
face față cerințelor — spune Oc
tavian Capanu, directorul 
I.C.S.A.P. — Pitești, la numai 
4—5 zile după deschidere am 
fost obligați să dublăm persona
lul de servire. Am întreprins 
noi măsuri de diversificare a 
produselor de bucătărie și co
fetărie, de aprovizionare cu ră
coritoare, fructe, de dotare cu 
utilaje moderne. După modelul 
de aici vom înființa unități si
milare în cartierele Găvana II, 
Trivale, Războieni, precum și in 
toate centrele puternic aglome
rate — Gară, Autogara etc. Ape
lăm, în acest sfens, la municipa
litate pentru a ne pune la dis
poziție mai grabnic fostele lo
caluri comerciale ce au în pre
zent o altă destinație".

Gheorghe CÎRSTEA 
corespondentul „Scînteii"

se 
la 
de 
cu

verbale întocmite in aceasta perioa
dă'? Nimeni nu știe..

Am dorit să verificăm modul în 
care îsi desfășoară activitatea con
trolul oamenilor muncii și în alte 
sectoare stabilite de lege, cum ar fi 
unitățile prestatoare de servicii (în 
special ale cooperației meșteșugă
rești). de construcții de locuințe și 
reparare a fondului locativ, de uti
lizare a bazei materiale a culturii

Cit de eficientă este... eficiența echipelor 
de control al oamenilor muncii?

SESIZĂRI SOLUȚIONATE SI PROCESE VERBALE UITATE
a a

„Sîntem unitate nouă și ar fi fost de 
un real sprijin un control din afară" 
(Fabrica de sticlărie si menaj).

Eficiența activității unităților de 
control al oamenilor muncii se re
simte însă în mod vizibil și în alte 
sectoare : comerț, sănătate, protecție 
a mediului înconjurător. în aceste do
menii, echipele își exercită mandatul 
în mod permanent, asigurînd. în ge
neral, cel puțin un control pe lună. 
Dar nu numai atît. Frecvența con
troalelor determină — atunci cînd 
sînt efectuate temeinic, cînd consta
tările sînt analizate în spiritul legii 
— și eficiența activității lor. în drep
tul celor 30 de propuneri făcute, in 
ultimele șase luni, unităților între
prinderii comerciale de stat pentru 
alimentație publică (director D. Mus- 
toiu) nu mai apar apostile de genul 
„am luat la cunoștință", ci aseme
nea răspunsuri precise : „S-a rezolvat

Există peste tot o asemenea înțe
legere a rolului social al controlului 
oamenilor muncii ? Redăm — spre 
edificare — următoarea situație :

— Cîte propuneri și sesizări ați 
primit anul acesta de la echipele de 
control al oamenilor muncii ? Di
rectorul I.C S. Mixtă Tg. Jiu, Dan 
Morega, stă o clipă pe gînduri, apoi 
adaugă : „Multe, foarte multe, dar 
evidența rezolvării lor o ține tova
rășul Gh Biriș, șeful biroului plan, 
EI ar putea să vă dea unele date mai 
exacte". Am cercetat și noi această 
evidență în „registrul de urmărire" 
nu apar decît circa 30 sesizări, în timp 
ce din evidența consiliului local al 
sindicatelor rezultă că în unitățile 
I.C.S Mixtă activează 60 de echipe, 
care au efectuat, în primele 6 luni, 
peste 200 de controale. Unde or fi 
zăcind cele peste' 200 de procese-

de masă, de gospodărire a parcu
rilor si zonelor verzi etc. A tre
buit să ne oprim în pragul inten
țiilor pentru simplul motiv că in 
nici unul din aceste sectoare nu și-a 
făcut în acest an apariția nici mă
car o singură echipă de control al 
oamenilor muncii (?!). Or, acest lucru 
arată cît de necesar este ca. înain
te de a controla pe alții — sau mai 
bine-zis tocmai pentru a-i controla 
în mod eficient — însuși controlul 
oamenilor muncii trebuie să fie mai 
atent îndrumat si controlat.

— Această cerință a fost sesizată 
si de către Consiliul municipal al 
Frontului Unității 
vea să ne spună, 
anchete. Gheorghc 
consiliului local al 
fel. la sfîrșitul lunii iunie 
organizată o analiză cu reprezentan
ții tuturor organizațiilor de masă si

Socialiste — a- 
în finalul acestei 
Pop. președintele 
sindicatelor. Ast- 

a fost

obștești, ai unităților de control al 
oamenilor muncii. In cadrul acestei 
analize, odată cu generalizarea ex
perienței bune si criticarea neajun
surilor. s-au stabilit și cîteva mă
suri organizatorice menite să asi
gure activizarea echipelor în toate 
sectoarele. Așa. de pildă, sarcina de 
președinte al comisiei de coordona
re a activității echipelor cetățenești 
a fost încredințată vicepreședinte
lui consiliului municipal de control 
muncitoresc. Aceeași măsură a fost 
stabilită si la nivelul întreprinderi
lor în care reprezentanții obștii au 
mandat de control. în acest fel se 
va asigura atît o mai bună colabo
rare cu controlul muncitoresc, cît si 
o îndrumare mai eficientă, compe
tentă. a echipelor de control 
obștesc. Alte măsuri stabilite vi
zează completarea — pînă la 
sfîrsitul acestui trimestru — a tu
turor echipelor si constituirea de e- 
chipe noi în sectoarele în care pină 
acum controlul oamenilor muncii a 
acționat mai puțin sau deloc. S-au 
alcătuit, de asemenea, grafice de 
control pînă la sfîrsitul anului. în 
care o pondere mare o au controa
lele tematice, dirijate, care vor fi 
efectuate împreună cu controlul mun
citoresc Si celelalte organisme de 
control.

Măsurile stabilite de către consi
liul municipal al Frontului Unității 
Socialiste sînt 
dacă ele 
așteptare 
acum ca 
duse în 
în cel mai scurt timp forțele con
trolului oamenilor muncii, pentru c* 
acesta să devină — asa cum s-a sub
liniat la Consfătuirea pe tară din 
februarie a.c. — un instrument pu
ternic prin care oamenii muncii 
participă nemijlocit la conducerea si 
rezolvarea treburilor de interes ob
ștesc.

de apreciat. Chiar 
vin dună o perioadă de 
cam lungă. Esențial este 

ele să fie urmărite și tra- 
viată. pentru a revitaliza

C. PRIESCU 
Dumitru PRUNA 
corespondentul „Scînteii'
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RADIOGRAFII ALE ONOR INVESTITA RESTANTE
De ce sînt rămase în urmă ?
Cum se acționează pentru redresare?

în orașul Tulcea se află în construcție o serie de noi capacități 
productive aparținind combinatului metalurgic și șantierului naval. 
Ele sînt destinate, pe de o parte, să sporească și să diversifice pro
ducția de alumină, feroaliaje, produse magneziene ș.a. a combinatu
lui metalurgic, in timp ce la șantierul naval vor prinde contur, 

in strinsă concordantă cu programul de dezvoltare a construcției 
românești de nave, două noi și importante capacități — una pentru 
construcția.. iar cealaltă pentru reparația navelor.

Cînd se pierd 6 luni 
nu-i de mirare 

că se întirzie...
Mult timp lucrările de construcții- 

montaj de la aceste importante in
vestiții au evoluat nesatisfăcător, in 
cursul anului trecut șl în primele 
luni din acest an. nivelul realizări
lor situîndu-se sistematic si intr-o 
proporție considerabilă sub prevede
rile din graficele de execuție. Prin
cipala cauză care a determinat apa
riția și persistenta unor restante de 
amploare pe cele două mari șantiere 
este legată de slaba pregătire a a- 
cestor investiții, reflectată prin în- 
tirzierea apreciabilă cu care s-a fi
nalizat procesul de elaborare a pro
iectelor de execuție pentru noile ca
pacități planificate.

Specialiști ai Institutului IPROMET 
din București și cei ai Institutului 
de proiectare pentru construcții de 
mașini (I.P.C.M.) din București — 
proiectanții generali ai lucrărilor de 
la combinatul metalurgic si. respec
tiv, șantierul naval — au intirziat 
luni de zile cu definitivarea unor so
luții constructive principale, fără de 
care au fost practic imposibile ata
carea lucrărilor de bază și, apoi, de
rularea activității de construcții- 
montaj cu ritmicitate sporită, potri
vit prevederilor mobilizatoare ale 
planului. Nu s-ar fi ajuns la o ase
menea situație, dacă proiectanții de 
Ia IPROMET nu se bazau pe con
cluzii formulate cu cîțiva ani in ur
mă, asupra comportării terenului de 
fundare și. dimpotrivă, ar fi făcut 
din nou și la timpul cuvenit, așa 
cum era firesc, studii geotehnice co
respunzătoare. Din păcate, nici un 
moment conducerea institutului men
ționat nu a desprins concluziile cu
venite, iar din această cauză, „isto
ria" s-a repetat și la alte capacități. 
Consecința ? în majoritatea lor, lu
crările de la combinatul metalurgic 
au început cu o întîrziere cuprinsă 
între 5 și 6 luni.

Stinjeniți serios de lipsa unor do
cumentații de execuție de bază, con
structorii au acționat lent, sub ce- 

; rinte si sub posibilități. Dar, pe 
; lingă greutățile reale întâmpinate 
; — dintre care cea mai mare a 
1 constituit-o. in lipsa unui mare vo

lum de proiecte, neclarificarea mo- 
[ dulul de organizare a lucrărilor — 
i eforturile lor au fost considerabil 

diminuate și de o serie de neajun- 
I suri proprii ca. de pildă, lipsa unor 

importante efective de muncitori, a 
unor utilaje de execuție, frecvente 
„goluri" în aprovizionarea cu mate- 

i riale, abateri de la ordinea si disci
plina muncii.

Un riguros program 
de redresare...

Iată că lucrurile au intrat pe un 
cu totul alt făgaș, la sfîrșitul lunii 
mai a.c., mai precis, din momentul 
în care Comitetul județean Tulcea 
al P.C.R.. a analizat cu exigen
tă. pină în cele mai mici deta
lii activitatea de pe cele două șan
tiere, stabilind un șir de măsuri fer
me, cu termene si răspunderi bine 
precizate pentru toți factorii anga
jați în realizarea noilor capacități, 
măsuri subordonate depășirii hotâri- 
te a greutăților existente și accele
rării ritmului de execuție a lucră
rilor. Cu acest prilej, a fost elabo
rat un program concret de acțiune 
menit să asigure, in primul rind, pe 
baza unei mai bune organizări a 
producției și a muncii pe șantiere, 
recuperarea — cel mai tirziu pînă 
la sfîrșitul acestui trimestru — a 

restantelor acumulate anterior și în
cadrarea cu strictețe a tuturor lu
crărilor de construcții,-montaj în 
graficele stabilite. Măsurile luate au 
fost permanent completate cu altele, 
adoptate în funcție de evoluția si
tuației de pe cele două șantiere de 
apariția unor noi priorități.

în atenția „Scînteii" — șantierele : 1. întreprinderii 
mecanice navale din Galați ; 2. Combinatului siderur
gic Călărași ; 3. Platformei industriale Tulcea ; 4. 
Complexului petrochimic Teleajen ; 5. Combinatului 
industrial pentru construcții de mașini Bistrița.
Astăzi, șantiere de pe platforma 

industrială a orașului Tulcea
A

Bineînțeles, revirimentul s-a făcut 
simțit chiar in luna următoare, in 
iunie, cînd la noile capacități din 
cadrul combinatului metalurgic pre
vederile planului de investiții au 
fost realizate in proporție de 103 la 
sută ; depășiri substanțiale ale sar
cinilor de plan s-au înregistrat și la 
lucrările de la șantierul naval ; in 
luna iulie, ritmul de lucru a cunos
cut o continuă creștere, asigurindu- 
se premise ca prevederile de plan 
să fie din nou si substantial depă
șite.

— Trebuie în mod special sublini
at faptul că la definitivarea acestui 
program de acțiune, comitetul jude
țean de partid, împreună cu ceilalți 
factori, a aplicat indicațiile și sar
cinile trasate de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la recentul Congres al 
consiliilor oamenilor muncii, privind 
îmbunătățirea radicală a activității 
pe șantiere, întărirea pe toate pla
nurile a conlucrării dintre construc
tori si proiectanti. beneficiari si fur
nizori de utilaje, ne-a arătat tovară
șul Alexandru Gavriluc. secretar al 
Comitetului județean Tulcea al 
P.C.R. De asemenea, activiști ai co
mitetului județean de partid au fost 
repartizați pe cele două șantiere, 
contribuind efectiv la solutionarea 
unor probleme legate de îmbunătă
țirea aprovizionării tehnlco-materi- 
ale, livrarea unor proiecte si utilaje 
tehnologice, asigurarea forței de 
muncă necesară.

Schimbările în bine petrecute în 
evoluția celor două investiții consti
tuie, desigur, un fapt pozitiv, care 
vine să demonstreze capacitatea 
constructorilor, proiectanților. bene
ficiarilor și titularilor de investiții 
de a găsi, în propria lor activitate, 
suficiente resurse pentru redresarea 
completă și rapidă a situației de la 
aceste importante lucrări. Dar revi
rimentul înregistrat pină acum tre
buie consolidat și. din acest punct 
de vedere, in luna august, ca și in 
perioada următoare, este planificată 
executarea unui mare volum de lu
crări de construcții și montaj tehno
logic constituind, fără îndoială, prin 
amploarea și complexitatea sa un 
adevărat examen al capacității de 
organizare și acțiune a fiecăruia 
dintre factorii menționați. Cum tre
buie acționat în acest scop, ce obli
gații precise au fiecare dintre ei în 
parte ?

...și cîteva neconcordanțe 
între proiect și realitatea 

șantierului
După cum arătam, o mare parte 

din problemele de proiectare a fost 

rezolvată. Ia ora actuală existînd 
condiții pentru executarea în ritm 
mult mai susținut a tuturor lucrări
lor și deschiderii unor importante 
fronturi de lucru. Cu toate acestea, 
au mai rămas in suspensie o scrie 
de probleme ce se cer de urgență 
puse la punct și. în consecință, so
licită o prezentă mai activă din par
tea specialiștilor celor două institute 
de proiectare bucureștene. Bunăoară, 
la Combinatul metalurgic Tulcea și, 
anume, la dezvoltarea etapei a II-a 
de la întreprinderea de alumină, a- 
tacarea cu toate forțele a radiere
lor. iar, in continuare, a construcți

ei de la instalația de descompunere 
sînt condiționate de efectuarea unei 
probe definitive asupra comportării 
piloților. examen amînat încă.

— Aceeași situație este valabilă și 
în cazul definitivării soluției de pi
lotaj pentru cazanele de la extinde
rea centralei termoelectrice, ne-a 
spus tovarășul Constantin Vasl- 
lesou, inginer-șef al grupului de 
șantiere Tulcea aparținind Trustului 
de construcții industriale Constanța.

Tot de la interlocutorul nostru am 
aflat că greutăți serioase intimpină 
constructorii si datorită neclarificârii 
aspectelor economice ale proiectelor 
primite. „Valoarea lucrărilor inclu
se în noile documentații de la dez-

Z"

Este necesară accelerarea secerișului
9

în centrul si nordul tării
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COMBINE MULTE, 
ORGANIZARE MAI PUTINĂ...

Pină ieri, 29 iulie, griul a fost strins de pe 1 944 300 
hectare — 87 la sută din suprafețele cultivate. Re
coltatul griului s-a'încheiat în unitățile agricole din 
20 de județe. Lucrările pot fi Încheiate în timp 
scurt si în județele din centrul si nordul tării. Pen
tru aceasta se cere ca toate combinele și celelalte 
utilaje să fie folosite la Întreaga lor capacitate de. 
lucru. La teleconferinta care a avut loc joi seara la 
Ministerul Agriculturii si Industriei Alimentare cu 
direcțiile agricole județene a fost analizat modul de 
folosire a combinelor în perioada 23—28 iulie. A 
rezultat că in unele județe — Iași, Vaslui. Bacău, 
Botoșani — atit combinele proprii, cit și cele so
site in ajutor din județele sudice au fost bine fo
losite, realizîndu-se vitezele zilnice da lucru. Cu 
totul altfel Se prezintă situația in județele Sibiu, 
Mureș, Bistrița-Năsăud, unde randamentul combi
nelor este scăzut. De aceea au fost stabilite măsuri 
privind gruparea utilajelor, organizarea temeinică 
a muncii și acordarea asistenței tehnice de specia
litate. astfel incit in fiecare unitate să se realizeze
vitezele zilnice prevăzute. în acest fel, și în aceste ■ 
zone secerișul griului se va putea încheia in timp

voltarea etapei a Il-a a întreprin
derii de alumină nu corespunde cu 
valoarea reală a lucrărilor indicată 
în proiectele primite. Există o dife
rență de citeva zeci de milioane lei 
care nu știm bine ce semnificație 
are. ne-a precizat interlocutorul.

La șantierul naval Tulcea proiec
tele au început să sosească destul de 
masiv dar. uneori, intre indicațiile 
din planșe și situația reală de pe te
ren există diferente, nepotriviri, 
care, evident, tin in loc pe construc
tori.

Am mai reținut faptul că și pe un 
șantier și pe celălalt proiectanții vid 
cu regularitate, dar nu întotdeauna 
diferitele probleme apărute intre 
timp sînt soluționate cu promptitu
dinea dorită.

— Ar fi necesar ca. acum, cînd 
scontăm pe o puternică intensificare 
a ritmului de execuție și urmărim 
cu rigurozitate modul de îndeplinire 
a programului de recuperare stabilit 
in comun, cele două institute să or
ganizeze chiar aici pe șantiere, gru
pe permanente de proiectare, ne-a 
spus ing. Traian Ionescu. șeful lu
crării de la șantierul naval.

— Experiența anterioară, cînd nu 
o dată rezolvarea unor probleme de 
pilotaj s-ațil făcut în 3—4 săptămîni, 
ne determină să insistăm pentru în
ființarea si functionarea normală a 
acestor grupe de proiectare, este de 
părere și ing. Petre Mateescu, direc
torul grupului de șantiere. De alt
fel, prin crearea unor astfel de per
manente. aici, pe șantiere, nu vom 
face decit să ducem la îndeplinire 
și așa cu destulă întârziere, o măsu
ră hotărită în comun de prin luna 
ianuarie a.c.

Cristian ANTONESCU 
Vasile NICOLAE

Toate sistemele de irigații, mari sau locale,
• trebuie să funcționeze neîntrerupt

APĂ MAI MULTĂ CULTURILOR - 
SPOR DE RECOLTĂ IN HAMRARE
• Cum sînt respectate programele de lucru • Ziua și noaptea - 
aceeași bună organizare * Poate circula apa pe canale înfundate?
• Cît mai multi mecanizatori în cîmp pentru supravegherea utilajelor
După cum se știe. în prima parte 

a acestui an. precipitațiile au evo
luat in limite normale. Căldurile pu
ternice din ultima parte a lunii iu
lie. insolite de lipsa precipitațiilor 
au făcut ca. in cea mai mare parte 
a tării, rezervele de umiditate să 
scadă. Important este ca în această 
perioadă critică pentru plante din 
punct de vedere al precipitațiilor să 
se intensifice udările. Pe baza indi
cațiilor conducerii partidului. între
prinderile de exploatare a sistemelor 
de irigații au fost împuternicite să 
răspundă de întreaga activitate. înce- 
pînd cu pomparea apei pînă la distri
buirea ei pe terenurile cultivate. Ca 
urmare, activitatea în acest domeniu 
s-a îmbunătățit simțitor. îndrumarea 
si răspunderea unică in ce privește 
efectuarea irigațiilor d făcut cu pu
tință ca, pînă la această dată, să se 
aplice udări pe mari suprafețe. Cu 
toate acestea, pe suprafețe aprecia
bile plantele nu au beneficiat de apa 
necesară. Din datele existente la 
centrala pentru exploatarea lucrări
lor de îmbunătățiri funciare, rezul
tă că. din programul stabilit pentru 
săptămîna care a trecut, nu au fost 
aplicate udări pe circa 75 000 hec
tare, cele mai mari restanțe consta- 
tindu-se in sistemul de irigații Ale
xandria. unde programul de udări a 
fost îndeplinit in proporție de numai 
64 la sută. Caracal — 60 la sută. Că
lărași — 59 la sută. Tulcea — 68 la 
sută. Această situație se dato- 
rește în cea mai mare parte unor 
cauze de ordin subiectiv. Pe con

Situația cooperativele agricole de producție la 29 iulie a.c.recoltării griului în

siderentul că în prima jumătate 
a anului precipitațiile au evoluat in 
limite aproximativ normale s-a 
neglijat instalarea motopompelor și 
a aripilor de udare. Or, irigarea cul
turilor trebuie astfel organizată incit 
în orice moment, in funcție de evolu
ția timpului, să se poată aplica udă
rile. folosindu-se cantitățile de apă 
necesare fiecărei culturi. Rațiunea 
irigațiilor constă tocmai în a asigura 
în permanentă rezerva de apă din 
sol Ia nivelul optim. Iată de ce. toate 
sistemele mari de irigații trebuie să 
funcționeze din plin.

Importante suprafețe de teren sînt 
amenajate în sisteme locale, unde 
pot și trebuie să fie folosite cele mai 
simple și eficiente metode de conduce
re și administrare a apei. Numeroase 
cooperative agricole au făcut baraje 
pe riuri si pirăie. rezultând acumu
lări de apă din care pot fi irigate 
suprafețe mari. în alte locuri, apa 
din riuri este împinsă in canale cu 
aiutorul stațiilor de pompare de mici 
dimensiuni. Important este ca acum, 
si in sistemele locale de irigații, apa 
să curgă din plin. In județul 
Galați, de exemplu. unde re
zerva de ană din sol s-a diminuat 
simțitor, la indicația comitetului ju
dețean de partid se desfășoară ample 
acțiuni in vederea irigării unor su
prafețe cit mai întinse. Pe lingă sis
temele mari, care funcționează din 
plin, se fac udări si ta cele locale, 
în sistemul Nicorești se irigă zi și 
noapte, atit pe terenurile coopera
tivelor agricole, cit si ale întreprin

derii agricole de stat. De asemenea, 
se muncește intens si in sistemul 
Smirdan.. Ca urmare a bunei organi
zări a muncii, pe toate cele 5 200 ha 
din sistemele locale, programate a fi 
irigate în perioada 23—29 iulie, s-au 
făcut udări la nivelul normelor de 
apă prevăzute. în ședința comanda
mentului local pentru irigații, care 
a avut loc ieri, au fost stabilite su
prafețele ce vor fi irigate in săptă
mîna următoare, precum si proble
mele ce trebuie rezolvate — aprovi
zionarea cu carburanți, piese de 
schimb si alte materiale — pentru 
ca sistemele să poată funcționa din 
plin. Și în județele Vrancea și Bu
zău au fost luate măsuri ca în toate 
sistemele locale de irigații să se a- 
plice udări, atit ziua cît si noaptea. 
La teleconferinta care a avut loc joi 
seara la Ministerul Agriculturii și 
Industriei Alimentare s-a criticat fap
tul că in unele județe au fost progra
mate suprafețe mici pentru a fi udate, 
dar nici acestea nu au fost realizate.

Efectuarea neîntârziată a udărilor. 
Ia nivelul normelor de apă stabilite, 
este hotărită de buna funcționare a 
sistemelor de irigații. Dacă cele 
aflate in administrarea întreprinde
rilor de specialitate sînt. in general, 
bine întreținute, incit in orice mo
ment poate fi dat drumul apei pe 
canale, unele din amenajările locale 
au fost lăsate in paragină. Prin ac
țiuni de masă, la care să parti
cipe cît mai multi din locuitorii 
satelor, rețeaua de canale din 
sistemele locale de irigații va pu
tea fi reparată. în decurs de cîteva 
zile, asigurindu-se apei cale liberă 
spre culturile agricole. Pentru aceasta 
se cere ca organizațiile de partid de 
la sate, comandamentele locale și 
consiliile populare comunale să spri
jine conducerile unităților agricole în 
acțiunea de punere în stare de func
ționare a tuturor sistemelor locale de 
irigații. De asemenea, așa cum s-a 
procedat în al ț i ani cu perioade de 
secetă, trebuie folosite toate sursele 
de apă și mijloacele de aducțiune 
pentru irigarea unor suprafețe cit 
mai mari cu culturi de cîmp. cu le
gume, cu plantații de pomi și 
vii. Iar posibilitățile sint multiple, 
începînd cu săparea de noi canale de 
aducțiune si pină la transportarea 
apei cu ajutorul cisternelor si butoa
ielor.

Efectuărdă' nbtatâtziată a udărilor 
pc intrtatga suprdfătă amenajată, in 
general exploatarea rațională a sis
temelor de irigații sînt legate nemij
locit de asigurarea numărului ne
cesar de motopompisti si organizarea 
temeinică a muncii in formațiile de 
udători. întrucît campania de recol
tare s-a încheiat și mecanizatorii nu 
au de făcut decit arături de vară, 
este necesar ca un mare număr din
tre ei să lucreze la motopompe. în 
felul acesta munca va putea fi orga
nizată în două schimburi, ceea ce va 
face cu putință ca utilajele să func
ționeze neîntrerupt zi si noapte.

Se impune ca in zonele afectate 
de secetă, conducerile unităților agri
cole. ale întreprinderilor pentru ex
ploatarea lucrărilor de îmbunătățiri 
funciare, cu sprijinul organizațiilor 
de partid și al comandamentelor lo
cale. să asigure respectarea progra
melor de udări, atit in sistemele mari, 
cil si in cele locale.

Ion HERȚEG

Cercetarea - în inima producției
(Urmare din pag. I)

leg și înfăptuiesc cerințele majore 
ale producției, exigențele ce se pun in 
fața construcției noastre de mașini de 
către conducerea partidului.

Conlucrare strînsă 
pe tot parcursul 
realizării noului 

produs
Conlucrarea dintre institut si pro

ducție începe chiar din nerioada an
terioară contractării, cînd se fac o- 
fertele pentru produse, din momen
tul în care se stabilește elaborarea 
proiectului pentru asimilarea unui 
produs nou. Fie că se pune problema 
realizării unui tip de locomotivă 
pentru export, fie că este vorba de 
un compresor de anumit tip necesar 
unei unităti din tară sau de un uti
laj pentru autoutilare. din momen
tul cererii de ofertă specialiștii din 
institut trec la studierea asimilării 
produsului respectiv. Studiul preli
minar elaborat de colectivul de con
cepție este analizat cu specialiști din 
întreprinderea producătoare si. pe a- 
ceastă bază, se hotărăște de comun 
acord asupra proiectării si introdu
cerii noului mijloc tehnic in fabrica
ție. cu date si calcule precise.

Am retinut. în acest sens, că si la 
contractarea produsului nou. partici
parea specialiștilor din institut este 
directă, nemijlocită, prin prezența 
unor delegați (șeful de proiect) in 
comisiile de contractare, alături de 
șeful secției care va realiza in în
treprindere produsul. Pe tot par
cursul întocmirii documentațiilor, 
proiectanții se sfătuiesc în secțiile și 
atelierele întreprinderii cu muncito
rii, maiștrii, șefii de echipă, cu toți 
cei care transpun ideile din schițe 
in produse concrete, pentru ca îm
preună să găsească cele mai bune so- 
uții tehnologice, constructive ș.a. Ca 
irmare, se evită proiectarea unor 
produse „netehnologice" (care nu co
respund dotării tehnice și tehnolo- 
țice a întreprinderilor) sau adopta
rea unor tehnologii ineficiente.
în ce mod se desfășoară colabora

rea institutului cu întreprinderea — 
in? sau cu „conflicte"? Apar puncte 
le vedere contradictorii ? Nu de mult 
-a analizat, împreună cu șeful sec
tei de locomotive, cu proiectantul și 
<j inginerul tehnolog, faza de pre- 
fctire tehnologică și introducere in 
ibricatie a construcțiilor sudate la 
locomotivele destinate exportului, 
(u desenele si schitele pe masă, 
u fără ciocniri de idei, s-au 

dus de acord oum să înceapă lucrul, 
concret, cum să se facă pregătirile. 
Asemenea consfătuiri si confruntări 
sînt foarte utile și ele continuă de 
fapt in ateliere, prin conlucrarea 
strinsă a proiectantului si a ingine
rului tehnolog ne lot parcursul exe
cuției. Deci proiectantul, in fiecare 
zi. in ateliere, vede ce probleme se 
ridică, le rezolvă operativ si îsi con
tinuă în institut — aflat în incinta 
întreprinderii — activitatea de con-

Operativitate și cooperativitate 
în finalizare

Specialiștii din institut se simt 
strins legați de această Întreprindere, 
de unitățile „Timpuri noi“ și „Hi
dromecanica" din Brașov, pentru că 
munca lor nu sc rezumă la elabora
rea de proiecte, pe care ei le trimit 
undeva, intr-o unitate, fără a ști ce 
se va întîmpla cu ele. Legăturile lor 
cu producția sînt directe și operati
ve. sint cu muncitorii, cu maiștrii, 
tehnicienii, cu tovarășii lor de spe
cialitate. care ii ajută efectiv, con
cret să transpună în fapte. în pro
duse necesare economiei, creațiile lor 
tehnice noi — realizîndu-se astfel 
finalizarea mai grabnică și în con
diții tehnice superioare a proiectelor. 
Aceasta le și aduce prețuirea atît 
din partea unor beneficiari din 
tară, cit și din partea unor cljenți

Produsul Productivitatea 
muncii

Agregat de găurit manetoane la Ce înlocuiește ?
arbori cotiti 200% 2 mașini universale

Dispozitiv de realizat simultan 5 
găuri înclinate 200% 2 mașini universale

Mașină de degroșat axe prin roto- 
frezare 300% —

Și totuși, ce ar trebui perfecționat 
în cadrul colaborării dintre „Faur" 
și „23 August", cu celelalte întreprin
deri cu care conlucrează pentru ac
celerarea ritmului de concepție si fi
nalizare a soluțiilor noi, modeme, 
pentru evitarea imbătrinirii unor pro
cedee. înlăturării unor neajunsuri in 
asimilarea si promovarea de noi mij
loace tehnice si noi tehnologii ?

— Volumul sarcinilor viitoare — 
ne-a spus tov. ing. Nițu Tănase. se
cretarul comitetului de partid din 
institut — nu ne mai permite să fo
losim aceleași mijloace ca pînă acum. 
De aceea, ne preocupă o îmbunătă
țire a mijloacelor de informare și> 
totodată, de programare a comenzi

ceptie. Sint si situații cind proiectan
tul sau inginerul tehnolog stau, in 
toate cele trei schimburi, in ateliere. 
In faza finală, de încercare a produ
sului si de verificare a calității a- 
cestuia. se alcătuiesc colective mixte, 
actionind exigent, fără compromisuri, 
muncitoreste. Un asemenea stil de 
muncă, astfel de confruntări si re
zolvări directe, operative, au redus 
mult durata de asimilare si introdu
cere în fabricație a unui nou produs.

exigenti. deosebit de exigenți, de 
peste hotare. Nu întimplător. multe 
din numeroasele mijloace tehnice 
proiectate de I.C.P. „Faur" și realiza
te de „23 August" prezintă însușiri 
demne de subliniat. Iată cuptorul 
pentru încălzit local arbori cotiti. e- 
xecutat in întreprindere, după un 
proiect elaborat in institut. Costul 
instalației este de peste 20 de ori 
mai mic fată de o instalație de în
călzit prin curenti de înaltă frecven
tă. calitatea arborilor cotiti obținuți 
prin forjare in fibraj continuu este 
superioară, arborii, cotiti produși de 
uzină fiind solicitați la export. Sau. 
iată — comparații despre alte mij
loace tehnice proiectate de institut 
și executate în întreprindere : 

lor in fabricație. Este necesar, de a- 
semenea. să perfecționăm modul de 
realizare a prototipurilor, in sensul 
scurtării duratei (termenelor) de ela
borare. în special. Pentru că. , din 
cauza duratei mari de elaborare a 
studiilor tehnico-economice si a a- 
probărilor lor. uneori, termenele de 
execuție propriu-zisă a utilajului 
trebuie mult reduse în mod nejusti
ficat. Se impune deci ca prin efor
turi conjugate să fie realizate pro
dusele si investițiile noastre în ter
mene mai scurte si la un nivel com
petitiv cu cele mai bune realizări din 
tară și de peste hotare asa cum a 
indicat conducerea partidului, așa 
cum a hotărît Congresul consiliilor 
oamenilor muncii.

Utilajele și timpul de lucru 
trebuie folosite la maximum

întreprinderea de textile netesute 
„Netex" Bistrița este la ora actuală 
cea mai... virstnică unitate de im
portantă republicană pusă in func
țiune de la constituirea județului 
Bistrița-Năsăud, cu toate că startul 
său productiv a fost consemnat doar 
in urmă cu 5 ani. Colectivul de 
muncă îsi onorează „vechimea", in 
sensul că. in mod ritmic. îndepli
nește sarcinile de plan, apreciere 
întărită si de bilanțul semestrului 
recent încheiat, cînd producția glo
bală a fost depășită cu peste 2,8 mi
lioane lei. producția marfă cu mai 
mult de 2 milioane lei. iar produc
ția fizică cu mai bine de 1 milion 
mp textile netesute. Sporurile aces
tea constituie rodul creșterii produc
tivității muncii, indicator al cărui 
nivel de plan a fost depășit cu peste 
5 600 lei pe angajat, dovadă eloc
ventă a hărniciei unei bune părți a 
lucrătorilor întreprinderii, pusă in 
valoare de o dotare tehnică de prim 
rang.

Răminind în cadrul aprecierilor 
globale, am fi tentați să credem că, 
pentru obținerea rezultatelor amin
tite, textiliștii bistriteni au făcut to
tul. de la folosirea cu randamente 
maxime a zestrei tehnice si pină la 
utilizarea integrală si, mai ales, in
tensivă a timpului de lucru. Iar 
dacă am mai tine cont si de forma 
de remunerare si organizare a mun
cii — acordul global — care este ge
neralizată la nivelul întregii unităti, 
totul ne-ar putea părea perfect. Dar 
nu este asa. cel puțin din cîteva mo
tive. în primul rind, la capitolul 
pierderilor în producție, datorită sta
ționării liniilor de fabricație — nu
mai in cadrul timpului efectiv de 
lucru — poate fi trecută o sumă 
de milioane și milioane de lei. 
Pierdere din care 85 la sută 
revine unei singure linii tehno
logice, aceea în care se realizează 
vata de tapițerie. în al doilea rind, 
o comparație intre semestrul I 1977 
și primul semestru din anul trecut 
arată că în perioada de sase luni 

a.c. învoirile si concediile fără plată 
ale angaiatilor s-au triplat, iar ab
sentele nemotivate sînt aproape du
ble. Nu întâmplător, indicele de fo
losire a fondului de timp maxim 
disponibil al lucrătorilor este actual
mente mai mic cu 1.03 la sută fată 
de perioada similară a anului trecut.

„Hemoragia" de timp productiv 
este gravă. De ce se Irosește la „Ne
tex" ? Cine poartă răspunderea ? La 
majoritatea liniilor de fabricație 
se înregistrează coeficienți de u- 
tilizare cuprinși între 94 și 99 

Un imperativ al eficienței economice care încă 
nu a devenit cunoscut la întreprinderea 

„Netex“-Bistrița,
...sau cum se poate irosi timpul unei luni 

de muncă sub privirile centralei

la sută. Sint tocmai liniile la 
care numărul sortimentelor de pro
duse a sporit, in decurs de cinci ani. 
de aproape 10 ori. Singura linie la 
care acest indice a oscilat între 43 și 
46 la sută este aceea la care se pro
duce vata de tapițerie, doar în trei 
variante tipodimensionale. singura 
care a căzut în mrejele lipsei de co
menzi. fiind sortită si în acest an să 
funcționeze la jumătate din capaci
tate. Este adevărat că produsul a- 
cesta nu este solicitat în mod deo
sebit (atît din cauza caracteristicilor 
tehnico-functionale. cît si a costuri
lor de realizare), dar — din discu
țiile avute cu directorul întreprin
derii. ing. Mircea Bocu. secretara 
comitetului de partid, ing. Angelica 
Cretu. inginerul-sef. șeful biroului 
desfacere — nu am putut trage con
cluzia că s-a făcut tot ce era po
sibil pentru asimilarea altor articole 
care să fie lipsite de inconvenien
tele vatei de tapițerie. Interlocutorii 
au pus pe tapet nenumărate... jus
tificări. cum ar fi lipsa de documen

tatie. încercările în cadrul compar
timentului de creație pentru fabri
carea de noi produse.

Oricîte argumente ar fi invocate, 
realitatea este una singură : dacă 
s-ar fi acționat la modul responsa
bil. atât in întreprindere, cit si la 
nivelul centralei si ministerului de 
resort, era imposibil ca într-un in
terval de timp atit de mare, de 5 
ani, să nu se fi găsit o soluție pen
tru exploatarea la parametrii nomi
nali a agregatului. Linia de vată de 
tapițerie, fiind programată să lucreze 

ta trei schimburi (deși. în mod prac
tic. două fac fată actualelor cerințe), 
unul dintre schimburi este folosit 
prin rotație la balotarea destrămă- 
turii din lină, cînd productivitatea 
muncii scade aproape de 10 ori. 
Maistrul schimbului B. Lucian Roș
ea. declara că. datorită surplusului 
de oameni care apare în cadrul 
schimburilor, este... bucuros cînd vine 
cineva să-i ceară o învoire, acor- 
dînd-o cu dragă inimă. Găsind 
această portiță deschisă indisciplinei 
si ceilalți maiștri, mai ales din 
schimburile II si III. semnează bi
letele de voie cu larghețe. Dar pe 
banii cui ? Nu pe seama producției, 
a economiei ?

Urmărind în mal multe zile felul 
în care se face predarea lucrului, a 
utilajelor, precum si orele la care 
sosesc la fabrică muncitorii, mai ales 
în schimburile de noapte, am putut 
depista si alte deficiente. Astfel. în- 
tr-una din nopțile trecute, la ora 23, 
era o înghesuială mare în fata cea
surilor de pontai, pentru ca apoi, 

dună o oră si jumătate, să vedem 
multe utilaje care nu erau puse in 
funcțiune, deși erau cuprinse in pro
gramul de lucru. Rabaturile de la 
disciplina în muncă au dus si duc 
la apariția absentelor nemotivate. la 
diminuarea interesului pentru cali
tatea întreținerilor de utilaje, evi
dent. nu din partea tuturor angaja- 
ților. ci tocmai a celor care și-au 
făcut o obișnuință din a practica 
chiulul.

Hotăriti să înlăture aceste grave 
neajunsuri. membri ai comitetului 
de partid și consiliului oamenilor 
muncii au avut o întâlnire de lucru 
cu întregul activ de partid al între
prinderii, în cadrul căreia, pe baza 
sarcinilor Congresului consiliilor oa
menilor muncii, s-au stabilit măsurile 
adecvate pentru aducerea în cir
cuit a rezervelor existente. Por- 
nindu-se de la adevărul că semes
trul I la „Netex" putea să cuprindă 
numai 5 luni, au fost aprobate mă
suri pentru recuperarea timpului de 
lucru pierdut. Sarcini precise si 
clare au fost trasate comparti
mentului de creație, precum și 
tuturor cadrelor de specialiști pen
tru remedierea situației de la li
nia de vată de tapițerie, insistîndu-se 
asupra materializării dezideratului 
ca inginerii si tehnicienii să aloce 
jumătate din timpul de muncă re
zolvării practice a acestei probleme, 
în lichidarea deficientelor, un cu- 
vint greu de spus urmează să aibă 
organizațiile de sindicat, de tineret 
Si femei. Prin materializarea aces
tor hotărîri s-a aiuns la concluzia 
că textiliștii bistriteni pot să-și spo
rească contribuția la suplimentarea 
producției planificate pe acest an cu 
încă 3 milioane lei. pe lingă cele 6 
milioane iei. cu cît s-au angaiat ini
tial. Deci, sarcini s-au trasat, pro
grame de măsuri s-au stabilit. Ră- 
mtae de văzut cum iși vor găsi apli
care. cind va fi oprită ..hemoragia" 
de timp de lucru la această între
prindere a Ministerului Industriei 
Ușoare.

Gheorqhe CRIȘAN 
corespondentul „Scînteii*
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ZILE DE VlRF IN PREGĂTIREA ANULUI ȘCOLAR

PENTRU CA MANUALELE 
SA AJUNGĂ LA TIMP 
PE BĂNCILE ELEVILOR

Pentru noul an de învătămint producția editorială destinată elevilor 
înregistrează un adevărat record — 844 de titluri de manuale, intr-un 
tiraj de peste 29 milioane de exemplare — cea mai mare din istoria 
școlii românești. Informația, furnizată de tov. I. Gh. Stanciu, directorul 
Editurii didactice și pedagogice, este îmbogățită cu o serie de date la 
fel de semnificative.

Din totalul titlurilor. 149 sint ma
nuale noi. fundamentate pe ideile 
cuprinse în documentele Congresu
lui al XI-lea al P.C.R., ale Congre
sului educației politice și culturii so
cialiste, pe indicațiile tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretarul general 
al partidului, privind educația revo
luționară. patriotică a tinerei gene
rații. Intre acestea se numără ma
nualele de Istorie a României pen
tru clasele a VIII-a și a IX-a, ma
nualul de Constituția Republicii So
cialiste România — noțiuni despre 
stat și drept, pentru clasa a VII-a, 
Literatura română pentru clasa 
a IX-a, Limba română pentru clasa 
a VIII-a din școlile în limbile națio
nalităților conlocuitoare ș.a.

Pentru viitorul an școlar au fost 
revizuite 183 de titluri de manuale.

O atenție specială a fost acordată de 
autori și redactori reviziei manuale
lor de științe sociale pentru liceu 
— Cunoștințe economice. Cunoștințe 
social-politice. Filozofie — au fost 
elaborate unele lecții noi. s-au in
trodus noi texte de lectură, s-au eli
minat părți nesemnificative sau de 
amănunt, imbunătățindu-se conținu
tul printr-o prezentare științifică și 
accesibilă a principalelor categorii 
ale disciplinelor respective, a politi
cii partidului nostru în domeniul 
construcției economice și al edifi
cării noii societăți. Manualele pen
tru disciplinele tehnice supuse revi
ziei — între care Desen tehnic, To
leranțe și măsurători, Rezistenta ma
terialelor. Organe de mașini. Acțio
nări și automatizări ș.a. — au fost 
actualizate în conformitate cu noile 
tehnici și tehnologii din producție și 
completate cu noțiuni de protecția 
muncii și controlul calității produ
selor.

Din producția editorială amintită, 
circa 188 de titluri sint destinate pre
gătirii de specialitate a elevilor din 
licee, îndeosebi în profilele nou în
ființate prin măsurile adoptate de

conducerea partidului pentru perfec
ționarea organizării învățămîntului 
liceal ; alte 78 de manuale sint des
tinate școlilor profesionale.' (Dintre 
acestea, 197 sint manuale noi și re
vizuite). De asemenea. 195 de titluri, 
într-un tiraj de 1 287 000 de exem
plare. sînt manuale pentru școlile în 
limbile naționalităților conlocuitoare, 
între cele nou elaborate numărîn- 
du-se Literatura maghiară si Litera
tura germană pentru clasa a XH-a, 
Citire, în limba sîrbă, pentru clasa 
a Vl-a, Citire. în limba slovacă și in 
limba polonă, pentru clasa a VII-a 
etc.

Dincolo de aceste date, se cuvine 
menționat efortul deosebit pe care 
autorii, editorii si tipografii îl fac 
pentru ca această importantă pro
ducție editorială să se realizeze în 
cele mai bune condiții și să ajungă 
la timp pe băncile elevilor. Așa cum 
ne informa directorul Editurii di
dactice și pedagogice, pentru a ur
genta ritmul reviziilor tehnice la 
unele manuale, redactori ai editurii 
s-au deplasat pe teren, la tipografii 
din Capitală si din tară. De aseme
nea. s-a luat măsura ca expedierea 
coletelor cu manualele tipărite să 
înceapă cu zonele cele mai îndepăr
tate ale tării.

Cu toate acestea, se semnalează 
unele întîrzieri în realizarea manua
lelor pentru noul an școlar : manu
scrise definitivate cu întîrziere de 
către unii autori : realizarea nerit
mică a planului de tipărire cauzată 
de unele deficiente de organizare in 
aprovizionarea tipografiilor cu hir- 
tie etc. Apropierea deschiderii noului 
an de învățămînt face imperios ne
cesară o mobilizare mai intensă, efi
cientă a tuturor factorilor de răs
pundere din acest sector, pentru re
cuperarea operativă a răminerilor in 
urmă și realizarea la timp a tuturor 
manualelor școlare.

Florlca DINULESCU

Corul căminului cultural 
din Putna-Suceava : o sută 
de persoane : țărani, mun
citori la sectorul de ex-- 
ploatare a lemnului. la 
secția de industrializare a 
lemnului, la fabrica mixtă 
de industrie locală, la sec
ția de turnătorie ce apar
ține de orașul Rădăuți. Ia 
ocolul silvic... : formație 
distinsă cu premiul I la 
Festivalul ..Cîntarea Româ
niei". O sută de oameni 
care iubesc muzica închină 
muzicii timp, pasiune, res
pectă o veche tradiție : 
pentru că peste doi ani ei 
vor sărbători 75 de ani de 
activitate a ansamblului co
ral. Si despre pasiunea lor 
ne vorbesc sătșncele Bicu 
Arcadie Virginia. Fodor 
Victoria Zegrea. muncitorii 
Scripariuc Gheorghe, Ion și 
Viorica Fodor, Otnogu Ele
na, Alexandru și Constan
tin Palievici... cîțiva din
tre coriști ; ne spun sim
plu că sint dornici să cîn- 
te, să învețe noi partituri.

Casa lui Ioan Draghi, 
„sufletul corului" cum spun 
oamenii locului, se află 
chiar lingă căminul cultu- . 
ral. E bucuros că-si des
chide sufletul, că vorbește 
despre muzică. despre 
coriști.

— Știm că acum mai bine 
de trei decenii ati pornit 
la o muncă deosebit de 
dificilă. Doreați să faceți 
din corul din Putna un 
adevărat ansamblu coral 
țărănesc.

— Și să știți că nu a fost 
ușor. Exista un cor de 
elevi ; 60 la număr, pa- 
re-mi-se. Cinta la serbări 
populare, la sărbători na
ționale. Am început să-mi 
conving consătenii. Mer
geam la ei acasă, stăteam 
de vorbă cu ei. le spuneam 
cit de minunate sint ar
moniile cintecelor noastre 
populare si cum ar răsuna 
o sută de voci laolaltă ne 
aceste plaiuri de basm. 
Pentru că știam că oamenii 
au voci bune. Am reușit să 
avem la un moment dat 
vreo 230 de coriștii Cîntam 
..Negruta". ..Răsunetul Ar
dealului". „Iac-asa". „Și-am 
zis verde rosmarin"... Re
petam de două ori ne săp- 
tămină. chiar de mai mul
te ori. înaintea vreunei 
sărbători. Corul a luat vreo 
20 de premii la concursuri 
naționale. încetul cu înce

tul a devenit cunoscut. A 
început să-i intereseze si 
pe compozitori ; s-au com
pus cintece special pentru 
corul din Putna. Dar să nu 
credeți că totul a mers lin. 
fără piedici. La un moment 
dat. tin minte că am avut 
de lucru cu un inspector de 
la oraș care vroia să mă 
mute cu orice chip de la 
școala din Putna. Nu înțe
legeam de ce. Am aflat că 
era si el dirijor, că forma
ția Pe care o conducea era 
destul de slabă si. dacă ne 
dezorganiza oe noi. poate 
ar fi avut mai multe sanse 
la concurs... Și altele, si al
tele. N-am plecat de-aici.

care intr-adevăr știu tainele 
artei corale. Dar eu. tot mă 
duc la repetiție, urmăresc 
cum studiază basu. tenani. 
cum invată partitura so
pranele. altistele... Nu pot 
altfel.

I-am ascultat pe bucovi
neni cîntînd „Din Suceava 
vremii noastre" de Mireea 
Neagu. „Cu tara să eînte 
Suceava" de Ludovic Pa- 
ceag. „Odă armatei .româ
ne". pagină închinată războ
iului pentru independentă. 
Sonoritate amplă, armonii 
clare : vibrantă transmitere 
a emoției de a cînta : ca
pacitatea de a dezvălui su
fletul oamenilor din acele

ri,nd“. aruneînd strigături 
cind guturale, cit ne ton 
înalt, să-i urmărești între- 
cîndu-se în cint si ioc.

„Io atit-oi tipuri 
Sub grumazii ceterii 
Pîn’oi rupe arcu’n tri“

— Să stiti că au mal venit 
si alti tovarăși să serie des
pre noi. Și ba ne-au zis 
„maramureșeni", ba nu mai 
știu cum. Noi sintem oseni 
si-atît — ne spune Dărăban 
Petru de la Comitetul oră
șenesc de partid Neeresti- 
Oaș. Cît privește artiștii 
amatori laureati ai „Cîntă- 
rii României", avem destui.

La izvoarele mereu vii 
ale creației populare 

însemnări despre activitatea artiștilor amatori 
din Putna si Negrești

Eram legat de oameni, de 
muzică, de cor.

loan Draghi, învățător 
pensionar. 30 de ani dirijor 
al corului din Putna. A cu
les cintece populare, le-a 
armonizat cu sîrg. cu pa
siune. a invitat compozito
rii (amintesc pe Radu 
Palladi. Mireea Neagu, 
Dinu Stelian. Iovan Mi- 
clea) să compună pentru 
formația din Putna. să vină 
să-i asculte, să-i cunoască. 
Ne vorbește despre pasiu
nea sătenilor, a muncitori
lor silvicultori de prin 
aceste locuri pentru cîutec.

— Totuși, în Festivalul 
„Cîntarea României" la eta
pa finală nu ati fost pre
zent....

— Nu mi-au permis pu
terile. Acum corul are un 
dirijor tinâr : Jora Mihai, 
profesor la Liceul din Vatra 
Dornei. Un băiat bine pre
gătit, absolvent de conser
vator. Vă rog să mâ credeți 
că este un bun dirijor, 
pentru că îi cunosc pe co
riști : sint pretențioși, nu 
colaborează decît cu cei

locuri. Pehtru că acolo 
pătrunzi ușor in istorie, in 
negura vremilor. iar in 
același timp te impresio
nează ritmul vieții de azi. 
felul de a fi al acelor oa
meni harnici, mîndri. dor
nici mereu de mai bine, de 
mai frumos.

Artiștii amatori din Ne- 
grflUi-Oas. La Negrești sin
tem într-adevăr în inima 
„Tării Oașului", „tară" ne 
care trebuie să o străbați 
pas cu pas pentru a o în
țelege : trebuie să-i cunoști 
oamenii — oameni pașnici, 
oameni de omenie — nu 
numai la o vorbă de cîteva 
ceasuri, ci să-i vezi robo
tind prin livezi. prin 
arături, cum îsi îmbracă 
„coconii" si „pruncele", 
cum îsi strunesc ceterile în 
prag de sărbătoare, cum 
împlinesc, -ritualul nuntii, 
cît de serioși sint atunci 
cind îsi nun straie de „pe
țitori — stegari", cum fac 
să strălucească „conciul" 
miresii. adică părul împle
tit în bănuți si mărgele. 
Trebuie să-i auzi „tipu-

după cum se știe si asta-i 
foarte bine. Cu folclorul 
care există aici nu s-ar fi 
putut altfel.

Are dreptate. Cele ÎS fete 
de la cooperativa meșteșu
gărească „Prestarea" 
grup de țipuritoare — au 
luat premiul al II-lea. ca 
„formație vocală deosebită" 
în „Cîntarea României". 
Printre ele muncitoarele: 
Maria Finta. Irina Ciora, 
Maria Poptilă. Ana Sarea.

— Ele activează la casa 
de cultură din localitate — 
adaugă instructorul Berinde 
Vasile — încă din 1969. Ni
meni nu tipureste mai bine 
ca ele „Toate fetele din 
sat" sau „Dansul miresei 
din Oaș". Nu prea au timp 
să cinte pentru colegii lor. 
în rest totu-i bine.

Aflăm că la casa de cul
tură activează 17 formații 
artistice : si grup vocal si 
formație de muzică ușoară 
si soliști, formație de tea
tru. un cenaclu literar... De 
aici s-au ridicat frații Va
sile si Gheorghe Savu Pi-

țigoi (premiul I în ..Cîn
tarea României") cei ce știu 
mai bine de o sută melodii. 
La vioară, la zoncoră si cu 
glasul, incintă zicînd „Roa
ta feciorilor" si „A pribe
gilor" si „Dans bătrinesc 
din Trip" si acel pitoresc 
„A colacilor". Si tot de aici 
a prins curai a cînta ne 
scenă Greta Zoicaș Berinde, 
muncitoare. distinsă cu 
premiul al II-lea la „Cîn
tarea României".

— Eu cred, spune Dără
ban Vasile. că nimeni nu 
știe mai bine ca noi să 
arate cum se dansează ose- 
neste. Ati văzut cele 1.6 pe
rechi de la sindicatul în
treprinderii „Integrata de in 
și cinepă", instruite de loan 
Cinta. care au obtinut 
premiul al III-lea la „Cîn
tarea României". Joacă de 
la genunchi în jos. fără 
legănarea corpului întreg. 
Cît ne mai minunăm cind 
îi vedem pe unii de prin 
alte părți jucînd „oseneste" 
și nu prea ne recunoaștem 
dansul 1 Ba ni se mai tri
mit citeodată. cu eforturi, 
de la oraș, „instructori" ne 
care noi trebuie să-i in- 
struim. de fapt...

— După atitea premii, 
acum vă odihniți ?

— Nici vorbă. Urmează 
„Festivalul codrenesc". la 
sfirșitul lunii august, și 
„Hora de la Prislop", din 
Maramureș, la care sintem 
invitați si ediția a Ii-a a 
„Ceterii lemnut de dor". 
Vom ridica aici si o casă 
de cultură pe măsura dra
gostei osenilor pentru cîn- 
tec si ioc.
„Io atit oi tipuri 
Pin-oi rupe arcu’n tri 
Nici atunci nu m-o opri 
Pină-n capătu vremii".

In orașul Negrești, așe
zare în inima „Tării Oașu
lui". artiștii amatori nu au 
timp, acum în virf de iu
lie. de zile de odihnă. Știu 
că există aici un tezaur de 
folclor, „folclor viu. uluitor" 
— cum spunea un folclorist 
francez — pe care trebuie 
să-l cultive, să-l apere de 
„artizanate". să-1 facă 
tuturor cunoscut asa cum 
este el. muiat in culorile 
lanurilor si ale anelor, scăl
dat în legende. în datini si 
obiceiuri de cind lumea.

Smaranda OȚEANU

Pe litoral - 
prima ediție 

a unei importante 
manifestări artistice:

„Zilele 
muzicii 

românești"
între 15 și 25 august, litoralul va 

găzdui „Zilele muzicii românești". 
Manifestare culturală de anvergură, 
aflată la prima ediție, la „Zilele mu
zicii românești" participă formații și 
soliști din rîndul artiștilor profesio
niști și amatori care s-au clasat lie 
primele trei locuri in cadrul Festi
valului național „Cîntarea Româ
niei". Dintre acestea menționăm fi- 
larmonicile de stat din Capitală, 
Cluj-Napoca, corul „Madrigal", or
chestra simfonică a Radioteleviziunii. 
orchestra simfonică a societății mu
zicale „Lira" din Brăila. corurile 
„Vox Maris", din Constanța, „Lira" 
din Buzău, „Atheneum" din Bucu
rești. corala „Paul Constantinescu" 
din Ploiești, cvartetul de coarde si 
pian al Institutului politehnic din 
Capitală, orchestrele de muzică ușoa
ră ale caselor de cultură din secto
rul 5 București și orașul Cărei, 
precum și cea a întreprinderii de 
zahăr Giurgiu, cvartetul vocal al Ca
sei tineretului Sibiu, brigăzile artis
tice ale Palatului culturii Pitești, Re
gionalei C.F.R. București, orchestre
le de muzică populară ale întreprin
derilor „Dacia" Pitești și „Partiza
nul" Bacău. Teatrul satiric-muzieal 
„C. Tănase" din București. Teatrul 
„Fantasio" din Constanta, ansamblul 
artistic „Rapsodia română". Manifes
tarea este structurată pe genuri ar
tistice : muzică patriotică si revolu
ționară. folclor, muzică ușoară, estra
dă. brigăzi artistice, muzică simfoni
că. Spectacolele și concertele se vor 
desfășura la Teatrul de vară din 
Mamaia si Teatrul de dramă din 
Constanța, precum si in stațiunile 
Neptun. Mangalia. Eforie Nord. Cos- 
tinești și Năvodari.

(Agerpres)

îmbietoare locuri de popas în nordul Moldovei
Unitățile turistice 

ale cooperației de con
sum din județul Su
ceava oferă cîteva in- 
cintătoare locuri de 
popas. în orice ano
timp.

Astfel. 1n apropierea 
minăstirii Sucevița. pe 
drumul național 2. la 
17 km de orașul Ră
dăuți. a fost dat în 
folosință HANUL SU

CEVIȚA. o frumoasă 
construcție cu arhitec
tură bucovineană, am
plasată intr-un decor 
natural atrăgător. în 
apropierea munților a- 
coperiti cu păduri de 
stejari si brazi. Unita
tea dispune de camere 
cu confort modern și 
încălzire centrală, de 
un restaurant, un bar. 
o terasă acoperită si

alta descoperită, un 
teren pentru parcarea 
auto, mobilier. Alături 
se află si un camping 
?u căsuțe. Căile de ac
ces sînt asigurate prin 
drumuri modernizate, 
putindu-se vizita ves
titele mînăstiri din 
apropiere : Sucevița, 
Moldovița. Arbore, Vo- 
ronet, Putna.

Un alt plăcut loc pen

tru reconfortare este 
HANUL ILIȘEȘTI, ce 
se află situat la circa 
23 km de Suceava, pe 
drumul național spre 
Vatra Dornei. la mar
ginea unei bătrine pă
duri de stejari. Ama
torii de excursii pot 
vizita în împrejurimi 
Casa memorială „Ci
ortan Porumbescu",

renumitele mînăstiri 
Voroneț. Humorului. 
Moldovița și bineînțe
les orașul Suceava — 
vechea cetate de scaun 
a lui Ștefan cel Mare.

La intrarea în județ, 
pe șoseaua E 20, la 
circa 52 km de Su
ceava, în localitatea 
Drăgușeni, a fost a- 
menajat intr-un vechi 
han de poștă din

secolul trecut: HA
NUL DRĂGUȘENI.

Un popas plăcut o- 
feră și CABANA 
VAMA, situată in co
muna cu același nume 
de pe dealul Brăbușca, 
de unde se poate pleca 
spre masivul Rarău, cu 
Pietrele Doamnei.

In fotografie : Hantil 
Sucevița.

LISTA OFICIALA
a libretelor de economii cu dobîndă și cîștiguri în autoturisme emise de unitățile C.E.C. din țară 
ieșite cișiigătoare cu cîte un autoturism „Dacia 1 300" ia tragerea la sorți pentru trimestrul II 1977

Nr. 
crt.

Numărul 
libretului 

de economii
Nr. 
crt.

Numărul 
libretului 

de economii
Nr. 
crt.

Numărul 
libretului 

de economii
Nr. 
crt.

Numărul 
libretului 

de economii
Nr. 
crt.

Numărul 
libretului 

de economii
1. 
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9. 

10. 
11. 
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20. 
21. 
22. 
2X
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.

716-1-24599 
702-221-974
715- 1-161173 • 
702-1-34275
735- 202-337 
732-1-64651
709- 1-107678
708- 1-38056
710- 120-24720 
718-205-9475
716- 287-1202
717- 1-92222
730- 201-5525 
727-1-66741 
756-1-18752 
734-1-55780
736- 1-118593 
758-201-12372 
743-209-10313
727- 137-5514
704- 205-988
728- 201-8861 
702-1-60399 
702-514-202 
732-1-79251
709- 1-118554
708- 1-46895
710- 138-3894 
754-1-19424
716- 203-8793
717- 1-101750
731- 1-12461 
727-1-79249 
756-206-1042
734- 264-144 
736-212-15443 
710-721-346 
743-209-25180 
727-155-1357 
739-1-5028 
717-1-46837 
701-1-18772 
715-261-52 
701-203-3257 
701-201-2890
701- 141-2201
702- 1-25511 
702-1-64780 
702-1-87983 
702-1-103649 
702-206-2174 
702-222-2549
702- 826-478
735- 1-39324 
735-1-61381 
735-1-75347 
735-201-2080 
713-1-1821
703- 1-22558 
703-1-46941 
703-1-60835 
734-201-3032 
703-809-21152 
703-213-683
706- 164-3623
732- 1-16391 
732-1-59890 
732-1-81533 
732-1-95320 
732-207-1415 
732-204-6463
705- 1-24818
707- 1-4669 
720-1-2773 
709-1-49557
709- 1-82397

77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99. 

100. 
101. 
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110. 
111. 
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120. 
121. 
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.

709-1-104551 
709-1-120603 
709-1-132742 
709-212-245 
709-217-19658
709- 222-339 
724-104-28417 
724-104-47994
721- 1-9815 
708-1-11345 
708-1-35410 
708-204-514 
713-324-675
710- 1-27103 
710-1-43096 
713-325-190 
733-1-4504
722- 123-831 
710-113-14504 
710-119-13331 
710-120-22129
710- 138-7214 
715-1-51865 
715-1-97000 
715-1-126766 
715-1-149226 
715-1-167102 
715-1-181307
715- 1-193127 
718-1-3385
718- 205-7043 
754-1-23875 
754-1-42631 
754-203-15094
711- 107-1144
716- 1-23313 
716-1-59311 
716-1-79817 
716-1-95418 
716-206-1208 
716-281-3
716- 203-11022 
742-1-17651 
742-207-713 
748-1-8415 
748-1-33883
748- 253-1029
712- 133-741
717- 1-41498 
717-1-70955 
717-1-89527 
717-1-103473 
717-214-919
713- 101-4967 
713-194-5755 
724-1-16816
724- 1-36259 
751-1-8535
749- 1-18594 
749-268-16
730- 201-1871
731- 260-237
719- 1-27474 
719-277-12 
719-201-26102
715- 716-51 
711-203-2269
716- 502-20
717- 171-849 
727-1-29743 
727-1-63169 
727-1-81471 
727-235-6636 
760-204-177
725- 1-11799 
763-213-204

741-201-5952 
741-201-37562 
741-212-12059
744- 1-8759 
756-1-15013
756- 212-1872 
715-209-1134 
750-1-36932 
750-211-5893 
750-211-35564
754- 205-2741
750- 201-13032 
703-510-89 
734-1-36340 
734-1-53688
703- 616-288
740- 1-26971 
714-256-371
746- 1-24470 
714-1-10185 
719-126-881 
736-1-53898 
736-1-83483 
736-1-102896 
736-1-116628 
736-212-21233 
736-212-44753 
736-279-10265 
736-202-16767
736- 208-9619 
719-730-202
704- 523-12105
741- 1-31771 
741-1-45816 
758-201-10329 
710-904-484 
758-205-1083 
723-103-8159 
723-140-141 
743-1-57386 
743-1-86805 
743-1-108211 
743-1-124583 
743-1-137882 
743-209-3130 
743-209-27151 
723-426-252
745- 2-30293
725- 520-307
747- 1-30191 
712-202-718
737- 1-6046
755- 202-9868
726- 601-57 
755-1-8773
727- 429-319 
752-1-51414 
752-1-72595 
752-1-86032
752- 203-3870
727- 626-71
728- 367-15
753- 1-14655
757- 1-6129 
704-1-18464 
739-1-10468 
739-1-27983 
739-205-6445 
723-1-13636 
723-1-30683
751- 1-10187 
701-1-6535 
701-356-2474 
719-212-9284 
701-203-13376

228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.

240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.
247.
248. '
249.
250.
251.
252.
253.
254.
255.
256.
257.
258.
259.
260. 
261. 
262.
263.
264.
265.
266.
267.
268.
269.
270.
271.
272.
273.
274.
275.
276.
277.
278.
279.
280. 
281. 
282.
283.
284.
285.
286.
287.
288.
289.
290.
291.
292.
293.
294.
295.
296.
297.
298.
299.
300.
301.
302.

723- 525-253
701- 410-327
702- 1-47051 
702-1-76686 
702-1-95609 
702-1-109383
702- 218-7316 
752-205-3935 
735-1-21012 
735-1-50810 
735-1-68485 
735-177-4547 
735-267-852 
713-1-13338
703- 1-35949 
703-1-54110 
703-254-4981• 
703-809-4432 
703-860-154 
706-102-8978 
706-215-189 
732-1-42081 
732-1-71397 
732-1-88485
732- 201-3671
706- 314-3066 
705-1-16301 
718-201-818
707- 1-15003 
709-1-16017 
709-1-67131 
709-1-93116 
709-1-112565 
709-1-126559 
709-202-3198 
709-217-5672
709- 218-4493
724- 104-7031 
724-104-39203 
724-138-394 
721-282-22
708- 1-25224 
708-1-42178 
708-215-3392
710- 1-11911 
710-1-35570 
710-206-1601 
738-317-43
733- 201-20221 
728-201-8846 
710-113-22508 
710-120-8882 
710-120-28301 
710-634-100 
715-1-75543 
715-1-111747 
715-1-138072 
715-1-158241 
715-1-174048 
715-1-186955
715- 207-4467 
718-1-16182
710- 820-360 
754-1-34690 
754-203-5614
711- 102-15455 
711-228-18
716- 1-42883 
716-1-69718 
716-1-87521 
716-1-101390 
716-215-6430 
716-365-1 
742-1-6356 
724-601-4518

719-520-219 
748-1-23167 
748-1-40193
748- 202-1697 
717-1-12602 
717-1-57165 
717-1-80347 
717-1-96462 
717-14-594 
717-222-2736 
713-102-15504
713- 194-16355 
724-1-27937 
724-378-31
714- 628-2081
749- 1-26612
730- 1-8200
731- 1-2359 
719-1-11975 
719-1-33735 
719-201-17322 
719-222-895 
719-203-14220 
711-205-5380 
711-36-8
717- 183-3310 
727-1-48042 
727-1-72655 
727-1-87343
722- 201-3923 
766-210-1847 
763-203-2044 
711-397-198 
741-201-25498 
741-201-44000 
741-216-229 
714-815-157 
756-1-23627 
706-201-6966
750- 1-18923 
750-1-44385 
750-211-23780 
750-211-42259
718- 417-256
745- 1-8177 
734-1-20156 
734-1-45420 
734-1-59122 
740-1-16687
740- 18-475
746- 1-15036 
746-211-1013 
714-203-3798 
736-1-28700 
736-1-69332 
736-1-93560 
736-1-109869 
736-69-2325 
736-212-34289 
736-212-51103 
736-279-18903 
736-202-25656 
736-262-88 
704-407-17
741- 1-17246 
741-1-39312 
741-345-41 
706-717-134 
758-1-14372 
758-380-117
723- 110-134 
743-1-33579 
743-1-72006 
743-1-97517 
743-1-116133

Nr. 
crt.

Numărul 
libretului 

de economii
Nr. 
crt.

Numărul 
libretului 

de economii
Nr. 
crt.

Numărul 
libretului 

de economii
Nr. 
crt.

Numărul 
libretului 

de economii
Nr. 
crt.

Numărul 
libretului 

de economii

378. 743-1-131148 461. 710-120-24834 544. 736-279-14566 620. 707-1-17620 695. 727-1-89655
379. 743-207-2896 462. 710-138-9665 545. 736-202-20804 621. 709-1-31043 696. 731-211-184
380. 743-209-18293 463. 715-1-62354 546. 736-251-2367 622. 709-1-73234 697. 725-1-5633
381. 743-320-39 464. 715-1-102570 547. 736-211-3383 623. 709-1-97684 698. 763-203-6516
382. 745-2-19654 465. 715-1-131081 548. 741-1-128 624. 709-1-115640 699. 704-110-548
383. 745-2-36129 466. 715-1-152770 549. 741-1-35082 625. 709-1-128887 700. 741-201-30700
384. 747-1-19284 467. 715-1-169823 550. 741-207-2508 626. 709-208-2954 701. 741-201-46281
385. 747-1-36243) 468. 715-1-183596 551. 758-201-12463 627. 709-217-12271 702. 758-347-14
386. 722-1-5130 469. 715-1-195049 552. 758-1-7646 628. 709-218-9353 703. 756-1-2574
387. 726-211-230 470. 718-1-10363 553. 758-210-1023 629. 724-104-17718 704. 756-1-26335
388. 755-202-16949 471. 718-205-9568 554. 723-103-12571 630. 724-104-42821 705. 706-201-10194
389. 755-201-9202 472. 754-1-28728 555. 743-1-14755 631. 724-537-216 706. 750-1-28357
390. 727-137-13944 473. 754-1-44676 556. 743-1-63231 632. 745-202-2423 707. 750-1-46743
391.
392.
393.
394.
395.
396.
397.
398.
399.
400.
401.
402.
403.
404.
405.
406.
407.
408.
409.
410.
411.
412.
413.
414.
415.
416.
417.
418.
419.
420.
421.
422.
423.
424.
425.
426.
427.
428.
429.
430.
431.
432.
433.
434.
435.
436.
437.
438.
439.
440.
441.
442.
443.
444.
445.
446.
447.
448.
449.
450.
451.
452.
453.
454.
455.
456.
457.
458.
459.
460.

752-1-31675 
752-1-62130 
752-1-79467 
752-201-9918
752- 221-409 
728-1-14745 
713-520-109
753- 1-21567
704- 1-8821 
726-1-3391 
739-1-20884 
739-215-468 
720-136-271 
723-1-23323
723- 209-596 
701-270-1621
719- 212-3023 
701-203-9134 
701-201-7915
701- 142-959
702- 1-34536 
702-1-69580 
702-1-91033 
702-1-105999 
702-208-2421
702- 254-201 
735-1-4519 
735-1-43782 
735-1-64185 
735-1-77360 
735-202-599 
713-1-8177
703- 1-28428 
703-1-49741 
703-212-689 
751-204-1307 
703-809-23936 
703-420-196
706- 164-7514 
732-1-28545 
732-1-64836 
732-1-84298 
732-1-97369
732- 306-14
705- 1-6588 
705-203-3003
707- 1-9885
720- 270-106 
709-1-57089 
709-1-86711 
709-1-107872 
709-1-122977 
709-201-3006 
709-212-4276 
709-217-22320
724- 102-3108 
724-104-33009 
724-104-50333
721- 1-12174
708- 1-17656 
708-1-38200
708- 209-7851
709- 618-399
710- 1-30684 
710-1-45193 
738-1-5597
733- 201-12423
722- 140-363 
710-113-18436 
710-119-16044

527.
528.
529.
530.
531.
532.
533.
534.
535.
536.
537.
538.
539.
540.
541.
542.
543.

711-102-7453
711- 145-25 
716-1-31765 
716-1-63374 
716-1-82894 
716-1-97822 
716-209-4909 
716-287-1397
716- 203-13274 
742-206-1496 
742-210-49 
748-1-15141 
748-1-36621
748- 268-91
712- 625-119
717- 1-47802 
717-1-74533 
717-1-92339 
717-1-105649 
717-216-7117
713- 102-8229
713- 194-11119 
724-1-21609 
724-1-38322 
751-1-10839
749- 1-22202 
724-223-1509
730- 201-5650
731- 292-36 
719-1 t.30184 
719-201-9203 
719-207-1949 
719-203-5201 
711-203-6156 
711-1-6465
717- 171-5647 
727-1-37607 
727-1-66921 
727-1-83878 
727-362-32 
762-203-1031 
738-214-189 
711-207-1493 
741-201-15906 
741-201-40383 
741-212-14943 
744-203-2446 
756-1-18905 
756-228-192
718- 521-397
750- 1-40261 
750-211-14161 
750-211-33392 
754-205-5950 
750-220-118 
734-1-6141 
734-1-40325 
734-1-55884 
740-1-7673 
740-1-29546 
746-1-5731 
746-1-26684
714- 1-12435
719- 615-40 
736-1-60559 
736-1-87379 
736-1-105753 
736-1-118693 
736-212-26668 
736-212-47422

743-1-91112 
743-1-111487 
743-1-127223 
743-1-139848 
743-209-10691 
743-211-564 
745-2-10519 
745-2-32804 
747-1-9926 
747-1-32827 
712-208-484 
712-64-5 
755-202-13092 
755-201-4808
727- 137-5878 
752-1-10476 
752-1-55823 
752-1-75355 
752-201-4031
752- 204-2283
728- 1-8461 
711-201-807
753- 1-17699 
757-1-8648
704- 205-1090 
739-1-15314 
739-206-2828 
739-258-228 
723-1-18042 
723-205-664 
701-203-8317 
701-1-13447 
706-1-4230 
723-421-338 
701-205-4725 
701-135-4969
701- 532-250
702- 1-54050 
702-1-80824 
702rl-98863 
702-1-111660 
702-219-2010
702- 108-3215 
735-1-28593 
735-1-54937 
735-1-71247 
735-177-8065 
735-400-1573
703- 1-7231 
703-1-40330 
703-1-56808 
703-254-8171 
703-809-13329 
703-203-6607 
706-102-11831 
706-418-925 
732-1-49550 
732-1-75619 
732-1-91239 
732-206-18 
706-319-1180
705- 1-20202 
718-448-182

647.
648.
649.
650.
651.
652.
653.
654.
655.
656.
657.
658.
659.
660. 
661. 
662.
663.
664.
665.
666.
667.
668.
669.
670.
671.
672.
673.
674.
675.
676.
677.
678.
679.
680. 
681. 
682.
683.
684.
685.
686.
687.
688.
689.
690.
691.
692.
693.
694.

708-1-29386 
708-1-44640 
708-217-219 
710-1-18777 
710-1-38582 
710-235-396 
722-418-14 
733-201-23332 
728-207-27 
710-119-4372 
710-120-15125
710- 127-2111 
715-1-25730 
715-1-84295 
715-1-118166 
715-1-142342 
715-1-161548 
715-1-176797 
715-1-189252
715- 207-7156
718- 1-18886 
754-1-11244 
754-1-37886 
754-203-10526
711- 102-19176 
711-509-215
716- 1-49815 
716-1-73632 
716-1-90506 
716-1-103725 
716-215-11069
716- 203-4032 
742-1-12254 
724-601-7237 
736-210-5768 
748-1-27593 
748-41-517
748- 202-5989
717- 1-26352 
717-1-62335 
717-1-84058 
717-1-99103 
717-203-274 
717-265-29 
713-102-18609 
713-198-32 
724-1-31348 
720-624-399
749- 1-8454 
749-1-29120
730- 1-11241
731- 1-9525
719- 1-19544 
719-205-3165 
719-201-21250 
719-209-3294 
719-203-17345 
711-205-8549 
716-112-338 
727-1-10325 
727-1-54155 
727-1-76011

750-211-28779 
750-211-44566 
750-201-6653
745- 1-12317 
734-1-27230 
734-1-48770 
734-207-3060
740- 1-21157 
702-811-316
746- 1-19248 
714-1-1147 
710-204-2646 
736-1-39285 
736-1-74528 
736-1-97311 
736-1-112566 
736-212-2464 
736-212-38805 
736-212-53401 
736-202-1953 
736-202-28127 
736-269-2853 
704-523-4666
741- 1-23749 
741-1-41999 
758-201-2295 
710-414-332 
758-1-17311 
723-102-7622 
723-135-1484 
743-1-43710 
743-1-77777 
743-1-101512 
743-1-119320 
743-1-133830 
743-207-7650 
743-209-22167 
745-201-3836 
745-2-24306 
745-205-1577
747- 1-24008 
747-225-1021
725- 216-309
726- 714-300 
755-207-1658 
755-1-1458
727- 137-17103 
752-1-40368 
752-1-66327 
752-1-82094 
752-202-6828
752- 232-81
728- 1-17775
753- 1-5951 
753-205-2070 
704-1-13347 
728-119-102 
739-1-23844 
739-203-1346 
720-515-215 
723-1-26415 
723-211-1456

de economii cu dobîndă șl cîștiguri în autotu-Titularilor libretelor
risme emise de unitățile C.E.C. din municipiul București li s-au acor
dat printr-o tragere la sorti separată, care a avut loc în ziua de 27 
iulie a.c.. 191 autoturisme „Dacia 1300“. Lista oficială a libretelor de 
economii ieșite cistigătoare la această tragere la sorti s-a publicat în 
ziarele „Scînteia" si „România liberă" din 29 iulie a.c.

„E nevoie 
să ne verificăm 

și prin alții 
scrierea14

(Urmare din pag. I)
tiv, pe ansamblu, al dezbaterilor pro
fesionale. Fără îndoială că nu este 
vorba ca cenaclul să ofere „certificate 
de genialitate", ci de a soluționa in 
comun, pe baza schimbului de păreri, 
a opiniei colective, aspectele care 
vot fi soluționate. Pe de altă parte 
nu cred că o intensificare a circula
ției liber? de opinii pe care cenaclul 
o stimulează prin însăși natura lui 
poate lăsa indiferentă o anumită men
talitate „feudaiă" privitoare la rolul 
și întinderea criticii. în cadrul â- 
mintit. este limpede că nimeni nu 
se poate sustrage discuției, criticii 
efectuate in mod oonstructiv. se în
țelege. in interesul perfecționării 
lucrurilor. Climatul libertății crea
toare este un climat democratic, 
exigent, bazat pe opinii competențe. 
Faptul că cenaclurile si publicațiile 
lor erau conduse de critici de o in
discutabilă autoritate (Maiorescu, 
Ibrăileanu, Eugen Lovinescu) a ju
cat un rol hotărâtor în promovarea 
unei literaturi superioare, de nivel 
european. Un element important în 
cenaclurile si revistele Pe care 
le-am enumerat ca si in altele, și 
care a rezultat din modul responsa
bil în care erau abordate problemele 
literaturii, l-a constituit ceea ce am 
putea numi spiritul de competiție, 
urmare a înțelegerii unui fapt esen
țial si anume acela că o literatură 
presupune conlucrare si confruntare 
de opinii, atit în judecățile de cena
cluri cît si în judecățile publice, 
adică cele publicate sub forma cro
nicilor. recenziilor, studiilor etc. în 
general (firește sint și excepții), o 
revistă avea mai multi recenzenți 
sau cronicari pentru o perioadă mai 
lungă de timp si aceasta dintr-un 
motiv lesne de înțeles, elementar : 
spre a se evita monopolul gustului 
singular, „dictatul in cultură" cum 
spune Ralea. incompatibil cu o lite
ratură vie. diversă si complexă ca 
tematică, maniere etc., pentru a-1 
feri De criticul respectiv de primej
dia, fatală aproape, a inerției, uni
formității si. mai ales, a vanității. 
Neavind cu cine concura, conside- 
rîndu-se aproape predestinat să de
cidă asupra literaturii, măgulit de 
scriitori interesați, criticul poate ușor 
ceda (chiar cel mai incoruptibil și 
cel mai conștiincios) unor atare îm
prejurări. Primeidia superficialității 
este si mai mare dacă ne gîndim la 
faptul că trebuie să citească, săp
tămână de săntămină. tomuri întregi, 
supus unui ritm sufocant si asteni- 
zant. Posibilitatea meditației adinei 
asupra cărților, condiție esențială a 
actului critic, este astfel exclusă și 
înlocuită cu empirismul critic ori cu 
abilitatea stilistică. Dar. indiferent 
de ceea ce se intîmplă cu criticul, 
trebuie să ne cindim in primul rînd 
la ceea ce se intîmplă cu literatura 
în ansamblu, căci, dacă literatura 
nu s-a născut pentru critici, critica 
s-a născut, evident, pentru a servi 
literatura, din care face parte, fără 
îndoială, dar cu un rol pe care nu-J 
putem eluda si care-i legitimează, 
plenar, menirea, demnitatea si efi
cienta.

în acest sens, lecția istoriei noastre 
literare este de o actualitate pe care 
e necesar s-o invocăm mereu. Ca 
ne un momenta si ca oe un stimu
lent. Cu atit mai mult, cu cit ase
menea tradiții sint. continuate azi 
ridicate pe o treaptă nouă, cores
punzătoare stadiului actual de dez
voltare a societății, a conștiințe 
făuritorilor noii noastre lumi si i 
creatorilor care o exprimă in open 
de artă. Recentele hotăriri cu orivir» 
la creșterea răspunderii creatori ier 
fată de propria lor activitate profe
sională si politică dau un nou impui 
afirmării puternice a spiritului revo
luționar. militant al creației, intro 
diversitate de stiluri, dezvoltării li- 
bere, plenare a modalităților speci
fice. a talentelor puse în sluiba in 
floririi artei și culturii socialiste.
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jFAPTULi 
DIVERS

| „Stepa“ I 
I de pe Tîmpa |

Tîmpa nu este numai un mi- ■ 
Inunat parc de recreare pentru I 

brașoveni, un rezervor inepuiza- • 
bil de oxigenare a aerului, ci 

Iși unul dintre locurile unde se 
află plante specifice nu numai | 
muntelui, ci și... stepei. Datori
tă substratului calcaros si uscat, I I expunerii la razele soarelui și f
adăpostului față de masele de * 
aer rece dinspre nord, pe ver- . I sântul sudic al Tîmpei s-a men
ținut și dezvoltat, de-a lungul I 
mileniilor, o vegetație unică, de 
stepă. Se pot admira aici plan- I 
te specifice stepei, cum ar fi I colilia, iacintul sălbatic, mătă- 
ciunea. ciocul berzei, măceșul ■ I pitic și altele. Cine nu crede. I
Tîmpa îi stă la dispoziție pînă * 
tîrziu din toamnă. ,

I N-a spus 
| cum îl I
j cheamă I

Cronica
Cu prilejul încheierii misiunii sale 

în tara noastră, ambasadorul Repu
blicii Arabe Egipt la București. Ha
ssan A. Dawood. a oferit, vineri, o 
recepție.

Au participat Angelo Miculescu. vi- 
ceprim-ministru al guvernului, mi
nistrul agriculturii si industriei ali
mentare. Cornel Pacoste, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, mem
bri ai conducerii unor instituții cen
trale. generali și ofițeri superiori, oa
meni de cultură și artă.

Au fost prezenti șefi de misiuni 
diplomatice acreditați în România, 
alti membri ai corpului diplomatic.

zilei
Cu ocazia Zilei naționale a Confe

derației Elvețiene. Institutul român 
pentru relațiile culturale cu străină
tatea a organizat, vineri după-amiază. 
in Capitală, o manifestare culturală. 
Criticul de artă Dan Hăulică. redac- 
tor-șef al revistei „Secolul XX". a 
prezentat impresii de călătorie din 
această tară. In continuare au fost 
vizionate filme documentare elve
țiene.

La manifestare au participat repre
zentanți ai conducerii I.R.R.C.S.. ai 
Ministerului Afacerilor Externe, alti 
oameni de artă si cultură, un nume
ros public. Au fost de fată Pierre- 
Henri Aubaret. ambasadorul Elveției 
la București, și membri ai ambasadei.

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

în numele poporului din Sao Tome și Principe, al Mișcării de Elibe
rare din Sao Tome și Principe și al meu personal, vă mulțumesc sincer 
pentru felicitările adresate cu prilejul sărbătoririi celei de-a doua aniver
sări a independentei noastre.

Cu cele mai înalte și frățești considerații.

MANUEL PINTO DA COSTA
Secretar general al Mișcării de Eliberare 

din Sao Tome și Principe, 
Președintele

Republicii Democratice Sao Tome și Principe

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

R. D. GERMANĂ

Ciment și computere 
în „Cîmpia verde"

AU ÎNDEPLINIT PIANUL PE 7 LUNI
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Corespondenta voluntară Lu- 
creția Matei din Galati ne 
scrie ; „Abia cind m-a întrebat 

•va. întâmplător. cit e ceasul, 
mi-um dat seama că nu-l mai 
am. la mină. Am încercat să-mi 
amintesc cam pe unde îl uita
sem sau îl pierdusem, dar de
geaba. Seara, ducindu-mă la 
masă la cantina nr. 1 regim, din 
stațiunea Tușnad. unde mă a- 
flam la tratament, l-am întrebat 
intr-o doară pe responsabil dacă 
nu s-a găsit, din întîmplare,. un 
ceas așa și așa, i-am spus cum 
arăta, iar el mi-a răspuns : 
„Cum să nul L-a găsit un me- 
sean și mi l-a predat mie. Pof
tiți". Cum „meseanul" nu și-a 
spus numele, as dori să-i mul
țumesc si pe această cale pen
tru gestul său".

Glumă ?
în autogara din Teius. județul 

Alba, stau alături pe un perete 
două anunțuri. Unul zice : „A- 
bonamentele se eliberează zilnic 
între orele 6,30 și 17,30“. Celă
lalt contrazice : ,,Abonamentele 
nu se eliberează în zilele de 2, 
4. 6, 10... 28. 30". Adică in zilele 
cu sot. Misterul a fost dezlegat: 
cele două anunțuri — care zic 
Si se contrazic — au fost făcute 
cu un scop precis : să se dis
treze călătorii, pentru trecerea 
timpului, în așteptarea autobu
zelor. nu întotdeauna punctuale. 
Apoi, la drum, cu zîmbetul pe 
buze 1

De la butoi
Mecanicul de locomotivă Va- 

sile Butoi de la Triajul C.F.R. 
Palas-Constanța s-a „cinstit" 
bine de tot chiar de la... butoi, 
după care a plecat la drum. 
Bineînțeles, cu locomotiva, pe o 
linie secundară a triajului. Din 
cauza butoiului de la care iși 
făcuse plinul, mecanicul Butoi a 
văzut linia ferată in... dublu 
exemplar. După ce a tamponat 
locomotiva pe care o conducea 
cu o alta, avariind-o, lui Butoi 
i s-a întocmit nota de plată. O 
notă care-l va ajuta să meargă 
de acum pe două șine, fără să 
vadă patru...

| I-a pierit 
I somnul

Seara, obosit după o zi de I muncă, Nieolae Ovezea din
Brașov și-a făcut patul să se 
culce. Dar n-a apucat bine să I închidă ochii, că a și auzit lovi
turi înfundate, repetate : „Buf, 
buf, buf !“... A ciulit urechile și 
- băgat de seamă că bufniturile 

IVin de la magazinul alimentar
nr. 128, de alături. S-a îmbrăcat, 
a ieșit afară, a tras din nou cu I urechea. Limpede : bufniturile
veneau din magazin. A telefonat 
la miliție. Idee inspirată. A fost 
prins în flagrant, în timp ce în- I cerca să intre cu forța in maga
zin, un răufăcător, pe nume loan 
Crăciun, de fel din Bîrlad. Ove- 

Izea s-a dus să se culce, iar făp
tașului i-a pierit somnul.
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Oamenii muncii din industria ju
dețului BRAlLA au Îndeplinit planul 
producției globale pe primele 7 luni 
ale acestui an la 28 iulie 1977. ur- 
mind să obțină o producție indus
trială suplimentară de 100 milioane 
lei. Raportînd aceste realizări Comi
tetului Central al Partidului Comu
nist Român. tovarășului Nieolae 
Ceausescu. în telegrama comitetului 
județean de partid, se spune :

Cu hotărârea fermă de a valori
fica superior marile resurse de care 
dispunem, nu vom precupeți nici un 
efort pentru realizarea în cele mai 
bune condiții a sarcinilor de plan ce 
ne revin, obținind produse de bună 
calitate, competitive pe piața internă 
și externă. Vă asigurăm. tovarășe 
Nieolae Ceaușescu, că oamenii mun
cii din județul Brăila vor munci cu 
entuziasm nestăvilit, pentru a con
tribui cu toate forțele lor la edifi
carea societății socialiste multilateral 
dezvoltate în scumpa noastră patrie 
— Republica Socialistă România.

Colectivele industriale din jjjdetul 
PRAHOVA raportează îndeplinirea 
planului producției industriale pe 7 
luni ale acestui an. cu sase zile mai 
devreme. Acest avans dc timp cîsti- 
gat permite oamenilor muncii praho
veni să producă pînă la finele lunii 
iulie cărbune, produse petroliere si 
petrochimice;, utilaj petrolier, siderur
gic. chimic, minier, pompe de injec
ție. rulmenți grei, reductoare si tro- 
lii de ascensoare, stofe, geam tras, 
cherestea, materiale de construcție si 
multe alte măsuri in valoare de peste

600 de milioane lei. (Constantin 
Căprarul.

Oamenii muncii din industria ju
dețului GALAȚI au raportat înde
plinirea cu patru Zile mai devreme 
a planului pe 7 luni la producția 
globală. Se estimează realizarea pînă 
la sfîrșitul lunii iulie a unei produc
ții globale suplimentare în valoare 
de 385 milioane lei si a unei produc
ții marfă peste plan de 400 milioane 
lei. Aceasta înseamnă obținerea în 
plus a 104 000 tone cocs metalurgic, 
31 000 tone fontă. 19 100 tone otel, 
4 200 tone tablă și bandă laminată la 
rece. 89 000 mp țesături si altele. 
Circa trei sferturi din sporul produc
ției globale s-a realizat pe seama 
creșterii productivității muncii. (Dan 
Plăesu).

Colectivele de muncă din unitățile 
economice ale județului VÎLCEA au 
îndeplinit sarcinile de plan ne 7 luni 
ale anului cu două zile mai devreme, 
în bilanțul acestei perioade se vor 
înscrie si importante depășiri a că
ror valoare va fi de peste 47 mili
oane lei. concretizate printre altele 
în realizarea suplimentară a 60 mili
oane kWh energie electrică. 2100 
tone tetraclorură de carbon. 95 tone 
antidăunători. 4 000 tone cărbune. 
51 000 tone calcar. 900 tone lacuri și 
vopsele etc. Totodată, oamenii mun
cii din industria județului s-au an
gajat să realizeze la nivelul actualu
lui cincinal o producție suplimentară 
în valoare de 1,2 miliarde lei, (Ion 
Stanciu).

„CENTRAL** - CEA MAI MARE Șl MAI 
MODERNĂ UNITATE COMERCIALĂ 

DIN CLUJ-NAPOCA
La Cluj-Napoca a fost dat în fo

losință vineri, 29 iulie a.c., ou cinci 
luni mai devreme, cel mai mare și 
mal modem edificiu comercial din 
județul Cluj — magazinul universal 
„Central". Proiectat de către specia
liștii institutului județean de cerce
tare și proiectare și executat de că
tre șantierul nr. 6 al trustului jude
țean de construcții, noul magazin 
dispune de circa 5 800 mp spații co
merciale, fiind aproximativ de 12 ori

mai mare decît vechiul magazin uni
versal din vecinătate. Parterul și 
cele patru etaje cuprinzînd magazine 
și raioane specializate, pun la dis
poziția cumpărătorilor o bogată și 
variată gamă de produse. „Central", 
amplasat într-o zonă cu vechi tradiții 
comerciale, șe înscrie ca o realizare 
de seamă în ansamblul preocupări
lor pentru satisfacerea la un nivel 
tot mai înalt a cerințelor populației. 
(Al. Murcșan).

| Auto

I
I
I
I
I
I

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 31 

iulie, 1 și 2 august. în țară : Vreme 
călduroasă și în general frumoasă. Ce
rul va fi variabil, mai mult senin în

sudul țării. Izolat, în nord și în zonele 
de deal și de munte se vor semnala 
averse de ploaie. Vînt slab pînă la po
trivit, <15-20 km pe oră). Temperaturile 
minime vor fi cuprinse între 11. și 21 
grade, iar cele maxime între 24 și 32 
grade, local mai ridicate în sudul țării. 
In București : Vreme călduroasă și’ 
frumoasă. Cer variabil, mai mult se
nin. Vînt slab pînă la potrivit (15-20 
km pe oră).

O nouă tragere excepțională Pronoexpres
La 31 iulie 1977, Administra

ția de Stat Loto Pronosport or
ganizează o nouă tragere excep
țională Pronoexpres.

Se atribuie autoturisme „Da
cia 1300“ și .,Skoda S 100". pre
cum și excursii in U.R.S.S.. Gre
cia — Turcia — R. P. Bulgaria. 
R .D. Germană și litoralul româ
nesc, cîștiguri în bani — fixe și 
variabile.

Tragerea are două faze. Prima

compusă din 4 extrageri, fiecare 
de cite 6 numere din 45 (efec
tuate separat și nu in continua
re) și a doua, tot din 4 extra
geri, fiecare de cite 5 numere 
din 45 (efectuate Separat și nu 
în continuare).

Se participă cu bilete de 6 și 
15 lei varianta simplă, cu men
țiunea că numai biletele de 15 
lei iau parte la toate extrage
rile.

cinema

I macaraua I
I taximetru
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O automacara de 8 tone cu 
nr. 31-B-3337, condusă de șofe
rul Dumitru Macovei, a plecat 
de pe unul din șantierele între
prinderii „Danubiana" din Bucu
rești cu direcția Panciu. Cine l-a 
trimis pe Macovei la drum ? 
Cine a știut de plecarea lui ? 
De ce nu s-a observat lipsa au
tomacaralei de pe șantier ? Pen
tru a se găsi răspuns la toate 
aceste întrebări. în vederea 
completării „pontajului de lu
cru" al mașinii, aducem în dis
cuție „amănuntul" că automaca
raua a stationat timp de 4 (pa
tru) zile intr-un sânt din apro
piere de Panciu. Și încă ceva : 
cînd a fost depistată de miliție, 
grav avariată. în cabina ei se 
mai aflau soția și fiica șoferului, 
neaccidentate. De gravitatea 
faptei comise șoferul si-a dat 
seama z,î”d i s-a limpezit capul 
după amețeala vinurilor 
Panciu. Dar lucrurile se 
limpezi pînă la capăt abia 
cum, cînd vestea va ajunge 
șantier.

din 
vor 
a- 
pe

Rubrică realizata de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Șcînteii"
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Doresc să mulțumesc Excelenței Voastre și să exprim profunda mea 
recunoștință pentrd mesajul de felicitare pe care ați avut amabilitatea să 
mi-1 adresați cu ocazia celei de-a 13-a aniversări a independenței noastre.

Vă transmit, la rândul meu. aceleași calde mări adresate de Excelența 
Voastră.

KAMUZU BANDA
Președinte pe viață 

al Republicii Malawi

tv
PROGRAMUL I

12,00 Telex
12,05 Matineu coregrafic
12,35 Roman-foileton : „Ce verde era 

valea mea“, — Episodul al TI-lea
13,30 Anchetă socială : „Pămîntul — 

avuție națională“
14,00 Prețuirea științei. Documentar 

despre acordarea premiilor Nobel
14,45 Mic concert de muzică populară 
15,10 Magazin sportiv
16,00 Clubul tineretului pe malul lacu

lui cu nuferi

17,00 Tragerea de amortizare ADAS
17.10 Antologia filmului pentru copii și 

tineret : Stan și Bran — lupi de 
mare

18,06 Cîntați cu noi
18.25 Eminesciana. Din lirica de dra

goste a lui Mihai Eminescu
18.50 Iulie 1977 — cronica evenimentelor 

politice interne și internaționale
19,05 Film serial pentru copii ; Cuore 
19,30 Telejurnal • 23 August 1977 — în 

cinstea marii sărbători
19.50 Amurgul unei prejudecăți
20.10 Teleenciclopedia
20,55 Film serial : Regan
21,45 întîlnire cu satira șl umorul
22.25 Telejurnal • Săptămîna sportivă
22,40 Romanțe și canțonete interpretate 

dc Maria Slătinaru-Nistor, Lucia 
Țibuleâc, Nieolae Herlea, Dorin 
Teodorescu

SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

ATLETISM

Azi și mîine in Capitală, 
Campionatele balcanice pentru juniori

Stadionul Republicii din Capitală 
va găzdui astăzi și duminică între
cerile cetei de-a opta ediții a Cam
pionatelor balcanice de atletism pen
tru juniori, la care si-au anunțat 
participarea sportivi și sportive din 
Albania. Bulgaria, Grecia, Iugosla
via. Turcia și România.

Din loturile tării noastre fac parte, 
printre alții, Otilia Șomănescu. Eu
genia Baciu. Maria Radu, Margareta 
Fodor, Emil Grecescu, Sorin Mono- 
reanu, Stelian Floroiu, Adrian Preo
teasa și Constantin Halichias.

Astăzi. întrecerile încep la ora 
15,30, iar mîine — la ora 16,30.

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
• în primul meci din cadrul tur

neului final ai competiției interna
ționale feminine de baschet de la 
Varna, selecționata României a în
vins cu scorul de 71—50 (47—20) for
mația Cehoslovaciei. In celelalte 
două partide : Bulgaria — Ungaria 
77—74 (după prelungiri) ; U.R.S.S. — 
Iugoslavia 94—37 (42—15).

• în turul II al turneului interna
țional de tenis de la Louisville. Ion 
Tiriac a obținut o victorie de presti
giu în fata cunoscutului jucător ame
rican Arthur Ashe, pe care l-a în
trecut cu 7—5, 6—1. Surpriza zilei a 
fost furnizată de Hans Gildemeister 
(Chile), care l-a eliminat cu 6—2, 
7—6 pe campionul polonez Wojtek 
Fibak.

• La Poligonul Tunari din Capi
tală a început ieri întîlnirea de tir 
dintre echipele feminine ale Româ
niei și R.F. Germania. Probele dis
putate in prima zi au fost cîștigate 
de sportivele românce, atît la indi
vidual, cit și pe echipe. La armă 
standard, poziția culcat, pe primul 
loc s-a clasat Georgeta Chiosac, ' cu 
594 puncte, iar la pistol standard a 
cîștigat Anișoara Matei cu 580 puncte.

• Echipa de polo pe apă a S.U.A.. 
care se află in turneu în. tara noas
tră. a jucat ieri la bazinul Dinamo 
din Capitală în compania selecționa
tei române de tineret. Meciul s-a în
cheiat cu scorul de 7—3 (2—0. 1—1, 
2—2. 2—0) in favoarea oaspețiipr. 
După cum se știe. în primul meci, 
echipa S.U.A. a fost întrecută cu 
scorul de 3—1 de către selecționata 
studențească a României.

Duminică dimineața de la ora 11. 
tot la bazinul Dinamo, selecționata 
S.U.A. va intîlni prima reprezentativă 
a României.
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• Inspectorul și fantoma : SCA
LA — 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15;
20.30.
• Trei frați în vacanță — 15,30;
20, Pisicile aristocrate — 9,30**
11,30; 13,30; 18 : DOINA.
• Frații mei, păsări călătoare : 
FAVORIT — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15, EFORIE — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18.15; 20.30, PALATUL SPOR
TURILOR Șl CULTURII — 18.
• Robin Hood junior : PATRIA
— 9,30; 11.30; 48.30; 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.
• 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.
• Pasărea albastră : CENTRAL — 
9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30.
• Operațiunea „Petrol*1 : VICTO
RIA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
29.15. FLOREASCA — 9; 11; 13;
15.30.
• Magnolia înflorește din plin : 
FLOREASCA — 18; 20.
• Gluma : LIRA — 9: 11,15; 13,30; 
16; 18; 20, ARTA — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20, la grădină — 20,30.
• Timidul : EXCELSIOR — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30. MELO
DIA — 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 III-IV) : DRU
MUL SĂRII — 16; 19,15.
• Comedie mută ’77 : GRIVIȚA
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15,
GIULEȘT1 — 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.
• Rolls Roice-ul galben — 9,45;
11.45, Cat Ballou — 14, Draga mea 
Clementina — 16,15, Joe Limonadă
— 18,30, Dama cu camelii — 20,30 : 
CINEMATECA.
• Cartea junglei — 9; 11,15: 13,30;
15.45, Moara cu noroc — 18; 20 : 
TIMPURI NOI.
• Acești vecini „minunați4* : CO- 
TROCENI — 18; 20,15, BUCEGI — 
13,30; 15,30; 17,45; 19,45.
• Ah, Jonathan, Jonathan ! :
SALA PALATULUI — 17.30; 20,
GRADINA BUZEȘTI — 20,15.
• 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, GRADINA FESTI
VAL — 20.15,

• Mica sirenă : FLAMURA — 9.
• Dick Turpin : MUNCA — 13,30; 
15,45; 18; 20, GRADINA LIRA — 
20,15.
• Tereza, nu te voi părăsi : 
MUNCA — 9; 11.
• Invincibilul Luke — 16; 18, Glo
ria nu ciută — 20 : PACEA.
• Pușcă veche : VIITORUL — 9; 
11,15; 13,30, GRADINA MOȘILOR
— 20,30.
• Roșcovanul ; VIITORUL — 
15,45; 18; 20,15.
• Tom și 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.
• Șapte păcate : PARC-HOTEL
— 20,30.

• Peste 70 de echipaje din 8 țări : 
Bulgaria, Cehoslovacia, R.D. Ger
mană, Polonia, Turcia, Ungaria, 
U.R.S.S. și România au luat startul 
ieri la Drobeta-Tumu Severin, în 
cea de a 12-a ediție a competiției 
automobilistice internaționale „Ra
liul Dunării" al cărui traseu măsoară 
1977 kilometri, avînd ca principale 
puncte de trecere localitățile Orșova, 
Reșița, Săvîrșin, Albac, Cîmpeni, Cluj- 
Napoca. Sosirea va avea loc dumi
nică. dimineața tot la Drobeta-Turnu 
Severin.

• In cadrul manifestărilor prile
juite de Festivalul sportului de masă 
din R.D. Germană, pe stadionul din 
Leipzig, în prezenta a peste 90 000 de 
spectatori, s-a disputat întîlnirea in
ternațională amicală de fotbal din
tre selecționatele R.D. Germane si 
U.R.S.S.. încheiată cu scorul de 2—1 
(1—1) in favoarea gazdelor.

• Finala turneului international de 
fotbal de la Pekin se va disputa intre 
selecționata de tineret a R.P. Chi
neze si echipa din Hong Kong. în 
semifinale tinerii fotbaliști chinezi 
au întrecut cu 1—0 echipa R.P.D. 
Coreene, iar Hong Kong a cîștigat cu 
2—0 meciul cu prima formație a 
R.P. Chineze.

O preocupare care s-a manifestat 
încă de la întemeierea R.D. Germa
ne, și care s-a accentuat în ultimii 
ani, ca urmare a directivelor celui 
de-al IX-lea Congres al P.S.U.G.. o 
constituie folosirea resurselor autoh
tone de materii prime. între aces
tea. un loc de seamă îl ocupă po- 
tasiul. argila, cărbunele.

...Sondershausen este o așezare de 
mineri cu peisaj industrial specific : 
imaginea instalațiilor de ascensoare, 
a liniilor ferate derivate pe care aș
teaptă platforme metalice este com
pletată de geometria complicată a 
conductelor care împînzesc un relief 
puțin ondulat, punctat de dealuri de 
steril. Cele șapte mine de extracție 
a potasiului. împreună cu instala
țiile de prelucrare, centrala electri
că și coloniile de locuințe, formează 
în această zonă, pe o distantă de 12 
km, un tot unitar.

La sediul combinatului, directorul 
general Heinrich Taube prezintă ex
plicații cu privire la procesul de pro
ducție al întreprinderii și la impor
tanța industriei de îngrășăminte po- 
tasice pentru economia R.D. Germa
ne. Zilnic — arată el — pe căile fe
rate ale republicii sînt transportate 
peste 600 vagoane încărcate cu îngră
șăminte potasice — parte cu desti
nația portului Wismar, de unde pro
dusele respective sînt exportate in 
peste 30 de țări.

Deși are o apreciabilă tradiție, in
dustria de potasiu a cunoscut adevă
ratul ei avint abia în anii puterii 
populare : dacă în 1945. pe teritoriul 
actual al R.D.G.. s-au produs 200 000 
tone de îngrășăminte polasice. în 1955 
producția era de 1,5 milioane tone, 
pentru ca în 1975 să ajungă ia 3,1 
milioane tone. în prezent. R.D.G. 
este a treia producătoare de potasiu 
din lume. La realizarea acestei pro
ducții o contribuție hotărâtoare o are 
uzina de potasiu de la Zielitz, con
struită in. anii ultimului cincinal. 
Uzina este cea mai mare unitate din 
R.D.G. în această ramură și totodată 
una din cele mai moderne din Eu
ropa.

...în „Cîmpia verde" a Eichsfeldu- 
lui, în apropiere de satul Deuna, care 
cu cîtva timp în urmă părea a fi a- 
runcat pentru vecie în brațele anoni
matului. s-a construit. în ultimii ani. 
o uriașă fabrică de ciment, după pro
cedeul uscării — prima de acest fel 
din Europa — dirijată prin computere. 
Odată cu intrarea in funcțiune a tu
turor liniilor tehnologice, fabrica va 
asigura țării peste 2 milioane și ju
mătate tone de ciment pe an.

Fabrica a fost plasată în mijlocul 
„Cîmpiei verzi" pentru că aici se gă
sesc materiile prime necesare. Argila 
și. îndeosebi, calcarul cochilifer, 
constituie punctul de plecare pentru 
producerea de ciment „cu priză ra
pidă" de calitate superioară, precum 
și ciment pentru furnale. Rezistența 
cimentului „de Deuna", calculată cu 
maximum de precizie cu ajuto
rul computerelor îl recomandă 
pentru folosirea sa în construcția de 
piste de aerodrom și de turnuri de 
televiziune.

Eichsfeldul, cu pitoreștile sale a- 
șezări, intră rapid în tumultul vieții 
industriale. în cele mai noi atlase ala 
tării nu poți găsi orașul Leinefeld, 
de care aparține Deuna. Dar în vi
itoarele hărți cu siguranță că Leine- 
feid va fi marcat printr-un cerc da 
legendă care simbolizează orașul.

...Șanțuri lungi de kilometri și a- 
dînci pînă la 100 de metri, gropi 
imense, terenuri aride, ce sugerează 
priveliști lunare ; alături de ele, plan
tații recente de arbuști și livezi ti
nere — așa se înfățișează adesea zo
nele exploatărilor carbonifere la su
prafață, în R.D. Germană. Numai în- 
tr-un singur an, în R.D.G. se dislocă 
un miliard de metri cubi steril pen
tru a scoate cărbunele la zi. S-a cal
culat că, dacă toată această masă ar 
fi depusă pe o suprafață pătrată cu 
latura de un kilometru, s-ar ridica o 
piramidă înaltă de 3 000 metri ! în 
planurile economice se prevede asi
gurarea unei producții anuale de a- 
proape 250 milioane tone de cărbune 
brun.

Cărbunele brun constituie princi
pala sursă energetică a R.D.G. în 
prezent, 74 la sută din energia nece
sară țării este acoperită din resurse 
proprii, iar din acestea 92 la sută îl 
constituie cărbunele brun.

Eforturile pentru recuperarea pe 
scară tot mai largă a cărbunelui brun 
sînt însoțite de străduințele perma
nente pentru perfecționarea tehnicii 
de exploatare. Un exemplu în acest 
sens £1 constituie podul transportor 
«ie la Nochten. în cinci minute, ex
cavatorul Instalației poate săpa un 
bazin de înot de mărime medie. 
„Uriașul de la Nochten", agregat in 
lungime de 60 metri și cu o greutate 
de 26 500 tone, prevăzut cu un sistem 
de comandă electronică se reglează 
automat, in funcție de relief, de gro
simea stratului de descopertare, pro
gram! nd in mod corespunzător acti
vitatea excavatorului.

La realizarea acestui agregat au 
participat aproape 100 de întreprin
deri, printre care și uzine din Româ
nia, care au livrat unele subansam
bluri montate de specialiști români. 
De altfel, in ceea ce privește utila
jul minier și exploatarea la zi, intre 
țara noastră și R.D.G. există o strân
să cooperare. Cooperarea tehni
că între cele două țări în do
meniul extinderii bazei energetice 
și-a arătat rezultatele și în exploa
tarea zăcămintelor de gaze naturale. 
Mînuind cu pricepere instalațiile de 
foraj fabricate de Uzina „1 Mai" din 
Ploiești, sondorii din R.D.G. —multi 
dintre ei specializați în țara noastră 
sau la fața locului sub asistența teh
nică a colegilor lor români — au 
realizat performanțe tehnice remar
cabile in forajul la mare adîncime.

Folosirea judicioasă a resurselor 
de materii prime este una din mul
tele dovezi ale hărniciei și talentului 
oamenilor muncii din R. D. Germană 
care, sub conducerea P.S.U.G., obțin 
remarcabile succese în propășirea pe 
mai departe a patriei lor.

C. VARVARA

RĂSFOIND PRESA STRĂINU
„INTERNATIONAL HERALD TRIBUNE":

Surprinzătoarele capricii ale vremii
Un tablou de ansamblu al capriciilor din ultimul timp ale vremii in 

diferite zone ale Terrei, oferind elemente suplimentare controverse
lor în ce privește perspectivele evoluției climei pe planeta noastră, 
constituie obiectul unui recent articol apărut în paginile cotidianului 
„International Herald Tribune", din care redăm următoarele :

Ă apărut:

teatre
• 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) : Ca
rambol — 20.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase“ (Grădina Boema) : „Cam- 
piug-Boema" — 19.30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Bucuroși de oaspeți — 
18,30.

REVISTA ECONOMICĂ
nr. 30 din 29 iulie 1977
Din sumarul revistei menționăm, 

în cadrul rubricii Economie națională, 
articolele : „Prioritatea factorilor in
tensivi în dezvoltarea bazei tehnico- 
materiale" ; „O concepție unitară, un 
sistem complex în organizarea con
trolului de calitate".

La rubrica Conducere • Organi
zare, revista inserează articolul: „Im
portante contribuții și răspunderi ale 
adunărilor generale".

Un sumar bogat conține obișnuitele 
rubrici : Teorii • Idei și Economie 
mondială.

LOTO
NUMERELE EXTRASE

LA TRAGEREA DIN 29 IULIE 1977
EXTRAGEREA I : 9 39 56 49 33 

75 45 37 21.
EXTRAGEREA a Il-a : 62 77 20 

36 10 27 5 73 42.
FOND GENERAL DE CÎȘTIGURI : 

649 624 lei. din care 17 185 lei. report.

Anul 1977 a debutat cu una din 
cele mai friguroase ierni înregistra-, 
te vreodată in estul S.U.A. și una 
din cele mai uscate în vest. Oameni 
au pierit înghețați la New York, 
culturi de roșii au fost distruse în 
Florida, cursuri de apă au secat în 
Oregon. în timp ce urșii din Alasca 
sufereau de căldură. Analizînd a- 
ceste perturbări ale climei, expertii 
in materie n-au putut decît să cadă 
de acord asupra faptului că. în mo
mentul de fată, vremea are un com
portament extrem de bizar și con
tradictoriu și, că această instabili
tate, cu treceri bruște de la o ex
tremă la alta, pare să fie tendința 
evoluției și în continuare a timpu
lui.

Fapt este că numeroase zone ale 
globului au fost supuse unora din
tre cele mai surprinzătoare mani
festări ale vremii din acest secol. 
Superlativele legate de climă abun
dă în buletinele și rapoartele pe
riodice asupra situației meteorolo
gice — „cel mai rece", „cel mai 
uscat", „cel mai cald". Iar urmările 
unei asemenea stări — pagube in a- 
gricultură, deficiențe in aprovizio
narea cu energie si apă — au deve
nit o preocupare de zi cu zi. Iată de 
ce au fost inițiate ample acțiuni și 
programe de studiere a vremii, în 
dorința de a anticipa eventualele 
variații de amplitudine ale climei și 
a preîntimpina posibilele daune 
aduse economiei. întrebărilor care-i 
frămîntă de un timp încoace pe 
experți — e în curs o radicală 
schimbare a climei terestre, și în 
ce sens, spre încălzire sau spre ră
cire ? — este încă greu să li se dea 
un răspuns satisfăcător de către cei 
in cauză.

în S.U.A., spre exemplu, „abate
rea" climatică cea mai gravă o re
prezintă in prezent seceta ce afec
tează peste 30 la sută din teritoriul 
țării, dînd semne de extindere. Ra
ționalizarea apei, hotărîtă mai întii 
în California, a devenit acum gene
rală în întreaga zonă vestică, fiind 
extinsă și în statele Iowa și Caro
lina de nord. Potrivit constatărilor, 
cursurile de apă din 10 state au 
atins cote minime record pentru 
luna iunie.

Și în ce privește alte țări se rețin 
date semnificative. în săptămînile 
din urmă, temperaturi neobișnuit de 
ridicate s-au înregistrat în mai toa
tă emisfera nordică. Nordul Euro
pei, asupra căruia se abătuse anul 
trecut o puternică secetă, a avut ca 
replică, anul acesta, o primăvară 
atît de rece și ploioasă cum rar s-a 
mai întîlnit.

în partea de nord-est a Indiei a 
căzut în ultimele trei luni o canti
tate de precipitații de 2—3 ori su
perioară celei normale în această 
perioadă a anului. Zona Asiei de 
sud-est, la rîndul ei, după ce a în
cheiat o iarnă secetoasă, a fost 
asaltată de teribile ploi musonice, 
Iar în Caraibe, grineie suferă acut 
din pricina uscăciunii.

Care ar fi motivele actualelor 
fluctuații în lanț ale vremii ? Po
trivit unei opinii generale, e vorba 
de schimbări în sistemul circulației 
aerului din păturile superioare ale 
atmosferei, dar mai sînt menționa
te și alte posibile cauze, cum ar fi 
modificările ciclice caracteristice 
activității Soarelui, deformările în 
elipsoida orbitei terestre, dar și 
poluarea datorată omului — încheie 
articolul.

• CINE A ÎNTEMEIAT 
ROMA? Datele privind înte
meierea Romei sînt puse în 
cauză de descoperirea, pe colina 
Capitoliului, a vestigiilor unei 
așezări rupestre din secolul XIII 
sau XIV î.e.n. — relatează, în
tr-o telegramă din capitala ita
liană. agenția France Presse 
Data, în general, reținută pentru 
fondarea Romei de către legen
darul Romulus este anul 735 
î.e.n. Cercetările arheologice e- 
fectuate pe colina Palatin au 
permis să se identifice temelia 
unei „cabane", ridicate de Ro
mulus, care ar corespunde aces
tei epoci. Ea nu are însă nici o 
legătură cu așezarea recent des
coperită. Potrivit arheologilor, 
care au identificat noua așe
zare, datarea ei în timp nu poate 
fi pusă la îndoială. Ei au găsit 
fragmente de ceramică, au re
constituit traseul unui drum ș.a.

care permit să se situeze exis
tența așezării între epoca fieru
lui și cea a bronzului.

• ENERGIE DIN DE
ȘEURI. La Budapesta se des
fășoară, în prezent, intense pre
gătiri în vederea deschiderii 
șantierului primei instalații din 
Ungaria pentru reciclarea de
șeurilor menajere și de altă na
tură. Instalația, complet auto
matizată, urmează să intre in 
funcțiune în 1981 și va prelucra 
circa 60 la sută din deșeurile 
provenite din capitala țării. Cele 
patru cazane ale instalației vor 
furniza 100—130 tone vapori de 
apă pe oră, care Vor fi transfor
mate în energie de un turboge
nerator de 25 MW. O parte din 
aburul produs de instalație va 
fi folosit pentru încălzirea apei 
și a locuințelor din cartierele 
învecinate.

• INSTALAȚIE PETRO
LIERĂ MARINĂ. Compania 
japoneză „Mitsubishi" a anunțat 
terminarea executării prototipu
lui unei instalații petroliere ma
rine — „Hakuryu-V“, care este 
cea mai mare instalație de acest 
fel din lume.

Instalația, care este autopro
pulsată, mobilă și semisubmer- 
sibilă, poate fora pînă la o a- 
dîncime de 9 000 metri in con
dițiile de adîncime a apei de 
pină la 500 metri. De aseme
nea. proiectul a avut în vede
re ca instalația să poată rezis
ta la vinturi de o intensitate 
de 60 metri pe secundă și va
luri de o înălțime de 27 metri.

• LUMINĂ Șl SUNET, 
între 4 și 20 august, la Cannes 
va avea loc cel de al XI-Iea 
Festival internațional al artei 
pirotehnice, cu alte cuvinte, al

DI PRETUTINDENI
focurilor de artificii. Elementul 
original al actualei ediții îl 
constituie faptul că fiecare 
„spectacol pirotehnic" se va 
desfășura pe un fond muzical 
cit mai adecvat,

• PETROLIERE ATO
MICE. Șantierele navale din 
statul american Virginia au pri
mit o comandă de tancuri pe
troliere cu motoare nucleare. 
Ele urmează să construiască trei 
petroliere de mare capacitate, 
avind fiecare un deplasament 
de 600 000 tone, dintre care pri
mul va fi lansat în 1985. 
Viteza superioară, precum și di
ferite perfecționări în ce pri
vește construcția permit să se 
realizeze o reducere a costurilor

de transport a petrolului cu 20 
la sută.

UN GRUP DE BAN
DIȚI au atacat și jefuit joi la 
Lyon un camion care transporta 
suma de 17 milioane franci 
francezi (aproximativ 3,5 mili
oane dolari). Insolitul acestei ac
țiuni îl constituie faptul că în
treaga sumă era compusă din 
monede cu valori între 50 cen
time și 10 franci, cintărind în 
total nu mai puțin de... 10 tone. 
Aceasta insă reprezintă un „a- 
vantaj" pentru hoți, deoarece 
plasarea bancnotelor furate, în
registrate de obicei de institu
țiile bancare, înaintea oricărui 
transport, ar fi fost dificilă.

• „BOOM“-UL TENI
SULUI. Pînă nu de mult un 
sport rezervat păturilor avute,

tenisul a devenit în Franța un 
joc la fel de popular ca fotbalul 
și rugbyul. In urmă cu 12 
ani existau circa 100 000 ju
cători de tenis înscriși în clubu
rile afiliate federației franceze 
de specialitate ; astăzi numărul 
lor trece de 500 000, alți 500 000 
francezi practicînd tenisul fără a 
fi înscriși în vreun club. Busines- 
s-ul cu echipament de tenis de
vine tot mai înfloritor. Numai 
în ce privește industria rachete
lor cifra de afaceri mondială se 
ridică la impresionanta sumă de 
700 milioane franci francezi.

• TRAFICANT DE 
DROGURI ASASINAT. 
Vincent Papa, considerat ca unul 
din conducătorii faimoasei „Fi
liere franceze" prin care se 
scurgeau stupefiantele în S.U.A. 
în anii ’60. a fost asasinat 
miercuri în închisoarea din 
Atlanta, unde era deținut. Po

trivit declarației unui gardian, 
Vincent Papa a fost ucis cu opt 
lovituri de cuțit. Arma, fabricată 
în incinta închisorii de către de
ținuți, a fost găsită. Vincent 
Papa, în vîrstă de 59 de ani, is
pășea o pedeapsă de 22 de ani 
închisoare. El fusese arestat in 
1972. în timp ce transporta 72,5 
kg heroină pură si un milion 
de dolari.

• AUTOBUZE NE
POLUANTE. Cele 13 co
buze electrice care, in cadrul 
unui experiment organizat de 
societatea „Rheinbahn A.G.", 
circulă de doi ani în orașul 
vest-german Diisseldorf, au par
curs pînă acum un milion de 
kilometri. în acest interval de 
timp, au transportat 12 «milioane 
de pasageri. Aceste autovehicule 
nepoluante a mediului ambiant, 
circulă pe un traseu lung de 11 
km care traversează, in gene
ral. cartiere de locuit.
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NAMIBIA

Retragerea trupelor de ocupație 
sud-africane este prima condiție a unei 
soluționări pașnice a problemei namibiene

Declarațiile președintelui S.W.A.P.O.

PARIS

Consultări intre reprezentanții celor trei partide 
participante la Programul comun al stingii

Preocupări economice in țările 
in curs de dezvoltare

Avind in vedere faptul că rasiștii 
din R.S.A. continuă să refuze să 
transmită puterea poporului Nami
biei, nu avem altă alternativă decît 
intensificarea luptei armate de elibe
rare. a declarat intr-un interviu acor
dat ziarului austriac „Volkstlmme", 
președintele S.W.A.P.O., Sam Nu
joma.

Referindu-se la posibilitățile de so
luționare pașnică a problemei Nami
biei, Sam Nujoma a declarat că 
S.W.A.P.O. este gata să poarte trata
tive in următoarele condiții : R.S.A. 
trebuie să-și retragă toate forțele ar
mate din Namibia, să elibereze pe 
toți deținuții politici, să recunoască 
și să respecte integritatea teritorială 
a Namibiei. Pentru a se ajunge la 
o înțelegere, R.S.A. trebuie să fie 
gata să poarte tratative cu S.W.A.P.O., 
ca singură reprezentantă a poporului 
Namibiei.

în legătură cu afirmațiile unor 
tari occidentale care incearcă să gă
sească o soluție pașnică a conflictu
lui și vorbesc despre alegeri, Sam 
Nujoma a declarat că se pune în
trebarea : despre ce alegeri poate 
fi vorba în condițiile luptei armate ? 
S.W.A.P.O. a declarat fără echivoc că 
pregătirea alegerilor trebuie să fie 
însoțită, înainte de toate, de retra-

gerea completă a trupelor sud-afri
cane din Namibia.

Președintele S.W.A.P.O.. Sam Nu- 
ioma. a declarat, vineri. în cadrul 
unei conferințe de presă organizate 
la Dar Es Salaam, că trupele regimu
lui sud-african care ocupă în mod 
ilegal Namibia au atins in prezent 
un efectiv de peste 50 000 de oa
meni. Unitățile sud-africane și-au 
intensificat acțiunile represive îm
potriva namibienilor. în ultima pe
rioadă — a arătat el — aceste trupe 
au început o vastă acțiune de uci
dere a animalelor si de incendiere 
a recoltelor, pentru a lăsa popu
lația indigenă fără hrană.

în încheierea declarațiilor sale, 
Sam Nujoma a subliniat că în cazul 
în care, ca urmare a atitudinii ob
strucționiste a unor state occiden
tale. Națiunile Unite nu vor fi în 
măsură să promoveze o soluție ne
gociată in problema namibiană, sin
gura'' alternativă o constituie lupta 
armată pentru obținerea libertății și 
independentei. „în prezent, a spus 
el. este necesar ca o forță de pace 
a Națiunilor Unite să înlocuiască 
trupele de ocupație sud-africane din 
Namibia Si să fie organizate alegeri 
democratice, pentru a se putea pro
clama independenta tării".

PARIS 29 (Agerpres). — La Paris 
a avut loc o reuniune a grupului de 
lucru format din reprezentanți ai 
partidelor comunist, socialist și Miș
carea Radicalilor de Stingă din 
Franța, grup insărcinat cu actualiza
rea programului comun de guvernare 
al stingii. La sfirșitul reuniunii s-a 
anuntat că reprezentanții celor trei 
partide au propus ca la mijlocul lu
nii septembrie să aibă loc o întru
nire a conducerilor acestor partide 
în vederea dezbaterii unor probleme 
în scopul actualizării programului co
mun — a informat vineri agenția 
France Presse.

Grupul de lucru a procedat la efec
tuarea unui bilanț asupra ansamblu
lui programului comun al stingii pe 
care l-a apreciat ca pozitiv, atît în

ce privește . liniile sale generale, cit 
și in domeniile politicii externe si al 
apărării naționale. Membrii celor trei 
delegații au declarat ziariștilor că dis
cuțiile avute „au fost foarte pozitive".

Intr-un comunicat dat publicității 
la Paris de delegația Partidului Co
munist Francez, care a participat la 
reuniunea grupului de lucru, se arată 
că intre reprezentanții celor trei 
partide „s-au desfășurat discuții se
rioase si aprofundate". Asupra unui 
număr de probleme — menționează 
comunicatul —- se mențin opinii di
vergente. îndeosebi „asupra unor 
chestiuni importante, cum sînt măsu
rile cu caracter social, naționalizările, 
impozitul pe capital si calendarul de 
aplicare a programului comun".

ORIENTUL MIJLOCIU
• Un mesaj al șefului statului iordanian • întrevederi siriano- 

palestinene • Declarațiile secretarului de stat al S.U.A.

DELHI. — Guvernul Indiei a 
elaborat un program de folosire ma
ximă a resurselor energetice ale tării 
pentru electrificarea zonelor rurale, 
în acest scop urmează să fie con
struite centrale termoelectrice pu
ternice. care vor folosi drept com
bustibil cu precădere cărbunele. Sînt 
prevăzute, totodată, cercetări intense 
pentru punerea în valoare a unor ti
puri de energie, cum sînt cea solară, 
eoliană si geotermală. pentru electri
ficarea zonelor rurale. Totodată, gu
vernul indian a elaborat un olan de 
modernizare a transporturilor in 
orașul Bombay. Lucrările, executate 
de către întreprinderi de stat indiene, 
vor lua sfîrșit la finele anului 1979.

SAN JOSE. — în Costa Rica se va 
pune in aplicare un program de dez
voltare a agriculturii, al cărui cost 
total se ridică la 14,4 milioane dolari, 
din care 4,4 milioane vor fi furnizate 
de Banca Națională a acestei țări. 
Programul prevede. între altele, achi
ziționarea de mașini si utilaje agri
cole. precum si reîmpădurirea unor 
zone pentru a se împiedica eroziunea 
solului.

DACCA. — în vederea finanțării 
unor lucrări de modernizare a căilor 
ferate din Bangladesh, fondul saudiț 
de dezvoltare va acorda acestei țări 
un credit de 50 milioane dolari. Acor
dul cu privire la acest credit a fost 
semnat de ministrul saudit al finan
țelor și economiei naționale. Mu
hammad Aii Abdul-Khail. si minis
trul planificării al Republicii Popu
lare Bangladesh. Mirza Nurul _Huda, 
aflat în vizită în Arabia Saudită.

TEHERAN. — în regiunea portului 
iranian Bushir. situat în zona Golfu
lui. au fost descoperite recent bo
gate zăcăminte de fosfați. Potrivit 
evaluărilor specialiștilor iranieni, re
zervele de fosfați descoperite sint su
ficiente pentru ca exploatarea lor să 
ofere Iranului posibilitatea de a nu 
mai importa fosfați.

ISLAMABAD. — Compania na
țională pakistaneză „Oii and Gas De
velopment" a anuntat descoperirea 
unor bogate zăcăminte de țiței si 
gaze naturale in localitatea Dodak. 
Zăcămintele, situate la o adincime 
relativ mică, permit exploatarea lor 
în condiții avantajoase.

JOHANNESBURG

Mari demonstrații antirasiste ale tineretului
* Intervenția brutală a poliției • O studentă in virstă 

de 19 ani a fost ucisă
JOHANNESBURG 29 (Agerpres).

— Acțiunea elevilor din rîndul popu
lației de culoare sud-africane de 
boicotare a politicii guvernului rasist 
de la Pretoria de ..bantustanizare*' a 
sistemului de invălămint din această 
tară. începută luni în diferite orașe 
din R.S.A., a culminat joi prin mari 
demonstrații ale tineretului școlar 
organizate la Soweto, oraș-satelit al 
Johannesburgului. Elevii africani din 
Soweto au părăsit cursurile, organi
zed mari manifestații pe străzile 
orașului. Poliția a intervenit cu bru
talitate pentru dispersarea manifes
tantelor.

Tot joi. In suburbia Kwa Thema, 
din estul Johannesburgului. politia a 
intervenit pentru împrăstierea unor 
manifestații a elevilor organizată în 
semn de protest fată de refuzul au
torităților de a permite înființarea 
unui consiliu al elevilor.

Pe de altă parte, conducătorii 
populației de culoare din Soweto au 
anuntat convocarea unui mare miting 
de masă pentru duminică în scopul 
examinării unui program politic care

Pregătiri pentru conferința 
anuală a Partidului laburist 

din Marea Britanie
LONDRA 29 (Agerpres). — Agen

ția Reuter apreciază că documentul 
care urmează să servească la elabo
rarea programului electoral al Parti
dului laburist ar putea aduce in ac
tualitate problema apartenenței Marii 
Britanii la Piața comună. Potrivit 
agenției citate, documentul, adoptat 
de Comitetul Executiv Național al 
partidului si care urmează să fie 
prezentat conferinței anuale laburiste 
in luna octombrie, preconizează ca. 
în ciuda apartenenței lor la Piața 
comună, fiecare țară să-și elaboreze 
soluții economice proprii.

Pe de altă parte, documentul pre
vede o reducere importantă a buge
tului de apărare britanic, acțiune 
care ar urma să ducă. în următorii 
șapte ani, la economii în valoare de 
1,825 miliarde lire sterline. Agenția 
precizează că ministrul apărării. 
Fred Mulley. s-a disociat de acest 
paragraf al documentului.

preconizează conducerea treburilor 
orașului Soweto de către reprezen
tanții africani, desemnați prin ale
geri libere.

După cum informează agențiile 
U.P.I. și France Presse. în cursul zilei 
de vineri politia a deschis focul asu
pra unui grup de studenti participant! 
la acțiunea de boicotare a cursurilor 
din orașul-satelit Soweto. O stu
dentă in virstă de 19 ani. Regina 
Nhlapo. a fost ucisă de tirul polițiș
tilor. iar alti tineri au fost răniți. 
După aceste incidente, organizațiile 
studenților și ale elevilor din 
Soweto au lansat un apel la boico
tarea totală a cursurilor în această 
localitate.

★
JOHANNESBURG — Consiliul sud- 

african. al bisericilor a adoptat în 
cursul conferinței sale anuale de la 
Hammanskraal. lingă Pretoria, o 
serie de rezoluții în care se pronunță 
pentru instituirea regulii majorității 
în Africa de Sud. înlăturarea segre
gației rasiale, pentru salarii egale 
între muncitorii albi si negri, precum 
și pentru recunoașterea sindicatelor 
populației de culoare. Consiliul si-a 
proclamat solidaritatea cu revendi
cările locuitorilor din Soweto, cu 
deținuții politici, condamnind în ace
lași timp ..opresiunea, detențiunile si 
intimidările" din Namibia.

Totodată, consiliul a cerut compa
niilor străine să nu facă investiții în 
„proiecte legate de producerea arme
lor in Africa de Sud".

AMMAN 29 . (Agerpres). — Șeful' 
Cabinetului Regal al regelui Hussein 
al Iordaniei, Abdel Hamid Sharah, 
s-a reîntors la Amman, venind din 
Egipt, unde a remis președintelui 
egiptean, Anwar El Sadat, un mesaj 
din partea suveranului hașemit asu
pra situației actuale din lumea arabă 
și asupra poziției iordaniene in le
gătură cu coordonarea pozițiilor ță
rilor arabe. într-o declarație făcută 
la întoarcere, Abdel Hamid Sharah 
a spus că un mesaj cu un conținut 
similar a fost înmînat și președinte
lui Siriei, Hafez Al-Assad.

BEIRUT. înainte de a reveni la 
Beirut, președintele Comitetului Exe
cutiv al Organizației pentru Elibe
rarea Palestinei (O.E.P.), Yasser Ara
fat. a conferit la Damasc cu pre
ședintele Siriei. Hafez Al Assad. Cu 
acest prilej, potrivit agenției pales- 
tinene de informații Wafa. au fost 
examinate „probleme regionale, ara
be Si internaționale".

WASHINGTON 29 (Agerpres). — în 
cadrul unei conferințe de presă or
ganizate la Washington înaintea 
turneului pe care îl va intreprinde in 
Orientul Mijlociu începînd de la 1 au
gust, secretarul de stat al S.U.A., 
Cyrus Vance, a arătat că în con
vorbirile pe care le va avea cu con
ducătorii țărilor arabe și ai Israelu
lui vor fi examinate atît propunerile 
de pace avansate recent de premie
rul Menahem Begin, cit si unele su
gestii ale părții americane vizînd 
reconvocarea Conferinței de la Ge-

neva și reglementarea conflictului 
arabo-israelian. „Aceste convorbiri, 
a spus el. se vor referi nu numai la 
procedura de convocare a Conferin
ței de pace de la Geneva, ci si la 
fondul problemelor din Orientul Mij
lociu". Șeful diplomației americane 
a declarat că în cazul în care pro
blemele în suspensie privind întru
nirea Conferinței de la Geneva nu 
vor fi soluționate în timpul vizitei 
sale, consultările pe această temă vor 
fi continuate cu miniștrii de externe 
ai țărilor implicate, la începutul ce
lei de-a 32-a sesiuni a Adunării Ge
nerale a O.N.U. Secretarul de stat 
american s-a arătat încurajat de 
„voința generală manifestată de 
părțile interesate pentru reluarea lu
crărilor reuniunii de la Geneva". Tot
odată. a spus el. principalele obsta
cole rămîn participarea O.E.P. la 
Conferința de la Geneva si viitorul 
statut al Cisiordaniei. aflată sub 
ocupația israeliană după războiul din 
1967.

DOHA. — Comunicatul comun pu
blicat la încheierea vizitei președin
telui Republicii Guineea-Bissau. Luis 
Cabrai, în Qatar, subliniază că edi
ficarea unei păci : juste și durabile 
în Orientul Mijlociu necesită retra
gerea israeliană din toate teritoriile 
arabe ocupate, și. restaurarea dreptu
rilor naționale legitime ale poporului 
palestinean. Comunicatul exprimă, 
de asemenea, satisfacția pentru so
lidaritatea fermă dintre popoarele 
arabe și africane.

Misiuni de mediere în legătură 
cu litigiul egipteano-libian

CAIRO 29 (Agerpres). — Ministrul 
de externe egiptean, Ismail Fahmi, 
și ministrul de externe libian, Aii 
Abdessalam Triki, urmează să șe în- 
tîlneăscă la 9 august in Kuweit, in 
vederea soluționării problemelor exis
tente intre cele două țări, relatează 
agenția M.E.N. Cei doi miniștri vor 
pregăti terenul pentru o întîlnire la 
nivel inalt egipteano-libiană.

TRIPOLI 29 (Agerpres). — Șeful 
statului Jamahiria Arabă Libiană

Convorbiri franco-libiene
PARIS 29 (Agegpres). — Ministrul 

de externe al Jamahirlei Arabe Li
biene Socialiste Populare. Aii Ab- 
dessalam Triki, și-a incheiat vizita 
oficială de două zile la Paris, unde 
a avut convorbiri cu omologul său 
francez, Louis de Guiringaud, și a 
fost primit la Palatul Elysee de că
tre președintele Valery Giscard 
d’Estaing.

La sfirșitul convorbirilor, Triki a 
declarat intr-o conferință de presă 
că a examinat cu interlocutorii săi 
o serie de probleme privind evolu
ția situației din Africa și relațiile

dintre cele două țări. în timpul con
vorbirilor, a spus Triki. s-a constatat 
o largă convergență de vederi asu
pra problemelor abordate, precum și 
starea bună a relațiilor actuale 
franpo-libiene.

Referindu-se la evoluția situației 
actuale din Africa, ministrul de ex
terne libian a relevat că „problemele 
africane trebuie să fie soluționate de 
către africanii înșiși". Totodată, a 
apreciat că numeroasele conflicte de 
frontieră dintre țările africane sînt 
o consecință a colonialismului.

Socialistă Populară, colonelul Moa- 
mer El Geddafi. l-a primit pe Ha
mid Alwan, ministrul irakian de 
stat pentru afaceri externe, care i-a 
transmis un mesaj din partea pre
ședintelui Irakului, Ahmed Hassan 
Al-Bakr. Hamid Alwan a sosit la 
Tripoli venind de la Cairo, in cadrul 
misiunii de mediere în conflictul 
egipteano-libian. El a părăsit vineri 
capitala libiană. plecind spre Bag
dad.

La Tripoli a sosit, de asemenea, 
Abdel Halim Khaddam. vicepremier 
și ministrul afacerilor externe al Si
riei, venind de la Cairo, într-o mi
siune de bune oficii.

LIBREVILLE. Președintele în 
exercițiu al Organizației Unității 
Africane (O.U.A.), El Hadji Omar 
Bongo. președintele Gabonului. a 
numit o misiune de bunăvoință a 
O.U.A., care urmează să viziteze 
Republica Arabă Egipt. Jamahiria 
Arabă Libiană Socialistă Populară și 
Republica Ciad. Misiunea va fi con
dusă de președintele Republicii Togo, 
Gnassingbe Eyadema, care îndepli
nește si funcția de vicepreședinte al 
O.U.A., și ria include pe secretarul 
general al O.U.A.. William Eteki 
Mboumoua.

Specula cu locuințe
2b

PERU

Apel la colaborarea tuturor forțelor politice interne
LIMA. — Pînă în 1980. în Peru ur

mează să aibă loc alegeri generale, 
iar anul viitor, în cel de-al doilea 
trimestru, va fi instalată o Adunare 
constituantă „care va avea ca misiu
ne exclusivă elaborarea unei noi con
stituții, o Cartă care să asigure conti
nuarea procesului revoluționar, ar
monizarea transformărilor structurale 
cu libertățile si garanțiile democra
tice. adică instaurarea unei democra
ții sociale" — a declarat președintele 
Republicii Peru. Francisco Morales 
Bermudez, cu prilejul celei de-a 156-a

aniversări a cuceririi independentei 
naționale. într-un discurs retransmis 
la posturile de radio și televiziune. 
Președintele Bermudez si-a afirmat 
intenția de a continua dialogul cu 
organizațiile sociale si partidele po
litice si a cerut colaborarea tutun.,# 
peruanilor pentru rezolvarea dificul
tăților economice prin care trece 
tara. Președintele Bermudez a men
ționat că se lucrează la elaborarea 
unui nou program de măsuri econo
mice. care vor fi anunțate săptămîna 
viitoare.

DANEMARCA

Măsuri de urgență pentru reducerea șomajului 
și sporirea exporturilor

COPENHAGA 29 (Agerpres). — 
Guvernul danez a prezentat vineri 
proiectul unei „legislații economice 
de urgență", pe care speră ca parla
mentul s-o adopte în cursul unei se
siuni speciale programate în luna 
august, transmite agenția U.P.I. Ini
țiativa este menită să contribuie la 
reducerea șomajului în creștere și la 
echilibrarea balanței de plăti a ță
rii. al cărei deficit a ajuns in pri
ma jumătate a acestui an la 10 mi
liarde coroane. în cazul aplicării a- 
ceștei legislații economice de urgen-

tă. guvernul danez speră să obțină 
pînă în 1980 venituri suplimentare în 
valoare de 7 miliarde coroane anual.

O parte din aceste venituri vor fi 
folosite pentru crearea de noi locuri 
de muncă si pentru reducerea cu 
2—3 miliarde coroane pe an a defi
citului comercial. Se speră, de ase- 
menea, ca fondurile nou create să 
poată fi folosite pentru sprijinirea 
exporturilor. Noul plan guvernamen
tal are în vedere. între altele, creș
terea unor impozite.

REGLEMENTĂRI 
PRIVIND ACTIVITĂȚILE 
POLITICE 1N PAKISTAN
ISLAMABAD 29 (Agerpres). — 

Autoritățile militare pakistaneza eu 
dat publicității la Islamabad un „cod 
etic" care va reglementa strict acti
vitățile politice. Principalul obiectiv 
al acestui document îl constituie pre
gătirea în liniște si calm a alegerilor 
generale programate, asa cum s-a 
anuntat. în luna octombrie a.c. „Co
dul etic" interzice toate activită
țile care ar putea nune în pericol 
securitatea națională, pentru încălca
rea dispozițiilor sale fiind prevăzute 
pedepse mergînd pină la 7 ani închi
soare. El interzice „partidelor poli
tice sau persoanelor fizice să utili
zeze violenta, să recurgă la intimi
dări sau amenințări si să ofere avan
taje materiale in schimbul sprijinu
lui politic". Se interzice, de aseme
nea. „încercarea de corupere a unui 
funcționar public pentru a-1 determi
na să-și încalce atribuțiile oficiale", 
precum si exercitarea de presiuni 
asupra unui organ de informare in 
masă.

Partidelor politice li se interzice, 
totodată, „să depășească limitele 
unor critici decente și obiective". 
Agenția A.P. precizează că prevede
rile menționate vor constitui un ca
dru al desfășurării tuturor activită
ților politice, inclusiv a campaniei 
electorale.

Stadiul negocierilor 
dintre Panama și S.U.A.

WASHINGTON 29 (Agerpres) — 
Președintele Jimmy Carter a ’ 
vineri la Casa Albă delegațiile 
ricană și panameză participante la 
negocierile pentru elaborarea unui 
nou tratat asupra statutului Canalu
lui Panama. După cum s-a precizat, 
în cadrul convorbirii care a avut 
loc cu acest prilej au fost trecute in 
revistă atit progresele realizate în 
negocieri, cit și diferențele de abor
dare care împiedică încă finalizarea 
textului tratatului, în baza căruia 
statul panamez ar urma să preia 
controlul deplin asupra zonei cana
lului înainte de anul 2000.

După primirea celor două delega
ții de către șeful executivului ame
rican, secretarul de stat Cyrus Van
ce a declarat reprezentanților presei 
că Administrația Carter speră că tra
tatul va fi definitivat într-un viitor 
apropiat, dar a adăugat că negocia
torii au de făcut fată „unor compli
cate și dificile probleme economice". 
El a arătat că președintele Carter a 
remis delegației panameze un me
saj adresat generalului Omar Torri- 
jos Herrera, șeful guvernului.

agențiile de presă transmit:

Zi de zl, presa occidentală dezvăluie noi afaceri scandaloase ale 
speculanților de locuințe, care reușesc să-și creeze uneori adevărate 
„imperii", cuprinzind mii și mii de apartamente, de pe urma că
rora realizează profituri fabuloase. Adesea un mare număr de apar
tamente recent construite sint lăsate goale, în -mod deliberat, ani de-a 
rîndul, intensificîndu-se astfel artificial criza de locuințe, în vederea 
obținerii unor chirii tot mai mori.

lată, reproduse după publicațiile occidentale, citeva din asemenea 
cazuri.

pentru inducerea in eroare a celor 
creduli, afaceriștii au lansat o zgo
motoasă campanie publicitară, dind 
asigurări că firma posedă terenuri 
de construcții in numeroase țări 
vest-europene. între care Spania. Pro
babil că această precizare nu a fost 
întâmplătoare, numai că nu era vorba 
de terenuri, ci mal degrabă de... 
„castele in Spania", totul fiind de la

început și pină la sfîrșit o uriașă 
înșelătorie. Pină la urmă cei doi oa
meni. de afaceri și colaboratorii lor 
au ajuns in fața justiției, dar sumele 
escrocate, de ordinul milioanelor, nu 
au mai putut fi recuperate. Sute și 
sute de bătrini. care sperau să aibă 
o locuință proprie au ajuns la sapă 
de lemn — încheie „Frankfurter 
Aligemeine".

„Aici acționează 
legile pieței libere"

Concediat după un. accident de 
muncă. Wolfgang Mann din Koln 
și-a găsit un loc de dormit într-o 
clădire din strada Venloer nr. 497 — 
scrie revista „Stern". Chiria — 120 
de mărci pentru unul din cele șase 
paturi. într-o cameră de 18 metri 
pătrați.

în această clădire orice spațiu dis
ponibil este întesat cu paturi pentru 
închiriat. Chiar si o magazie din 
curte servește pentru a stoarce bani 
de la cei fără adăpost. Proprietara 
Maria Schlimmbach încasează lunar 
de la cei peste 60 de oameni care lo
cuiesc la această adresă peste 7 200 
mărci.

Un alt speculant de locuințe, Kon
rad Hirsch închiriază lntr-un fost... 
adăpost antiaerian din strada 
Werkstatt nr. 9 „camere", de fapt 
veritabile celule fără ferestre, la pre
țul de 8 mărci zilnic.

Autoritățile municipale nu pot 
face nimic împotriva speculei cu 
chiriile. „PREȚURILE, declară 
consilierul municipal Walter 
Schwarz. S-AU FIXAT DUPĂ 
BUNUL PLAC. DUPĂ LEGE 
NU AVEM POSIBILITATEA 
SA STABILIM UN BAREM. 
AICI ACȚIONEAZĂ legile 
PIEȚEI LIBERE".

Apartamentele 
neînchiriate 

din centrul Londrei
Comentînd rezultatele unei anchete 

efectuate de organizația ..Shelter", 
publicația engleză „New Statesman" 
apreciază că proporțiile speculei cu 
chiriile generează în Anglia situații, 
pur si simplu, paradoxale. Astfel, in 
centrul Londrei sint tinute neocupate 
peste 10 000 de apartamente, tocmai 
pentru a crea artificial un decalai 
tot mai mare între cerere si ofertă si 
a se spori chiriile. în același timp, 
zeci de mii de familii londoneze au 
nevoie de locuințe, dar nu sint in 
măsură să plătească sumele fixate de 
proprietarii de imobile.

„Castele în Spania"
Multi pensionari dintr-un șir de 

țări occidentale și-au pierdut pină la 
ultimul ban economiile de o viață 
într-o mare escrocherie cu construc
ții de locuințe pentru bătrîni scrie 
ziarul „Frankfurter Aligemeine". Doi 
oameni de afaceri veroși. frații Mi- 
lewicz. au înființat în Panama o so
cietate fictivă. „ELREC SA", care 
a emis un mare număr de obligații 
propuse spre cumpărare celor ce vo
iau să aibă un adăpost pentru bă- 
trinete. Societatea fantomă si-a des
chis o filială in Luxemburg, iar 
gestiunea obligațiilor a fost încredin
țată unei bănci din... Freetown 
(insulele Bahamas). Odată cu orga
nizarea acestui savant dispozitiv

ASEMENI UNUI ULIU...
„în ghearele sale — 20000 de apartamente"

„Speculantul de 
locuințe Kaussen. 
in ghearele sale: 
20 000 de locuin
țe". Fotomontajul 
cu această expli
cație a apărut în- 
tr-un număr foarte 
recent al revistei 
„Der Spiegel". A- 
cest „gigant al 
branșei", cum il 
numește revista, 
cumpără la prețuri 
derizorii clădiri 
vechi, efectuînd 
apoi unele lucrări 
minore de renova
re, dobîndind re
duceri substan
țiale de impozite 
Cheltuielile și le 
recuperează pe 
seama locatarilor, 
cărora le impune 
chirii exorbitante. 
„Ca șl alți negus
tori, Kaussen se 
folosește de sub
terfugii juridice — 
notează „Der Spie
gel". Dar, in cazul 
lui, marfa o consti
tuie, in fond, chiar 
oamenii".
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Șefii de state și de gu
verne ^ase a'e Americ‘i 
Centrale se vor reuni la S' august la 
Bogota pentru a studia viitorul Ca
nalului Panama, anunță un comunicat 
al Ministerului Relațiilor Externe al 
Columbiei. La reuniune vor parti
cipa președinții statelor Columbia. 
Mexic, Costa Rica si Venezuela și 
primii miniștri din Panama si Ja
maica.

ACOrd Președintele Libanului,- 
Elias Sarkis, a prezidat vineri o reu
niune la care au participat principa
lii membri ai guvernului libanez, 
precum și colonelul Sami El Khatib, 
comandantul Forței arabe de descu
rajare staționată în Liban din no
iembrie anul trecut. Reuniunea a fost 
consacrată intrării în vigoare înce- 
pînd de sîmbătă a calendarului pri
vind aplicarea acordului libanezo— 
palestinean din 1969. reglementind 
prezența paleștineană în Liban.

Primul ministru al Italiei, 
Giulio Andreotti, însoțit de ministrul 
de externe. Arnaldo Forlani, s-a îna
poiat la Roma, venind de la Wa
shington,. unde a efectuat o vizită o- 
ficială. După cum s-a anuntat. An
dreotti a fost primit la Casa Albă de 
președintele S.U.A., Jimmy Carter, 
cu care a avut convorbiri asupra u- 
nor probleme bilaterale si internațio
nale de interes comun.

La Geneva a avut loc vineri 
o nouă întrevedere între delegațiile 
U.R;S.S. și S.U.A.. participante la 
Convorbirile cu privire la reducerea 
armamentelor strategice ofensive.

Secretariatul Uniunii in
ternaționale a studenților a 
dat publicității. Ia Praga, un apel în 
vederea organizării. în perioada 6— 
13 august, a unei săptămîni de ac
țiuni studențești împotriva planurilor 
S.U.A. de producere a bombei eu 
neutroni si a altor arme de distru
gere în masă. Secretariatul U.I.S. a- 
preciază planurile S.U.A. de produ
cere a bombei cu neutroni drept o 
măsură care poate genera intensifi
carea cursei înarmărilor.

Situația economică a Spa
niei a Iost de Enrique
Fuentes Quintana, vicepremier al 
guvernului, spaniol pentru probleme
le economice, drept „dramatică". în 
cadrul unei întilniri cu ziariștii, el a 
arătat că măsurile economice recent 
hotărîte de guvern — devalorizarea 
pesetei, blocarea salariilor, controlul 
preturilor, reforma fiscală iminentă 
— constituie mai degrabă „un plan 
de urgentă", decît decizii pe termen 
lung. Anuntînd că vor fi impuse re
stricții severe în sectorul energiei, 
care vor putea merge pînă la măsuri 
de raționalizare. Quintana a apreciat 
că această toamnă va fi pentru spa
nioli o „toamnă dură".

Rezervele de petrol ale
Kuweitului s^nt sufic*ente 03 
mențină actuala producție anuală 
pentru următorii 80 de ani — re
latează ziarul kuweitian „Al Anba".

Producția de petrol a Kuweitului 
este în prezent, potrivit aceleiași 
surse, de două milioane de barili pe 
zi. Ministrul kuweitian al petrolului 
a arătat că rezervele identificate de 
petrol ale tării sale sint de ordinul 
a 72 miliarde de barili, respectiv 13 
la sută din rezervele cunoscute pe 
glob.

Un comando de extremă
dreaptă. alcătuit din șapte spanioli

și patru vest-germani — aceștia din 
urmă membri ai unei organizații 
neonaziste — informează cotidianul 
madrilen „Diario 16", proiecta să asa
sineze la Madrid pe ministrul spa
niol de interne, Rodolfo Martin 
Villa, care a ordonat arestarea câ
torva neofasciști italieni. Mai multi 
membri ai grupului au fost arestați.

Intr-o declarație în fa
voarea aderării Spaniei la 
Piața comună, primul ministru 
și ministrul afacerilor externe al 
Luxemburgului. Gaston Thorn, a 
spus că „momentul unei extinderi a 
C.E.E. este poate greșit ales datorită 
dificultăților sale interne".

Departamentului și 400 milioane do
lari pentru Agenția de Informații a 
Statelor Unite (U.S.I.A.) și Oficiul 
pentru Emisiuni Internaționale 
(B.I.B.).

Oficialități britanice și 
americane au iniîiat ia washing
ton convorbiri ce se vor desfășura pe 
parcursul a două zile, in cadrul căro
ra va fi abordată inițiativa comună a 
Statelor Unite si Marii Britanii pri
vind viitorul constitutional al Rhode- 
siei. Oficialități americane si brita
nice au avut în prealabil întilniri se
parate cu reprezentanți ai mișcărilor 
de eliberare rhodesiene. ai regimului 
minoritar ilegal de la Salisbury și ai 
unor state africane.

Rezultatele convorbirilor ar urma 
să fie cunoscute după întilnirea se
cretarului de stat. Cyrus Vance, cu 
ministrul de externe britanic. David 
Owen, la Londra in zilele de 11 și 12 
august.

Deficitul comercial al
Portugalieis a cifrat în luna mai

IN PAKISTAN:
Nu — filmelor care propagă 

violența și pornografia
Asociația pakistaneză a producă

torilor de filme a cerut guvernului 
reducerea importului de filme occi
dentale. mai ales a celor care pro
pagă violența și pornografia. Aso
ciația producătorilor de filme fi-a 
justificat cererea prin influenta ne
fastă pe care o exercită aceste filme 
asupra educației tinerei generații.

la 8 miliarde escudos (210 milioane 
dolari). în această situație Aduna
rea Republicii Portugheze a aprobat 
cinci proiecte de lege care auj'* 
zează guvernul să contracteze ’îm
prumuturi din exterior, in valoare 
totală de 16 miliarde escudos.

Conducta petrolieră 
transalaskană 3 fost redeschisă 
vineri dimineața, după o serie de 
avarii care au determinat închiderea 
sa de șase ori. Un purtător de cuvînt 
al societății „Alyeska", proprietară a 
conductei de 1 300 km, a declarat că 
verificările șl reparațiile ordonate au 
fost încheiate.

Negocieri. După convorbirile 
avute in Guatemala. în legătură cu 
diferendul existent intre Marea 
Britanie si Guatemala in privința 
Belizelor (Hondurasul britanic), 
Edward Rowlands, ministru de stat
la Foreign Office pentru problemele 
latino-americane. a declarat în ca
drul unei conferințe de presă că 
cele două părți au convenit să aibă 
o nouă rundă de negocieri asupra
acestei probleme.

Evoluția pe piața forței 
de muncă in RFG- în primele 
sase luni ale acestui an a manifestat 
o tendință nefavorabilă, se arată în 
bilanțul Oficiului federal al muncii, 
publicat la Niirnberg. Nivelul maxim 
al șomajului a atins 1 638 591 per
soane. ceea ce reprezintă cu 31 500 
mai mult decît în perioada corespun
zătoare a anului 1976. Concomitent, 
numărul locurilor de muncă disponi
bile a scăzut cu 7,8 la sută.

Senatul american a aprobat 
un buget de 1,7 miliarde dolari pe 
anul financiar 1978, pentru finanțarea 
activității Departamentului de Stat și 
a agențiilor afiliate acestui minister : 
1,3 miliarde dolari pentru nevoile

ACCidsnt. cum transmite
agenția B.T.A.. la 27 iulie, un avion 
de transport ușor de tio V-20 apar- 
tinînd companiei vest-germane „Alfa- 
Flug" s-a prăbușit imediat după de
colarea de pe aeroportul din Burgas. 
Cei patru pasageri si doi membri ai 
echipajului și-au pierdut viata. O 
comisie cercetează cauzele acciden
tului.

Incendiul care s a declan?at 
săptămina aceasta în Corsica a dis
trus 15 000 ha de pădure. în pre
zent. focul a fost localizat. Poliția 
a arestat sase persoane bănuite de 
a fi provocat incendiul.

Reuniune. Un grup de exper'1 
nucleari din S.U.A., R.F.G., Franța, 
Marea Britanie, Italia, Japonia Si Ca
nada s-au întrunit la Paris pentru 
a examina probleme ale neprolife- 
rării nucleare. Grupul are misiunea 
de a elabora un studiu preliminar 
asupra diferitelor etape ale ciclului 
combustibilului nuclear. în esență, 
este vorba de identificarea mijloace
lor de dezvoltare a energiei nuclea
re, redueîndu-se, în același timp, 
riscurile proliferării armelor nuclea
re. Măsurile trebuie să fie accepta
bile atît pentru țările industrializate, 
cît și pentru cele în curs de dez
voltare.
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