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— Cnjpioritate ini iuiM dini sudul tării —
IRIGAȚI CULTURILE FĂRĂ RĂGAZ 
acum, cînd au mare nevoie de apă!

constituie un 
sporire a re- 
a unor pro- 
orice condiții 
se știe. în a

Irigarea culturilor 
mijloc important de 
coltelor. de obținere 
ductii superioare in 
climatice. După cum
doua jumătate a lunii iulie timpul 
a fost călduros și uscat, ceea ce 
a determinat scăderea simțitoare a 
rezervei de apă din sol. în multe 
locuri, plantele cultivate erau în 
suferință și. de aceea, organele de 
specialitate si conducerile 
unități agricole au 
me în vederea in
tensificării iriga
țiilor. folosindu-se 
în acest scop toa
te sursele de apă. 
în primele zile 
ale lunii august 
timpul s-a schim
bat : a plouat în 
diferite zone ale 
tării. Din datele 
furnizate de In
stitutul de meteo
rologie și hidro
logie rezultă că. 
în ultimele 48 de 
ore. au căzut pre
cipitații care au însumat între 1 și 
10 litri pe metru pătrat în jumăta
tea de sud a Moldovei. în toată 
Muntenia, jumătatea de est a Ol
teniei. sud-estul Banatului și Tran
silvania. în nordul Moldovei și în 
Cimpia de Vest au căzut precipitații 
cuprinse între 10 și 30 litri pe me
tru pătrat. în Dobrogea și vestul 
Olteniei, unde deficitul de apă din 
sol era mai accentuat, nu a plouat.

în general, ploile au avut un ca
racter local și. mai ales in jude
țele din sudul tării, nu au refăcut 
rezervele de umiditate din sol. 
Conducerea partidului a indicat să 
fie luate. în continuare, măsuri 
ferme menite să ducă la folosirea 
mai intensă a utilajelor de irigat, 
astfel incit toate sistemele de iri
gații — mari sau locale — să func
ționeze la intreaga capacitate. Da
torită măsurilor luate 
nele și organizațiile 
de comandamentele 
unitățile de specialitate, in 
joritatea județelor irigarea 
turilor s-a intensificat în 
mele zile. Astfel, în cursul 
de 1 august. în raza întreprinderi
lor de exploatare a lucrărilor de

multor
luat măsuri fer-

îmbunătătiri funciare Constanta si 
Craiova au fost irigate suprafețe 
apropiate de cele prevăzute în pro
gram. în unele sisteme de irigații, 
programul de irigații pentru ziua 
respectivă nu a fost realizat, cele 
mai mari restante inregistrîndu-se 
in raza de activitate a întreprin
derilor pentru exploatarea lucrări
lor de îmbunătățiri funciare Călă
rași — 1 600 hectare. București — 
850 hectare, Alexandria — 600 hec
tare. Tulcea — 800 hectare si altele.

Pe lîngă sistemele mari si locale 
de irigații trebuie găsite si folosite 
orice posibilități pentru a face ca 
plantele de pe suprafețe cit mai 
mari să beneficieze de apă. Sur
se există destule ; se 
să fie folosite din plin, 
procedat, de altfel, și 
cu precipitații reduse, 
necesar să fie folosite 
gătii toate suprafețele __
mele date partial în funcțiune. De 
asemenea, trebuie să se facă udări

cere ca ele 
așa cum s-a 
în alți ani 
Astfel, este 
pentru iri- 
din siste-

Ai

PRIMIRI LA TOVARĂȘUL
NICOLAE CEAUȘESCU

Reprezentantul P. C. din Marea
Tovarășul Nicolae Ceausescu, 

secretar general al Partidului Comu
nist Român, a primit, marți după- 
amiază, in stațiunea Neptun. pe Jack 
Woddis, membru al Comitetului Po
litic al Partidului Comunist din Ma
rea Britanie. care se află în tara 
noastră la invitația C.C. al P.C.R.

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

Oaspetele a, transmis tovarășului 
Nicolae Ceausescu un cald salut fră
țesc din partea secretarului general 
al Partidului Comunist din Marea 
Britanie. tovarășul Gordon McLennan.

Tovarășul Nicolae Ceausescu a 
mulțumit pentru mesaj și a rugat să 
se transmită secretarului general al 
Partidului Comunist din Marea Bri
tanie. celorlalți tovarăși din condu
cerea partidului un salut călduros și

cele mai bune urări de succese în ac
tivitate.

în timpul convorbirii s-au exprimat 
satisfacția pentru evoluția ascendentă 
a raporturilor dintre P.C.R. si P.C. din 
Marea Britanie. dorința de a dezvolta 
și în viitor relațiile de prietenie și 
colaborare dintre cele două partide, 
spre binele unității mișcării comuniste 
și muncitorești internaționale, al tu
turor forțelor antiimperialiste. al în
tăririi și dezvoltării relațiilor dintre 
cele două țări și popoare.

Schimbul de vederi în probleme in
ternaționale a pus în evidentă pro
fundele schimbări petrecute in lume, 
mutațiile intervenite in raportul de 
forte, ca rezultat al afirmării tot mai 
puternice a voinței popoarelor de a 
pune capăt politicii imperialiste si co
lonialiste. de a se dezvolta liber, de
plin stăpîne pe destinele lor.

în cadrul convorbirii s-a sublimat 
necesitatea de a se acționa consecvent

Britanie
pentru întărirea continuă a forței si 
unității fiecărui partid comunist — 
element fundamental al sporirii for
ței și influentei mișcării comuniste si 
muncitorești internaționale — de a se 
respecta dreptul fiecărui partid de 
a-și elabora și stabili în mod inde
pendent linia politică, strategia si 
tactica sa revoluționară, fără nici o 
ingerință din afară. în acest context 
s-a subliniat însemnătatea întăririi 
prieteniei și colaborării partidelor co
muniste și muncitorești în lupta pen
tru pace, libertate, destindere în re
lațiile internaționale. A fost eviden
țiată. totodată, importanta dialogului 
dintre partidele comuniste și munci
torești. purtat într-un climat de sti
mă și respect reciproc, pe baza ega
lității depline în drepturi.

Convorbirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă tovărășească, de caldă 
prietenie.

Ambasadorul Republicii Arabe
Președintele Republicii Socialiste 

România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a primit marți. în stațiunea Neptun, 
pe ambasadorul Republicii Arabe E-

gipt. dr. Hassan A. Dawood. în vi
zită de rămas bun. în legătură cu 
încheierea misiunii sale în tara noas
tră.

Egipt
Cu acest prilej a avut Ioc o con

vorbire care s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

Ploile din ultimele zile sînt folositoare, dar 
caracter local și nu au refăcut rezerva de 
Sistemele de irigații - mari și locale - 
întreaga capacitate
O acțiune de mare răspundere la care 
toate mijloacele, toate forțele satelor

de orga- 
de partid, 
locale și 

ma
cul- 
ulti- 
zilei

Avînd în vedere că pe mari su
prafețe. îndeosebi din județele su
dice ale tării, plantele au nevoie 
de apă. se cere ca irigarea cultu
rilor să constituie, in continuare, o 
preocupare de prim ordin pentru 
conducerile unităților agricole, co
mandamentele locale, pentru orga
nele si organizațiile de partid. Pre
tutindeni. unde pămintul este înse
tat trebuie să se asigure fără între
rupere apa necesară plantelor.

Obiectivul fundamental trebuie 
să-1 constituie exploatarea siste
melor de irigații — mari și locale 
— la capacitatea maximă. astfel 
incit cu prioritate in unitățile a- 
gricole din județele sudice ale tă
rii — Dolj, Teleorman, Brăila. Ga
lați, Tulcea, Constanța, Olt ș.a. — 
să poată fi făcute udări atît ziua, 
cit si noaptea. Tocmai de aceea, 
organizațiile de partid si comanda
mentele locale au datoria de a 
mobiliza pe toti locuitorii de la 
sate pentru a asigura functionarea 
neîntreruptă a sistemelor de iriga
ții. a motopompelor. a altor uti
laje care pot fi folosite la irigat, 
astfel incit acestea să lucreze ne
întrerupt si la întreaga capacitate.

Răspunderea poetului
Timpul, spațiul. Is

toria. factorii social-e- 
conomici. climatul — 
sînt substanță a eului 
liric sau epic. Nu res
piră in vid. El este 
emanația spiritului co
lectiv. a culturii, a 
stratificărilor genetice 
si a relației omului 
creator cu colectivita
tea. Filozofia marxistă 
în a cărei dialectică 
am crescut nu ac
ceptă științific liberta
tea omului in afara 
relațiilor sociale, în a- 
fara relațiilor de pro
ducție si a libertății 
materiale. Omul se 
descoperă om liber 
numai prin muncă, in 
care îsi fructifică ta
lentul, numai prin ac
țiune socială, intr-un 
climat propriu evolu
ției lui ca gînditor și 
evoluției vieții. în a- 
ceastă sferă a con
științei libertății lui. 
omul își manifestă: 
acțiunea, școpul. pa
siunea, voința prin ta
lentul lui.
devine astfel conștient 
nu numai de necesita
tea libertății, ci con
știent de libertatea de
plină pe care si-a cu
cerit-o la noi în

Reamintesc un 
știut : materialul 
ziei este spiritul 
tulul si expresia în 
cuvint a activității a- 
cestui spirit. Activi
tatea spirituală a poe
tului — avînd la te
melie un bogat ma
terial. de viață, fi
lozofic. cultural — a- 
lege, organizează, re
prezintă. scoate în e- 
videntă sau estompea
ză, comunică semnifi- 
cînd. Revolta, dragos
tea. simțul dreptății, 
durerea, bucuria nu 
pot fi decît libere. Li
bertatea este viața 
spirituală în dialectica 
ei. în revoluțiile ei. în

Talentul

tară, 
fapt 
poe- 
poe-

descoperirile si opțiu
nile ei. Factorii care 
prelucrează liber — 
gindurile. sentimente
le. atitudinea, expre
sia — sînt răspun
derea. apartenența de 
gîndire si sentimente, 
viziunea si luciditatea 
bazate pe cultură, cu
noaștere, bun simt.

Toate aceste ele
mente atît de necesa
re afirmării depline a 
posibilităților artistice 
ale oricărui creator 
mențin și stimulează 
energiile interioare, se

însemnări de
Violeta

ZAMFIRESCU

constituie 
viabil 
crare 
acest 
unde 
orice 
vadat __ 
micurilor, 
ciuni, nu

ca suport 
pentru orice lu-. 
artistică. Dacă 

spațiu lăuntric 
se decantează 

creație este în
de praful ni- 

de slăbi- 
este în 

stare să respire liber, 
atunci, fără îndoială, 
poezia are de sufe
rit, decade din drep
turi, nu mai dă un 
răspuns, viabil mari
lor întrebări ce-i sînt 
proprii. Neliniștile, în
trebările. amărăciu
nile, bucuriile, viziuni
le, visele, certitudinile 
tin de sentimentul 
liber al schimbării, al 
purificării vieții în 
realitatea comunicabi
lă ' ■ ' "
zia 
nea 
a fi 
să 
lume de Oameni. A- 
ceasta este opțiunea 
fundamentală a poe
ziei. Opțiune aleasă în 
libertate si străbătută

a poeziei. Poe- 
îți cere opțiu- 
fundamentală de 
bun și de a lupta 

trăiești intr-o

de Ideea demnității. 
Demnitate care este 
pecetluită de tot ce se 
întimplă în tară, pe
cetluită cu luptă, 
propriile tale 
plări și 
pe care 
libertate 
numește ________
civică, politică, umană.

Purtăm în noi isto
ria, cunoaștem o cul
tură și un puternic 
sentiment al vieții, al 
bucuriei de * a fi. si 
sîntem liberi să optăm 
si să luptăm prin mij
loacele noastre pentru 
omul viu. pentru 
rirea 
oameni, 
zbucium, 
tru viață, 
încleștare 
cînd trece 
te sau 
re sufletească. , Pu
ternicului sentiment al 
vieții. omului viu, 
cinstit, drept îi răs
punde Poezia. Dragos
tea lui fată de patrie, 
familie, casă. lume. 
Gînd luminos, frumu
sețe. Să ai i conștiința 
acestei libertăți a cu- 
vîntului înseamnă să 
nu-ti trădezi conștiin
ța ta de om nicioda
tă. Om al unei socie
tăți noi. ce se perfec
ționează, om liber să 
fii. tu însuti. Fiecare 
trăim această bucu
rie. cu fiecare carte 
nouă pe care o scriem 
si o tipărim. Si cele 
mai recente apariții in 
poezie si in proză 
semnifică tocmai li
bertatea gîndirii si a 
creației, libertate rea
lă. creată si asigurată 
de Partidul Comunist 
Român, libertate prin 
care fiecare om al tă
rii isi poate manifes
ta deplin talentul con
structiv si personalita
tea. în orice domeniu 
ar lucra.

cu 
întîm- 

de atitudinea 
o ai. Această 
de opțiune se 

apartenență

inso- 
intre 
este 

pen-
relațiilor 

Poezia 
luptă 

dramatică 
si atunci 

prin moar- 
îmbolnăvi-
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cole de stat si cooperativele agricole 
să fie completate cu mecanici din 
uzine sau alte întreprinderi, care să 
asigure funcționarea permanentă a 
sistemelor și utilajelor de irigat, 
activitatea acestora fiind organiza
tă in două schimburi.

Paralel cu măsurile care se în
treprind în vederea aplicării udă
rilor pe suprafețe cit mai mari 
trebuie acordată o deosebită aten
ție executării unor lucrări de cea 
mai bună calitate. Iată 

cere ca 
tii din 
agricole 
întreprinderile de 
exploatare a lu
crărilor de îmbu
nătățiri funciare 
să fie repartizați 
pe ferme, sectoa
re si sisteme de 
irigații, pentru a 
coordona si veri
fica zi si noapte 
modul de desfășu
rare a irigațiilor. 

Acum, cînd plan
tele de De mari 

suprafețe continuă să aibă mare 
nevoie de apă, irigarea neîntîrzi- 
ată și de bună calitate a culturilor 
are un rol esențial în obținerea de 
recolte cit mai mari. Iată de ce 
această acțiune de măre însemnă
tate economică trebuie să se des
fășoare sub conducerea directă a 
birourilor comitetelor județene de 
partid. La locul unde sint reparti
zați — în marile sisteme de iriga
ții. consilii intercooperatiste sau 
unități agricole — activiștii de 
partid trebuie să sprijine organi
zațiile de partid în acțiunea de

unele au avut 
umiditate din sol 

să funcționeze la

trebuie mobilizate

in 
cu

o 
la

23 August 1944—moment de răscruce în destinele națiunii

de ce se 
specialis- 
unitățile 
si de la

pe terenurile situate în vecinătatea 
perimetrelor irigate, pe cele de 
lingă canalele de desecare si din 
jurul acumulărilor si cursurilor de 
apă. Cu ajutorul cisternelor si bu
toaielor apa poate fi transportată 
la distante mai mari, irigîndu-se. 
principal, suprafețele cultivate 
legume, pomi si vită de vie.

Irigarea culturilor constituie 
acțiune de mare răspundere
care trebuie mobilizate toate for
țele de la sate. Datoria organiza
țiilor de partid este de a antrena 
la executarea lucrărilor de irigații, 
la intreaga muncă de administrare 
a apei prin orice mijloace, a coope- _ ______ ,______ .. ...... ...
ratorilor și mecanizatorilor din ■ mobikztirț; a <xxs>ipji-atoritor șt .me

canizatorilor. a locuitorilor de la 
sate la irigarea culturilor, să răs
pundă nemijlocit de realizarea 
programului zilnic de lucru.

S.M.A. și I.A.S. Acolo unde si
tuația se impune, echipele de meca
nici din stațiunile pentru mecaniza
rea agriculturii, întreprinderile agri-
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Descopeream Slobozia, 
cu ani în urmă, doar 
cind ajungeam la ba

rieră. Răsărea din po- 
rumburi sprijinită cu un 
umăr de malul Ialomi- 
tei ca orice tirg cenu
șiu, aplatizat sub greuta
tea cerului imens al Bă
răganului.

Orașul țîșnește la linia 
orizontului, este un Ca- 
raiman al Bărăganului — 
masiv, turnat din1 Vertica
le artistic proportionate, 
părînd că navighează in 
marea de verdeață a cîm
piei, strălucitor, atingind 

' cu catargele inaltul ceru
lui.

Cimpia 
distinctiv 
turilor în 
rotea 
de puțuri 
nostalgic 
semnalînd 
dincurilor pentru turmele 
însetate, pentru căruțașii 
care rătăceau în inima 
Bărăganului.

Cimpia este străbătută 
în marș de liniile de înal
tă tensiune și fiecare stîlp 
de metal argintiu pare o 
antenă reflectînd un cen
tru de energie. Deasupra 
tuturor se ridică turnu- 

l^rile pastelate ale marilor

avea ca semn 
cumpenele pu- 
jurul cărora se 

cerul. Cumpenele 
care priveau 

peste ierburi, 
răcoarea a-
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Ritmuri industriale
în Cimpia Soarelui

combinate zootehnice, 
imensele, argintiile tu
buri de orgă în care se 
desfășoară miracolul chi
mic al combinatului de la 
Slobozia menit să spo
rească rodnicia pămîntu- 
lui.

Nopțile, vestitele nopți

O comparație

nărea în mersul ei 
mare. Constelațiile 
lor și orașelor... 
marilor și micilor 
ale sistemelor de 
reglează 
fundă a
care dimineața se scoală

spre 
sate- 

Ritmul 
pompe 
irigații

respirația pro- 
marii cîmpii

1
care spune ț 

multe despre marile împliniri ț 
din județul Ialomița : 

Producția globală industrială 
este astăzi de peste 80 de ori 

mai mare decît în 1938 și 
de peste 5 ori față de 1965

zac
sau
din

ale lui Geo Bogza, nopțile 
de catran, de noroaie sau 
de troiene — tenebre pli
ne de spaime...

Nopțile de 
Bărăganului te 
sub cupola lor 
tarium natural 
locul căruia poți urmări 
constelațiile terestre înso
țind Ialomița, în mersul 
ei spre Dunăre, sau Du-

astăzi ale 
primesc 

de plane- 
din mij-

înviorată din horbota 
ploilor artificiale.

Drumurile cîmpiei erau 
fără sfîrșit, tăiate de la 
munte la Dunăre, bătute 
mărunt de copitele tur
melor pornite în pendu
lările precise ale transhu
mantelor. Drumurile de 
veacuri, piezișe, dinspre 
București spre Călărași, 
albe, acoperite de covorul

prafului... Drumurile a- 
costate ici și colo de 
hanuri cu acoperișuri 
trase prelung peste ziduri 
de cherpic, suportînd ros
togolirea ploilor de toam
nă, lăsind să curgă, on- 
dulînd. viscolele turbata 
ale lui ianuar.

Vechile drumuri 
sub benzi de asfalt 
beton care se țes
largurile plate și se string 
spre Giurgeni la capătul 
maiestuosului pod peste 
fluviu.

Și eu am crescut în 
Bărăgan...

Și eu cunosc monotonia 
marii cîmpii cîntate de 
Odobescu, blestemată de 
Panait Istrati, colindată 
de ciulinii porniți în be
jenie toamna. Am simțit 
ciocanul de foc al verilor 
secetoase, prăbușirea ploi
lor de toamnă cînd roata 
căruței 
pină la 
crivățul 
pleazna
ars obrajii pe platoul Ha- 
gienilor.

intra în pămint 
butuc. Am auzit 

dezlănțuit și 
viscolelor ml-a

Dlonisie Ș IN CAN
(Continuare 
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SLOBOZIA : urbanistica modernâ in Cimpia Soarelui
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TIMIȘ

Lucrări de investiții 
în regie proprie

Acționînd in spiritul indica
țiilor secretarului general al 
partidului nostru date de la 
înalta tribună a primului Con
gres al consiliilor oamenilor 
muncii, unitățile industriale din 
județul Timiș au trecut la rea
lizarea in regie proprie a unor 
obiective de producție înscrise 
in planul de investiții pe anul 
1977. La combinatul petrochimic 
„Solventul", de pildă, peste 130 
de lucrători din cadrul unității 
s-au și alăturat detașamentului 
de constructori, concentrîndu-și 
eforturile la executarea unei 
importante instalații de produc
ție, prevăzută să intre in func
țiune în acest an. Tot cu spriji
nul direct al muncitorilor deta
șați în activitatea de construc
ții și montaje, la întreprinderea 
mecanică Timișoara a fost de
vansat întregul plan de inves
tiții, astfel că o parte din ca
pacitățile de producție cu ter
men de execuție in trimestrul IV 
au și fost puse în funcțiune, iar 
la întreprinderea textilă Lugoj, 
unde s-a format o brigadă com
plexă, s-au creat condiții pentru 
scurtarea termenului de dare în 
funcțiune a unei noi hale indus
triale destinate vopsitoriei de 
fire textile.

În educarea și reeducarea tinerilor

Nu exista „rețete universale /

dar nici cazuri de nerezolvat
...demonstrează experiența colectivului muncitoresc al întreprinderii

Cu mai puțin de două luni în 
urmă au intrat pe poarta uzinei. 
Pentru prima oară în întreprinderea 
mecanică Muscel, locul de naștere al 
cunoscutei mașini „ARO“. Și tot 
pentru prima oară, într-un colectiv 
muncitoresc. Trei tineri 
din centre de reeducare, 
repartiție să lucreze ai.ci și, trecînd 
pragul uzinei, făceau de fapt primii 
pași spre demnitatea adevărată — 
demnitatea muncii. încă de la poartă 
ba întîmpinat inscripția : „Cea mai 
înaltă facultate este uzina !“. Cu o 
semnificație in plus acum, cînd co
lectivelor muncitorești le-au fost 
conferite importante atribuții privind

externați
Primiseră

educarea și reeducarea prin muncă a 
tinerilor.

Cum vor fi primiți, cum se vor in
tegra ?

Unul dintre cei trei tineri, Virgil 
C., a fost repartizat in secția de ca
roserii. Tinichigiu. învățase, pină la 
un punct, meseria acolo — în centrul 
de reeducare. Dar aici 1 A rămas, 
lucrează

Secretarul comitetului U.T.C. din 
secție, Dorel Pavelescu, nu-și ascun
de nedumerirea față de întrebarea 
noastră.

— Bineînțeles. A rămas și, pentru 
început, lucrează chiar destul de 
bine. Nouă ni se pare că acomoda-

rea a decurs în 
primele rezultate 
Pe scurt, nici o absență, nici o ma
nifestare nedorită.

— Cum ați conceput integrarea 
„tinerilor-problemă" în colectiv 1 Ce 
metode folosiți ?

— întîi de toate, finind seama de 
complexitatea educativă a acestei 
sarcini, s-a constituit la nivelul uzi
nei un colectiv special, cu atribuții 
exprese, care să îndrume și să su
pravegheze integrarea, modul cum 
decurge reeducarea tinerilor care au 
săvirșit abateri. Fac parte din el to
varăși din comitetul de partid, de la 
U.T.C. și sindicat, alți factori de in-

bune condiții, iar 
sînt promițătoare.

mecanice Muscel
fluențare obștească, maiștri și șefi 
ds secții. Un asemenea colectiv există 
și în secție, astfel incit, practic, in
tr-un fel sau altul, acești; oameni se 
ocupă zilnic de respectivul tînăr, 
puțind rezolva operativ, pe loc, orice 
problemă s-ar ivi. Cu alte cuvinte, 
îl facem pe tînăr să simtă că a intrat 
într-un colectiv de muncă față de 
care are obligații deosebite in ce pri
vește disciplina, hărnicia, comporta
rea în general.

— Concret, cum acționați 1

Dinu POPESCU
(Continuare in pag. a Il-a)
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Desfășurarea procesului revolu
ționar declanșat prin insurecția de 
ia 2.3 August a pus in evidentă ori
ginalitatea strategiei si tacticii par
tidului comunist in solutionarea 
problemei fundamentale a revolu
ției — cucerirea puterii politice de 
către clasa muncitoare si aliafii 
acesteia.

In elaborarea strategiei si tacticii 
sale. Partidul Comunist Român a 
avut permanent în atentie realită
țile fundamentale ale tării — sta
diul dezvoltării economico-sociale. 
raportul forțelor politice, conținutul 
si componenta aparatului de stat, 
servind de decenii interesele celor 
două clase exploatatoare — burghe
zia si moșierimea — care dispu
neau. în același timp, de întreaga 
putere economică : instaurarea dic
taturii fasciste a accentuat si agra
vat caracterul reacționar al statu
lui. ca instrument represiv împo
triva maselor populare si. îndeo
sebi. a forțelor revoluționare, de
mocratice.

Firește. răsturnarea regimului 
militar-antonescian prin insurecția 
armată nu a schimbat esențial si 
nu putea schimba dintr-o dată, nu a 
eliminat automat aceste trăsături, 
în primele guverne, pozitii-cheie 
erau deținute de oameni politici le
gați de partidele burgheze, de for
țele conservatoare : in fruntea sta
tului se afla monarhia : in aparatul 
de stat central se mai găseau nu
meroase elemente care serviseră 
dictatura fascistă. La fel. marea ma
joritate a conducătorilor organelor 
locale ale administrației locale — 
primari, pretori, prefecți — funcțio
naseră si in timpul dictaturii mili- 
taro-fasciste. De asemenea. încă nu 
fuseseră desființate organele repre
sive ale vechiului regim.

Tn aceste condiții. Partidul Comu
nist Român nu a pus problema cu
ceririi puterii politice dint.r-o dată. 
..dintr-o lovitură", ci a considerat 
că înfăptuirea obiectivului funda
mental — instaurarea puterii cla
sei muncitoare aliată cu țărănimea 
— trebuie să se desfășoare prin- 
tr-un proces revoluționar, gradual, 
pe măsura activizării politice Si 
mobilizării intense a maselor la 
lupta revoluționară. Astfel, in pe
rioada ce a urmat ■ insurecției ar
mate. accentul a fost piis pe orga
nizarea unor ampld "ăctiuni politice 
de inaltă combativitate — nrlas-.il
șuvoi al demonstrațiilor populare 
prin care masele iw impuneau stă- 
pinirea asupra străzii, confiscarea

a Ofensiva continuă a forțelor 
populare, factorul hotăritor 

al consolidării puterii democratice
si împărțirea năminturilor moșie
rești de către țărănime cu sprijinul 
muncitorilor, luarea cu asalt a pri
măriilor si prefecturilor si înlocui
rea conducătorilor acestora legați 
de regimul fascist prin militanti 
democrat!.

In diferite sectoare ale vieții po- 
litico-economice s-au creat astfel 
embrioane ale noii puteri democra
tice. care au fost ajutate de partid 
să crească, să se consolideze. în 
asa fel incit atunci cînd raportul 
de forte a permis, s-a putut trece 
cu repeziciune la eliminarea ele
mentelor de putere contrapusă.

firma puterea maselor largi popu
lare. exprimată deschis prin am
ple acțiuni de masă, demonstrații 
ne care puterea centrală nu reu
șea să le împiedice. Mai mult 
chiar. în timp ce guvernul era do
minat de reprezentanții forțelor 
reacționare. în multe din județele 
tării organele puterii locale — pri
măriile si prefecturile — trecuseră 
efectiv în miinile forțelor democra
tice. Tn întreprinderi, puterii pa
tronatului i se contrapuneau comi
tetele muncitorești, care aveau 
drept obiective esențiale controlul 
activității productive, preintimpi-

noi. Fenomene de dualitate a pu
terii au continuat să se manifeste 
si după această dată.

în acest sens, se știe că pro
cesul consolidării si dezvoltării pu
terii muncitoresti-tărănești a avut 
loc in condițiile menținerii pentru 
un timp a monarhiei. încercările 
monarhiei de a se opune dezvol
tării procesului revoluționar au fost 
respinse prin ofensiva forțelor 
populare in frunte cu clasa mun
citoare. S-a sfîrșit printr-un eșec 
asa-numita ..grevă regală" — din 
august 1945 pină în ianuarie 1946. 
prin care monarhia a refuzat con-

Originalitate și spirit creator 
in politica partidului de transformare 
revoluționară a societății românești

reacționară. Metodic, cu tact si răb
dare. prin creșterea continuă a o- 
fensivei tortelor populare, s-a dez
voltat tot mai mult noua putere po
litică. exponentă fidelă a interese
lor clasei muncitoare, țărănimii, 
celorlalți oameni ai muncii, care 
limita aria de exercitare a politicii 
duse de reprezentanții forțelor 
reacționare din guvernele ce s-au 
succedat la conducerea tării în pe
rioada august 1944 — februarie 
1945.

Asa s-a ajuns la crearea acelei 
situații originale in care existau 
elemente de dualitate a puterii. A- 
cesta a fost un fenomen tranzitoriu, 
profund dialectic. în decursul revo
luției popular-democratice. a cărui 
evoluție s-a desfășurat sub carac
teristica creșterii continue a forțe
lor democratice, revoluționare, con
duse de partidul comunist, ceea ce 
a făcut ca in permanentă raportul 
de forte să Se modifice in favoarea 
maselor popUlare.

Acbște elemente s-au manifestat 
îft riiultiple forme si sfere sociale; 
•îh vreme ce in guvernele de pină 
la 6 martie 1945. majoritatea erau 
de esență predominant reacționa
ră. cu tot niai mare vigoare sc a-

narea sau paralizarea acțiunilor de 
sabotai ale patronatului, lupta îm
potriva speculei, mobilizarea clasei 
muncitoare la susținerea frontului 
antihitlerist. La sate, pozițiile mo- 
sierimii erau contracarate de pu
terea nouă ce se dezvolta din ria
dul comitetelor sătești, care infăp- 
tuiau pe cale revoluționară refor
ma agrară. Definitoriu pentru toa
te aceste elemente ale noii puteri 
a fost faptul că se sprijineau pe 
mobilizarea intensă a maselor largi 
populare.

Tocmai acest proces neîntrerupt 
de acumulări cantitative, de conti
nuă consolidare a elementelor pu
terii noi. democratice. a fă
cut cu putintă dejucarea încercă
rilor forțelor reacționare de a de
clanșa războiul civil, realizarea 
saltului calitativ de la 6 martie 
1945 — instaurarea primului guvern 
rcvolutionar-democratic din istoria 
tării, in care clasa muncitoare si a- 
liatii ei dețineau rolul precumpă
nitor,

Moment de importantă crucială 
pe calea înaintării victorioase a re
voluției. 6 martie 1945 nu a înche
iat marea bătălie pentru dezvol
tarea societății românești pe baze

tactele cu guvernul democratic, 
spre a-1 sili să demisioneze. Re
zultatul a fost o si mai accentua
tă izolare a monarhiei, o si mai 
evidentă reliefare a telurilor sale 
antipopulare. în timp ce prestigiul, 
autoritatea și influenta politică a 
guvernului muncitoresc-tărănesc au 
ieșit consolidate. Democratizarea 
fermă a aparatului de stat, inclu
siv a acelor verigi care serviseră 
în mod nemijlocit funcțiile repre
sive ale statului burghezo-mosieresc 
sau fascist (politia, siguranța, jan
darmeria) a constituit o contribu
ție originală a partidului nostru la 
practica revoluționară. Astfel, nu au 
mai devenit necesare desființarea 
..peste noapte" a aparatului de 
stat vechi, sfărimarea lui. ci s-a 
procedat la schimbarea radicală a 
conținutului lui. creindu-se in a- 
cest proces un aparat de stat nou. 
aflat sub controlul și conducerea 
forțelor democratice si a cărui ac
tivitate slujea telurile transformă
rii revoluționare a societății.

Ca un alt element original al 
tacticii partidului sc cuvine amintit 
și faptul că nu s-a procedat nici 
la desființarea parlamentului. în 
urma alegerilor din noiembrie 1946

— care au constituit, după cum se 
subliniază în Programul partidului, 
„cea mai elocventă expresie a a- 
deziunii maselor largi populare la 
politica de transformare revoluțio
nară a țării, promovată de partid"
— parlamentul a dobindit o com
ponentă cu totul nouă, de o netă 
predominare munci torească-tără- 
nească. în aceste condiții si avind 
un nou caracter de clasă, parla
mentul a putut sluji ca instrument 
al prefacerilor sociale democratice, 
pe calea unei dezvoltări pașnice a 
procesului revoluționar. Pluralis
mul politic a continuat să rămină 
o caracteristică a activității pe plan 
legislativ din acei ani. ceea ce nu 
a putut împiedica adoptarea de că
tre reprezentanta populară a unor 
măsuri legislative cu caracter 
profund progresist, care au conso
lidat pozițiile forțelor democratice 
Si au accelerat procesul revoluțio
nar.

Marile cuceriri revoluționare 
realizate treptat, pe baza unor o- 
biective clare, a unui program în
sușit de masele largi populare, a- 
veau ca temelie unitatea tot mai 
profundă a clasei muncitoare, a- 
lianta clasei muncitoare cu țără
nimea muncitoare, unitatea cu in
telectualitatea si cu alte categorii 
sociale, consolidarea frăției oame
nilor muncii români, maghiari, 
germani si de alte naționalități, 
creșterea rolului maselor populare 
în întreaga viată politică. Ca ur
mare. s-a schimbat radical rapor
tul de forte. în favoarea clasei 
muncitoare si aliatilor săi. ceea ce 
a făcut posibile desființarea la 30 
decembrie 1947 a ultimului sprijin 
important al forțelor retrograde — 
monarhia — și trecerea în între
gime a puterii politice în miinile 
clasei muncitoare aliată cu țărăni
mea si cu celelalte pături ale oa
menilor muncii. Prin dispariția 
monarhiei de pe scena istoriei pa
triei noastre lua sfîrsit. in fapt, ul
timul element de dualitate a pu
terii pe plan politic, așa cum. pe 
olan economic, avea să-și găseas
că. de asemenea, sfîrsit prin în
săși lichidarea bazei materiale a e- 
xistentei burgheziei orășenești, ca 
urmare a naționalizării principale
lor mijloace de producție industria
lă. la 11 iunie 1948. Puterea cla
sei muncitoare își găsea astfel 
deplina încununare după secole de 
luptă neîntreruptă.

Proî. utiiv. dr.
Ion ȘERBANESCU

Potrivit Programului național 
amenajare a bazinelor hidrografice 
pentru acest cincinal, în județul Cluj 
se vor executa lucrări de regularizări 
în valoare de 269 milioane lei din 
fondurile statului si 100 milioane lei 
din contribuția în muncă a cetățeni
lor cu asistenta tehnică a statului. 
O bună -parte din lucrări au si fost 
executate, altele sînt in plină desfă
șurare. iar unele vor începe în acest 
an și în cel Viitor. 
Se desfășoară in 
ritm intens lucră
rile de sistemati
zare și îndiguire 
a riuîui Someșul 
Rece, pentru apă
rarea localității 
Măguri Răcătău și 
a văii 
pentru 
comunei 
Cale de 
valea 
de la 
Aghireș, a fost încorsetJlă intre ma
luri adinei si drepte, ocrotind de 
inundații sute de hectare care erau 
odinioară mlaștini, iar acum produ
cătoare de porumb si furaje. în eu- 
rind vor incepe si alte lucrări de 
regularizare a riurilor din zona loca
lităților Huedin, Turda, Gherla etc.

O mare parte din aceste lucrări vor 
fi executate sub conducerea consi
liilor populare comunale, orășenești 
și municipale, asistenta tehnică si 
documentația fiind asigurate de ofi
ciul județean de gospodărire a ape
lor. Consiliul ____ 1— ..1 _____ 2
Viișoara a realizat consolidarea ma
lului riului Arieș, unde au fost trans
portați peste 40 000 mc umpluturi, care 
protejează un grup de gospodării ale 
cetățenilor. Locuitorii comunei Bon
tida au executat ample lucrări de 
decolmatare a văii Gădălinului, cei 
ai comunei Iclod au schimbat cursul 
văii Lijerdiului pe circa 3 km. Ase
menea lucrări au fost executate de 
cetățeni și pe văile Dăbica. Aschileu 
și altele. Practic, absolut toate rîurile 
și piriurile de pe teritoriul județului 
Cluj sînt cuprinse în acțiunea de sis
tematizare în lumina Programului 
national de amenajare si gospodărire 
a apelor.

Eforturile de sistematizare si regu
larizare a cursurilor de ape din jude
țul Cluj au fost și sint insotite de o 
șeamă de măsuri de protecție împo
triva poluării si degradării. Nu
meroase statii de tratare mecanice si 
biologice ale unităților economice în
soțesc apele riurilor în zonele indus
triale. iar de curind în aval de Cluj- 
Napoca. pe Someșul Mic. a început 
să funcționeze o mare statie care 
încearcă să redea rîului apele bune, 
a fi utilizate si de consumatorii de pe 
cursul inferior, pină la vărsarea în 
Someșul Mare. Spunem „încearcă", 
pentru că. în prezent, după cum de
monstrează analizele efectuate de 
laboratorul hidrochimic si hidrologic 
al oficiului județean de gospodărire 
a apelor, apa de calitatea I care 
intră în consum în amonte de muni
cipiul Clui-Napoca iese in aval atit 
de degradată incit nu poate fi utili
zată uneori nici la udatul culturilor. 
De ce apele cristaline care vin pen
tru consum ies atit de degradate ? 
întrebarea i-am adresat-o tovarășu
lui inginer Anton Alexa, directorul

oficiului județean de gospodărire a 
apelor.

— Mai întîi. trebuie arătat că în 
unele unităti economice stațiile de 
epurare a apelor uzate nu funcțio
nează cum trebuie. La combinatul 
de piele și încălțăminte ..Clujana", 
de exemplu, există o statie de epu
rare subdimensionată, iar instalația 
automată de dozare și măsurare re
activi nu este pusă în funcțiune.

La Cluj, preocupări și experiențe pozitive
Căpu.ș, 

apărarea 
Gilău.

15 km, 
Nădașului, 

Baciu la

popular al comunei

astfel că asigură o epurare numai 
în proporție de 30 la sută a apelor 
ce le deversează. A fost prevăzută 
extinderea statiei. dar aceasta se va 
intimpla cu cel puțin un an întir- 
ziere, pentru că nici măcar documen
tația nu este încă asigurată. Este 
mult intîrziată și lucrarea de dez
voltare a stației de epurare la în
treprinderea de medicamente ..Tera
pia". unul din principalii agenți po- 
luanți ai rîului. La rîndul său, în
treprinderea ..Unirea" are mari 
greutăți în functionarea statiei de 
tratare chimică a apelor rezultate 
de la atelierul de galvanizare. Cres-

Un climat 
de muncă 

mai sănătos
O sesizare primită 

la redacție cu privire 
la neajunsurile mani
festate. de multă vre
me, în activitatea 
conducerii I.C.L. Ali
mentara sectorul 4 a 
fost trimisă de redac- 

Comitetului mu- 
București al 

răspunsul 
cuprinzind 

concluziile unui 
tiv de activiști 
comitetele de 
municipal si al

4, sint confir- 
în cea mai 

parte, afirma- 
din scrisoare.

tie
nicipal 
P.C.R. în 
primit.

colec- 
de la 
partid 
secto-

rului 
mate, 
mare 
title
Din discuțiile purtate 
cu Tănase Ion. direc
tor coordonator, si Bă- 
lășoiu Ion. director 
comercial, si cu un nu
măr de angajați a re
zultat că în relațiile 
de muncă există unele 
neînțelegeri între cei 
doi directori, care nu 
se consultă, pu cola
borează între ei. ma
nifestă neîncredere u-

cătoriile si îngrășătoriile de porci a- 
parținind de I.S.C.I.P. Bontida au 
statii de epurare sub capacitatea ne
cesară. In sfîrșit. Combinatul de ce
luloză și hirtie din Dej. deși avea o 
statie de epurare corespunzătoare, 
se mai abate din cînd în cînd de la 
normative, deversind ape puternic 
poluate, care aduc mari pagube fa
unei piscicole. Din păcate, mai sînt 
unele întreprinderi care nu au încă 

instalații de epu
rare. cum sint în- 
grăsătoria 
porci Gherla 
abatorul din 
da.

în
me. 
poca
eforturi 
curățirea 
Canalului 
si văii
lui. Nu numai in- 
treprinderile. ci 
consideră aceste 

deversare a gu- 
Legea apelor 

asigurării

ultima 
la 

s-au

de 
sau 

Tur-
vre- 

Clui-Na- 
făcut 

pentru 
albiilor 

Morii 
Nădășu-

si unii cetățeni 
ape locuri de 
noaielor. Și apoi 
precizează că în scopul 
protecției calității apelor, indicii de
calitate ai apelor epurate sint indi
catori de plan. De asemenea, tre
buie să desfășurăm o mai susținută 
muncă de educație în rindul cetățe
nilor. pentru a-i convinge că păstra
rea purității apelor este în propriul 
lor interes. Să mobilizăm opinia pu
blică împotriva celor care poluează 
apele.

AI. MUREȘAN 
corespondentul „Scînteii'

nul fată de celălalt, 
fapt ce ’se reflectă ne
gativ în activitatea în
treprinderii. Existenta 
unor lipsuri în cadrul 
I.C.L. Alimentara sec
torul 4 se datorește și 
faptului că organizați
ile de bază, comitetul 
de partid 
o slabă 
politico-organizatorică. 
nu militează pentru 
creșterea exigenței, a 
combativității fată de 
lipsuri. Deși unele ne
ajunsuri au fost discu
tate în comitetul de 
partid și organizațiile 
de bază, totuși ele 
continuă să se mani
feste, ceea ce denotă 
că nu s-a pus punctul 
pe i. nu s-au luat mă
suri corespunzătoare, 
eficiente. Răspunsul 
precizează că din ve
rificările efectuate a 
reieșit că secretarul 
comitetului de partid 
are o slabă pregătire 
politică pentru aceas
tă muncă. Faptul im
pune ca organele de 
partid ierarhic su
perioare să analizeze 
activitatea comitetu
lui de partid, a secre
tarului său și să adop-

desfășoară 
activitate

te măsurile ce se im
pun.

Pentru îmbunătățirea 
activității în întreprin
dere se vor lua urmă
toarele măsuri : a) eli
berarea din funcția de 
director coordonator 
a lui Tănase Ion. care, 
cu tot ajutorul acor
dat anterior, nu a tras 
învățămintele necesa
re. a continuat să ma
nifeste abateri în con
duita morală. în stilul 
și metodele sale de 
muncă : b) eliberarea 
din funcția de direc
tor comercial a lui 
Bălășoiu Ion. care nu 
a dovedit răspunderea 
necesară funcției 
credințate. nu 
ocupat suficient 
aprovizionarea și 
drumarea magazine
lor. a întreținut o at
mosferă de nemulțu
mire și suspiciune în 
relațiile cu directorul 
întreprinderii și cu 
alte cadre de conduce
re. manifestind o ati
tudine de 
c) totodată, 
rectori vor 
în biroul 
de partid al sectorului 
4. Măsurile luate vor

în- 
s-a 
de 
în-

pasivitate ; 
cei doi di- 
fi discutați 
comitetului

INVITAȚIE
Recunoscută pentru calitățile sale 

terapeutice deosebite, mai ales in 
tratamentul afecțiunilor reumatis
male cronice, stațiunea balneară 
Amara atrage cu fiecare an tot mai 
multi vizitatori. O statistică re
centă arată că în ultimii doi ani 
numărul nacientilor s-a dublat. 
..Toti pacientii din vilele O.J.T.. 
de la complexele sanatoriale ale 
U.G.S.R. si U.N.C.A.P.. precum si 
cei care sint aăzduiti in comună 
dispun de condiții optime de trata
ment in tot cursul anului — spu
nea tovarășul Dumitru Drăghici. 
directorul O.J.T. Ialomița. Ei bene
ficiază de calitățile terapeutice ale 
lacului Amara, care prin factorii 
curativi naturali cu efecte de-a 
dreptul spectaculoase — apa mine
rală din lac sulfatată-sodică. bro- 
mo-iodulată. magneziană. nămolul 
negru onctuos sapropelic, izvorul 
mineral de la Mircesti cu ană sul
furoasă bicarbonatată — oferă po
sibilitatea unei ameliorări rapide a 
afecțiunilor".

Toti acești factori naturali. îm
preună eu elemente de hidrotera- 
pie. nămoloterapie. electroterapie.

LA AMARA
fototerapie. termoteraoie. gimnasti
că medicală, asociate, dună trata
mentul efectuat in stațiune. cu 
extractul de nămol ..Crema Amara" 
(care se vinde in orice cantităti 
sub formă de tuburi, atit in sta
țiune. la hotelul ..Muntenia" din 
Slobozia, cît si la cerere, prin ram- 
burs. pe adresa ..Stațiunea O.J.T. 
Amara, str. Ana Ipătescu nr. 1") 
fac posibilă tratarea unei game 
întinse de afecțiuni reumatismale — 
artroze, spondiloze, sechele după 
artrite, discopatii, spondiloză cervi
cală si lombară etc. — afecțiuni ale 
sistemului nervos periferic. afec
țiuni ginecologice cronice, afecțiuni 
henato-biliare si renale, ale apara
tului respirator, ortopedice. der
matologice. boli de nutriție, vascu
lare etc.

In încheiere, amintim că s-a 
stabilit amplasamentul viitorului 
hotel turistic, urmind ca in cu
rind să înceapă construcția. Noul 
obiectiv va dispune de 300 de 
locuri, restaurant, braserie, cofetă
rie. sală de spectacole, florărie, ma
gazin cu articole de artizanat si 
alte unităti. (Lucian Ciubotarul.

Nu există „rețete universale44, 
dar nici cazuri de nerezolvat

(Urmare din pag. I)

Televizoare românești realizate potrivit 
celor inai moderne scheme tehnice

Iată cîteva tipuri de 
televizoare. realizate 
după cele mai moder
ne scheme tehnice, re
ceptoare multicanal, 
de mare stabilitate in 
funcționare, cu diago
nalele ecranelor va
riind între 31—65 cm. : 
VENUS (diagonala 47 
cm.). VENUS. COM

PLIMENT și MO
DERN (diagonala 50 
cm.). OPERA și CLA
SIC (diagonala 59 
cm.). OPERA și DIA
MANT (diagonala 61 
cm.) și LUX (diago
nala 65 cm.). Televi
zorul portabil SPORT, 
de dimensiune redusă, 
are diagonala de 31

cm. și se alimentează 
fie la curent alterna
tiv de 220 v. fie la cu
rent continuu, preluat 
de la acumulatorul 
autoturismului.

Toate tipurile de 
televizoare se pot 
cumpăra și cu plata în 
rate lunare.

— Individual, diferențiat... Știți, în 
această privință nu există „rețete u- 
niversale". In primul rînd, ne apro
piem de la om la om. Nu sintem tot 
timpul împreună, in secție, in ate
lier ? Mai mult, sint operații care 
nici nu pot fi făcute de unul singur. 
Se creează o legătură, o răspundere 
comună față de lucru. Pe de altă 
parte insă, nici munca făcută in sine 
nu e totul : trebuie să-l ajutăm să 
se deprindă cu rigorile muncii, cu 
legile scrise și nescrise ale colecti
vului. să le respecte cu sfințenie... 
Iată, de pildă, vine pauza de masă 
și ne adunăm cu totii la o gustare. 
Atunci mai afli ce-a mai făcut ieri 
pe-acasă. ce film a văzut ori ce are 
de gind să facă diseară. cu ce prie
teni se intilnește. Sau ce-1 preocu
pă. ce necazuri are. Apropierea se 
face firesc.

— Cum i-ați prezentat pe acești 
tineri colectivelor în care au fost 
repartizați să lucreze ? Ați vorbit 
cu maiștrii, cu șefii de brigadă să 
rezolve cumva lucrurile intr-un mod 
mai... discret ? Știti. au fost cazuri...

— Am ales o altă cale, mai sănă
toasă — ne-a răspuns Gheorghe 
Stoica, secretarul comitetului de 
partid din uzină. Am socotit că este 
mai bine — atit pentru cel in cauză, 
cit si pentru noii săi colegi de mun
că — să începem prin a spune exact, 
sincer cum stau lucrurile. Pe de o 
parte, pentru ca oamenii să înțelea
gă limpede despre ce e vorba și 
să-și asume la modul cel mai se
rios răspunderea de educatori — așa 
cum o cere hotărirea partidului. Pe 
de altă parte, pentru ca tînărul în 
cauză să priceapă că a venit aici să 
„tragă tare" la muncă, să cistige în
crederea colectivului care l-a primit 
și-I ajută să înceapă o viată nouă, 
cinstită.

— Pe ce căi sint ajutați acești ti
neri ?

Miron Mailat. membru în bi
roul comitetului U.T.C. din uzină, ne 
spune ;

— De la bun început ei au fost 
dați in grija unor pedagogi comu
niști. muncitori cu experiență, ca să 
se deprindă git mai repede cu exi
gentele muncii. Si tot de la inceput 
ne-am interesat unde stau, unde mă- 
nincă... Le-am asigurat locuri în 
blocul nefamiliștilor unde, de altfel, 
noi. membrii comitetului U.T.C.. fa
cem vizite periodice pentru a le cu
noaște mai îndeaproape viata, antu
rajul. preocupările. Astfel, am înce
put să-i antrenăm pe acești tineri 
și la activitățile cultural-educative 
și sportive, deși — s-o spunem au
tocritic — incă insuficient.

— Cum te simți in uzină ?
Cel întrebat. Viorel N.. este me

canic auto, meserie învățată în cen
trul de reeducare. A fost repartizat 
la banda de montaj. N-a împlinit 
încă 18 ani. Băiat ager. îmbrăcat in
tr-o salopetă care i-a și luat forma 
corpului și a început să se lustru-

iască. Semn că... nu se codește la 
treabă.

— în uzină ? Bine. La început a 
fost greu. Mai ales pînă te înveți cu 
ritmul și disciplina. Dar îmi place. 
Simt că fac intr-adevăr ceva folo
sitor. Nu mai sînt cine am fost. Și 
aici rămin. Am de gînd să-mi dau 
și diferentele pentru liceu.

L-am urmărit în timp ce vorbea 
cu șeful său de brigadă. Romică 
Fulga — doar cu cîțiva ani mai ma
re. Atît cit să-i îngăduie lui Fulga 
să fie un șef de brigadă ascultat in
tr-o uzină în care virsta medie este 
de 21 de ani Si să-i dea in același 
timp girul necesar să fie ales in co
mitetul U.T.C. din uzină : l-am ur
mărit pe acest șef de brigadă, tînăr 
și el. si i-am văzut în priviri încre
derea in colegul (si reporterul crede 
că nu greșește), in prietenul său. 
Am putut vedea că el și-a 
„extins" in chip fericit man
datul său de educator si in 
acea zonă care mai scapă uneori a- 
tentiei celor chemați să facă educa
ție la locul de muncă : timpul liber, 
ocupațiile din afara uzinei. 'înclina
țiile spre un mod sau altul de in
struire. comportamentul tinărului în 
societate. Din păcate însă, problema 
rămine deschisă în cazurile în care 
unii educatori isi înțeleg misiunea 
lor doar sub raportul prezentei tină
rului la lucru, fără să se intereseze 
despre modul său de viată, despre 
conduita sa si in afara celor opt ore 
de muncă.

Ne-ar fi plăcut să relatăm în a- 
ceiasi termeni si despre integrarea 
celui de-al treilea tînăr — Gh. Gri- 
goroiu. L-am căutat și în uzină, fără 
succes. Oamenii isi amintesc că. la 
repartizare, a venit o dată sau de 
două ori. a Purtat lungi si încilcite 
discuții despre angajare si... cam atît. 
A ..încercat" să lucreze la Combina
tul de lianți din Cimpulung. 
a fost văzut acolo cîteva zile, apoi 
a dispărut din nou. De această dată 
— si de acasă. Fără să lase in urma 
lui decit un simplu si neconcludent 
bilet : „Mamă, o să-ti scriu eu de 
acolo unde o să mă stabilesc să lu
crez...". După datele de pină acum, 
un tînăr rămas în derivă.

Un caz care demonstrează — dacă 
mai era nevoie ! — că in acțiunea de 
reeducare nimic nu poate fi lăsat să 
meargă „de la sine". Căci dacă — 
asa cum spunea unul dintre interlo
cutorii noștri — in această privință 
nu există „rețete universale", nu pot, 
nu trebuie să existe nici cazuri de 
nerezolvat. Cu condiția ca. în fiecare 
situație în parte, să se acționeze stă
ruitor. cu maximă răspundere. Iată 
de ce. asa cum o cere hotărirea 
partidului, tuturor factorilor educativi 
angrenați în această acțiune, de o 
deosebită însemnătate socială. Ic re
vine îndatorirea ca fiecare tînăr să 
fie îndrumat, orientat îndeaproape 
pentru a se integra neîntirziat in co
lectivul de muncă. Cu griiă. perseve
rentă si fermitate muncitorească.

fi aduse la cunoștința 
adunării generale a 
organizației de partid 
și a adunării generale 
a oamenilor muncii 
dim întreprindere.

Evident, cu aceste 
măsuri radicale, acti
vitatea I.C.L. Alimen
tara sectorul 4 va cu
noaște îmbunătățiri 
vizibile.

S-au găsit 
soluții...

Cititorul nostru Ti- 
beriu Iaru din Tulcea 
ne-a relatat într-o se
sizare că în localitate 
munca de distribuire a 
buteliilor de aragaz 
este prost organizată 
și îndrumată.

Oare nu se poate re
glementa această si
tuație ? se întreba ci
titorul nostru. Direcția

comercială a Consiliu
lui popular județean 
Tulcea este de părere 
că da. în care scop 'a 
luat un șir de • măsuri, 
în răspunsul adresat 
redacției se precizează 
mai întîi că furnizo
rul — Chimimpex Con
stanța — nu a asigu
rat un timp toate ce
rerile de butelii de 
aragaz, deoarece stația 
de imbuteliere a fost 
’n reparație. Pentru o 
cît mai bună servire a 
populației au fost lua
te în ultima decadă a 
lunii iulie următoa
rele măsuri : dotarea 
cu încă două furgone- 
te a depozitului Com- 
petrol Tulcea : repar
tizarea corespunzătoa
re a autocamioanelor 
și a distribuitorilor 
care să răspundă de 
aprovizionarea în ter
men a anumitor zone 
din municipiu ; tinerea

•anei evidențe cît mai 
corecte a datei comen
zilor și a datei cind au 
fost onorate : prelun
girea programului de 
primire a comenzilor 
telefonice pină la ora 
18 : distribuirea bu
teliilor în zilele de 
sărbători legale pînă la 
ora 12 din depozitul 
amenajat în acest scop 
de Comoetrol Tulcea. 
în încheierea răspun
sului se subliniază că 
s-a organizat o discu
ție cu toti primitorii- 
distribuitori, la care 
a participat un dele
gat al direcției co
merciale. Cu acest pri
lej s-a insistat asupra 
necesității lichidării 
aspectelor semnalate, 
s-au anuntat măsurile 
ce urmează a se lua 
împotriva celor vino- 
vați.

Ripostă fermă
Se mai găsesc încă 

lucrători din co
merț. mai ales ospă
tari. care nu vor să se 
încadreze in normele 
de muncă cinstită. 
Un astfel de caz 
ne-a fost relatat cu le
gitimă indignare de ci
titorul nostru Dan 
Gheorghe din Eforie 
Nord, iudetul Constan
ta. într-o seară a lunii 
iulie s-a dus omul, 
împreună cu soția, la 
restaurantul „Neon" 
din localitate. Cind să 
facă plata i s-a părut 
că nota întocmită de 
ospătarul Negrilă Con
stantin este orea pipe
rată în raport, cu ce 
consumaseră. I se 
ceruseră nici mai mult, 
nici mai puțin decît 
198 lei. cind, după so
coteala lui. consumația 
nu trebuia să depă
șească 130—140 lei. 
S-a adresat șefului de 
sală. Stâncii) Nicolae. 
care, firește, avea obli
gația să ia măsuri, dar 
n-a făcut-o. Fapt este 
că pină la urmă a 
ajuns să plătească doar

148.70 lei. după păre
rea lui si asa prea 
mult. Scrisoarea citi
torului nostru a fost 
soluționată de între
prinderea de hoteluri 
si restaurante Eforie 
Nord. care, in răspun
sul trimis redacției, 
subliniază că s-a dat 
ospătarilor necinstiți 
riposta cuvenită. Din 
cercetările efectuate 
în cadrul unității 
„Neon", se apreciază 
în răspuns, s-a con
statat că. intr-adevăr, 
ospătarul Negrilă Con
stantin a încărcat 
nota de plată. A- 
cest fant, cit si com
portarea sa necivili
zată fată de consu
matori. umbrește ac
tivitatea întregului co
lectiv de muncă din 
cadrul unității. De ase
menea. atitudinea ne- 
corespunzătoare a șe
fului de sală în rezol
varea acestei sesizări 
dovedește linsă de 
simt de răspundere, 
tn scoduI eliminării 
unor asemenea aspec
te din activitatea uni
tății si a întreprinde
rii. precum sf pentru 
prevenirea apariției

lor in viitor, conduce
rea unității a luat ur
mătoarele măsuri : os
pătarului Negrilă Con- # 
stantin i s-a desfăcut 
contractul de muncă. 
Ospătarului principal 
Stanciu Nicolae (șeful 
de sală) i s-a desfăcut 
contractul de muncă. 
Cazul a fost prelucrat 
cu toti lucrătorii uni
tății. accentuîndu-se 
asupra îndeplinirii 
exemplare a sarcinilor 
de serviciu de căt.re 
toti lucrătorii si a res
pectării normelor ge
nerale de comerț : ac
tivitatea lucrătorilor 
din cadrul unităti! va 
fi urmărită mai în
deaproape prin inten
sificarea acțiunilor de 
îndrumare, spriiin si 
control din partea con
ducerii întreprinderii 
si a sectoarelor de re
sort. Cazul a fost pre
lucrat în ședință de 
producție cu toti șefii 
unităților de alimenta
ție publică si hotelie
re si șefii de sectoare.

Neculai ROȘCA
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r- Adunările generale ale oamenilor muncii
REDUCEREA CHELTUIELILOR
MATERIALE

problemă-cheie a
DE PRODUCJIE
eficienței economice

- POATE FI ACCELERATĂ ASIMILAREA ?
- DA, SI ÎNCĂ SUBSTANȚIAL!

7 y 5

a fost răspunsul ununim ui colectivului
• Cum s-a urmărit și îndeplinit planul la principalii 

indicatori de eficiență?
• Realizările globale nu pot și nu trebuie să ascundă 

nerealizările parțiale
• Să lichidezi întîi propriile neajunsuri și apoi să 

ceri ca acest lucru să-î facă alții
Față de anii precedent!, adunarea ge

nerală a reprezentanților oamenilor mun
cii de Ia întreprinderea ..Hidromecanica", 
una din unitățile prestigioase ale Brașo
vului. s-a desfășurat în condiții deosebi
te. Mai întii, pentru că după multi ani, 
consiliul oamenilor muncii s-a văzut ne
voit să se prezinte în fata adunării ge
nerale cu nerealizări, cu un bilanț al ac
tivității pe primul semestru puțin satis
făcător. Apoi adunarea s-a desfășurat in 
condițiile in care întreprinderea se con
fruntă cu citeva probleme hotărîtoare 
pentru activitatea ei viitoare, dintre care 
vom aminti apropiata dare in exploatare 
a primelor capacități ale noii unități de 
producție — „Hidromecanica 2“ — ampla
sată pe platforma de nord a municipiului, 
și lansarea în fabricație a unor noi pro
duse de înaltă tehnicitate, produse care 

\ au un rol determinant în realizarea și 
dezvoltarea fabricației unor mașini și u- 
tilaje. cum sint tractoare și autobascu
lante grele, autogredere. autoscrepere. 
instalații de foraj, motoare diesel cu pu
teri sporite etc.

Iată deci motive temeinice care, eva
luate realist, au determinat ca adunarea 
generală să se desfășoare, de la început, 
într-un spirit analitic, de înaltă exigentă 
și responsabilitate muncitorească. Se cu
vine precizat că. în bună măsură, nerea
lizările înregistrate în primul semestru la 
indicatorii de eficientă economică — chel
tuieli la 1 000 lei productie-marfă. be
neficii — au fost influențate de structura 
insuficient de fundamentată a planului, 
de lipsa de corelare dintre unii indica
tori. ca și de greutățile provocate prin 
neonorarea la timp și integral a obliga
țiilor contractuale de către unii colabora
tori. ca ..23 August"—București. I.C.M. 
Reșița. ..Tractorul" Brașov. ..1 Mai“—Plo
iești. Cu toate acestea, darea de seamă, 
prezentată de ing. Viorel Metea. preșe
dintele consiliului oamenilor muncii, dez
baterile. luările de poziție au fost axate, 
în primul rînd. pe neajunsurile interne, 
oronrii. care au cîntărit greu în balanța 
cauzelor care au stat la baza nerealiză- 
rilor primului semestru.

Pe bună dreptate a subliniat, în cadrul 
adunării. Nicolae Costescu. contabilul-șef 
al unității, că sarcina stabilită întreprin
derii „Hidromecanica" la indicatorul 
cheltuieli Ia 1 000 lei productie-marfă pu
tea fi realizată dacă toate măsurile tehnice 
si organizatorice prevăzute ar fi fost 
aplicate.

— Este adevărat, spunea vorbitorul, că 
nerealizările noastre la productia-marfă 
și cheltuieli au fost influențate negativ 
de unele cauze independente de noi, cum 
ar fi structura planului și volumul mare 
de producție nenominalizată. Dar tot atit 
de adevărat este că dacă întregul nostru 
colectiv și. în primul rînd, consiliul oa
menilor muncii ar fi dovedit mai multă 
preocupare față de aplicarea integrală a 
măsurilor pe care le-am propus. dacă 
manifestam mai mult spirit gospodăresc 
în folosirea rațională a resurselor noas
tre și ne ocupam mai puțin de justificări 
pe seama unor factori obiectivi, rezulta
tele activității noastre ar fi fost evident 
mai bune. Concret, am în vedere faptul 
că cheltuielile de producție au fost se- 

\ rios afectate de procentul ridicat de re

buturi, cheltuielile neeconomicoase, do- 
binzile, penalizările destul de mari.

Referindu-se Ia una din sarcinile cele 
mai importante stabilite de recentul Con
gres al consiliilor oamenilor muncii — 
gospodărirea cu exigentă sporită a mate
riilor prime si materialelor — turnătorul 
Gherasim Mates, secretarul organizației 
de partid din sectoarele calde, a relevat 
necesitatea dezvoltării spiritului gospodă
resc la toți angajații, pentru a folosi cit

IA ÎNTREPRINDEREA 
„HIDROMECANICA“-BRAȘOV 

mai judicios materiile prime, materia
lele. îndeosebi metalul.

— Trebuie să recunoaștem că față de 
anii trecuți la noi s-au înregistrat pro
grese în acest domeniu, a spus vorbito
rul. S-a introdus ordine mai ales în gos
podărirea și prelucrarea deșeurilor me
talice. care se colectează și se prelucrează 
acum pe sorturi, ceea ce ne dă posibili
tatea să le valorificăm superior. Dar in 
acest domeniu mai avem mult de făcut. 
Pentru a gospodări și mai judicios me
talul. mai ales cel aliat, care. De lingă că 
este scump, se aduce. în bună măsură, 
din import, se impune introducerea unei 
stricte evidente în gospodărirea lui.

Vorbitorul a propus ca atît la intrarea 
în întreprindere, cit și la eliberarea lui 
pentru prelucrare, metalul să fie cîntărit 
Ia kilogram și nu după ochi, cum se mai 
obișnuiește uneori. El a mai propus să 
se acționeze în continuare cu întreaga 
energie și asupra reducerii pierderilor în 
timpul turnării si prelucrării, unde aces
tea se mențin încă ridicate. în privința 
deșeurilor, s-a propus ca acțiunea de co
lectare și prelucrare a acestora să fie și 
mai bine organizată. în așa fel incit să 
se ajungă în situația ca toate deșeurile 
metalice rezultate din producție să fie 
reutilizate chiar în întreprindere. în acest 
scop, vorbitorul a cerut consiliului oame
nilor muncii să inițieze un studiu privind 
realizarea unui utilaj de brichetat șpanul, 
ceea ce va permite ca deșeurile din șpan 
să poată fi utilizate Ia elaborarea oțelu
lui chiar în cuptoarele proprii.

Reluînd aceeași idee, a întăririi si dez
voltării spiritului gospodăresc, mai multi 
vorbitori s-au oprit asupra modului cum 

DIN HOTAR1REA ADUNĂRII GENERALE:
• Recuperarea în cursul trimestrului III a restanțelor din primul semestru 

Ia producția-marfă și cheltuieli Ia 1 000 iei ;
• Organizarea activității de brichctare a șpanului mărunt în scopul utilizării 

lui în întreprindere ;
• Realizarea unei economii de 160 tone metal în acest an prin reproiectarea 

unor repere, îmbunătățirea unor tehnologii, înlocuirea forjării libere prin matri- 
țare ;

• Reducerea personalului auxiliar cu 86 de angajați și trecerea acestora în 
activități productive ;

• Extinderea programării pe mașini cu comandă numerică ;
• înființarea unor clase la grupul școlar al întreprinderii pentru pregătirea 

muncitorilor necesari deservirii și întreținerii mașinilor cu comandă numerică.

este gospodărită energia electrică si com
bustibilul. ca si unele deșeuri si resurse 
secundare nemetalice.

— Programul de măsuri initiat la în
ceputul anului, urmărirea lui pas cu pas. 
a spus ing. Paul Doaaru. șeful comparti
mentului mecano-energetic. ne-a dat po
sibilitatea nu numai să ne încadrăm în 
cotele de energie electrică si combustibil 
stabilite, dar chiar să realizăm in primul 
semestru o economie de 1 370 MWh ener
gie electrică. Se poate aprecia deci că. 
în general, colectivul nostru a folosit mai 
rațional aceste resurse energetice. Spun 
..in general", deoarece posibilitățile exis
tente in acest domeniu sint departe de a 
se fi epuizat. La anumite locuri de mun
că si utilaje consumurile stabilite au fost 
mult depășite. Un exemplu în acest sens 
îl oferă cuptoarele de topit otel, unde con
sumul de energie pe tona de lichid este 
mai mare decît norma stabilită.

Plecînd de la această stare de lucruri, 
vorbitorul a propus ca consiliul tehnic al 
întreprinderii să nu mai aprobe nici un 
proiect de utilaje sau instalații care nu 
este însotit si de bilanțul energetic, sau 
la care au fost omise aparatele de mă
sură și control dintr-o greșită înțelegere 
privind economisirea fondurilor de inves
tiții. „Practica a confirmat, a sous ingi
nerul Dogaru. că asemenea economie se 
dovedește. în ultimă instanță, risipă 
curată".

Demn de luat în seamă s-a dovedit a fi 
și cuvîntul electricianului Lorand 
Schwetter :

— O importantă sursă de gospodărire a 
energiei electrice o constituie utilizarea 
rațională a mașinilor si eliminarea mer
sului in gol al acestora, a spus electri
cianul. Trebuie să recunoaștem că în 
această direcție n-am făcut totul, că se 
impune să acționăm mai energic în dome
niul muncii de educație, al dezvoltării unei 
înalte conștiințe muncitorești, al întăririi 
ordinii și disciplinei la toate locurile de 
muncă pentru a determina pe fiecare om 
să înțeleagă că are obligația să folosească 
cit mai rațional energia electrică si com
bustibilul. Vorbitorul a criticat faptul că 
o măsură gospodărească încetățenită aic’ 
cu ani în urmă, de a se recupera uleiurile 
uzate provenite din producție, a fost 
abandonată.

Față de tonul critic, autocritic si con
structiv al dezbaterilor din adunarea ge
nerală. a surprins neplăcut tonul luării de 
cuvînt al tovarășului Constantin Croicu. 
directorul tehnic al Centralei industriale 
de utilaj tehnologic si material rulant de 
care aparține întreprinderea ..Hidromeca
nica". care. în loc să dea un răspuns clar 
la unele probleme ridicate în adunare — 
cum ar fi necorelările dintre unii 
indicatori de plan — a promis că ase
menea probleme vor fi analizate cu mi
nisterul si se vor rezolva. De ce nu s-a 
făcut acest lucru, așa cum era normal, 
pină acurh. înainte de începerea adunării 
generale ?

Nicolae MOCANU 
corespondentul „Scînteii"

• Prin valorificarea rezervelor interne ale proiectării 
se descoperă noi rezerve

• Cum a scăzut „vîrsta medie“ a creației noilor 
produse

• Stimularea gîndirii tehnologice proprii, calea 
sigură pentru reducerea importurilor

La Congresul consiliilor oamenilor 
muncii s-a subliniat că trebuie să se ac
ționeze ferm neutru scurtarea duratei lu
crărilor de cercetare si inginerie tehno
logică. precum si a termenelor de valo
rificare a acestora în producție. Iată 
o sarcină de mare însemnătate si 
actualitate pentru colectivul Institutului 
de cercetări si proiectări automatizări din 
București, sarcină care a constituit su
biectul central al dezbaterilor din cadrul 
adunării generale a oamenilor muncii. 
Vom înțelege mai bine răspunderile deo
sebite ce-i revin acestui colectiv amintind 
că I.P.A. este institut unic de specialitate 
pentru introducerea automatizării în toate 
sectoarele economiei naționale.

Obținerea consecutivă pe anii 1975 și 
1976 a titlului de „Institut frunlaș", in 
întrecerea socialistă dintre institutele de 
cercetare si inginerie tehnologică, confir
mă strădaniile întregului colectiv de a 
face totul pentru îndeplinirea sarcinilor 
trasate de Congresul al XI-lea al P.C.R., 
pentru ridicarea cercetării si ingineriei 
tehnologice la nivelul exigentelor acestui 
cincinal.

Tocmai aceste exigente, formulate în 
cuvintul său de inginerul Marcel Sîrbu, 
directorul institutului, au constituit punc
tele de plecare ale dezbaterilor :

— Institutului nostru îi revin sarcini 
sporite atît în ceea ce privește asimilarea 
de noi produse, modernizarea celor exis
tente. cit si în realizarea de proiecte pen
tru ridicarea gradului de automatizare a 
obiectivelor de investiții ce urmează a se 
realiza în acest cincinal în toate ramurile 
economiei naționale. Avem în vedere o 
serie de măsuri speciale pentru pregăti
rea complexă a condițiilor de realizare si 
depășire a planului pe acest an si în 1978. 
Creșterea suplimentară a productivității 
muncii in acest cincinal este sarcina prin
cipală a I.P.A. Astfel, pină în 1980, peste 
90 la sută din necesarul de mijloace de 
automatizare trebuie . să fie realizate în 
tară. Angajamentul colectivului este de a 
depune toate eforturile ca importurile să 
fie din ce în ce mai reduse, concepția 
•proprie putînd fi valorificată astfel în 
toate proiectele si la toate instalațiile de 
automatizare ale economiei naționale. 
Astfel, numai în semestrul 'I al acestui 
an. activitatea institutului s-a concretizat 
in omologarea a 26 de produse, introduse 
in fabricație la principalele întreprinderi 
d>n cadrul centralei.

Chiar si în fata unor asemenea rezul
tate pozitive incontestabile, participantii 
la dezbateri au găsit suficiente posibilități 
de perfecționare a activității. Așa. de pil
dă. unii vorbitori au criticat faptul că 
nu sint încă asigurate — de către specia
liștii I.P.A.. împreună cu F.E.A. și „Elec
trotehnica" — condițiile de introducere in 
fabricație a unor produse noi. ceea ce a 
dus la rămîneri în urmă în asimilarea 
unora dintre ele. Există încă întîrzieri si 
lipsuri in elaborarea documentațiilor. în 
ceea ce privește soluțiile tehnologice sau 
detalierea unor repere. De asemenea, s-a 
arătat că I.P.A. ar trebui să facă mai mult 
pentru promovarea exportului si să răs
pundă mai prompt pentru devansarea 
unor documentații necesare obiectivelor 
de investiții.

Iată suficiente motive pentru ca discu
țiile de fond în adunarea generală să se 
desfășoare în spirit critic si autocritic. As- 

cultindu-i pe comuniștii de aici, pe cer
cetătorii si proiectantii care au participat 
la dezbateri, am înțeles că întreg colecti
vul I.P.A. este ferm hotărît să ridice pe 
o treaptă mai înaltă viitoarele rezultate. 
Desfășurarea generală a dezbaterilor a 
evidențiat cu pregnantă atitudinea co
munistă intransigentă de luptă împotriva 
automultumirii.

Bunăoară. în cuvîntul său. Dan Dobres- 
cu. șeful oficiului de calcul, arăta că „deși

IA INSTITUTUL 
DL CERCETĂRI SI PROIECTĂRI 

AUTOMATIZĂRi-BUCUREȘTI
există premise pentru realizarea și depă
șirea indicatorilor de plan pe întreg anul, 
acest lucru nu ne poate mulțumi atit timp 
cit nu avem asigurate toate condițiile si 
pentru îndeplinirea planului de ex
port. Cauzele sint numeroase. Cred 
însă că ele tin în principal de modul 
cum este organizată activitatea de export. 
Tocmai de aceea, propun ca centrala de 
care aparținem — C.I.E.T.A. — să devină 
furnizorul general pentru instalațiile de 
automatizare livrate la export, iar pro
iectarea acestor instalații să fie asigurată 
la I.P.A.".

în cuvîntul său, inginera Lavinia Nica, 
șefă de laborator, arăta că dacă in urmă 
cu cîțiva ani ciclul de cercetare-inginerie 
tehnologică-producție era de 4—5 ani. în 
prezent se realizează produse noi în 1,5—2 
ani. Totuși, așa cum pe bună dreptate 
s-a subliniat în adunare, mai există unele 
deficiente de proiectare care duc la re
medieri si întirzieri în omologare. 
„Consider — sublinia vorbitoarea — că 
ar putea face mai mult atît colectivele 
din institut, cit și specialiștii din produc
ție. care au sarcina introducerii în fabri
cație a unor noi produse și echipamente. 
De pildă, propun să se extindă folosirea 
calculatorului in proiectarea produselor 
noastre. Consiliul științific din care fac 
și eu parte va trebui să ajute pregătirea 
și organizarea acestei acțiuni. Aceasta ăr Elena MANTU

DIN HOTARÎREA ADUNĂRII GENERALE:
• Reducerea importului prin realizarea de aparatură de reglare automată 

cu comandă numerică, calculatoare de proces, echipamente de acționări reglabile 
și instalații de automatizare pentru industria chimică, energetică, construcții de ma
șini ;

• Pină la sfirșitul anului se vor realiza peste plan incă două prototipuri față 
de angajamentul anterior, vor fi omologate încă două produse și efectuate încă 20 
de lucrări de încercări și probe de tip peste plan ;

• Scurtarea suplimentară pe ansamblu a termenelor de valorificare in pro
ducție a propriei creativități tehnico-științifice cu 150 de zile la lucrările de proiec
tare și cu 50 de zile la lucrările de cercetare ;

• Prin adoptarea unor soluții la nivelul celor mai noi cuceriri ale tehnicii se 
va urmări ca la noile produse să se realizeze o reducere de materiale specifice in 
valoare de 9 milioane lei ;

• Introducerea metodelor de proiectare a instalațiilor de automatizare cu aju
torul calculatorului electronic, elaborarea de programe pentru automatizări in 
energetică, materiale de construcții, chimie.

însemna o mare economie de timp, prin 
scurtarea unor termene de proiectare ; 
totodată, o parte din personalul teh
nic ar putea fi folosit mai eficient".

De fapt, multiplele probleme legate de 
scurtarea ciclului de cercetare-inginerie 
tehnologică-producție, de reducerea im
porturilor în domeniul mijloacelor de au
tomatizare și de creșterea exporturilor au 
fost subliniate în cuvîntul mai multor 
participant! la dezbateri. Se poate spune 
că fiecare vorbitor și-a concentrat aten
ția asupra găsirii unor soluții eficiente 
menite să facă munca mai bună, mai rod
nică, mai eficientă. Criticile nu au vizat 
numai îmbunătățirea activității din insti
tut, ci și relațiile cu întreprinderile bene
ficiare. relevindu-se și neajunsurile deter
minate de nerespectarea legislației privi
toare la activitatea de cercetare științifică 
și inginerie tehnologică.

De pildă, în cuvîntul său, inginerul A- 
lexandru Vîlcov, șeful secției producție 
industrială, arăta că deși legislația în vi
goare prevede o aprovizionare operativă, 
prioritară a unităților de cercetare și in
ginerie tehnologică, aducerea unor com
ponente din import durează minimum 6 
luni. Ca atare, se poate spune că secția 
de producție industrială a institutului este 
aprovizionată cu piese și materiale din 
tară și import după aceleași criterii ca 
în cazul producției obișnuite din mari în
treprinderi. O soluție ar exista : cu spri
jinul centralei s-ar putea asigura mate
rialele necesare pentru mijloacele de au
tomatizare la una din Întreprinderile be
neficiare, la institutul central de profil 
ori la o unitate de aprovizionare. Acest 
lucru ar ajuta să se realizeze termene 
mult mai scurte de execuție a prototipu
rilor. Propunerea se justifică cu atit mai 
mult cu cit activitatea de producție in
dustrială a institutului se extinde atît ca 
volum și sortimente, cit și din punct de 
vedere al gradului de complexitate teh
nică al produselor.

încă un punct de vedere. în cuvîntul 
său. inginerul Gheorghe Nicolae, șef sec
ție proiectare, președintele consiliului de 
control muncitoresc, a arătat că. în ceea 
ce privește concepția, se mai manifestă 
unele rămîneri în urmă. „O cale de ur
gentare a termenelor, în special la insta
lații complexe — a spus vorbitorul — ar 
fi luarea unor măsuri la nivelul ministe
relor și al Băncii de Investiții pentru des- 
ehiderea finanțării in vederea elaborării 
!n avans a documentației pentru instala
țiile de automatizare. în caz contrar, efor
tul proiectanților de a preda cu 1—2 luni 
mai devreme documentația nu poate fi 
exprimat prin rezultate certe. Totodată, 
este necesar ca centrala să primească din 
timp comenzile pentru noile obiective și 
în acest fel să putem, la rindul nostru, 
scurta termenele de execuție a documen
tațiilor".

IRIGAȚI CULTURILE FĂRĂ RĂGAZ 
acum, cînd au mare nevoie de apă!

Un imperativ care mobilizează forțe largi ale satelor
Ieri, în unități agricole din județul Ilfov

Marti. 2 august, ora 7. S-a înche
iat ședința comandamentului jude
țean Ilfov, care a analizat posibili- 

.tătile de intensificare a irigării cul
turilor. Ce măsuri au fost luate in 
acest sens 1 — l-am întrebat pe to
varășul Marin Argint, secretar al co
mitetului județean de partid.

— Cuvintul de ordine pentru toa
te unitățile agricole este acum iri
garea culturilor de porumb, sfeclă 
de zahăr, soia, legume, furaje si al
tele pe suprafețe cît mai mari, fo
losind în acest scop toate resursele 
existente — ne-a spus interlocuto
rul. Măsurile luate vizează scoaterea 
în cimp si folosirea intregului echi
pament de irigații de care dispun u- 
nitătile agricole, organizarea schim
bului doi pentru 
ruptă a udărilor, 
organizarea unor 
ciparea largă a 
sate, menite să 
suprafețelor irigate.

în ultimele două zile, în unele zone 
din județul Ilfov a plouat, 
tile de apă însumînd de la 
la 25 mm pe metru pătrat, 
cient însă pentru a reface 
de ană din sol. deoarece deficitul de 
umiditate — stabilit de centrele de 
avertizare — variază între 500 și 1 200 
mc la hectar. Deci, activitatea de 
irigare trebuie continuată cu toate 
forțele, fără întrerupere.

Sistemele mari si cele locale să 
funcționeze la intreaga capacitate. 
Am străbătut împreună cu tov. Ion 
Corlan. inginerul-șef al I.E.L.I.F. 
București, o bună parte din terenu
rile celor 11 unităti agricole din sis
temul Mostistea. cu o suprafață a- 
menajată de 21 000 ha. Deși luni 
spre marți în această zonă a plouat, 
programul de udare a culturi
lor nu a suferit nici o schimbare.

aplicarea neîntre- 
ziua si noaptea, și 
acțiuni, cu parti- 

locuitorilor de la 
asigure extinderea

cantită-
10 pină 
Insufi- 
rezerva

Pretutindeni, pe terenurile cooperati
velor agricole Ulmeni. Spantov. Olte
nița, Chiselei. Valea Roșie. Mitreni, 
Mînăstirea si Coconi, am găsit în 
funcțiune suie de aripi de aspersiune. 
De altfel, tov. Eugen Marinescu, șe
ful sistemului, ne-a precizat că toate 
unitățile agricole din acest sistem 
realizează și depășesc ritmul zilnic 
planificat de irigare a culturilor. Este 
urmarea firească a măsurilor temei
nice luate : menținerea în funcțiune 
zi și noapte a aripilor de udare, or
ganizarea unor echipe de intervenție 
operativă în caz de defecțiuni, con
trolul permanent exercitat atît de ca
drele tehnice ale sistemului, cît si de 
conducerile unităților agricole.

O activitate la fel de susținută se 
desfășoară și in sistemele locale ale 
cooperativelor agricole Frăsinet și 
Gurbănești. Cu cele 38 agregate de 
pompare, de care dispune unitatea 
din Gurbănești. sint irigate în perma
nentă 200 ha lucemă. 110 ha legume, 
50 ha sfeclă de zahăr, ceea ce permi
te obținerea unor recolte mari și la 
aceste culturi. „Chiar dacă ar cădea 
patru ploi ca aceea de azi dimineață, 
tot nu vom opri udările — ne-a spus 
tov. Dinu Daniliuc. președintele coo
perativei — intrucît deficitul de apa 
din sol este încă foarte mare".

Acțiuni, inițiative pentru irigarea 
culturilor pe suprafețe cît mai mari... 
Așa cum a stabilit comandamentul 
județean, în multe unități agricole au 
fost mobilizate importante forte in 
vederea utilizării tuturor resurselor 
de apă la udarea culturilor. Coope
rativele agricole Snagov. Periș. Buc- 
șani. Dobreni. Oltenița. Vidra si Ho
tarele irigă în special legumele, folo
sind apa direct din rîuri. pîraie. bălti. 
Alte unități agricole, cum sint cele 
din Maia. Mînăstirea, Valea Măcrișu- 
lui, Girbovi și Brazi, folosesc apa din

puțuri forate la mare adîncime. Pe 
lingă aceste acțiuni. în sistemul Moș- 
tiștea, de exemplu, s-a reușit ca prin 
mărirea debitului de apă pe canale să 
fie irigate peste 500 ha. care nu sint 
cuprinse în sistemul amenajat. Pentru 
a veni în sprijinul unor unități a- 
gricoie cu suprafețe mari de legu
me. între alte măsuri s-a stabilit ca 
trei formațiuni de pompieri din 
Giurgiu. Oltenița Si Urziceni să 
participe cu o parte din utilajele din 
dotare la irigarea grădinilor. Prin 
toate aceste acțiuni se apreciază că 
vor putea fi irigate suplimentar pes
te 2 000 ha.

...Dar există și posibilități mari, 
încă nevalorificate pe deplin, pe care 
le supunem atenției organelor de spe
cialitate :

• în sistemul Giurgiu—Răsmireșt.i, 
aflat in primul an de exploatare, da
torită deselor defecțiuni ce apar la 
rețeaua de aductiune a apei, progra
mul de udări se realizează doar în 
proporție de circa 50 la sută. Deși 
s-au format echipe de intervenție 
pentru remedierea acestor defec
țiuni. se impune o mai mare mobi
lizare de forte atit din partea con
structorului — T.C.I.F. București, cît 
și a întreprinderii de exploatare si 
a unităților agricole beneficiare, pen
tru a se asigura cit mai grabnic func
tionarea sistemului la întreaga ca
pacitate.

• în sistemul Berceni—Vidra— 
Frumusani, stațiile S.P.P.-2 și 
S.P.P.-4. care ar trebui să asigure 
ană pentru irigarea a 2 500 ha. nu 
pot fi pornite deoarece celulele pen
tru posturile de transformare a e- 
nergiei electrice, produse de între
prinderea de specialitate din Băi- 
lesti. județul Dolj, s-au dovedit ne
corespunzătoare. De o lună si jumă
tate. reprezentanții acestei întreprin-

deri’ se lasă așteptați pentru a re
zolva situația.

• în cea mai mare parte a uni
tăților prin care am trecut, udările 
se aplicau neîntrerupt si pe ploaie, 
în unele însă, cum sint cele din Ber- 
ceni. Tăriceni. Vidra și Sărulești, 
ploaia i-a făcut pe unii motopom- 
pisti să oprească agregatele de pom
pare. Aceasta denotă că specialiștii 
din aceste unități nu cunosc defici
tul real de umiditate din sol. care 
impune continuarea fără răgaz a iri
gațiilor.

Aurel PAPADIUC 
Alexandru BRAD

Foto : E. Dichiseanu
și noaptea,Motopompele de la C.A.P. Coconi funcționează neîntrerupt ziua 

asigurind apa necesard plantelor

pePe terenurile Institutului de cercetări pentru cereale și plante tehnice Fundulea, irigarea culturilor se desfășoară și 
timp de ploaie

ȘTIRI DIN ALTE 
JUDEȚE SUDICE

Teleorman. Ieri a plouat p°
aproape întreg teritoriul județului, 
întrucit cantitatea de apă rezultată nu 
acoperă deficitul din sol. lucrările de 
irigații au continuat cu intensitate. 
De exemplu, s-au făcut udări ne mari 
suprafețe in zona Contești, Bragadiru, 
Petroșani din noul sistem de irigații 
Giurgiu-Răsmirești. întrucît au apă
rut unele defecțiuni în sistem, ele au 
fost depistate cu repeziciune.

Galați. Comandamentul jude
țean pentru irigații a luat măsuri 
pentru intensificarea udărilor atit în 
sistemele mari, cit și in cele locale. 
Astfel. în cele 3 mari sisteme din 
iudet — Brateș. Bărboși. Tecuci — 
zilnic se irigă circa 1 350 ha. înde
plini ndu-se astfel sarcina din program.

Brăila. în sistemele mari de
irigații din județul Brăila, potrivit 
programului săptămînal. urmează să 
se facă udări pe 54 000 ha. revenind 
7 600 ha pe zi. Unitățile agricole de 
stat și cooperatiste din județ, mo
bilizate de comandamentul iudetean 
pentru agricultură, au realizat inte
gral prevederile programului. Prin 
extinderea si crearea de rigole, folo
sirea apei din lacuri, din canalele 
de desecare s-au irigat încă 2 800 ha. 
De asemenea, s-au udat efectiv peste 
100 000 butuci de vită de vie și pes
te 22 000 pomi fructiferi.

Constanța. In Justul Con
stanta, în sistemul de irigații Ca- 
rasu. ca urmare a măsurilor luate 
în ultimele zile de către comanda
mentul iudetean pentru agricultură, 
toate stațiile de pompare, motopom
pele si aripile de ploaie funcționea
ză la capacitatea maximă. în aceas
tă săptămînă. programele de iriga
ții au fost suplimentate de la 66 000 
ha la 75 000 hectare. Se acționează 
energic pentru utilizarea la intreaga 
capacitate a utilajelor din sistemele 
locale Hirșova-Ciobanu, Gîrliciu *1  

| Rasova-Cochirleni.
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Fără îndoială, centru întregul 
nostru popor. evenimentul domi
nant al lunii iulie il constituie LU
CRĂRILE CONGRESULUI CONSI
LIILOR OAMENILOR MUNCII 
DIN INDUSTRIE, CONSTRUCȚII 
ȘI TRANSPORTURI, desfășu
rate sub președinția tovarășului 
NICOLAE CEAUȘEȘCU. Primul 
de acest fel în desfășurarea con
strucției noastre socialiste, con
gresul — cel mai reprezentativ fo
rum democratic al clasei noastre 
muncitoare — a marcat, prin 
Expunerea tovarășului Nicolae 
Ceausescu — document progra
matic de uriașă însemnătate pen
tru toate sectoarele vieții sociale — 
prin desfășurarea sa si hotăririle 
adoptate, un eveniment de impor
tantă istor.ică în dezvoltarea si per
fecționarea democrației muncito
rești. în afirmarea cu tot mai mul
tă putere a rolului conducător al 
clasei muncitoare, a inaltei sale 
capacități de a conduce destinele 
României socialiste.

înscriindu-se în practica consec
ventă a conducerii partidului, de 
consultare permanentă cu oamenii 
muncii din toate sectoarele de ac
tivitate asupra principalelor pro
bleme care privesc dezvoltarea e- 
conomico-socială a tării, congresul 
a constituit o nouă si remarcabi
lă manifestare a democratismului 
nostru socialist, o formă superioa
ră de expresie a participării efec
tive. nemijlocite a clasei munci
toare la conducerea întregii so
cietăți. Ansamblul măsurilor pri
vind accelerarea progresului tării, 
programele de sporire suplimenta
ră — cu 120—130 de miliarde lei 
— a producției industriale Pină in 
1980 si de ridicare, intr-un ritm 
mai înalt 'decit prevederile Direc
tivelor Congresului al XI-lea, a 
nivelului de trai materia) si spi
ritual al întregii națiuni au vă
dit. odată mai mult, puternica for
ță creatoare a clasei noastre mun
citoare. înalta ei capacitate de a 
valorifica superior, cu simt gospo
dăresc. resursele sociale in folosul 
intregului popor.

O semnificație deosebită pentru 
afirmarea mai puternică a rolului 
conducător al clasei noastre mun
citoare are institutionalizarea Con
gresului consiliilor oamenilor mun
cii. care se va întruni periodic, din 
5 in 5 ani. precum si crearea Con
siliului national ai oamenilor mun
cii. ca organism permanent menit 
să asigure acțiunea unitară a tu
turor organelor de conducere co
lectivă — de la unitățile economi
ce si oină la ministere. Desigur, 
alegerea secretarului general al 
partidului in funcția de președinte 
al Consiliului național al oameni
lor muncii atestă încrederea 
nețărmurită in pari id si constituie 
o garanție că acest forum iși va 
face pe deplin datoria, conferind 
democratici muncitorești si. in ge
neral. democratismului socialist din 
tara noastră o nouă dimensiune 
politică si o sporire eficientă, so
cială.

Se cuvine remarcat că. incă din 
primele zile ce au urmat congre
sului s-au evidențiat PREOCU
PAREA VIE A COLECTIVELOR 
DE MUNCA DIN ECONOMIE 
PENTRU TRADUCEREA NElN- 
T1RZIATĂ IN VIAȚA A OBIEC
TIVELOR CUPRINSE IN HOTĂ- 
RÎREA ȘI CHEMAREA ACES
TUIA. Efectiv, congresul a declanșat 
o mișcare puternică, de masă, pen
tru identificarea rezervelor interne 
de creștere suplimentară a produc
ției. de ridicare mai rapidă a e- 
ficienlei economice. Competenta si 
temeinicia cu care oamenii muncii 
au abordat aceste probleme vitale 
ale dezvoltării accelerate a tării si 
creșterea mai rapidă a nivelului 
lor de trai s-au reflectat in im
portantele angajamente de supli
mentare a producției ce si le-au 
asumat, angajamente care au fă
cut. in ultima săptămină a lunii, 
obiectul a numeroase telegrame a- 
dresate de un șir de comitete jude

țene de partid Comitetului Cen
tral al P.C.R.. personal tovarășului 
Nicolae Ceaușescu.

însemnătatea deosebită pe care 
conducerea partidului o acordă în
trecerii a fost o dată in plus evi
dențiată in cursul lunii iulie cu 
prilejul înminării unor înalte dis
tincții si diplome de onoare orga
nizațiilor județene de partid, con
siliilor populare județene, unități
lor economice si instituțiilor de cer
cetare și proiectare care s-au evi
dențiat prin rezultatele deosebite 
dobindite in întrecerea din anul 1976. 
Această festivitate, desfășurată la 
Palatul Marii Adunări Naționale, 
în prezenta președintelui republi
cii. a marcat nu numai un mo
ment de cinstire a muncii harni
ce. ci și un. prilej de a îndemna 
întregul popor spre o muncă si mai 
susținută, care să ne aducă noi si 
mari succese in înfăptuirea Progra
mului de dezvoltare economică si 
socială a patriei, elaborat la Con
gresul al XI-lea.

Un moment deosebit de impor
tant pentru dezbaterea aprofunda
tă a căilor concrete pentru infăp- 
tuirea obiectivelor majore stabilite 
de congres l-au constituit si il con
stituie. in continuare. ADUNĂRI-

CRONICA LUNII IULIE
LE GENERALE ALE OAME
NILOR MUNCII din întreprinderi. 
Aflate in plină desfășurare, adună
rile generale ale oamenilor muncii 
impun organelor și organizațiilor 
de partid o atentie deosebită, pen
tru a asigura buna lor pregătire, 
astfel incit să se soldeze pretutin
deni cu rezultate cit mai importan
te atit pe linia sporirii producției 
si creșterii eficientei economice, 
cit si a perfecționării mai departe 
a stilului si metodelor de muncă 
ale organelor dc conducere colecti
vă. Tocmai de aceea este necesar 
ca dezbaterile să se caracterizeze 
prin exigentă si spirit analitic, să 
abordeze aspectele esențiale ale ac
tivității productive, să stimuleze 
participarea activă, în spirit cri
tic si autocritic, a tuturor oameni
lor muncii, orientind preocupările 
in primul rind spre factorii calita
tivi ai creșterii economice : spori
rea productivității muncii, folosirea 
deplină, intensivă a capacităților de 
producție, diminuarea consumuri
lor specifice, reducerea cheltuieli
lor materiale de producție.

Eforturi rodnice s-au desfășurat 
în această lună si in agricultură. 
Secerișul s-a încheiat, practic, a- 
proape in intreaaa tară : estimările 
preliminare indică o recoltă de orz. 
griu si secară superioară celei ob
ținute anul trecut. Pe mari supra
fețe de teren a fost insămintată cea 
de-a doua cultură, ceea ce oferă 
posibilitatea obținerii unor însem
nate cantităti suplimentare de pro
duse agricole

Condițiile climatice nefavorabile, 
respectiv căldurile excesive din 
ultima parte a lunii, reclamă însă 
o acțiune energică, dc zi si dc 
noapte, cu mobilizarea de masă a 
tuturor locuitorilor satelor pentru 
efectuarea irigațiilor. Se poate spu
ne că. in prezent, de aceasta de
pinde in cea mai mare măsură obți
nerea in acest an a unei producții 
agricole bogate — si nici un efort 
nu trebuie crutat in acest sens.

Viața politică internă in cursul 
lunii iulie a fost marcată, deo

potrivă. de VIZITA DE LUCRU 
A TOVARĂȘULUI NICOLAE 
CEAUȘESCU IN MAI MULTE 
ZONE ALE MUNICIPIULUI ȘI IN 
ÎMPREJURIMILE CAPITALEI. S-a 
vădit si cu acest prilej preocuparea 
deosebită pe care o manifestă con
ducerea partidului pentru înlătura
rea cit mai grabnică a urmărilor 
seismului de la 4 martie, astfel 
incit viata civică si comercială a 
Capitalei să-și reia * * din plin. în 
toate locurile, cursul normal. Cu o 
atentie deosebită au fost urmărite 
si de această dată lucrările de con
solidare si refacere a imobilelor 
avariate, de reconstrucție a perime
trului central, cit si de sistemati
zare a unor cartiere si zone limi
trofe ale Capitalei. Indicațiile date 
cu acest prilej relevă concluzii cu 
valabilitate pentru constructorii de 
pe toate șantierele tării, fiind de 
natură să asigure mobilizarea efor
turilor acestora in direcția recupe
rării restantelor care au survenit la 
anumite obiective si capacități in
dustriale, ca și pe anumite șantiere 
de locuințe, pentru accelerarea 
ritmului de execuție, pentru îmbu
nătățirea întregii activități de in
vestiții.

• Teatrul Mic (la Rotonda sciil- 
toriloi din Cișmigiu) : Spectacol 
de sunet și lumină ..Din stejar, 
stejar răsare" — 50.
• Teatrul sălii l<-inuzic»l ..C. Tă- 
nase" («radina Boema» : ..Cam- 
pinu-Boema" — 19.30.
• Ansamblul artistic ..Rapsodia 
Română-' : Bucuroși de oaspeți —
18.30.

Cuprinderea in itinerarul vizitei 

de lucru si a expoziției de tehno
logii moderne pentru manipularea 
mărfurilor evidențiază modul sis
tematic in care conducerea parti
dului analizează, direct si rind pe 
rind. activitatea din itate ramurile 
și sectoarele economiei naționale, 
modul in care se acționează concret 
pe linia introducerii progresului 
tchnico-stiintific — obiectiv funda
mental al actualului cincinal.

Sub seninul acestor preocupări 
esențiale s-a înscris si ȘEDINȚA 
COMITETULUI POLITIC EXECU
TIV AL C.C. AL P.C.R.. care a 
dezbătut si a adoptat un ansamblu 
de măsuri de cea mai mare im
portantă pentru înfăptuirea preve
derilor Congresului al XI-lea. pri
vind dezvoltarea economiei națio
nale —■ baza sporirii continue a 
bunăstării poporului.

Consecventa cu care partidul și 
statul urmăresc materializarea Pro
gramului de creștere mai accentua
tă a nivelului de trai al oamenilor 
muncii, aplicarea exemplara a 
principiilor eticii si echității socia
liste si-au găsit, in luna Pe care am 
incheiat-o. o elocventă expresie 
prin adoptarea de către Consiliul 
de Stat a numeroase decrete pri
vind aspecte esențiale ale creșterii 
nivelului ele trai al intregului 
popor, cum ar fi încadrarea perso
nalului muncitor in diferitele grupe 
de muncă, majorarea pensiilor unor 
largi categorii de cetățeni, a retri
buției cadrelor militare, alocațiilor 
de stat pentru copii, ajutoarelor pen
tru mamele cu mai multi copii, in
demnizațiilor de naștere etc.

Aplicarea incă in prima parte a 
actualului cincinal a acestor măsuri, 
alături de cele adoptate in perioa
da anterioară, constituie o puter
nică ilustrare a justeței politicii 
partidului, care situează permanent 
in centrul preocupărilor omul, ri
dicarea nivelului de trai al poporu
lui. în numele acestui scop funda
mental. partidul cere fiecăruia din
tre noi să muncească mai mult, mai 
bine, mai eficient, pentru că numai 
astfel se va putea realiza creșterea 

simțitoare a venitului national — 
singurul izvor al ridicării nivelului 
de trai al tuturor oamenilor muncii.

Pe planul activității externe, luna 
ce constituie obiectul retrospectivei 
de fată a adus noi și elocvente măr
turii asupra consecventei neabătute 
cu care partidul și statul nostru ac
ționează pentru înfăptuirea orien
tărilor fundamentale ale Congresu
lui al XI-lea. aducindu-și o contri
buție crescindă la consolidarea for
țelor progresului, păcii si destinde
rii. la solutionarea marilor probleme 
ale contemporaneității.

Din suita evenimentelor ce mar
chează prezenta României în tim
pul vieții internaționale se deta
șează aceeași preocupare statornică 
pentru DEZVOLTAREA PRIETE
NIEI. COLABORĂRII ȘI SOLIDA
RITĂȚII CU TOATE ȚĂRILE CE 
FĂURESC NOUA ORÎNDUIRE. Ac
țiunile intreprinse in această peri
oadă se inscriu pe linia materiali
zării înțelegerilor convenite cu pri
lejul întilnirilor și convorbirilor se
cretarului general al partidului, pre
ședintele republicii. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. cu conducătorii 
de partid și de stat din țările so
cialiste. dialoguri care, după cum 

este bine cunoscut, au jalonat ela
borarea unor adevărate programe 
de lucru pentru ridicarea pe trepte 
superioare a conlucrării multilate
rale a României cu aceste țări. Ast
fel. convorbirile economice româno- 
sovietice. purtate la Mosoova. s-au 
soldat cu o serie de măsuri practice 
pentru adincirea si diversificarea 
cooperării și specializării in pro
ducție intr-o serie de importante 
ramuri economice. Aceluiași scop, 
a) extinderii colaborării pentru spo
rirea reciprocă a aportului la înfăp
tuirea programelor de dezvoltare e- 
conomică, ii servesc măsurile ela
borate cu prilejul reuniunilor de la 
Pekin ale comisiilor mixte comer
ciale și. respectiv, de colaborare 
tchnico-stiintificâ româno-chineze. 
De altfel, dinamica colaborării eco
nomice cu țările socialiste este sem
nificativ ilustrată dc faptul că in 
prezent ponderea relațiilor cu aces
te țări in ansamblul comerțului ex
terior al României se ridică la 47 la 
sută, volumul schimburilor urmind 
să se dubleze la sfirșitul actualului 
cincinal fată de perioada precedentă.

Vizita in Bulgaria a delegației 
Marii Adunări Naționale, convorbi
rile ministrului de externe al 
României cu omologul său iugoslav, 
prima sesiune a Comisiei mixte ro
mă no-iugos lave de colaborare cul
turală. numeroasele vizite din si in 
țara noastră ale unor delegații de 
activiști de partid sint tot atitea 
alte evenimente care atestă lărgirea 
și adincirea continuă a conlucrării 
dintre România și toate celelalte 
țări socialiste, in interesul popoare
lor noastre, al cauzei generale a so
cialismului. democrației și păcii.

Se cuvine să consemnăm că si in 
cursul lunii trecute au continuat 
contactele pe linia AMPLIFICĂRII 
LEGĂTURILOR DE PRIETENIE ȘI 
SOLIDARITATE ALE ROMÂNIEI 
CU TARILE CARE ȘI-AU DOBlN- 
DIT RECENT INDEPENDENȚA ȘI 
AU PĂȘIT PE CALEA DEZVOL
TĂRII LIBERE. DE SINE STĂTĂ
TOARE. Vizita in tara noastră a 
primului ministru al Republicii Bu- 

rundi. a ministrului de externe al 
Republicii Unite Camerun, ca și a 
delegației Asociației de prietenie 
Ghana-România. primirea oaspeților 
de către tovarășul Nicolae Ceausescu, 
convorbirile economice româno-c- 
tiopiene, ca să enumerăm numai 
citeva din evenimentele mai impor
tante ale lunii.' sint fapte ce de
monstrează. o dată în plus, orien
tarea fermă a României, ea însăși 
tară in curs de dezvoltare, spre 
multiplicarea relațiilor cu aceste 
state de care este legată prin aspi
rații comune de. progres si prosperi
tate. Soldate cu rezultate rodnice, 
aceste întilniri si contacte au adău
gat noi elemente de natură să am
plifice colaborarea pe multiple pla
nuri intre România și țările în curs 
de dezvoltare, expresie, vie a soli
darității noastre cu popoarele res
pective în lupta pentru progres e- 
conomic și social. împotriva impe
rialismului. colonialismului si neo- 
colonialismului. pentru instituirea 
unei noi ordini economice și politice 
mondiale.

In spiritul principiilor coexistentei 
pașnice. România a continuat să ac
ționeze pentru DEZVOLTAREA RE
LAȚIILOR CU ȚĂRILE CAPITA
LISTE DEZVOLTATE. CU TOATE

STATELE LUMII. FĂRĂ DEOSE
BIRE DE ORlNDUIRE SOCIALĂ. 
Acestui cadru i se circumscrie 
sesiunea Consiliului economic ro- 
mâno-american. a cărei însemnătate 
pentru impulsionarea raporturilor 
reciproce a fost subliniată de mesa
jele ce i-au fost adresate de pre
ședintele Nicolae Ceausescu si de 
președintele Jimmy Carter. Anali
zând posibilitățile de dezvoltare a 
schimbului de mărfuri si cooperare 
într-o serie dc ramuri importante, 
consiliul si-a reafirmat poziția in 
sprijinul unui comerț liber și al di
minuării obstacolelor ce mai persis
tă. secțiunea americană adresind un 
mesaj liderilor Congresului prin 
care solicită prelungirea clauzei na
țiunii celei mai favorizate — ceea 
ce ar constitui o bază bună pentru 
stabilitatea și perspectiva acestor 
relații, pentru noi progrese oe ca
lea relațiilor bilaterale, in interesul 
ambelor popoare.

Primirea- de către tovarășul 
Nicolae Ceausescu a ministrului co
merțului al 'Greciei, ca si sesiunea 
Comisiei mixte guvernamentale de 
cooperare româno-elene. vizita la 
București a delegației Camerei de 
comerț din Birmingham (Marea 
Britanie) au înscris noi pași pe li
nia impulsionării schimburilor co
merciale si a acțiunilor de coopera
re ale României cu toate țările, in
diferent de ormduirea socială.

Grăitoare expresii si-a găsit, de 
asemenea, preocuparea statornică a 
partidului nostru pentru ÎNTĂRI
REA COLABORĂRII SI SOLIDA
RITĂȚII CU PARTIDELE COMU
NISTE SI MUNCITOREȘTI. CU 
PARTIDELE SOCIALISTE SI SO- 
CIAL-DEMOCRATICE. CU MIȘ
CĂRILE DE ELIBERARE NAȚIO
NALĂ. CU TOATE FORȚELE PRO
GRESISTE, care acționează pentru 
transformarea si înnoirea societății, 
pentru asigurarea păcii. Convorbi
rile tovarășului Nicolae Ceaușescu 
cu tovarășii Santiago Carrillo, se
cretar general al P.C. din Spania, 
cu Aarne Saarinen, președintele 
P.C. Finlandez, Herbert Mies, pre- 

ședințele P. C. German. Arnoldo 
Martinez Verdugo, secretar general 
al C.C. al P.C. Mexican, au prilejuit 
rodnice schimburi de păreri si înțe
legeri privind amplificarea schim
bului de informații si de experien
ță. dezvoltarea prieteniei, colaboră
rii si solidarității, făurirea unei uni
tăți de tio nou a mișcării comuniste 
și muncitorești. O asemenea unita- 

> te. așa cum s-a subliniat in cursul 
acestor întilniri, presupune, in mod 
necesar — nornindu-se de la marea 
diversitate a condițiilor si împreju
rărilor in care îsi desfășoară activi
tatea partidele comuniste și mun
citorești — aplicarea creatoare a 
principiilor socialismului științific 
la realitățile concrete, la snecifici- 
tătile naționale, sociale, economice 
din fiecare tară, respectarea rigu
roasă a dreptului fiecărui partid de 
a-si elabora in mod autonom linia 
generală politică, strategia si tactica 
revoluționară. Aceasta este calea si
gură a dezvoltării unor relații de 
trainică prietenie si strinsă solida
ritate între partide. întemeiate 6e 
deplina egalitate in drepturi, pe sti
mă si respect reciproc — un grăitor 
exemplu al consecventei eu care 
comuniștii români acționează pentru 
edificarea unor astfel de relații

fiiitd înseși relațiile P.C.R. cu toa
te celelalte partide comuniste si 
muncitorești.

Imperativul intensificării conlu
crării pe plan național si interna
tional a tuturor forțelor progresiste 
si democratice, pentru consolidarea 
independentei naționale, in intere
sul luptei împotriva imperialismului 
și colonialismului, pentru dreptul 
fiecărei națiuni de a fi stăPină pe 
propriile destine. si-a găsit eloc
vente ilustrări in discuțiile purtate 
de secretarul general al partidului 
nostru cu secretarul general al 
Partidului Baas Arab Socialist din 
Liban, cu delegațiile Organizației 
Politice Unificate a Frontului Na
țional din R.D.P. a Yemenului. Par
tidului Liberal Autentic din Liberia, 
care s-au înscris, totodată, ca noi 
contribuții prețioase la extinderea 
legăturilor cu formațiile politice 
respective.

Intre multitudinea evenimentelor 
internaționale majore din această 
perioadă se impune atenției desfă
șurarea intilnirii pregătitoare dc Io 
Belgrad, care a continuat examina
rea, intr-un spirit constructiv, a pro
blemelor legate de reuniunea gene- 
ral-europcană ce va avea loc iu 
toamna acestui an. Spiritul de con
lucrare ce a caracterizat lucrările, 
înțelegerile Ia care s-a ajuns oină 
in prezent conturează perspectiva 
ca reuniunea să se încheie cu 
rezultate pozitive. Este un curs la 
care, in spiritul poziției sale bine 
cunoscute (vezi și articolul ..Parti
cipare activă, eforturi intense, ge
nerale pentru accelerarea procesu
lui de edificare a securității euro
pene" din „Scinteia". din 31 iulie 
a.c.) și-a adus din plin contribuția 
România socialistă, țara noastră 
avansind. cum se știe, initiative și 
propuneri utile, menite să creeze, 
la reuniunea din toamnă, un cadru 
cit mai propice adoptării de măsuri 
concrete pentru accelerarea procesu
lui dc edificare pe continent a unui 
climat de Încredere, colaborare și 
destindere.

Un eveniment pozitiv, salutat cu 

deosebită satisfacție de ponorul ro
mân. de opinia publică progresistă 
si iubitoare de pace din întreaga 
lume, il constituie recomandarea 
Consiliului de Securitate privind 
primirea Vietnamului in O.N.U., act 
ce iși va găsi finalizare la apro
piata sesiune a Adunării Generale. 
Numărîndu-se printre coautorii re
zoluției adoptate de Consiliul de 
Securitate. România, care si-a ma
nifestat consecvent solidaritatea 
militantă cu lupta dreaptă a po
porului vietnamez, consideră că pri
mirea Vietnamului în O.N.U.. in- 
scriirdu-se. pe linia cerinței univer
salității celei mai reprezentative or
ganizații internaționale, constituie o 
expresie semnificativă a proceselor 
de afirmare tot mai viguroasă a 
forțelor socialismului, păcii si pro
gresului pe arena mondială, o vic
torie a spiritului de legalitate, a 
cursului spre destindere si colabo
rare.

Din păcate, agenda lunii a cu
prins si evenimente care au generat 
neliniște si îngrijorare. Ne referim 
la conflictele armate de la frontie
rele egipteano-Iibiani si somalo- 
etiopiană. Este pozitiv și se poate 
înregistra cu satisfacție că ciocniri
le militare din zona frontierei in
tre Egipt și Libia au încetat — 
evoluție care se cere, desigur, con
solidată și dezvoltată — in timp ce 
la frontiera dintre Somalia și Etio
pia aceste ciocniri continuă. Or, 
confruntările militare — atit de pe
riculoase pentru cauza generală a 
păcii — sint cu atit mai regretabi
le in aceste cazuri cu cit păr
țile direct implicate sint țări 
in curs de dezvoltare, avînd multi
ple interese comune legate de ne
cesitatei consolidării independentei, 
a lichidării serioaselor rămîneri in 
urmă pe plan economic si acceleră
rii dezvoltării econom ico-soci sie. 
Este evident că linia confruntărilor 
militare nu poate decit să îngreu
neze sau chiar să frineze eforturile 
in această direcție, .să împiedice 
concentrarea forțelor si resurselor 
naționale spre scopuri constructiva. 
Se cuvine relevat, totodată, că 
aceste țări sint anaaiate intr-un 
proces de ample transformări so
cial-economi ce înnoitoare, progre
siste. Or. este de la sine inteles că 
numai pe calea bunei conviețuiri si 
a cooperării se pot asigura condi
țiile necesare pentru adincirea a- 
cerior procese innoitoare. In același 
timp, confruntarea armată dintre 
ele nu poate decit să aducă pre
judicii luptei împotriva politicii im
perialiste. pentru eliminarea ulti
melor vestigii ale colonialismului în 
Africa australă si in celelalte, zone 
unde mai persistă asemenea rezi
duuri ale trecutului întunecat, pen
tru edificarea unei noi ordini eco
nomice si politice. Ca prietenă sin
cera a popoarelor africane si arabe, 
care întreține relații de colaborare 
si solidaritate cu țările implicate in 
aceste ciocniri. România consideră 
că este necesar să se facă tojul 
pentru a se soluționa problemele 
controversate, inclusiv de ordin te
ritorial — indisolubil legate de 
sechelele profunde ale dominației 
coloniale — nu oe calea forței, care 
nu poate folosi decit cercurilor im
perialiste si neocolonialiste, ci ne 
cale pașnică, la masa tratativelor, 
manifestîndu-se receptivitate si 
voința de a se aiunae la înțelegere.

★
încheind o lună de bogată activi

tate pe planul vieții internaționale. 
România are satisfacția de a fi ob
ținui noi succese pe linia infăotuirii 
hotăririlor Congresului «I XI-lea 
privind dezvoltarea continuă a rela
țiilor de colaborare multilaterală cu 
toate statele, cu toate forțele pro
gresiste ale lumii, de a fi acționat 
în direcția soluționării problemelor 
stringente ale actualității, in con
sens ci. cerințele mersului înainte 
a! societății, ale destinderii si con
lucrării fructuoase oe planeta 
noastră.

Ioan ERHAN 
Al. CĂMPEANU

Arta plastică pe litoral
Printre vizitatorii expo

ziției artiștilor plastici ie
șeni. deschisă recent la Ga
leriile de artă din Constan
ta. l-am intilnit pe 
sculptorul CONSTANTIN 
LUCACI — observator a- 
tent al vieții culturale a 
litoralului, la a cărui con
figurație monumentală s-a 
străduit să contribuie, in
clusiv prin operele sale, 
mărturie stind in acest 
sens binecunoscuta fintină 
din parcul de lingă gara 
Constantei. Discuția noas
tră a debutat — se înțelege 
— cu impresiile despre ex
poziție. pentru ca apoi 
Constantin Lucaci să abor
deze una din temele sale 
preferate : arta monumen
tală a litoralului.

— Aș dori să remarc, de 
la bun început, faptul că, 
la inițiativa forurilor loca
le și cu sprijinul U.A.P.. 
pe litoral se continuă o 
bună tradiție, aceea de a 
se prezenta aici, in fiecare 
an. cile o expoziție din ța
ră. Publicul. turiștii ro
mâni și străini oaspeți ai 
litoralului au astfel posibi
litatea să cunoască mai 
bine creația noastră plasti
că. să ia contact direct cu 
arta profesată dc unii din
tre artiștii consacrat! din 
țară. Acum trei ani a ex
pus Brăduț Covaliu. Vara 
aceasta asistăm, iată, la 
un adevărat eveniment, 
o expoziție de anvergură, 
unitară prin conținutul și 
mesajul lucrărilor expuse 
Si atit de diversificată, in 
același timp, prin modali
tățile tehnice și viziunea 
artistică abordată.

Expoziția artiștilor plas
tici ieșeni iși dezvăluie, 
dincolo de valoarea sa in- 
trinsec-artisticâ. o semnifi
cație mai adincă pe cari
i-o conferă caracterul ei 
reprezentativ pentru un 
centru cu tradiții culturale 

tv
PROGRAMUL 1

9.00 Teleșcoalâ
10.00 Spectacol de teatru : ..Capul" de 

Mihnea Gheorghiu. Spectacol pre
luat de la Teatrul Național din 
București.

11.40 Emisiune de știința. 40 de minute 
despre... simțul auzului

16 00 Telex
16,05 Teleșcoalâ

16.35 Curs de limba germană
17,05 Cabinet de perfecționare profe

sională
17.25 Din țările socialiste
17.35 Tragerea Pronoexpres
17.45 Muzică din operele lui Verdi
18.25 Telecroniea pentru pionieri
18.45 Forum cetățenesc
19.20 1 001 de seri
19,30 Telejurnal • 23 August 1977 — în 

întimpinarea marii sărbători
19.50 Reflector
20,10 Telecinemateca. Ciclul ..Dosarele 

ecranului**.  ..Martori reduși la tă
cere". Premieră TV. Producție a 
studiourilor italiene

21.50 Revista literar-artistică TV.
22.20 Telejurnal

PROGRAMUL 2
19.50 Bijuterii muzicale. Din concertele 

pentru clavecin de Johann Sebas
tian Bach

20.25 Agenda culturală a Capitalei
20.55 Documentarul românesc : ..Sub

ploaia de foc". Regia : Alexandru 
Boiangiu : ..Cerul străbunilor". 
Regia : Ion Bostan.

21.25 Telex
21.30 Pagini de umor
21.50 Mai aveți o întrebare ?

atit de bogate cum este 
Iașiul.

•— Care dintre lu
crările expuse v-au a- 
tras in mod special a- 
tentia ?

— Am remarcat, in pri
mul rind. exigenta cu care 
au fost selectate lucrările, 
implicit calitatea lor. de la 
un anumit nivel in sus. In 
mod deosebit, pot spune că 
mă interesează cald-nos- 
talgica ironie cu care Dan 
Hatmanu sondează adinci- 
mea sentimentală a peisa
jului sătesc, sau rezultate
le căutărilor unor noi ex
presii cromatice la Cornel 
Iqnescu și Adrian Podolea- 
nu. Pictori ca Dimitrie Ga- 
vrilean. Constantin Radin- 
schi. Francisk Bartok, Ni
colae Malyus —• pentru 
care temele istorice in-, 
seamnă implicare civică și 
conștiință patriotică, ori 
sculptori ca Dan Covătaru, 
Ion Buzdugan. Lucretia Fi- 
loreanu-Dumitrașcu. contu
rând o școală ieșeană plină 
de personalitate, rețin și ei 
atenția.

— Ne puteti spune 
ce expoziții vor mai 
putea fi văzute pe 
litoral m acest sezon 
estival ?

— In afara unor expozi
ții personale ce se vor or
ganiza in diversele stați
uni alp litoralului. Galeriile 
de artă din Constanta, be
neficiare ale unui spațiu 
expozitional modern și 
funcțional, vor găzdui in 
curind o expoziție colecti
vă a U.A.P. care a cules 
frumoase aprecieri pe un 
itinerar in străinătate. Da
torită universului său re
prezentativ. ea va constitui 
cu siguranță un eveniment 
în viata artistică a litora
lului.

— Fiind unul dintre 
artiștii plastici care 
ați participat la con
figurația lui spiritu
ală — și as aminti 
aici de spectacolul in 
aer liber cu ..Medeea" 
de Euripide. pe care 
l-ati montat in calita
te de scenograf îm
preună cu regizorul 
Gli. Jora. aici, la Con
stanta. in portul To- 
mis — Cum vedeți i- 
maginea monumentală 
a litoralului in viitor ?

— Statjunile Mării Negre 
cunosc astăzi o mare dez
voltare : s-au construit ho
teluri și restaurante noi, 
unele cu o arhitectonică 
foarte interesantă ; intre 
ele sint spatii verzi, inge
nios gindite. iar in mijlo
cul unor astfel de spatii 
au fost plasate lucrările 
monumentale. Dar tocmai 
aici e problema. Deși fru
moase in sine, unele pur- 
tind chiar semnături ilus
tre. lucrările de artă se 
pierd uneori intre atitea 
hoteluri mari intr-un me
diu ambiant cu care n-au 
fost proiectate odată. Les
ne se poate observa astăzi 
o anumită neproporționali- 
tate intre sculpturile de la 
Mamaia, de pildă, cu mici
le lor lacuri artificiale in 
mijlocul cărora tronează și 
clădirile hotelurilor dim
prejur. O ..sirenă" de 2 m 
încadrată de hoteluri chiar 
de numai 4 etaje nu mai 
prezintă forța de atracție 
scontată. Ar fi bine să se 
prevadă pentru noile an
sambluri spații speciale 
pentru lucrările de artă. 
Spații văzute ca niște ..oa
ze" de artă, constituindu- 
se in veritabile agore pe 
litoralul nostru. Raportul 
dintre sculptură și spațiul 
Înconjurător ar trebui ast
fel regindit. Fintina de la 

Constanta a fost imaginată 
odată cu parcul, de aceea 
ea se vede parcă intr-un 
amfiteatru dominind. dato
rită legilor perspectivei, co
pacii inalți și blocurile 
dimprejur.

In același timp, văd li
toralul cu spațiile sale în
tinse și cu monumentele 
sale artistice și istorice 
(Histria, statuile lui Ovi- 
diu și Eminescu ș.a.) gaz
dă ideală a unor mari fes
tivități artistice de amploa
re. in aer liber, unele chiar 
în genul ..sunet și lumină", 
care dă atita forță de pe
netrație imaginii asociate 
cu cuvintul și cu sunetul, 
spectacole care să pună în 
valoare, cu deosebita pute
re emoțională și. implicit, 
de comunicare si convin
gere. figurile noastre isto
rice. monumentele, temele 
naționale, muzica si litera
tura noastră. Pentru ase
menea gen de spectacole 
arhitectura. scenografia 
monumentală sint elemen
te direct implicate in actul 
artistic.

— O ultimă întreba
re : la ce lucrați in 
prezent ?

— Am in atelier două lu
crări : o fintină pentru mu
nicipiul Drobeta-Turnu Se
verin. concepută tot pe un 
sistem spectacol. în 3—4 re
prize. avind ca fundal muzi
cal pagini din compozitorii 
clasici și o lucrare monu
mentală in centrul Reșitei. 
dominind orașul de pe o 
colină, o figură umapâ din 
otel inoxidabil, ca un Pro- 
meteu modern ce dirijează 
jerbele de foc. simbol al 
muncii și al construcției, al 
triumfului omului contem
poran asupra energiilor 
naturii.
Convorbire consemnata de 
Nicolae SPIRESCU

Intre prioritățile de pe agenda pre
gătirilor noului an școlar se află și 
îmbunătățirea dotării laboratoarelor, 
atelierelor și cabinetelor școlare de 
specialitate, asigurarea bazei tehnico- 
materiale a instituțiilor de invătă- 
nant la nivelul cerințelor integrării 
organice cu producția și cercetarea. 
După cum ne informează inginerul 
Ion Pușcașu, directorul Oficiului cen
tral pentru mijloace de invățămint 
al Ministerului Educației și Invăță- 
mintului. au) fost luate măsuri pen
tru : orientarea concepției de reali
zare a mijloacelor de invățămint (nu
mite în limbajul curent al școlii ma
teriale didactice) in concordantă cu 
perfecționările aduse conținutului 
planurilor și programelor școlare, 
formelor și metodelor de predare 
prin noile măsuri de organizare 
a învătămîntului de toate gra
dele preconizate de conducerea par
tidului ; asimilarea de noi mijloace 
de invățămint și modernizarea celor 
existente : dezvoltarea și diveraifica- 
rea producției de aparatură dc labo
rator si altor mijloace de invățămint.

Citeva date concrete privind pro
ducția de materiale didactice pentru 
noul an școlar. In acțiunea de asi
milare din acest an sint prevăzute 
203 noi tipuri de materiale didacti
ce fată de 175 in anul 1976. în 
cadrul acestora, aparatura de labora
tor reprezintă circa 86 Ia sută din 
valoarea totală. Producția care se va 
realiza și repartiza instituțiilor de 
invătâmint în acest an cuprinde WO 
de sortimente, din care peste 120 sint 
noi. Dintre materialele didactice ce 
vor fi difuzate in acest an școlilor 
se pot aminti : trusele de fizică și de 
biologie pentru gimnaziu și pentru 
liceu, truse de chimie pentru li
ceu. osciloscopul tranzistorizat, re- 
troproiectorul, filme didactice, diapo

cinema
• Inspectorul și fantoma : SCALA 
— 9.15: 11.30: 13.45; 16: 18.15: 20.30. 
EFORIE — 9: 11.15: 13.30: 16: 18.15.
20.30. PALATUL SPORTURILOR 
ȘI CULTURII — 18.
• Omul liniștit : SALA PALATU
LUI — 20. PATRIA — 9: 11.45: 
14.30: 17.15: 20. FESTIVAL — 8.45: 
11.30: 14.15: 17: 19.45. FAVORIT — 
9.15: 12.15: 16.15: 19.15. GRADINA 
CAPITOL — 20.15.
• Albă ca zăpada și cei șapte pi
tici — 9.30: 11 15: 13: 14.45. Tănase 
Scatiu — 16.30: 19 : DOINA.
• Robin Hood junior : LUCEA
FĂRUL — 9: 11: 13: 15: 17: 19: 
20 45. la grădină — 20.
• Șapte zile : BUCEGI — 9:
11.15: 13.30: 15.30: 17.45: 20.
• Frații mei, păsări călătoare :
FEROVIAR — 9: 11.15: 13.30: 16:
18.15: 20 30 MODERN — 9: 11.15: 
13.30: 16: 18.15: 20 30. la grădină — 
20.
• Acești vecini minunați" : 
DRUMUL SĂRII — 16: 18: 20. 

zitive, hărți și planșe, sursă de 
tensiune stabilizată. generator de 
semnale, reostat in trepte, strunguri, 
mașini de găurit, transformatoare de 
sudură ș.a. O atenție deosebită s-a 
acordat asimilării aparaturii pentru 
dotarea unor laboratoare din liceele

Pentru noul an școlar

MATERIALE DIDACTICE 
—in concordanță cu cerințele 

modernizării invățămintului
• Creștere substanțialâ a tipurilor de aparaturi didactice
• Laboratoarele din liceele industriale înzestrate cu mij
loace tehnice moderne • Contribuția cadrelor didactice, 
a elevilor și studenților la autodotarea instituțiilor de invâ- 
țămint • Prioritate — liceelor nou înființate sau reprofilate

industriale : laboratoare de rezisten
ța materialelor, dc mașini și acțio
nări electrice, de electronică ș.a.

In acțiunea de dotare a laboratoa
relor. cabinetelor și atelierelor o 
contribuție meritorie au și benefici
arii : cadrele didactice, elevii și stu
denții. In multe școli și facultăți se

ARTA — 9: 11.15: 13.30; 15.45; 18; 
20
• Minie rece : VICTORIA — 9; 
11,15: 13.30: 15.45: 18; 20.15, VOL
GA - 9: 11.15; 13.30: 15.45: 18: 20.
• Brigada diverse in alertă : 
CENTRAL — 9.15: 11.30: 13.45: 16: 
18.15: 20.30.
• Rocky : EXCELSIOR — 9: 11.30: 
14: 17; 19.45. MELODIA —9: 11.30; 
14: 17: 19.45. GLORIA — 9: 11.30’ 
14: 17: 19.45.
• Osînda : LIRA — 9; 11,15; 13.30: 
15.45: 18: 20.
• Pușca veche : GRIVITA — 9: 
11.15: 13.30: 15.45: 18: 20.15.
• Tom și Jerry — 9.30; 11.30:
13.30. Actorul si sălbaticii — 16; 
19 : FERENTARI.
• Operațiunea „petrol**  : BU- 
ZEȘTT - 9; 11.15: 13.30: 16: 18.15: 
20.15. ia grădină — 20.
• Salvele Aurorei : PROGRESUL 
— 16: 18: 20.
• Clovnii — 9.45. Trenul de 3 și 
zece spre Yuma — 11,45: 14. Doam
na cu cățelul — 16.15. Marele 
Gatsby (ambele serii) — 18.30 : 
CINEMATECA.
• Locotenentul McQ in acțiune :
CIULEȘTI - 9: 11: 13.15: 15.30:
17.45: 20 

desfășoară o intensă și rodnică acti
vitate de aulodotare. prin crearea și 
asimilarea unor mijloace de invăță- 
mint ingenioase, eficiente in procesul 
instructiv. Numeroase ateliere-școală 
și-au înscris in planurile dc produc
ție aparate, utilaje, variate materiale

audio-vizuale necesare in predarea 
lecțiilor, in aplicarea practică a no
țiunilor științifice de la diferite dis
cipline. In acest an se asimilează 
peste 50 de tipuri de aparate, mașini, 
instalații și alte mijloace de învăță
mânt originale realizate prin auto- 
dotare. De asemenea, se cuvi

• Gluma — 1«: 18; 20. Pintta — 
10; 12: 14 : COTROCEM.
• Călătoriile lui Gu liver — 16; 
18. învingătorul — 20 : PACEA
• Pasărea albastră : FLOREAS- 
CA - 9: 11; 13; 15.30: 18: 20.
• Timidul : AURORA — 9: 11.15: 
13.30: 13.45: 18: 20.30. la grădină - 
20. TOMIS - 9: 11.15: 13.30: 15.45; 
18: 20. la grădină — 20.30. GRĂ
DINA FESTIVAL — 20.
• Maiakovski ride : VIITORUL
— 13.30: 17.45: 20.
• Joe Kidd : MIORIȚA — 9: 11; 
13: 15.15: 17.30: 19.45. GRADINA 
MOȘILOR - 20.15.
• Gloria nu cîntă : POPULAR — 
16: 18: 20.
• Veronica se întoarce — 9: 11: 
13: 15. Anul de grație 1573 — 17; 
19.45 : MUNCA.
• Trei frați in vacanță : FLA
MURA - 9.
• Comedie mută '77 : FLAMURA
— 11.15: 13.30: 15.45: 18: 20. PARC- 
HOTEL - 20.30.
• Căluțul cocoșat — 9: 11.15:
13.30. Magnolia înflorește din plin
— 15.45: 18: 20 • COSMOS.
• Desene animate — 9.30. Toamna
bobocilor — 11.30: 13.30: 16: 18:
20 : FLACĂRA.

ne menționată preocuparea unor 
ministere — îndeosebi Ministerul In
dustriei Construcțiilor de Mașini. Mi
nisterul Industriei Ușoare. Ministe
rul Energiei Electrice — pentru îm
bogățirea bazei tchnico-materiale a 
instituțiilor de invătâmint aflate in 
subordine. Ca și grija unor inspecto
rate școlare județene — Alba. Bihor, 
Brașov, Dolj. Galați, Prahova. Satu 
Mare. Teleorman, a Inspectoratului 
școlar al municipiului București — 
pentru buna și operativa înzestrare 
a școlilor cu cele mai noi și efici
ente materiale didactice, pentru uti
lizarea cu simț gospodăresc a fondu
rilor ce le-au fost destinate in acest 
scop.

Apropierea datei deschiderii noului 
an școlar face necesar din partea tu
turor factorilor de resort o activitate 
susținută pentru dotarea cu priori • 
tate a liceelor nou înființate sau re
profilate, difuzarea gospodărească, e- 
ehitabilă a noilor materiale didactice, 
cit și redistribuirea intre școli a mij
loacelor dc invățămint care depășesc 
prevederile normativelor de dotare 
in vigoare. Se cuvine, de asemenea, 
continuată de cătrfc inspectorate șco
lare și ministere insiruirea cadrelor 
didactice și a laboranților in cunoaș
terea și utilizarea mijloacelor de in- 
vățâmint intrate in dotarea școlilor 
respective. In cadrul acțiunilor de 
muncă patriotică pe care elevii și 
cadrele didactice le desfășoară in 
zilele vacanței, un loc aparte se cu
vine să-l ocupe repararea mijloace
lor de invățămint defecte, deteriorate 
sau descompletate, punerea la punct 
a laboratoarelor, cabinetelor și ateli- 
erelor-școală pentru a-și putea în
cepe rodnic activitatea din prima zi 
a noului an de invătâmint.

Florica DINULESCU

• Șapte păcate : GRADINA DI
NAMO — 20.
• Oameni respectabili : GRĂDINA 
BUCEGI — 20,15.
• Frățiorul : GRADINA UNIREA 
- 20.15.
• O fereastră spre ctr : GRADI
NA LIRA — 20.15.
• Urmărire la Amsterdam : GRĂ
DINA TITAN - 20.15.
• Parada Chaplin : GRĂDINA
FLACĂRA *-  20.30.
• Ah, Jonathan, Jonathan : GRA
DINA ARTA — 20.30.

teatre
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Marți la amiază, tovarășul Dumi
tru Popescu, membru al Comitetului 
Politic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R... a primit pe Gheorghi Kara- 
manev. ministrul comerțului interior 
al R.P. Bulgaria, care se află intr-o 
vizită de lucru in țara noastră.

La întrevedere, desfășurată intr-o 
ambiantă cordială, prietenească, a 
participat tovarășul Janos Fazekas, 
membru al Comitetului Politic Exe

cutiv al C.C. al P.C.R.. viceprim-mi- 
nistru al guvernului, ministrul co
merțului interior.

A fost de față Petar Danailov 
Hristov. ambasadorul R.P. Bulgaria 
la București.

în cadrul întrevederii au fost a- 
bordate probleme privind dezvolta
rea colaborării economice și a schim
burilor de bunuri de consum dintre 
cele două țări.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

„Nedeia 
munților"

Intr-un cadru deosebit de 
pitoresc din marginea comunei 
Fundata (Brașov), așezare si
tuată intre masivele muntoase 
ale Pietrei Craiului și Bucegilor, 
s-a desfășurat duminică 31 iu
lie traa'ifionala manifestare fol
clorică „Nedeia munților", una 
din cele mai vechi și reprezen
tative sărbători ciobănești de la 
noi. In prezenta miilor de tu
riști și a localnicilor veniți de 
pe ambii versanti ai Carpatilor 
din această zonă, formații fol
clorice din județele Argeș, Bra
șov. Covasna, Dîmbovița, Praho
va și Sibiu au prezentat un bo
gat și variat program artistic 
presărat cu datini și obiceiuri 
locale, program care s-a deschis 
printr-un alai și o paradă a 
portului popular. Organizațiile 
comerciale, in special cele ale 
cooperației de consum, ca și lo
calnicii au oferit oaspeților un 
bogat sortiment de produse cas
nice și artizanale cu specific 
ciobănesc.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I Tinerețe I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

- v v fara 
bătrînețe

De cind a ieșit la pensie, și 
sint 30 de ani de atunci. Grigore 
Eftimescu din Gura î" 
nu-și vede capul de 1 
ultimele trei decenii 
nit numeroase și i 
sarcini social-obștesti, 
s-a achitat exemplar, 
care, de altfel, a fost distins cu 
un număr însemnat de diplome 
și medalii. De anul trecut, pe 
pieptul bătrinului veteran din 
războiul antifascist strălucește 
incă o medalie — ..Meritul sa
nitar". expresie a prețuirii pen
tru rezultatele obținute în acti
vitatea de Cruce Roșie, ca se
cretar al comisiei orășenești. 
G. E. este hotărit să nu se lase 
de treabă incă multi ani. ..că 
doar munca este marele secret 
al longevității".

La multi ani și la mai multe 
medalii 1

Humorului 
treburi. în 
a indepli- 
importante 

, de care 
pentru

I
I
I Un

I
I
I
I
I

„Binefăcă
toarea" 
si credulii

9

„Asta este problema ?
fleac ! Pentru mine, cu relațiile 
mele... O rezolv cit ai zice pește. 
Numai că așa... pe uscat, cum 
să-fi spun, nu mișcă. Dă citeva 
mii și-fi rezolv problema". Cam 
așa obișnuia Marioara Marlty 
din Arad să-și apropie credulii. 
Si. uite-așa. de la unul, de la 
altul, in punga Marioarei s-au 
adunat destul de repede 151000 
lei. Numai că. timpul trecea și 
problemele — ca orice problemă 
care se vrea rezolvată ilegal — 
nu se rezolvau. Au început re
proșurile, revendicarea banilor 
dați degeaba, reclamatiile. Cum, 
necum. M. M. și-a primit răs
plata meritată. Aviz amatori
lor !

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I
I
I
I
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Cine poate 
da relații ?»

Pe șoseaua Călărași — Bucu
rești, intre comuna Ileana si sa
tul Florica, în seara 
duminică. 24 iulie a.c„ 
orei 21.45. s-a petrecut 
accident de circulație, 
lovită de un autoturism o per
soană cu bicicletă (pe care o 
tinea de ghidon). Conducătorii 
auto care au trecut pe porțiu
nea respectivă de sosea intre 
orele 21—21.45 și care au văzut 
persoana (aflată in avansată 
stare de ebrietate) sint rugate 
să se adreseze în scris 
lor de miliție sau 
noastre.

zilei de 
in jurul 
un grav

A fost

organe- 
rubricii

I
I
I
I
I
I
I

I
I

Tragedie 
la stînă

dus, în

I

I
I
I
I
I
I

Cu ce gînduri s-o fi 
miez de noapte. Ion Maftei din 
comuna Tansa. județul Iași, la 
stina cooperatorilor, nimeni nu 
știe. Și nu mai poate s-o spună 
nici el. De ce? Crezindu-1 hoț' 
(musafirul nepoftit nu scotea nici 
o vorbă), ciobanul Petre Spiri
don l-a pocnit cu bătui in moa
lele capului. I-au venit în ajutor 
si al doilea cioban. Constantin 
Bitic. si responsabilul stinei. Vic
tor Spiridon. în cele din urmă, 
musafirul nocturn a fost legat 
burduf. Dimineața, văzîndu-1 in 
stare gravă, l-au dus la dispen
sarul din comună, iar de aici, o 
salvare l-a transportat la spita
lul de neurochirurgie djn Iași. 
Prea tîrziu.

I
I
I
I
I
I
I
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Sacoșa de pe | 
tejghea

„Cine și-o fi uitat sacoșa asta 
pe tejghea, cu portmoneu cu 
tot ?“ — se întreba vinzătoarea 
Florica Gliguta. de la magazinul 
de legume și fructe nr. 1 din 
Satu Mare. Cum in portmoneu 
(care conținea o sumă impor
tantă de bani) se aflau buletinul 
de identitate și o foaie medicală 
de trimitere in spital a cetăte- 
nei L.M.. responsabilul magazi
nului. Ion lovănescu. a indem- 
nat-o pe tinăra vinzătoare : 
..Du-te repede la adresa din bu
letin. poate că femeia nu s-o fi 
internat incă la spital". Pă
gubașa a fost găsită si nu mică 
i-a fost bucuria, intrucît uitase, 
pur și simplu, unde putuse 
să-și... uite lucrurile, pierzind 
nădejdea de a le mai găsi.

Rubrică realizată de
Gheorcjhe GRAURE 
cu sprijinul corespondenților 
„Scinteii"

I
I
I
I
I
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Semnarea unei înțelegeri intre ministerele 
comerțului interior din România și Bulgaria

În județul Bacău 
s-a încheiat recoltatul 

griului
Lucrătorii ogoarelor din județul 

Bacău au incheiat cu succes recol
tatul griului de toamnă

într-o telegramă adresată C.C. al 
P.C.R.. tovarășului Nicolae Ceausescu. 
Comitetul județean de partid Bacău 
arată, totodată, că in prezent toate 
forțele mecanice și umane sint folo
site la eliberarea terenurilor, la strin- 
sul si depozitatul furajelor, la ferti
lizarea solului și pregătirea campa
niei agricole de toamnă.

Succesele energeticienilor 
de la Mintia — Deva

în întimpinarea marii sărbători de 
la 23 August, colectivele unităților 
întreprinderii electrocentrale Mintia- 
Deva au realizat in iulie cea mai 
mare depășire lunară de plan din 
acest an. Cu realizările din ultimele 
zile ei au majorat la 155 milioane 
kWh producția de energie electrică 
dată peste prevederi. îndeplinindu-și 
astfel angajamentul anual.

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România.
Președintei? Consiliului Național al Frontului Unității Socialiste
Profund mișcat de sentimentele de compasiune și condoleanțele p" care 

le-ați transmis in legătură cu încetarea prematură din viață a tovarășului 
Dușan PetrovicirSane, vă adresez călduroase mulțumiri.

IOSIP BROZ TITO

vremea
Marți a avut loc. In Capitală, 

semnarea unei înțelegeri între mi
nisterele comerțului interior din 
România și Bulgaria. Documentul
— semnat de tovarășii Janos Fa
zekas, viceprim-ministru al guver
nului. ministrul comerțului interior, 
și Gheorghi Karamangr. ministrul 
comerțului interior din R.P. Bulgaria
— prevede sporirea și diversificarea 
schimburilor de bunuri de consum, 
pregătirea protocolului de schimburi

pe anul 1978. precum și nivelul a- 
cestora pentru anul 1980. El cuprin
de, de asemenea, prevederi in do
meniul extinderii colaborării și a 
schimbului de experiență în pro
bleme de interes reciproc.

La semnare au participat membrii 
celor două delegații, precum și am
basadorul Bulgariei la București.

★
După-amiază. delegația bulgară a 

părăsit Capitala. (Agerpres)

Timpul probabil pentru zilele de 4, 
5 și 6 august. în țară : Vremea va fi 
răcoroasă și instabilă la începutul in
tervalului, apoi în încălzire. Cerul va 
fi mai mult noros în Transilvania. Ma
ramureș. Moldova. Dobrogea și Mun
tenia. unde vor cădea ploi temporare 
și sub formă de averse însoțite de des
cărcări electrice. în celelalte regiuni 
ploile vor fi locale.

In București : Vreme răcoroasă la 
început, apoi In încălzire. Cerul va fi 
schimbător, favorabil ploii de scurtă 
durată. Vînt moderat.

Din viața partidelor 
comuniste și muncitorești

P. c. GERMAN

SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

„Pentru unitatea de acțiune dintre comuniști 
și social-democrați, punînd pe prim-pian 

ceea ce unește“
//DACI ADA" CICLISM

Primul festival al sportului de masă gorjean
După manifestările din cadrul 

„Cupei pandurilor gorjeni". stadionul 
municipal și arena „Flacăra" din 
Tg. Jiu au găzduit, la sfirșitul săp- 
tăminii trecute, o nouă întrecere — 
finala pe județ a primei ediții a 
competiției polisportive „Cupa mine
rului". Aceasta se încadrează într-o 
manifestare 
de durată : 
doua parte 
nuind pină
sportive din intreg județul sint an
trenate în primul festival al sportu
lui din întreprinderile si instituțiile 
gor.iene. organizat sub egida „Dacia- 
dei" și dotat cu cupa „Coloana de 
aur".

Pină in prezent s-au desfășurat

sportivă de amploare si 
incepind cu cea de-a 

a lunii iulie si conti- 
la 13 august, asociațiile

etapele de masă — la un număr de 
14 discipline sportive. între care 
handbal, volei, fotbal, atletism, po
pice. oină. șah. tenis de masă si 
altele — care au antrenat pe sta
dioane și in sălile de sport peste 
10 000 de tineri si oameni ai muncii, 
în perioada următoare vor continua 
probele eliminatorii pe fiecare ramu
ră de producție, in ziua de 13 august 
fiind programate finalele oe disci
pline sportive și etapa județeană a 
crosului tinerilor muncitori. Asocia-’ 
tia care la încheierea primului festi
val al sportului din întreprinderile 
si instituțiile Gorjului va obține, 
prin adiționare de puncte, cele mai 
bune rezultate va intra în posesia 
cupei „Coloana de aur". (Dumitru 
Prună).

„Cupa Voința“ 
la a 21-a ediție

Cea de-a 21-a ediție 
Iei competiții cicliste 
„Cupa Voința". organizată 
UCECOM. în colaborare cu 
Loto-Pronosport și Federația româ
nă de ciclism, programată intre 10— 
13 august, la Ploiești, va reuni peste 
70 de concurenți din Cehoslovacia. 
R.F. Germania. Polonia si România.

Iată ordinea celor cinci etape ale 
cursei : miercuri — 10 august : etapa 
I : Ploiești — Buftea — Tirgoviște 
și retur — 138 km ; joi. 11 august : 
dimineața. etapa a 2-a : Ploiești — 
Moreni — Ploiești — 96 km. iar după- 
amiază — etapa a 3-a : circuit la 
Ploiești — 40 km ; vineri. 12 august : 
etapa a 4-a : Ploiești — Cimpina — 
Sinaia și retur — 134 km ; sîmbătă, 
13 august : 
Vălenii de 
iești — 136

a traditiona- 
internationale 

de 
A.S.

etapa a 5-a : Ploiești —
Munte — Cislău — Plo- 
km.

A

i
• De ieri. Sala sporturilor din Con

stanța găzduiește competiția interna
țională feminină de baschet „Cupa 
Mării Negre". în prima zi. selecțio
nata României a întrecut cu scorul 
de 86—41 (32—21) echipa Poloniei, in 
timp ce reprezentativa Cubei a în
vins cu 72—55 (28—33) formația Ce
hoslovaciei. Astăzi, de la ora 17. vor 
avea loc jocurile : Polonia — Cuba si 
România — Cehoslovacia.

• In turneul internațional feminin 
de șah de la Pernik (Bulgaria), după 
două runde conduc maestrele ro
mânce Margareta Mureșan și Ger
trude Baumstark, cu cite 1.5 puncte, 
urmate de Emilia Chis (România) — 
1 punct (1). Nestorova (Bulgaria) — 
1 punct etc. în runda a doua Mureșan 
a ciștigat la Alexandrova, iar Baum
stark a invins-o pe Nestorova.

• După disputarea a patru probe, 
în concursul international de penta
tlon modern pentru juniori de la 
Bratislava conduce selecționata 
U.R.S.S. cu 12 605 puncte, urmată de 
echipele României — 11 300 puncte. 
Franței — 11 181 puncte. Cehoslova
ciei — 10 817 puncte etc.

în clasamentul general individual, 
pe primul loc se află Evgheni Beso- 
nov (U.R.S.S.) — 4 275 puncte.

Proba de cros a fost cîștigată de 
francezul Didier Seyfried — 1 160 
puncte, urmat de Viktor Siciov 
(U.R.S.S.) — 1 158 puncte. Iuliu Ga- 
lovici (România) — 1 144 puncte și 
Viaceslav Rozkov (U.R.S.S.) — 1 108 
puncte. .

• Meciul de tenis dintre echipele 
Spaniei și Italiei, finala grupei B a 
zonei europene a „Cupei Davis", s-a

(Urmare din pag. I)

§tiu. asa cum spu
ne Enciclopedia 
României din 

1938. anul de virf al 
„prosperității" regi
mului burghezo-mosie- 
resc. că populația 
acestui iudet Ialomița 
era in proporție de 43 
la sută analfabetă, că 
din totalul de peste 
300 000 de locuitori nu
mai 34 200 locuiau in 
mediul urban, că „in
dustria" județului era 
alcătuită din 5 fabrici 
(articole metalice, lu
minări. țiglă etc.), 
avind o putere insta
lată de 454 CP, cu un 
personal ocupat in 
număr de 46 de oa
meni ! Capitala actua
lului iudet avea vreo 
22 de 
iată-i 
metalurgice ! — 
incoace bine 
război. Din cei 
sută știutori de 
aveau instrucție 
versitară in i 
urban 1,2 la sută, iar 
în cel rural 0.2 la 
sută. Se mai spunea 
în enciclopedie că 
„firea țăranului e li
niștită. molcomă și 
ușor predispusă la vi
sare". Parcă Ialomița 
nu avea boieri cu 
sute de mii de hec
tare proprietate, cu 
clăcași trăind în bor
deie. Parcă nu trecuse 
si peste Ialomița un 
1888 și un 1907 singe- 
ros 1

Să nu uităm că a- 
ici este locul de baș
tină al lui Mihai 
Vodă, domnul' primei 
uniri, aici in preajmă, 
la Piua Petri. Să nu 
uităm că aici. in 
preajmă, la Piua Petri 
și la Hirșova si la Fe
tești s-a tras cu tu
nul in 1944. oprin- 
du-se convoaiele hit- 
leriste in fuga lor 
spre sud. Să ne amin
tim că la bariera nor
dică a Sloboziei co
loane motorizate ger-

potcovarii — 
întreprinderile 

pină 
după 

57 la 
carte 

: uni- 
mediul

CÎTEVA RÎNDURI
incheiat la Barcelona cu scorul de 
3—2 in favoarea jucătorilor italieni, 
în ultima partidă de simplu, dispu
tată de comun acord in două seturi 
din trei, spaniolul Javier Soler l-a 
întrecut cu 6—1, 6—0 pe Adriano Pa- 
natta.

în finala zonei europene, care con
tează ca semifinală interzonală, e- 
chipa Italici urmează să intilnească 
la Roma, in luna septembrie, forma
ția Franței.

• în zilele de 16. 17 și 18 septem
brie se va disputa la Buenos Aires 
semifinala interzonală a „Cupei 
Davis", in care se vor intilni selec
ționatele de tenis ale Argentinei și 
Australiei. în vederea acestui meci, 
federația australiană de specialitate 
a alcătuit un lot din care fac parte : 
John Alexander. Phil Dent. Ross 
Case. Geoff Masters. Ray Ruffels și 
Mark Edmondson. Căpitanul nejucă
tor al echipei australiene este 
Fraser.

Neale

Guil- 
inter-

• Tenismanul argentinean 
lermo Vilas a ciștigat turneul 
național de tenis de la Louisville. în 
finala căruia l-a învins cu 1—6. 6—0. 
6—1 pe americanul Eddie Dibbs. în 
finala probei de dublu, disputată în
tre perechi australiene. John 
der și Phil Dent au întrecut 
6—4 cuplul Chris Kachel 
Letcher.

Alexan- 
cu 6—1. 
— Cliff

partide.• După disputarea a 11 
marele maestru Viktor Korcinoi con
duce cu 7.5—3.5 puncte în meciul pe 
care-1 susține la Evian cu marele 
maestru Lev Polugaevski pentru 
semifinalele turneului candidaților 
la titlul mondial de șah. Partida a

11-a s-a încheiat remiză la mutarea 
a 34-a.

• în penultima zi a turneului in
ternational de polo pe apă de la 
Moscova a fost înregistrată o sur
priză : selecționata Bulgariei a reu
șit să învingă cu scorul de 6—4 for
mația Olandei, medaliată cu bronz 
la Jocurile Olimpice de la Montreal, 
în celelalte două partide : Iugoslavia
— Cuba 6—4 : U.R.S.S. (A) —
U.R.S.S. (B) 6—4. în clasament con
duce prima reprezentativă a U.R.S.S.
— 7 puncte, urmată de formațiile 
Iugoslaviei — 6 puncte. Cubei — 4 
puncte. U.R.S.S. (B) — 3 puncte. O- 
landei și Bulgariei — cite 2 puncte.

• în cadrul campionatelor de atle
tism ale Poloniei, desfășurate la 
Bydgoszcz. recordmanul european 
Wladyslaw Kozakiewicz a ciștigat 
proba de săritură cu prăjina, cu per
formanta de 5.55 m. fiind urmat de 
Tadeusz Slusarski — 5.45 m.

Alte rezultate ; masculin : săritura 
în inăltime : Wszola — 2.17 m : 110 m 
garduri : Pusty — 13”67/100 ; 200 m : 
Licznerski — 20”89/100 ; 800 m : Ge- 
sicki — l’47”2/10 : 1 500 m : Wasi- 
lewski — 3’37”4/10 : triplusalt : Bis- 
kupski — 16.50 m ; feminin : 100 m 
garduri : Bozena Nowakowska — 
13”09/100 : 400 m garduri : Elzbieta 
Katolik — 57"91/100 ; săritura in
lungime : Barbara Sokacevska — 
6.45 m : săritura in inăltime : Danuta 
Bulkowska — 1.81 m.

• Intr-un meci internațional ami
cal de fotbal disputat 
echipa vest-germană 
mund 
(0-2)

a învins cu 
formația locală

la Amsterdam. 
Borussia Dort- 
scorul de 4—2 
Ajax.

fost întimpi- 
foc. iar bâtă- 

rostogolit in 
locuitorii ora- 
soldatii. oU- 
au fost, s-au

mane au 
nate cu 
lia s-a 
oraș si 
șului și 
tini citi 
bătut eroic, dezarmin- 
du-i pe năvălitori, fă- 
cindti-i .să muște pă- 
mintul. Hitleristii care 
au scăpat de aici, 
curgind spre sud. au 
fost prinși și dezar
mați in porumburile 
din jurul Călărașilor 
de premilitarii satelor. 
Cu aceeași tenacitate 
i-au fugărit apoi pe 
primarii și prefecții

mai mult cu 1 638 kg 
griu la ha. cu 3 469 kg 
porumb boabe la ha. 
cu 600 kg floarea-soa
relui la ha. Iar la fon
dul de stat, contribu
ția unităților agricole 
a fost anul trecut cu 
pește 65 000 tone carne 
și 48 000 hl lapte mai 
mare fată de anul 
1963. Numărul cadre
lor tehnice si cu pre
gătire superioară s-a 
dublat in agricultura 
județului.

în industrie. în 1975 
fată de 1938. produc
ția globală a crescut

Mari 
mice, 
la Slobozia, 
îngrășămintele 
sare 
tului : Combinatul de 
celuloză si hirtie de la 
Călărași prelucrează 
paiele care înainte nu 
erau folosite decit 
pentru foc sau ca hra
nă foarte săracă pen
tru animale : fabrici 
moderne de ulei pre
lucrează semințele de 
floarea-soarelui : fa
brici de lactate pre
zintă produse de o 
mare diversitate ; fila-

combinate chi- 
cum este cel de 

asigură 
nece- 

rodniciei pămin-

în cadrul plenarei conducerii Partidului Comunist German, care a 
avut loc.' nu de mult, la Dusseldorf, președintele partidului. Herbert 
Mies, a prezentat raportul „Contribuția Partidului Comunist German la 
unitatea de acțiune a clasei muncitoare și la crearea alianței tortelor 
democratice in lupta pentru dreptul la muncă, in apărarea drepturilor 
democratice, pentru dezarmare". Publicăm mai jos, după ziarul „UN- 
SERE ZEIT“. extrase din raport :

Relevind că în ultimul timp clasa 
muncitoare din R.F.G. a desfășurat 
multiple acțiuni împotriva concedie
rilor. pentru îmbunătățirea condițiilor 
de muncă și viață, raportul sublinia
ză că succesul acestor acțiuni depin
de nemijlocit de intârirea unității 
rindurilor muncitorești. „Unitatea de 
acțiune a clasei muncitoare, mai ne
cesară astăzi ca oricînd, înseamnă — 
relevă documentul — acțiunea co
mună a diferitelor forțe și curente ale 
mișcării muncitorești pentru apărarea 
intereselor sociale și politice comune, 
indiferent de concepțiile politice și 
de viață". Miezul unității de acțiune 
a clasei muncitoare îl constituie ac
țiunea comună a comuniștilor și so- 
cial-democraților. Alianța forțelor de
mocratice capătă o bază tot mai lar
gă ca urmare a apropierii tot mai 
accentuate a țărănimii, păturilor 
mijlocii și intelectualității de poziția, 
interesele, precum și de lupta clasei 
muncitoare. Actualitatea deosebită a 
problemei făuririi acestei unități de
curge din interesul comun de a asi
gura drepturile sociale ale celor ce 
muncesc, a apăra libertățile burghe- 
zo-democratice. a promova destinde
rea politică și a o completa cu des
tinderea militară.

în ce ne privește, sintem hotărîți — 
subliniază raportul — ca. in lupta 
pentru drepturile sociale și libertățile 
democratice ale poporului nostru, 
atit cel? obținute pină acum, cit și 
pentru obținerea altora noi. sâ ac
ționăm consecvent pentru unitatea dc 
acțiune cu social-democrații. pentru 
alianța cu toate forțele democratice, 
în acest scop este necesar să dez
voltăm continuu in rindurile noastre 
priceperea de a avea încredere in 
alte forțe necomuniste. democratice. 
Noi nu pretindem că avem monopo
lul inițiativelor. Am fi chiar bucuroși 
dacă și alte forțe democratice s-ar 
manifesta mai puternic prin inițiative 
pentru afirmarea unor interese co
mune. Vom fi intotdeauna gata să 
sprijinim și să participăm la aseme
nea inițiative. „Vom pune intotdeauna 
ceea ce ne unește deasupra a ceea ce 
ne desparte și. concomitent, vom ac
ționa ca partid revoluționar. împo
triva a tot ceea ce contravine inte
reselor clasei muncitoare și ceea ce 
ar favoriza scindarea ei“.

„Unitatea de acțiune între comu
niști și social-democrați. se arată in 
continuare in raport, nu reprezintă, 
așa cum susțin cercurile de dreapta 
din cadrul social-democrației. o for
mulă organizatorică inventată în mod 
arbitrar. Ea are o bază reală si trai
nică in interesele comune de clasă 
ale clasei muncitoare. Ea este o ne
cesitate dictată de viata însăși. For-

ta vitală a unității de acțiune a cla
sei muncitoare se manifestă în mo
dul cel mai evident in colaborarea 
dintre comuniști si social-democrați 
jos. in întreprinderi si in sindicate. 
Acolo ea a prins rădăcini adinei 
viata arată că aduce mari 
intereselor comune ale clasei 
toare. în condițiile in care 
capital caută să arunce pe 
maselor largi populare dificultățile 
crizei din lumea capitalistă, solidari
tatea și unitatea sînt mai necesare 
ca oricind.

Noi sintem oricînd gata să luăm 
parte la orice discuție privind poli
tica noastră și țelurile noastre so
cialiste. Sintem. de asemenea, gata 
să răspundem la orice întrebări in 
legătură cu forma și conținutul con
cepțiilor noastre privind unitatea de 
acțiune. Colaborarea dintre social- 
democrați și comuniști nu este o 
chestiune de cifre. Pretutindeni — și 
acest lucru este dovedit de experien
ța istorică — unitatea dc acțiune în
seamnă mult mai mult decit suma 
aritmetică a membrilor forțelor so
ciale participante. Unitatea de ac
țiune exercită o mare putere de 
atracție asupra muncitorilor neorga- 
niz.ati din punct de vedere politie si 
a păturilor care se află șub influența 
partidelor creștine. înfăptuirea cola
borării dintre social-democrați și co
muniști înseamnă întărirea forței ce
lor două curente ale mișcării munci
torești. faptul că puterea clasei mun
citoare nu mai este slăbită prin con- 
trapunerca reciprocă".

„Din toate poverile crizei capita
liste, cea mai grea este șomajul — se

si 
foloase 
munci- 
marele 
umerii

A apărut „REVISTA DE
Revista publică in deschidere 

„Expunerea prezentată de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la sesiunea so
lemnă comună a Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român. 
Marii Adunări Naționale si activu
lui central de partid și de stat, con
sacrată sărbătoririi centenarului pro
clamării Independentei de stat a 
României. 9 mai 1977".

în continuare sint publicate stu
diile : „Contribuția socialiștilor la 
lupta pentru apărarea independen
tei și suveranității naționale (1934 — 
1938)" de Nicolae Jurca : ..John Kas
son. diplomația americană și inde
pendenta României (1877—1880)" de 
ion Stanciu ; „Din corespondenta

Sarrin» 
afirma- 
omului

spune rpai departe tn raport, 
socială cea mai urgentă este 
rea dreptului fundamental al 
la muncă pentru toate păturile mun
citoare, pentru toate generațiile. Noi 
considerăm că toate forțele sociale 
care formulează revendicări privind 
asigurarea locurilor de muncă tre
buie să acționeze in spiritul unității 
de acțiune. în strinsă alianță. De 
efectele șomajului nu este ferit ni
meni. indiferent dacă este comunist, 
social-democrat, creștin sau fără de 
partid. Aceasta ne determină ca la 
actuala plenară să adresăm întregu
lui partid, clasei muncitoare, sindi
catelor. tuturor forțelor democratice 
chemarea de a desfășura laolaltă o 
largă mișcare sub deviza : „AC
ȚIUNE solidara pentru drep
tul LA MUNCA". Acesta trebuie să 
fie răspunsul la încercările de a dez
bina clasa muncitoare, de a opune 
pe cei ocupați — șomerilor, bărbații 
— femeilor, pe virstnici — tineretu
lui, pe muncitorii (vest)-germani — 
imigranților. Prin această mișcare 
noi. comuniștii. înțelegem să dăm. 
drepturilor omului un sens concret, 
mult mai cuprinzător.

în partea referitoare la problemele 
vieții internaționale, raportul evi
dențiază necesitatea luptei unite îm
potriva cursei înarmărilor. pentru 
continuarea procesului de destindere, 
pentru securitate și pace in Europa 
și in întreaga lume. „Așteptăm din 
partea guvernului federal ca la re
uniunea de la Belgrad să-și aijucă 
contribuția in vederea continuării 
procesului de destindere, pornindu-se 
de la necesitatea respectării și înde
plinirii tuturor prevederilor Actului 
final, a tuturor celor zece principii 
fundamentale după care țările parti
cipante la Conferința general-euro- 
peană trebuie să se călăuzească in 
relațiile lor reciproce" — se spune in 
incheierea raportului.

T

ISTORIE"-nr. 6/1977
inedită a medicului militar Nicolae 
Stoenescu in timpul războiului de 
independență" de Dan Cernovo- 
dcanu ; „Gindirea si activitatea so- 
cial-politică a lui Dinicu Golescu" de 
Apostol Stan ; „înainte si după Gu- 
ruslău (30 iulie — 16 august 1601)“ 
de S. Goldenberg. V. Schiopu : 
„Relațiile politice ale Moldovei cu 
Polonia in secolele XVI—XVIII in 
lumina unor cercetări recente" de 
Veniamin Ciobanu : „Poziția P.C.R. 
fată de unele probleme ale dezvol
tării României în anii 1945—1947" de 
I. Șerbănescu : „România în anii 
făuririi societății socialiste multila
teral dezvoltate" de Vasile Bozga.

te 3 000 de 
precum și la 
gamă de alte 
agricole. Au fost cre
ate mari sisteme de 
irigații care permit 
azi ca peste 57 la sută 
din suprafața agricolă 
să fie scoasă de sub 
capriciile naturii. în 
zootehnie, atenția prin
cipală a fost îndrep
tată spre concentrarea 
creșterii și ingrășării 
animalelor in comple
xe de tip industrial, 
cum este ccl de la 
Căzănești, spre spe
cializarea unor ferme

combine, 
o bogată 

mașini

Ritmuri industriale in Cîmpia Soarelui
de

/ 
reacționari în toamna 
lui 1944 și și-au îm
părțit păminturile mo
șierești. conduși
comuniști. Aceștia sint 
„țăranii molcomi" de 
care amintea enciclo
pedia din 1938 !

Cimpia Soarelui s-a 
trezit la o altă viată. 
Respirația ei profundă 
s-a reglat la un alt 
ritm, la intensitatea 
visurilor realiste, co
muniste.

In septembrie 1976. 
președintele re
publicii inmina 

organizației județene 
Ialomița g P.C.R. înal
tul titlu de Erou al 
Muncii Socialiste si 
Medalia dc aur „Se
cera si ciocanul" pen
tru contribuția adusă 
la înfăptuirea politicii 
partidului si
de dezvoltare a agri
culturii socialiste. A- 
ceste distincții jalo
nează un drum spec
taculos al ialomiteni- 
lor. în 1976. fată dc 
1963. primul an după 
incheierea cooperati
vizării. ei au obținut

de 81 de 
1950 de 
față 
ori : 
de i 
tea 
re. s 
în 
județ care nici oe de
parte nu mai poate fi 
comparat cu trecutul. 
Un proces de meta
morfoză. profund, 
mare amploare, a 
prins județul in 
drul politicii de 
partizare judicioasă a 
forțelor de producție 
pe întreg teritoriul 
tării. în profilul său 
predominant agricol 
s-au operat, ca urmare 
a acestei politici, cite
va mutații de esență 
pe plan economic și 
social.

statului

ori : față de
47 de ori :
1960 de 18 

fată de 1965 
5 ori, Aces-

i de
: iar
peste
sint cifre uimitoa- 
sint treptele uriașe 
ascensiunea unui produc- 

cimpiei. 
asistăm 
specta-

atît în agricultura de 
stat, cit si in cea coo
peratistă. spre asigu
rarea efectivelor de a- 
nimale. a bazei fura
jere și mecanizarea 
principalelor lucrări.

I

de 
cu- 
ca- 
re-

mplantarea unor 
mari obiective 
industriale în 

centrele urbane im
portante — Slobozia. 
Călărași. Fetești. Tăn- 
dărei — 
prelucrării 
prime a 
mijloace

turi de bumbac sau fa
brici de textile se hră
nesc tot cu materia 
primă obținută de oe 
marile tarlale agrico
le ! fabrici de zahăr și 
de conserve de legu
me valorifică 
tia vegetală a 
Ca urmare, 
la o mutație
culoasă pe plan social; 
în 1938. spuneam că 
populația urbană pe 
județ era de 34 200 de 
oameni. Astăzi, numai 
orașul Slobozia numă
ră peste 30 000 de lo
cuitori. iar municipiul 
Călărași aproape 50 000 
de locuitori. Construc
ția gigantului siderur
gic incepută la Călă
rași va aduce, odată 
cu sporul de populație 
urbană, o îmbogățire 
substanțială a 
rii industriale 
tului.

Agricultura 
practică este 
alta față de
Zestrea de mecaniza
te a județului a cres
cut treptat, aiungind 
astăzi la 7 000 de trac
toare fizice și la pes-

structu- 
a jude-

care se 
cu totul 

trecut.
dă prilejul 

materiei 
cîmniei cu 

moderne.

Oamenii Bărăganu
lui. ei înșiși, 
s-au transformat. 

A fost creat un deta
șament muncitoresc 
puternic in industrie 
și în agricultură. Din 
sinul acestui detașa
ment și din cel al ță
rănimii s-au recrutat 
tehnicienii și inginerii 
de astăzi, chimiștii. e- 
lectricienii. mecanicii, 
electronistii. cercetă
torii științifici etc.

Fenomenul urbani
zării este o mare și 
palpabilă realitate — 
procesul sistematizării 
urbane desfăsurin- 
du-se cu pași uriași. 
Dar urbanul, aici, in 
Ialomița, ca de altfel 
in întreaga tară, iși 
are fațetele lui speci
fice. El pătrunde in 
rural impetuos si una 
din laturile sale, siste
matizarea. este o pre

ocupare permanentă a 
tuturor comunelor ju
dețului. Binefacerile 
urbanului — canaliza
rea. apa curentă in 
casă, echiparea gos
podăriilor cu tot ceea 
ce industria modernă 
aduce in privința con
fortului 
călzirea 
frigider 
sint la 
iar frumoasele 
înșirate de-a 
Ialomiței sau al șose
lelor modernizate sint 
un exemplu elocvent.

Descoperi la ialorni- 
teni o nemulțumire 
binefăcătoare, o încli
nație spre o altfel de 
visare decit cea men
ționată in enciclopedia 
din 1938. Sint nemul
țumiți de producțiile 
la hectar pe care le 
obțin — contează foar
te mult, și pe bună 
dreptate, pe exploata
rea mai rațională a 
pămintului irigat, care, 
la finele acestui cin
cinal. va reprezenta 
80 la sută din supra
fața agricolă. O mare 
preocupare pentru 
meșterii ogoarelor de 
aici o constituie rațio
nala folosire a fondu
lui funciar, propunin- 
du-și să lichideze di
ferențele de producții 
între unitățile cu ace
leași condiții.

Un cintec popular 
ialomitean spune :

„Bărăgan, pămint 
cu flori.

Porți la sinul tău 
comori..."

prețioasă

— de la in- 
centrală la 

și televizor, 
ordinea zilei, 

sate 
lungul

Cea mai
comoară a acestui pă- 
mint cu flori este o- 
mul lui.
ceea ce a înfăptuit în 
anii rodnici ai socia
lismului. Iar cea mai 
prețioasă realizare a 
sa este el însuși, iz- 
binda pe care zi de zi 
o obține fată de el în
suși. Martor al acestei 
izbînzi — chipul în
noit al Cimpiei Soa
relui.

mindru de

„NEW SCIENTIST"

Materii prime și energie
din resturi menajere

La Roma, capitala 
o populație de trei 
tori, resturile menajere se 
crează intr-un mod mai organizat 
incepind cam din 1964. Aici func
ționează două uzine care transfor
mă anual peste 500 000 tone de gu
noaie in hirtie. nutreț pentru vite, 
compost, bare de fier și mase plas
tice.

Gunoiul, ce conține un procent 
de 40 la sută substanțe organice, 18 
la sută hirtie. 4 la sută mase plas
tice. 4 la sută sticlă, anumite pro
centaje de metale etc., este strins 
in saci din plastic și expediat la 
întreprinderile de prelucrare. Aici 
sint extrase mai intii metalele fe
roase. cu ajutorul unor electromag- 
neți. Substanțele organice se im
part în două. O parte, constituită 
din resturi de fructe, legume și 
alte resturi alimentare, este folosită 
pentru prepararea de nutrețuri. A- 
ceste resturi sint mai intii spălate, 
sterilizate și apoi transformate in 
granule. Cealaltă parte de resturi 
organice, inclusiv gunoiul adunat 
de pe străzi, este supusă fermen
tației pentru a se obține compostul, 
în prealabil este nevoie de o nouă 
operație de separare in scopul în
depărtării bucăților de sticlă, por
țelan și mase plastice. Resturile 
respective sint apoi amestecate cu 
adaosuri pentru ca produsul rezul
tat să satisfacă exigențele unor în
grășăminte de calitate.

Italiei, oraș cu 
milioane locui- 

prelu-
Cea mai mare cantitate de mase 

plastice extrase in timpul prelu
crării resturilor menajere este con
stituită din polietilenă, care are o 
rezistență redusă (și deci poate fi 
prelucrată mai ușor). în prezent, 
resturile din mase plastice prelu
crate sint destinate indeosebi pen
tru materiale folosite la izolarea 
cablurilor electrice. Totodată, se 
preconizează crearea unei instalații 
pentru prelucrarea resturilor de 
mase plastice in scopul obținerii 
unui material din care — prin a- 
dăugarea in proporție de 50 la sută 
de mase plastice „primare" — se 
vor fabrica plăci.

Hirtia extrasă din deșeuri este 
amestecată cu apă și presată, pulpa 
obținută fiind folosită pentru fa
bricarea cartonului sau a hirtiei de 
ambalaj. Cu condiția ca să aibă loc 
o operație suplimentară in vederea 
înlăturării cernelii de tipografie, o 
astfel de pulpă se poate folosi și 
pentru producerea hirtiei de ziar.

Toate celelalte corpuri ce nu pot 
fi extrase din cantitatea de resturi 
menajere rămasă — și care repre
zintă peste 40 la sută din total — 
sint arse, obținindu-se aburi, ce 
sint utilizați in sistemul de termo- 
ficare al Romei.

Și un alt avantaj : în general, 
după o astfel de reciclare a deșeu
rilor cheltuielile pentru salubrita
tea orașului sint compensate in 
proporție de pină la 100 la sută.

Prima tragere „Loto*2"  din luna august 1977
După cum se cunoaște, tragerile 

„LOTO-2" se organizează bilunar. 
La 7 august 1977 se va desfășura 
prima tragere din luna august 1977. 
Sc not cistiaa autoturisme „Dacia 
1300“ si cîstiguri in bani de valoare 
fixă si variabilă.

Tragerea constă in efectuarea — 
in continuare — a 3 extrageri de

cite 4 numere fiecare. Se extrag, 
deci. 12 numere cistigătoare.

Menționăm că se atribuie cîsti- 
guri si pentru variantele care con
țin 2 numere cistigătoare din cele 
4 ale uneia din cele 3 extrageri si 
oentru 3 numere din totalul celor 
12 extrase.
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Convocarea Comisiei speciale INTILNIRE LEONID BREJNEV-EDWARD GIEREK
la adîncirea procesului de destindere

și cooperare în Europa
• Intervenția reprezentantului țării noastre la reuniunea 

pregătitoare de la Belgrad
BELGRAD 2 — Corespondentul 

Agerpres transmite : în cursul șe
dinței plenare de luni, care a coin
cis cu împlinirea a doi ani de 
semnarea de către înaltii 
tanti ai celor 35 de state 
pante a Actului final al 
tei pentru securitate si 
in Europa, numeroase delegații la în- 
tîlnirea pregătitoare au evocat însem
nătatea acestui eveniment pentru 
edificarea securității și dezvoltarea 
cooperării pe continent, 
tru îmbunătățirea continuă a 
tiilor dintre statele europene, 
tarii au reafirmat atașamentul 
lor fată de Actul final, fată de pro
cesul multilateral început de confe
rință. precum și voința politică de a 
încheia cu rezultate pozitive pregă
tirea viitoarei reuniuni de la Belgrad, 
din toamna acestui ân.

în intervenția sa. șeful delegației 
române, ambasadorul Valentin Li- 
oatti. a subliniat importanta oe care 
tara noastră o acordă hotărîrilor 
conferinței, materializate în Actul 
final, hotărâri menite să instaureze

la
reprezen- 

partici- 
Conferin- 
cooperare

pen- 
rela- 

Vorbi- 
tărilor

oe continent raporturi noi. înteme
iate ne suveranitate, egalitatea în 
drepturi, neamestecul in treburile 
interne, nerecurgerea la forță si la 
amenințarea cu forța.

Reprezentantul tării noastre a re
levat eforturile pe care România, 
președintele Nicolac Ceausescu le-au 
depus in ultimul deceniu in vederea 
instaurării unui sistem de securitate 
europeană menit să garanteze fiecă
rei țări dezvoltarea liberă, la adă
post de orice amenințare si atingere 
a securității sale, dezvoltind în ace
lași timp cooperarea cu 
lalte state. Vorbitorul a 
hotărîrea tării noastre de 
contribuția la adîncirea 
edificării securității si

toate cele- 
reafirmat 

a-și aduce 
procesului 
dezvoltării 

cooperării pe continent, la asigura
rea condițiilor nentru ca reuniunea 
de la Belgrad să fie o reuniune de 
lucru, care. prin, hotărârile pe care 
le va adopta, să constituie o etapă 
semnificativă în procesul început de 
Conferința pentru securitate si coo
perare în Europa.

Manifestări consacrate aniversării 
Independenței de

„Centenarul Independentei de stat 
a României" a constituit tema unei 
întâlniri organizate la Brasilia de 
Ambasada României cu cadre didac
tice de la instituțiile de învătămînt 
superior din capitala Braziliei. Asis
tenta . a urmărit cu interes un pro
gram de filme documentare româ
nești, printre care „Glasuri din răz
boiul de independentă", și a vizitat 
expoziția „Centenarul Independen
tei de stat a României".

stat a României
în orașul Desamparados. unul din 

principalele centre universitare din 
Costa Rica, a avut loc vernisajul ex
poziției ..Lupta nentru unitatea si in
dependenta națională a poporului 
român reflectată in artele plastice", 
organizată sub auspiciile Ambasadei 
României din San Jose si ale asocia
ției studenților din localitate. Cu 
acest prilei. a fost prezentat un bo
gat program de filme documentare 
românești.

SPANIA

Desemnarea comitetului însărcinat 
cu elaborarea proiectului noii Constituții

Pe de altă parte, cei zece membri 
nou aleși în Consiliul coroanei — 
consiliul consultativ suprem al șefu
lui statului spaniol — au depus, 
marți, jurămîntul la Palatul Zarzuela, 
în fata regelui Juan Carlos. Ei au 
fost aleși de către Cortesurile spa
niole. Consiliul coroanei, format din 
16 membri, a fost instituit în anul 
1947. ca organism consultativ pe lingă 
șeful statului.

MADMD 2 (Agerpres). — Parla
mentul spaniol a desemnat un co
mitet format din șapte membri. în
sărcinat cu elaborarea proiectului 
noii constituții a tării, care urmează 
să fie supusă unui referendum, ce 
va avea loc. probabil. înainte de sfir- 
șitul anului. Din comitet fac parte 
reprezentanți ai principalelor parti
de politice. între care și partidul 
comunist.

Program de redresare a economiei în Irlanda de Nord
LONDRA 2 (Agerpres). Secre

tarul de stat pentru Irlanda de Nord, 
Roy Mason, ă ăhuntat că guvernul 
laburist a pregătit, un plan . vlzind 
stimularea activității școn ornice . In 
această provincie. Programul preve
de investirea, in iirntătbrii ani. â 
mei de 950 milioane lire sterline 
proximativ 1,6 miliarde dolari).

Potrivit opiniei observatorilor 
Iitici. decizia guvernului condus de 
James Callaghan reprezintă o în
cercare de a evita agravarea situa
ției din Ulster, unde conflictul din
tre cele două comunități declanșat 
în 1969 a făcut numeroase victime 
și a provocat uriașe pierderi mate
riale. După cum se știe, la sfirșitul 
anului trecut a fost publicat rapor
tul unei comisii guvernamentale de 
anchetă, care a atras atenția că,

SU'- 
(a-
po-

dacă nu vor fi adoptate măsuri fer
me in această direcție, economia Ir
landei de Nord va fi expusă către 
anul 1990 unui adevărat faliment, 
rata șomajului urmind Să .atingă 20 
la sută din totalul forței de muncă.

Guvernul de la Londră Spără că 
programul său economic să contri
buie la succesul eforturilor vizînd 
soluționarea pe cale pașnică a con
flictului.

Liderii sindicali ai provinciei au 
criticat însă programul guvernamen
tal. care, după opinia lor. ..nu merge 
prea departe". La rîndul său. ziarul 
„Financial Times" scrie : „Progra
mul nu este în nici un caz miracu
los și el nu va merge prea departe 
în direcția rezolvării pe termen scurt 
a gravelor probleme din Irlanda de 
Nord".

de mediere a O. U. A.
pentru examinarea conflictului dintre Etiopia 

și Somalia
NAIROBI 2 (Agerpres). — Organi

zația Unității Africane a anunțat, 
marți, convocarea Comisiei speciale 
de mediere a O.U.A. pentru exami
narea conflictului dintre Etiopia și 
Somalia. După cum informează din 
Nairobi agenția U.P.I., Comisia de 
mediere a O.U.A. urmează 6ă se în
trunească vineri în capitala Gabonu- 
lui, Libreville, împreună cu alte două 
organisme ale O.U.A., care vor exa
mina diferendele de frontieră dintre 
Sudan și Etiopia și respectiv Ciad — 
Libia. Comisia de resort în problema 
diferendului etiopiano-somalez va e- 
xamina plîngerea Etiopiei în legătură 
cu invadarea teritoriului său de că
tre forțele somaleze sub acoperirea 
așa-numitului „Front de eliberare a 
Somaliei de vest". După cum s-a a- 
nunțat, guvernul de la Mogadiscio a

negat participarea sa la invazia asu- 
. pra teritoriului etiopian, susținind că 
această acțiune armată este purtată 
de așa-numitul „Front de eliberare 
a Somaliei de vest".

★
ADDIS ABEBA 2 (Agerpres). — La 

Addis Abeba s-a anunțat că Etiopia 
a cerut marți convocarea unei 
reuniuni extraordinare de urgentă a 
Organizației Unității Africane pentru 
a examina „agresiunea Somaliei îm
potriva Etiopiei".

într-o telegramă pe care a adre
sat-o președintelui în exercițiu al 
O.U.A.. Omar Bongo (președintele 
Republicii Gaboneze). ministrul afa
cerilor externe etiopian. Feleke 
Gedle Georgis, a cerut „m'ăsuri ra
pide" în vederea pregătirii reuniunii.

MOSCOVA 2 (Agerpres). — Agen
ția T.A.S.S. informează că ’ ~ '
meea a avut loc, marți, o 
prietenească între Leonid 
secretar general al C.C. al 
președintele Prezidiului 
Suprem al U.R.S.S., 
rek, prim-secretar al 
aflat la odihnă în 
exprimată cu acest 
în legătură cu dezvoltarea relațiilor

în Cri- 
intilnire 
Brejnev, 
P.C.U.S., 

Sovietului 
și Edward Gie- 
C.C. al P.M.U.P., 
U.R.S.S. A fost 
prilej satisfacția

dintre U.R.S.S. și R. P. Polonă, cu 
întărirea legăturilor dintre P.C.U.S. 
și P.M.U.P., a prieteniei și colabo
rării dintre cele două popoare.

în cursul întîlnirii au fost exami
nate. de asemenea, probleme ale si
tuației internaționale actuale, acor- 
dîndu-se o atenție deosebită situației 
din Europa și subliniindu-se_ necesi
tatea unor eforturi energice în direc
ția însănătoșirii în continuare a cli
matului politic Pe continent.

ORIENTUL MIJLOCIU
Întrevederi egipteana—americane • Reuniunea cabinetului 
libanez Comunicat al Comitetului Executiv al O.E.P.

PREȘEDINTELE R.P. ANGOLA DESPRE OBIECTIVELE 
ACTUALEI ETAPE DE DEZVOLTARE A TĂRII
LUANDA 2 (Agerpres). — într-un 

apel adresat poporului cu prilejul 
celei de-a treia aniversări a creării 
forțelor armate de eliberare a Ango- 
lei, președintele R. P. Angola, Agos- 
tinho Neto, a evidențiat rolul aces
tor forte în apărarea tării. Dușmanii 
Angolei populare, a subliniat el. nu 
s-au împăcat cu înfrîngerea suferită 
si continuă să urzească acțiuni de 
subminare împotriva Angolei 
populare, pentru a împiedica con
struirea cu succes a societății socia
liste ; nu încetează nici acțiunile de 
subminare a Angolei de către rasiș
tii sud-africani.

Vorbind despre necesitatea apără
rii revoluției angoleze, președintele 
Neto a subliniat că acest proces tre
buie să se realizeze prin unitatea 
națională. în condițiile egalității et-

La Hamburg

și în Berlinul occidental

NOI PROVOCĂRI ALE 
ELEMENTELOR NEOFASCISTE

HAMBURG 2 (Agerpres). — Pen
tru a doua oară in decurs de numai 
cîteva zile, biroul Partidului Comu
nist German din Hamburg-Harburg 
a constituit obiectul unor provocări 
la care s-au dedat „persoane neiden
tificate". relatează 
Agentur. citată de 
Săptămina trecută, 
dirii ce adăpostește 
grup de 
zvastici.

Partidul Comunist German a pro
testat împotriva acestei noi provo
cări neofasciste și a cerut ca poliția 
să ia măsuri pentru prinderea vino- 
vatilor.

Progress Presse 
agenția A.D.N. 

pe zidurile clă- 
biaoul P.C.G. un 

neonaziști a desenat

BERLINUL OCCIDENTAL 2 (Ager
pres). — La sediul biroului condu
cerii Partidului Socialist Unit din 
Berlinul occidental, „persoane ne
identificate" au provocat un incen
diu. Anterior, făptașii au blocat ușile 
blocurilor învecinate, pentru 
greuna munca pompierilor de 
zare și stingere a incendiului, 
durile biroului au fost scrise
fasciste. La parterul clădirii au fost 
înregistrate însemnate pagube ma
teriale.

a în- 
locali- 
Pe zi- 
lozinci

nice si tribale. „Am acceptat, a sub
liniat vorbitorul, responsabilitatea in 
fata poporului de a construi socialis
mul in Angola. Cel mai important 
fapt este de a realiza acest obiectiv 
în condiții de independentă, suvera
nitate deplină si integritate a po
norului angolez". Președintele Neto 
a arătat .ca Angola va construi so
cialismul in concordantă cu pro
priile sale condiții si posibilități.

★
La Luanda se desfășoară lucrările 

primei Conferințe naționale a lucră
torilor din comerțul interior al An- 
golei. în discursul rostit în fata par- 
ticipantilor. primul ministru. Lopo do 
Nascimento. a arătat că stabilirea 
unor preturi cu amănuntul ferme, 
concentrarea în mîinile guvernului a 
drepturilor de monopol asupra im
porturilor la unele produse sînt 
pirghii importante pentru înfăptuirea 
controlului de stat asupra activității 
comerțului particular în Angola.

CAIRO 2 (Agerpres). — Secretarul 
de stat american. Cyrus Vance,, a 
avut în cursul zilei de marți trei în
trevederi. la Alexandria, cu președin
tele Anwar El Sadat și cu vicepre- 
mierul și ministrul 
tean, Ismail Fahmi.

Cyrus Vance va 
săptămina viitoare, 
timp, va efectua o 
Liban. Siria. Iordania si Arabia Sau- 
dită.

într-o conferință de presă, purtă
torul. de cuvint al Departamentului 
de Stat al S.U.A. a declarat că în 
cadrul dialogului Sadat-Vance au 
fost studiate mijloacele de natură să 
conducă la înregistrarea unor pro
grese pe calea convocării conferinței 
de pace de la Geneva. Au fost exa
minate atit procedura, cit și chestiuni 
de fond cu privire la reluarea lu
crărilor conferinței.

BEIRUT — Președintele Libanului, 
Elias Sarkis, a prezidat o reuniune a 
guvernului. în cadrul căreia au fost 
examinate actuala situație politică 
internă din tară și rezultatele înde
plinirii prevederilor acordului de la 
Cairo, care reglementează relațiile 
libanezo-palestinene.

în cadrul ședinței, președintele 
Sarkis a relevat că în momentul de 
fată toate părțile inițiază acțiuni po
zitive in direcția îndeplinirii hotărâ
rilor adoptate recent în orașul 
Chtaura de către reprezentanți ai Si
riei. Libanului si 
pentru Eliberarea 
exprimat speranța

de externe egip-
Egipt 
intre

reveni în 
după ce. 
vizită în Israel,

ai Organizației 
Palestinei. El si-a 

că îndeplinirea

planului pe etape va fi însoțită de 
consolidarea securității Si stabilității 
în Liban.

La 1 august, președintele Libanului 
s-a întilnit cu Yasser Arafat, pre
ședintele Comitetului Executiv al 
O.E.P., pentru a examina modul in 
care sînt îndeplinite prevederile acor
dului de la Cairo.

BEIRUT — în comunicatul dat pu
blicității. luni seară, la Beirut, la 
încheierea reuniunii de două zile a 
Comitetului Executiv al Organizației 
pentru Eliberarea Palestinei, desfă
șurată sub președinția lui Yasser 
Arafat, a fost dat publicității un 
comunicat în care O.E.P. îsi reafir
mă dreptul ..de a-și avea locul. în 
mod autonom si pe bază de egalitate, 
în cadrul oricărei încercări — la 
nivel arab sau international — vi- 
zind soluționarea crizei arabo-israe- 
liene".

„O soluție justă nu poate fi reali
zată prin izolarea poporului palesti- 
nean — reprezentat de O.E.P. — iar 

■ ignorarea acestui fapt ar duce la un 
impas care ar constitui o amenințare 
la adresa securității si păcii mon
diale" — se arată în comunicatul 
O.E.P.. citat de agențiile Reuter și 
France Presse.

Documentul menționat atrage, de 
asemenea, atenția asupra ..oricărei 
încercări avind ca scop să prejudi
cieze calitatea O.E.P. de reprezen
tant legitim al poporului palestinean 
sau să escamoteze problema inde
pendentei naționale a poporului pa
lestinean. ne pămîntul patriei sale".

agențiile de presă transmit
Reprezentanți ai O.P.E.C. 

(Organizația țărilor exportatoare de 
petrol) — membri ai Comitetului gu
vernatorilor Fondului special de aju
torare — s-au reunit marți la Viena 
pentru a discuta in principal pro
blemele legate de noul program de 
asistență acordată țărilor in curs de 
dezvoltare. Pe agenda reuniunii mai 
figurează trecerea în revistă a si
tuației valutare internaționale in lu
mina declinului înregistrat de dolar 
in ultima vreme — care afectează ve
niturile încasate de țările membre.

0 delegație a S.W.R.P.O. 
(Organizația Poporului din Africa 
de Sud-Vest) a plecat la New York, 
unde va avea convorbiri cu repre
zentanții a cinci state occidentale 
membre ale Consiliului de Securitate 
cu privire la problema Namibiei. 
Delegația este condusă de președin
tele S.W.A.P.O.. Sam Nujoma. Vice
președintele organizației. Misheki 
Muyongo. a declarat : „S.W.A.P.O. a 
hotărit să trimită această delegație 
la New York, răspunzînd astfel in
vitației primite din partea grupului 
de legătură al celor cinci țări occi
dentale — Marea Britanie. Franța, 
R.F.G.. S.U.A. și Canada.

Simpozionul de Ia Hiroșima

Un apel la intensificarea 
luptei pentru dezarmare

La Hiroșima s-a încheiat sim
pozionul international privind 
urmările bombardamentelor a- 
tomice din august 1945 de la Hi
roșima și Nagasaki. La lucrări 
au' luat parte peste 400 de re
prezentanți ai unor organizații 
politice, sociale și științifice ni
pone. organizații internaționale 
neguvernamentale, precum 
organizații de masă, asociații 
mișcări pentru pace din 23 
tari, intre care și România.

Participanta la simpozion 
adoptat o rezoluție în care 
adresează un apel la intensifi
carea 
re de 
zarea 
tale 
nucleare.

Si
Si 

de
au 
se

acțiunilor forțelor iubitoa- 
pace in lupta pentru reali- 
dezarmării generale si to- 
și interzicerea armelor

PREOCUPĂRI SOCIAL-ECONOMICE ÎN TARILE ÎN CURS DE DEZVOLTARE
ț 

MEXIC NIGERIA

Statutul Partidului Revo
luției Populare a Beninului 
(P.R.P.B.). dat publicității Ia Coto
nou, definește P.R.P.B. ca „avan
garda revoluției socialiste din tară". 
Printre îndatoririle membrilor de 
partid. înscrise in statut, se numără 
studierea învățăturii marxist-leni- 
niste si transpunerea creatoare a 
acesteia în viată. Președintele C.C. al 
P.R.P.B, este Mathieu Kerekou, șe
ful statului și președintele Consiliu
lui National al Revoluției.

Miniștrii de externe ai ță
rilor membre ale A.S.E.A.N. 
(Asociația Națiunilor din Asia de 
Sud-Est) — din care fac parte Fili- 
pine. Indonezia, Malayezia. Singa
pore și Tailanda — s-au întrunit la 
Kuala Lumpur, pentru a pregăti lu
crările sesiunii la nivel înalt a orga
nizației. programată pentru 4 și 5 
august. Șeful diplomației malayezi- 
ene. Ahmad Rithauddeen. a precizat 
că miniștrii de externe au aprobat 
proiectul de raport și alte docu
mente ce vor fi înscrise pe 
reuniunii la nivel înalt.

Autoritățile rasiste 
Salisbury bau exPulzat- 
pe Brian Barron, reporter al 
pentru motivul că acesta a transmis 
un reportai filmat despre masacrul 
de la 22 iulie, in cadrul căruia po
litia rhodesiană a asasinat, fără, nici 
un motiv 23 de locuitori 
din districtul Rushinga, 
nord-estul Rhodesiei. 
britanice au adresat un . 
legătură cu expulzarea reporterului 
Brian Barron, care nu a făcut de- 
cît să informeze opinia publică in
ternațională despre ..metodele" de 
guvernare ale autorităților rasiste de 
la Salisbury.

Un acord de cooperare 
economică tntre SWa 9i RFG- 
a fost semnat la Damasc. Acordul re
glementează. între altele, problemele 
ce privesc garantarea investițiilor, 
precum și unele facilități reciproce 
în domeniul schimburilor de mărfuri.

agenda

de la
marți,

B.B.C.,

de culoare 
situat in 

Autoritățile 
protest în

Dezvoltarea hidroenergeticii 
in Chiapas

Leagăn al unor străvechi civilizații. Mexicul — tara cu care, din 
1973, cind au fost restabilite relațiile diplomatice, România dezvoltă 
o rodnică colaborare pe plan politic, economic, tehnico-științific, cul
tural, puternic impulsionată de vizita făcută de președintele. Nicolae 
Ceausescu in urmă cu doi ani — parcurge o etapă de substanțiale 
transformări economico-sociale. In locuri unde pină mai ieri singura 
activitate era cea agricolă, astăzi se pot intilni numeroase întreprinderi 
ale industriei siderurgice, energetice, textile, chimice si petrochimice 
etc. Roadele eforturilor de industrializare sînt elocvente : in ultimul 
deceniu, producția industrială a sporit de peste două ori. revenindu-i 
in prezent mai mult de un sfert din valoarea produsului national brut.

în regiunile sudice ale țării, in
dustrializarea a început mai recent, 
ceea ce explică o seamă de contraste 
mai pronunțate ale peisajului eco
nomic și social. Aceste zone se dis
ting insă în ansamblul țării prin- 
tr-un mare dinamism al dezvoltării, 
datorită unor însemnate resurse na
turale și volumului investițiilor des
tinate să le pună în valoare.

O atenție deosebită se acordă con
struirii die hidrocentrale, edificatoare 
din acest punct de veidere fiind o 
călătorie prin statul Chiapas. De la 
bordul elicopterului se văd bine 
cheile riului Grijalva, cu fermecă
toare peisaje : cascade înalte și iz
voare cu apă limpede, păduri secu
lare de conifere, ' iar mai sus, pe 
cursul riului, se zărește vestita salbă 
de hidrocentrale construite in ultimii 
ani. Folosirea mai judicioasă a riu
lui Grijalva — ale cărui ape au fost 
Întrebuințate, secole de-a rindul, 
doar ca sursă de pescuit și, în mică 
măsură, pentru irigat — a fost luată 
In studiu cu mai mulți ani în urmă, 
hotărîndu-se construirea unei „cas
cade" de hidrocentrale. în septem
brie anul trecut a fost dată in folo
sință, la întreaga capacitate, hidro
centrala „Belisario Dominguez", din 
Langustura, una dintre cele mai mari 
construite pină la acea dată. Puterea 
hidrocentralei este de 935 MW, cu 
un debit de 10 000 mc de apă pe se
cundă, și asigură, împreună cu cele
lalte două, construite anterior pe a- 
celași rîu. o însemnată parte din e- 
nergia electrică necesară economiei 
tării.

Dar hidrocentrala din Langustura 
nu este ultima de pe riul Grijalva, 
încă din 1974, în amonte, a început

construcția celei de-a patra unități, 
care, in 1980, va avea o putere de 
2 400 MW, fiind considerată cea 
mai mare din întreaga Americă La
tină și a patra din lume ca volum 
de lucrări.

Pentru a se putea pătrunde în 
zona construcției cu agregate, uti
laje și materiale, a fost construită 
o șosea de 40 km. Citeva repere ale 
viitoarei hidrocentrale sugerează di
mensiunea lucrării : barajul va avea 
o lungime de 1 000 m și o înălțime 
de 265 m, iar apa la cele 8 turbine 
a cite 300 MW fiecare va cădea 
de la 190 m. Vor fi dislocate 15 mi
lioane mc de terasamente, o mare 
parte din stâncă de granit, iar capa
citatea lacului de acumulare va a- 
tinge 1.5 miliarde mc. Interlocutorii 
noștri din Chiapas au precizat că 
energia electrică a tării produsă în 
hidrocentrale s-a dublat în ultimii 
șase ani. aiungînd în prezent la 12 
miliarde kWh, iar după planurile e- 
laborate urmează șă atingă 24 mi
liarde kWh în viitorii șase ani.

Construirea hidrocentralelor pe riul 
Grijalva, regularizarea cursului apei 
și formarea de mari lacuri ce se 
întind pe sute . de hectare au o în- 
rîurire pozitivă asupra vieții econo
mice și sociale din împrejurimi — 
între altele ridieîndu-se aci un șir 
de așezări noi, moderne.

Cele patru hidrocentrale de pe 
Grijalva, cu milioanele lor de kilo- 
wați-oră de energie electrică, alcătu
iesc o adevărată constelație de lu
mini. o puternică pîrghie a progre
sului pentru statul Chiapas, ca și 
pentru întregul Mexic.

Florea CEAUȘESCU

Pe calea întăririi suveranității 
economice

• La Ajaokuta se află în plin proces de extindere un centru si
derurgic și se construiește un nou oraș • In localitatea Kaunda a 
intrat in producție o uzină de tablă galvanizată • tncepind cu anul 
1978. in statul Borno, o puternică hidrocentrală va furniza' energie 
electrică • In localitatea Warn se ridică o mare rafinărie de petrol 
• Au fost elaborate trei noi proiecte pentru extinderea plantației de 
palmieri de ulei.

Sînt numai cîteva exemple, de 
dată recentă, dintr-o succesiune de 
proiecte în curs de realizare sau de 
viitor, expresie a unei rapide ex
pansiuni economice care caracteri
zează dezvoltarea Nigeriei de astăzi. 
După ce si-a cucerit independenta 
în 1960. „gigantul Africii", cum i se 
mai spune Nigeriei — tara cu cea mai 
numeroasă populație de pe continent 
— și-a deschis drum in era industria
lă prin exploatarea bogatelor sale ză
căminte de petrol. Cu o producție a- 
nuală de 100 milioane tone, ea se 
plasează in prezent, pe locul al 
VIII-lea în lume printre tarile produ
cătoare de petrol. Dar nigerienii au 
inteles că o economie unilaterală, in 
cazul lor bazată pe extracția țițeiului, 
nu va fi suficientă să consolideze in
dependenta economică a tării, să în
lăture sechelele dominației coloniale. 
De aceea, guvernul militar condus de 
generalul-locotenent Olusegun Oba
sanjo a lansat in 1972 conceptul de 
„nigerianizare" a economiei. în esen
ță. conceptul are in vedere un com
plex de măsuri privind dezvoltarea 
armonioasă și independentă, bazîn- 
du-se pe forțe proprii, a întregii 
economii naționale.

în primul rind, guvernul a nego
ciat preluarea treptată a unei părți 
a acțiunilor companiilor străine și 
și-a consolidat controlul asupra pro
ducției de petrol prin administrarea 
acesteia de către Corporația petro
lieră națională nigeriana, hotă- 
rîndu-se să nu se mai acorde licențe 
de prospecțiuni nici unei societăți de 
peste hotare ; de asemenea, autori
tățile din Lagos au adoptat o 6erie 
de măsuri pentru dezvoltarea unei 
industrii petroliere si petrochimice 
proprii și crearea de specialiști au
tohtoni.

O nouă etapă în „nigerianizarea 
economiei" a fost inaugurată odată 
cu elaborarea celui de-al 3-lea plan 
cincinal de dezvoltare (1976—1980), 
care prevede trecerea altor 1 000 de 
întreprinderi străine în proprietatea

statului sau a unor întreprinderi ni- 
geriene. în vederea diversificării 
economiei se preconizează dezvol
tarea industriei siderurgice (com
plexul de la Ajaokuta va avea 
în final o. producție anuală de 
3.5 milioane tone otel), creșterea pro
ducției de ciment de la 400 000 tone 
pe an la 1.3 milioane tone, valorifi
carea superioară a imenselor resurse 
forestiere ale țării etc.

La începutul acestui an a fost lan
satei campania la scară națională „Să 
asigurăm hrana națiunii din surse 
proprii", care ișl propune îmbunătă
țirea condițiilor de viață la sate, re
nunțarea la importuri de bunuri 
alimentare de bază, asigurarea stabi
lității prețurilor. în sprijinul țăra
nilor, guvernul a sporit prețu
rile la achiziții pentru produse
le agrare și a acordat subvenții 
pentru procurarea de ingrășămin- 
te. De asemenea, au fost luate mă
suri pentru extinderea căilor de 
transport, a sistemelor de irigații, 
pentru construirea de silozuri, depo
zite frigorifice.

în realizarea proiectelor sale. Nige
ria acordă o deosebită atenție și co
laborării internaționale, în acest ca
dru inscriindu-se și relațiile priete
nești româno—nigeriene. Rodnicia 
conlucrării intre cele două țări, evi
dențiată in modul cel mai semnifica
tiv de vizita făcută în Nigeria la în
ceputul acestui an de tovarășul 
Nicolae Ceausescu. îsi găsește mate
rializare într-un șir de obiective rea
lizate in comun, ca. de pildă, impor
tantul complex de industrializare a 
lemnului de la Calabar.

După mai bine de cinci ani de la 
lansarea conceptului de „nigeriani- 
zare", succesele remarcabile obținute 
în industrializare, consecventa în a- 
plicarea măsurilor de sporire a pon
derii sectorului de stat în principa
lele sectoare economice, realizările 
pe plan social sint garanția înfăptui
rii proiectelor de viitor ale Nigeriei.

C. VARVARA

In seara zilei de 1 august. An
samblul „Făgărașul" a susținut 
un spectacol de gală la Nicosia. 
Cintecele și dansurile popu
lare românești au fost îndelung 
aplaudate de un numeros public, 
printre care personalități ale 
vieții politice și culturale ci
priote. diplomat! acreditați la 
Nicosia.

Cancelarul R. F. Germa
nia, Helmut Schmidt, cancelarul 
Austriei, Bruno Kreisky. și fostul 
prim-ministru al Suediei. Olof Palme, 
au avut. luni, o întilnire cu caracter 
particular la locuința de vacantă a 
lui Helmut Schmidt, de la Brahmsee. 
Un purtător de cuvint guvernamental 
vest-german a declarat că a fost con
tinuat schimbul de opinii cu caracter 
particular început la Bonn. în luna 
iulie.

Convorbiri iraniano-ior- 
daniene» Regele Hussein al Ior
daniei a revenit marți la Amman 
după vizita de patru zile întreprinsă 
în Iran. La Teheran, șeful statului 
iordanian a avut convorbiri cu șahin- 
șahul Iranului. Mohammad Reza 
Pahlavi Aryamehr. in probleme ce 
privesc relațiile dintre, cele două tari 
și alte chestiuni de interes comun.

PERU

Măsuri politice și economice 
preconizate de Partidul 
Socialist Revoluționar

LIMA 2 (Agerpres). — Partidul So
cialist Revoluționar din Peru se pro
nunță pentru o largă amnistie poli
tică. pentru ridicarea stării de urgen
tă și adoptarea de măsuri care să im
plice „o reală deschidere democrati
că" în viata politică internă a tării 
— se spune într-un comunicat dat 
publicității la Lima.

în legătură cu Adunarea Consti
tuantă. a cărei convocare a anuntat-o 
președintele tării, generalul Francis
co Morales Bermudez, pentru anul 
viitor, documentul evidențiază nece
sitatea ca în componenta acestui or
ganism guvernamental să fie incluși 
reprezentanți ai poporului peruan, a- 
leși prin vot universal.

Pentru redresarea economică a tă
rii. Partidul Socialist Revoluționar a 
propus adoptarea unui „program eco
nomic conjunctural". care să preva
dă. între altele, sporirea controlului 
de stat în economie si creșterea nive
lului de viață al maselor.

Ploi torențiale și inundații
Ploile torențiale care 

s-au abătut asupra 
părții de sud-vest a Po
loniei si care au durat 
două zile, fără întreru
peri, scad treptat in in
tensitate. Au fost eva
cuate aproximativ 500 
de familii. Numeroase 
obiective economice, 
lacuri de acumulare și 
instalata de îmbunătă
țiri funciare au fost 
distruse. Dimensiunile 
pagubelor pricinuite a- 
griculturii în această re
giune nu sînt evaluate 
încă.

Ploile torențiale care 
au căzut în ultimele zile 
au provocat mari inun
dații în landul Bavaria 
din R. F. Germania. 
Apele, care au ieșit din

matca lor. au inundat 
numeroase localități, in- 
tinse suprafețe agricole, 
păduri, zeci de kilome
tri de autostrăzi si căi 
ferate. A fost întrerup
tă circulația navelor 
fluviale de pasageri pe 
Dunăre. O situație deo
sebit de critică s-a 
creat în regiunea Augs
burg. unde timp de mai 
multe ore traficul fero
viar a fost întrerupt pe 
ruta Auasbura — Ulm.

Ploile care au căzut în 
ultimele zile asupra te
ritoriului Cehoslovaciei 
au făcut ca nivelul ape
lor unor rîuri să crească 
cu 1—3 metri. In unele 
regiuni a fost declarată 
stare de alertă în caz de 
inundații. Ploile care

în Europa
s-au abătut asupra Ce
hoslovaciei au fost în
soțite de viaturi puter
nice a . căror viteză a 
atins in unele locuri 100 
km pe oră.

Ploile abundente care 
au căzut in ultima vre
me in Austria au pro
vocat mari inundații si 
întreruperi de circula
ție. Au fost afectate în 
special zonele vestice 
ale tării. La Salzburg, 
nivelul Dunării a cres
cut cu 2 metri peste li
mita maximă de aver
tizare. Proporțiile pa
gubelor nu sint încă 
cunoscute, dar se aș
teaptă ca ele să alungă 
la citeva milioane de 
șilingi.

DE PRETUTINDENI
• „BELBOR" - MA

TERIAL EXTRADUR. ° 
venție, în curs de brevetare, 
aparținînd unui colectiv de oa
meni de știință din R.S.S. Bie
lorusă, rezolvă problema prelu
crării de Înaltă precizie a piese
lor din oțeluri călite. Este vor
ba de realizarea unui material 
extradur, denumit „Belbor", 
care poate fi comparat numai 
cu diamantul și prezintă calități 
superioare la acțiuni termice ri
dicate. „Belbor" este un mate
rial deosebit de prețios în in
dustria de prelucrare a metale
lor dure, consideră specialiștii 
sovietici. Cuțitele pe. care se 
aplică acest material sint de 
citeva ori mai rezistente la 
uzură decit cele cu plăcute ce
ramice.

• INIMĂ ARTIFI
CIALĂ. Prima inimă artifi
cială — care poate fi introdusă 
în toracele unui cobai — este 
testată, în prezent, la Institutul 
pentru hidrodinamică din Praga 
al Academiei cehoslovace de 
științe. Ea este constituită din
tr-o membrană din polimethil- 
metacrilat ; într-un minut — in
formează agenția C.T.K. — ea 
pompează 12—15 litri de singe, 
cu o frecventă de 150 pulsații in 
60 secunde.

• UN RECORD COS
TISITOR. „Dimineața, la 
amiază șl seara, danezii beau 
cafea, consumul fiind dublu față 
de al celorlalte țări de pe conti
nent. Pe cap de locuitor (luîn-4 
du-se in considerație chiar și. 
copiii) se consumă 12 kg de 
cafea pe an, ceea ce reprezintă 
un milion de saci (de 60 kg fie
care) — relatează ziarul „Bor- 
sen“. Pentru a satisface această 
plăcere cotidiană, se cheltuiesc 
anual două miliarde de coroane 
— sumă aproape egală cu chel
tuielile necesitate de importu
rile de autoturisme. O cifră 
care apasă greu asupra balanței 
comerciale" — conchide ziarul 
danez.

• ARHIVA DIN EBLA. 
Pe colina Tell Mardiqh. din Si
ria, arheologii a-u scos la lumi
nă ruinele orașului Ebla, care a 
fost fondat în urmă cu. 4 000 de 
ani. în palatul orașului a fost 
descoperit torsul unei statui pe 
care se află încrustată o inscrip
ție in scrierea cuneiformă babi
loniană. Ea Informează că prin
țul Sbbit-Lim, fiul regelui In- 
grish Kheb, a fost proclamat 
suveran peste Ebla. In alte două 
încăperi ale palatului a fost gă
sită arhiva regală, în care s-au 
păstrat aproximativ 1 600 de tă
blițe din argilă cu texte scrise 
cu caractere cuneiforme. Spe
cialiștii apreciază că tăblițele 
reprezintă o sursă de informare 
istorică de o inestimabilă va
loare.

• BIZONUL ELEC
TRONIC. în noul film „Bi
zonul alb" al producătorului de 
origine italiană Dino de Lauren- 
tiis, actorul Charles Bronson, 
bine cunoscut și publicului nos
tru, va înfrunta un animal fa
bulos. în acest scop. în studiou
rile respective a fost construită 
o adevărată minune tehnică : 
un bizon din oțel, acoperit de 
un material plastic de culoare 
albă, care imită pielea ; bizonul 
cîntărește două tone, iar coar
nele sale au 1,20 metri. Anima
lul se poate mișca datorită unui 
mare număr de „mușchi" elec
tronici, ochii i se rotesc în toate 
direcțiile, el poate alerga și 
scoate aburi pe nări ș.a. Pen
tru construirea bizonului elec
tronic, care va constitui „ctoul“ 
filmului, a fost nevoie de mai 
bine de două luni.

• IN CĂUTAREA O- 
RAȘULUI INCAȘ PAI
TITI. Două expediții urmează 
să părăsească Lima pentru a 
încerca să găsească urme ale 
fabulosului oraș incaș Paititi, 
unde, potrivit legendei, „stră
zile erau acoperite cu aur". 
Prima expediție este condusă de 
către Roberto Braganini, care va 
fi ajutat în cercetările sale de 
către Institutul de arheologie 
andină. Cea de-a doua este 
compusă dintr-un singur om : 
studentul japonez in medicină 
Yoshiharu Sekino, în. virstă de 
27 de ani, care va avea ghizi 
din rândurile indienilor mashko 
și machiguenga. Orașul Paititi 
ar fi situat în provincia Madre 
de Dios. în sud-estul Perului, 
sau în apropierea frontierei cu 
Bolivia. Numeroase expediții or
ganizate in aceste zone au ră
mas fără rezultat.

• REFUZ JUSTIFICAT, 
în unanimitate, municipalitatea 
orașului San Francisco a refuzat 
să acorde unui producător cine
matografic autorizația de a fil
ma o falsă sinucidere de la 
înălțimea faimosului pod „Gol
den Gate". Refuzul a fost moti
vat prin faptul că filmările res
pective ar putea să „inspire" pe 
candidații la sinucidere. Aceas
ta. cu atit mai mult cu cit in 
ultimii 40 de ani s-au sinucis 
aruneîndu-se de pe pod nu mai 
puțin de 666 de persoane.

• METEORITUL câzat 
sîmbăta trecută asupra Mada
gascarului continuă să suscite 
numeroase semne de întrebare. 
Contrar știrilor anunțate initial 
de unele agenții de presă, punc
tele de impact ale acestui corp 
extraterestru, care la contactul 
cu atmosfera s-a divizat in mai 
multe bucăți, nu au putut fi 
Identificate încă. Agenția de 
știri malgașă „Anta" a cerut 
persoanelor care ar ajunge să 
Ie localizeze să nu intervină în 
nici un fel în zonele respective 
„deoarece studierea elementelor 
extraterestre este de o impor
tantă capitală pentru știință". In 
lipsa unor probe precise, trans
mite A.F.P., „unii sînt de părere 
că ar putea fi vorba nu de un 
meteorit, d de o rachetă spa
țială care s-a dezintegrat in 
momentul intrării sale In atmo
sfera terestră".
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