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Fapte de vrednicie muncitorească 
în cronica întrecerii

Aspect din timpul vizitei

Tovarâșul Nicolae Ceausescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, a 
fâcut, în cursul zilei de miercuri, 
o vizită de lucru in Valea Jiului, 
pentru a analiza la fața locului, 
cu cadre cu munci de răspun
dere din economie, cu reprezen
tanți ai organelor locale de 
partid și de stat și ai oamenilor 
muncii, felul în care se acțio
nează pentru aplicarea hotărîri- 
lor celui de-al Xl-lea Congres al 
partidului în acest sector al in
dustriei noastre.

in această vizită, secretarul 
general ai partidului a fost în
soțit de .tovarășii Gheorghe 
Oprea, Gheorghe Pană, Iile 
Verdeț, Constantin Bâbălâu, mi
nistrul minelor, petrolului și geo
logiei.

La sediul Comitetului municipal de 
partid Petroșani, tovarășul Nicolae 
Ceausescu a avut o intilnire cu acti
vul de partid si de stat din acest mare 
bazin carbonifer al tării. Conducători 
ai unor mari exploatări miniere, mun
citori mineri fruntași în producție, 
activiști de partid au prezentat pe larg 
felul în care se îndeplinesc indicato
rii planului de extracție a cărbunelui, 
obiectivele fixate pentru dezvoltarea 
continuă, economică si socială, a lo
calităților Văii Jiului. S-a arătat că 
minerii de aici — detașament de 
frunte al clasei noastre muncitoare 
— au reușit in primele șapte luni ale 
anului să extragă, peste sarcinile 
planificate, o producție in valoare de 
peste 90 milioane lei, îndeplinindu-și 

astfel integral obligațiile fată, de toți 
beneficiarii din tară. A fost eviden
țiată. de asemenea, grila constantă a 
partidului, a secretarului său gene
ral. tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
pentru sporirea permanentă a gra
dului de mecanizare a lucrărilor din 
subteran, pentru asigurarea unor con
diții din ce în ce mai bune de mun
că si viată pentru cei ce extrag din 
adincuri ..plinea" industriei.

Cei care au luat cuvîntul au asi
gurat pe secretarul general al parti
dului că vor munci si în viitor cu 
aceeași dăruire pentru ca obiectivele 
puse in fata minerilor din Valea 
Jiului de Directivele privind actualul 
plan cincinal să fie nu numai înde
plinite. dar și depășite.

în continuarea vizitei, tovarășul 
Nicolae Ceausescu s-a intilnit cu re
prezentanți ai minerilor din Lupeni.

în semn de înaltă stimă si prețuire 
fată de activitatea sa neobosită pen
tru binele patriei și al poporului, 
pentru grija părintească fată de mun
ca si viata minerilor, particioantii la 
intilnire au ovaționat îndelung pe 
secretarul general al Partidului Co
munist Român, salutînd cu entuziasm, 
cu căldură prezenta sa în mijlo
cul lor.Din dialogul purtat a reie
șit hotărîrea minerilor din Lupeni 
de a nu precupeți eforturile pentru 
a furniza economiei naționale, la 
timo si la nivelul cerințelor econo
miei. cantităti tot mai mari de huilă 
si cărbune cocsificabil. prin mai buna 
organizare a muncii si producției; 
prin folosirea intensivă a tehnicii 
moderne cu care sint înzestrate acum 
exploatările noastre carbonifere, prin 
mai judicioasa folosire a. forței de 
muncă.

în același timp, secretarul general 

al partidului a fost informat despre 
existenta in întreprinderile din Lu
peni a unor neajunsuri în organiza
rea muncii, a unor abuzuri în aplica
rea legislației, precum si asupra 
unor deficiente din activitatea con
ducerilor unităților miniere.

în cadrul intîlnirii. secretarul ge
neral al partidului a expus pe larg 
politica partidului nostru de dezvol
tare generală a economiei naționale, 
a societății noastre socialiste, măsu
rile adoptate de Congresul al Xl-lea 
al partidului de creștere neîntreruptă 
a nivelului de trai al ponorului, pen
tru asigurarea unor condiții tot mai 
bune de muncă si Viată celor ce 
muncesc, hotărîrile privind perfec
ționarea conducerii si organizării ac
tivității de producție, lărgirea con
tinuă a democrației muncitorești. în

Adunarea populară 
de la Petroșani

în continuare. în Piața municipiului 
Petroșani a avut loc o mare adu
nare populară, la care au participat 
mii de mineri din întreaga Vale a 
Jiului, ingineri, tehnicieni, cadre de 
conducere, precum si mii de cetățeni 
din Petroșani si localitățile înveci
nate.

Adunarea a fost deschisă de primul 
secretar al Comitetului municipal de 
partid Petroșani, tovarășul Clement 
Negrut. care, exprimînd entuziasmul 
miilor de participanti. a salutat cu 
căldură prezenta secretarului gene
ral al partidului in mijlocul lor — 

acest context, tovarășul Nicolae 
Ceausescu a criticat sever organele 
de conducere ale unor unități minie
re. organele locale de partid și de 
stat pentru defecțiunile constatate în 
activitatea lor și a stabilit ca acestea 
să fie temeinic analizate si să se a- 
dopte măsuri energice pentru înlătu
rarea lor grabnică.

In dialogul purtat cu minerii din 
Lupeni, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și-a exprimat deplina încredere că a- 
cest important detașament muncito
resc al Văii Jiului își va organiza in 
cele mai bune condiții munca, va 
da dovadă de disciplină muncitoreas
că, va munci fără preget pentru a 
îndeplini în mod exemplar sarcinile 
de onoare ce îi revin in aproviziona
rea economiei naționale cu combus
tibil.

semn al grijii si atenției de care se 
bucură din partea conducerii partidu
lui. personal a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. importantul detașament 
al clasei muncitoare pe care il repre
zintă minerii din Valea Jiului.

Luând cuvîntul în cadrul adunării. 
Gheorghe Feier. directorul exploată
rii miniere Vulcan. Gheorghe Lițcan. 
miner șef de brigadă la exploatarea 
minieră din Livezeni. ing. Rodica Ta- 
tulici. director la întreprinderea „Vîs- 
coza“ din Lupeni. au dat glas bucu- 
(Continuare în pag. a III-a)

Bilanț rodnic 
pe șapte luni

• Oamenii muncii din industria Ca
pitalei au obtinut, în întîmpinarea 
apropiatei sărbători de la 23 August, 
un important succes, realizind su
plimentar in cele 7 luni ale anului 
o producție globală industrială în 
valoare de peste 1,9 miliarde lei și 
o producție marfă în valoare de 
peste 1,1 miliarde lei. Printre alte
le, aceste sporuri de producție se 
concretizează în 1660 tone mașini 
și utilaje tehnologice. 1250 tone la
minate, 1 000 tone țevi din oțel, mo
toare cu ardere internă și motoare 
electrice însumînd 35 700 CP și 
respectiv 12 500 kW, 5 800 mc pro
duse prefabricate din beton armat, 
700 tone materiale și elemente de 
construcții din mase plastice, 
721 000 mp țesături, 11 000 tone u- 
leiuri comestibile etc. Planul pro
ductivității muncii a fost depășit 
cu 2,7 la sută, aproape întregul 
spor de producție fiind realizat pe 
această cale. De asemenea, sarcini
le planului la export au fost de
pășite cu 10,4 la sută. (Dumitru 
Tircob).
• Oamenii muncii din unitățile 

economice ale județului Botoșani 
întimpină marea sărbătoare de la 23 
August cu noi realizări în produc
ție. îndeplinirea înainte de termen 
a sarcinilor de plan pe cele șapte 
luni ale anului a permis obținerea 
unui spor de producție de peste 70 
milioane lei.

• Oamenii muncii din industria 
județelor Dîmbovița și Buzău cin
stesc apropiata sărbătoare de la 23 
August cu un bilanț rodnic. Folo
sirea cu randament sporit a între
gului potential tehnic și uman s-a 
materializat la finele primelor 7 
luni din acest an în realizarea unei 
producții suplimentare evaluate la 
circa o jumătate de miliard lei — 
sumă care întrece substanțial an
gajamentul asumat pentru această 
perioadă. în perioada amintită spe
cialiștii unităților din cele două ju
dețe au introdus în fabricația cu
rentă mai bine de 600 produse noi 
sau modernizate, executate pe' baza

La ordinea zilei:
I R I G A T 11 L E!
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Cu toate mijloacele, pe suprafețe cit mai mari,
să asigurăm in permanență apă culturilor

Ploile din ultimele zile au fost folositoare, dar avînd 
un caracter local si fiind neuniforme nu au refăcut 
rezerva de umiditate din sol. In aceste condiții se cere 
ca în județele din sudul tării să continue fără răgaz 
irigarea culturilor. La această acțiune de mare răs
pundere trebuie mobilizate toate mijloacele, toate for
țele satelor. Pentru aplicarea la timp a udărilor și cu 
normele stabilite de Specialiști se cere. în primul rînd. 
ca toate sistemele de irigații să funcționeze în bune 
condiții. înoepind cu stațiile de pompare si terminând 
cu utilajele de distribuire a apei pe teren. De aseme

nea. se cere ca în toate unitățile agricole în care se 
face simțită seceta să se întroneze o disciplină fermă 
în ce privește aplicarea irigațiilor. Organele si organi
zațiile de partid, comandamentele locale si conducerile 
de unitătl au datoria să mobilizeze toate forțele de la 
sate la lucrările de irigații, să asigure un control per
manent la fata locului, astfel incit programele zilnice 
de udări să fie îndeplinite întocmai.

In rîndurile care urmează publicăm cîteva constatări 
privind funcționarea sistemelor de irigații în județele 
Mehedinți și Dolj.

MEHEDINȚI

Toate sistemele, mari sau locale 
trebuie să funcționeze din plin

In aceste zile. în multe unităti a- 
gricole din județul MEHEDINȚI se 
acționează pe multiple planuri pen
tru buna desfășurare a irigațiilor, 
pentru ca apa să ajungă cît mai re
pede la rădăcina plantelor. Am ur
mărit timp de o zi cum anume își 
fac datoria cei învestiți cu răspun
deri în acest domeniu. La coopera
tiva agricolă din Salcia, bunăoară, 
se muncea cu spor. Sub îndrumarea 
directă a specialiștilor, culturile sint 
irigate după un program judicios 
stabilit pe culturi și suprafețe, pe 
zile și ore. ..în această perioadă — ne 
spunea Constantin Bădița, președin
tele cooperativei agricole — irigăm 
cu prioritate porumbul pentru boabe 
în cultură succesivă. Avem o bună 
experiență în acest domeniu. Pe 

unor proiecte si tehnologii ce ma
terializează gîndirea tehnică pro
prie.
• în unitățile industriale ale Săla

jului. județ al cărui- ritm de dez
voltare se numără printre cele mai 
înalte din țară, se desfășoară o vie 
activitate creatoare, alimentată de 
dorința fiecărui colectiv de a întîm- 
pina cu realizări cît mai frumoase 
marea sărbătoare de la 23 August. 
Raportate planului la zi, depășirile 
însumează peste 62 milioane lei, cu 
44 la sută peste angajamentul 
asumat. Sporul de producție este 
concretizat, printre altele, in 12,7 
milioane cărămizi si blocuri cera
mice. zeci de tone de fire de bum
bac. mobilă si produse pentru in
dustria electrotehnică și electronică 
în valoare de peste 5 milioane lei. 
Calitatea produselor realizate de 
tinăra industrie sălăjeană a deter
minat lansarea a noi comenzi de 
către beneficiarii externi, ceea ce a 
facilitat depășirea prevederilor pla
nului livrărilor la export cu 9 mi
lioane lei valută. (Agerpres).

însemnate sporuri 
de productivitate

Colectivul Șantierului naval din 
Drobeta-Turnu Severin a obtinut 
pină acum însemnate succese pe 
linia modernizării producției, gene
ralizării tehnologiilor avansate de 
lucru. Ca urmare a aplicării. în 
practică a unor invenții si inova
ții. a valorificării inteligentei colec
tive, s-a trecut pe scară largă la 
modernizarea operației de vopsire 
a navelor, a lucrărilor de fasonare a 
tablelor si profilelor. Prin diferite 
acțiuni de modernizare a sporit 
substantial productivitatea muncii, 
care a făcut posibil ca în 7 luni ale 
anului să se obțină o producție su
plimentară de peste 34 milioane 
lei. (Virgiliu Tătaru).

Economii de metal 
prin reproiectare

La întreprinderea „Metalotehni- 
ca“ din Tîrgu Mureș. în ultima vre
me au fost revizuite tehnologiile de

terenurile pe care am aplicat 
anul trecut 4—5 udări am recol
tat 3100 kg boabe la hectar po
rumb din cea de-a doua cultură. 
Pînă acum, pe 250 ha cultivate cu 
porumb după orz s-au și aplicat 
două udări. începind de la 3 au
gust s-a trecut intens la aplicarea 
celei de-a treia udări". încă un 
lucru bun remarcat aici, la Sal
cia : s-au organizat schimburi de 
udători. astfel îneît sursa de apă 
din sistemul local să fie folosită 
integral pentru a se iriga si 200 ha 
cu lucernă. precum și 300 ha cu 
legume. La Gjrla Mare, Pristol și 
Gruia, conducerile cooperativelor și 
specialiștii se îngrijesc ca progra
mele de irigații să fie respectate 
întocmai. 

construcție a unor mașini textile la 
care unele repere metalice grele au 
fost înlocuite cu altele din mate
riale plastice de mare rezistentă. 
De asemenea, au fost supuse repro- 
iectării mai multe tipuri de mașini 
automate — de tricotat rectilinii, de 
cusut și surfilat, de tricotat băști, 
de încheiat ciorapi etc. — care, pe 
lîngă parametri calitativi superiori, 
au devenit mai ușoare, economl- 
sindu-se într-un singur trimestru 
peste 10 tone metal. (Agerpres).

Producție 
în continuă 
diversificare

Tînărul colectiv al întreprinderii 
de elemente pneumatice si aparate 
de măsură si control din Bîrlad a 
realizat în 7 luni o producție-mar- 
fă suplimentară evaluată la circa 
4.5 milioane lei, obținută în între
gime pe seama creșterii producti
vității muncii. în întîmpinarea 
marii noastre sărbători naționale, 
zilele acestea colectivul secției 
A.M.C. a obținut cel de-al 30-lea 
produs. Importantă este și realiza
rea unei game de 16 tipuri de 
micrometre de exterior, respectiv 
de la 25 ia 300 mm. (C. Lăluci).

Prin valorificarea 
deșeurilor

Perfecționarea fluxului tehnolo
gic la Combinatul de îngrășăminte 
chimice Valea Călugărească a con
dus la ridicarea valorii materiei 
prime transformate în produse fi
nite. Edificator este faptul că. în 
prezent, mai mult de 30 la sută din 
cantitatea totală de materie primă 
utilizată aici o constituie deseurile 
sub formă de substanțe active si 
alte materiale. Bunăoară, prin uti
lizarea la obținerea sulfatului de 
sodiu a fosfogipșului. în acest an 
s-a obtinut. peste prevederi si în 
condițiile reducerii aproape la ju
mătate a cheltuielilor de fabrica
ție. o producție de sulfat de sodiu 
estimată la 22 000 tone. (Agerpres).

în județul Mehedinți ar putea fi 
însă irigate suprafețe mult mai 
mari. O parte însemnată din lu
crările marelui sistem de irigații 
Crivina-Vînju Mare au fost termi
nate. Si. totuși, unele instalații nu 
funcționează. Pe multi kilometri de 
conducte apa nu poate curge. Ca 
urmare. în județul Mehedinți nu se 
îndeplinesc programele de irigări. 
Iată cîteva date. La nivel de ju
deț s-a prevăzut initial să se facă 
prima udare pe 11 515 ha. dar s-a 
fâcut numai pe 6 513 ha a doua 
udare — pe 1 685 ha din 7 080 pla
nificate. iar a treia udare — nu
mai pe 1 200 ha din cele 7 080 sta
bilite în program. De ce ? Trus
tul de construcții pentru îmbună
tățiri funciare din Craiova a întîr- 
ziat mult lucrările pe acest mare 
șantier. Chiar si acolo unde lucră
rile au fost terminate, nu s-a pu
tut iriga din plin, deoarece au a- 
nărut o serie de defecțiuni la sta
țiile de pompare, pe canalele de 
aductiune. Constructorul ar trebui 
să înlăture neîntirziat defecțiunile 
ivite, dar nu se nreq «răbeefe.
(Continuare in pag. a III-a)

Imagine de la adunarea populară
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Descoperiri 
arheologice

Specialiștii de Ia muzeul din 
Vaslui și institutele de resort 
din București și Iași au făcut, 
în ultima vreme, însemnate 
descoperiri. Astfel, la Ripiceni, 
pe un șantier arheologic, s-au 
găsit, între altele, fildeși, mo
lari, alte oase de mamut și ri
nocer păros, ca și urmele unui 
atelier de prelucrare a silexu
lui. într-o altă zonă, în satul 
Lozna, s-a identificat o așeza
re dacică, găsindu-se. totodată, 
resturile unor construcții din 
lemn, fragmente ceramice și un 
pavaj de piatră — toate atestînd 
continuitatea poporului nostru 
pe acește meleaguri, în același 
județ se continuă cercetările 
arheologice și în raza comune
lor Dersca și Mitoc.

Noi 
„locatari" 
în munții 
Vrancei
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îngră- 
femei, 
ofere 
cercei 
Totul
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La Cheile Tișiței. județul 
Vrancea, pe locuri stincoase și 
mai puțin călcate de picior de 
om, a fost semnalată, pentru 
prima dată pe cuprinsul jude
țului, de către specialiștii mu
zeului de științele naturii din 
Focșani, prezența unei familii 
de păsări rare. Este vorba de 
doi „fluturași de stincă", despre 
care se presupune că au venit 
din zona Cheilor Bicazului. Noii 
locatari din munții Vrancei au 
fost înscriși pe lista speciilor de 
păsări declarate monumente ale 
naturii. In ordinea înregistrării 
figurează pe locul al zecelea. 
Ocrotiți-i !

Sesam, 
deschide-te!

întîmplarea s-a petrecut pe 
una din străzile Brașovului. Mai 
multi amatori de curiozități și 
mai ales de chilipiruri se 
mădeau în jurul unei 
care abia prididea să-și 
marfa: inele, lănțișoare, 
și chiar brățări din aur. 
se vindea pe principiul „văzut, 
plăcut, cumpărat". Vînzătoarea 
se grăbea. Un cumpărător mai 
cusurgiu decît ceilalți, i-a cerut 
să-i vîndă ceva mai de soi, mai 
de pe fundul sacoșei. Și cînd 
să caute ea marfa cerută, • șă 
vezi și să p.u.ci^zi, jș-ap .țntprăș- 
ttat pe jos .nu mai puțin de 
1,250 kg de bijuterii. Faptele'au 
arătat pînă la urmă că Ileana 
Dunăre, din Cluj-Napoca, se în
deletnicea în stil mare cu un 
comerț ilicit de bijuterii. Se în
țelege că autoarea a fost reți
nută pentru a da explicații de 
unde a reușit să aducă pe piață 
atitea metale lucitoare. Doar 
lo«ul comorii din poveste îl știa 
numai Ali-Baba...

Nu vă jucați 
cu focul!

Gheorghe Ionescu, lucrător la 
întreprinderea de industrie lo
cală „Precizia" din București, 
s-a apucat să facă lucrări de 
vopsitorie intr-un loc închis _ al 

. fabricii. în timpul lucrului a în
ceput să fumeze. S-a gindit — 
ca și in alte dăți — că aricit

țigară n-are nici o pu
pe negindite, țigara a- 
a declanșat insă o flă- 
de la care i s-au aprins 
unele materiale din jur,
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de multe gaze s-ar degaja, 
simplă 
tere...
prinsă 
căruțe 
repede ___
apoi hainele, apoi... Intervenția 
medicilor a jost inutilă.

Rugăminte
„Mă numesc Ion Arsene. do

miciliat in comuna Poenari — 
Muscel, județul Argeș. Poate 
că unul din cititorii rubricii 
„Faptul divers" poate îmi dă vreo 
veste la rugămintea pe care o 
adresez pe această cale". Despre 
ce fel de rugăminte este vorba 7 
Sus-numitul este membru al an
samblului artistic al întreprin
derii miniere din Cîmpulung. în 

' ziua de 3 iulie, ansamblul a sus
ținut un frumos și aplaudat 
spectacol artistic. în poenita de 
un pitoresc inedit a cabanei 
„Voina". La plecare, el. si-a ui
tat, din grabă, o sacoșă în fața 
cabanei. în sacoșă se aflau cos
tumul national si fluierele la 
care Ion Arsene cîntase și incîn- 
tase publicul. „De atunci și pînă 
acum am căutat peste tot. am 
întrebat multă lume, dar n-am 
reușit să dau de urma sacoșei". 
Poate de acum încolo.

Verificat
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si instruit»
în cadrul secției de sifonărie 

a cooperativei de consum din 
Năsăud (gestionar — loan Pa- 
velea) organele de control au 
constatat o lipsă de citeva zeci 
de mii de lei. De unde si pînă 
unde o lipsă atît de mare din... 
apă si bioxid de carbon 7 Ex
plicația : cele două elemente — 
apa si bioxidul de carbon — 
s-au combinat cu al treilea, si 
anume slaba pregătire profesio
nală a gestionarului, complet 
străin de modul in care tre
buiau întocmite facturi, chitan
țe. avize de expediție a amba
lajelor etc., etc. într-un cuvint 
— neglijentă in serviciu, din 
necunostintă de cauză. Si cînd 
mai citești in procesul verbal 
de revizie că ..gestionarul a fost 
verificat si instruit din punct de 
vedere profesional si tehnic", 
parcă-ti vine să le zici contro
lorilor si dascălilor săi : ..Putin 
mai multă seriozitate nu strică".

Rubricâ realizata de
Gheorghe GRAURE
cu sprl|inul corespondenților 
„Scînteii"
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MUNCILE A GRICOLE
Șl MUNCA POLITICO-EDUCATIVĂ 

strins împletite prin obiectivul comun: 
0 RECOL TĂ BOGA TĂ !

Pretutindeni, lucrătorii ogoarelor 
îsi intensifică eforturile pentru a face 
la timp multiplele lucrări de sezon, 
pentru a da viată mobilizatorului o- 
biectiv pus in fata lor de recentul Con
gres al țărănimii — obținerea unei 
recolte superioare nivelului record 
atins anul trecut. Cum răspunde ce
rințelor specifice ale acestei „cam
panii de vară" activitatea politico- 
ideologică desfășurată de organele si 
organizațiile de partid de la sate 7 
Iată întrebarea căreia ne-am propus 
să-i aflăm răspuns într-un raid-an- 
chetă întreprins în mai multe comu
ne ale județului Vaslui.

Avem în fată planurile de acțiuni 
a numeroase consilii comunale de 
educație politică si cultură socialistă. 
Prima constatare : în miezul confe
rințelor. dezbaterilor, simpozioanelor, 
al altor acțiuni programate în această 
perioadă se află problemele de ma
joră însemnătate ale actualității po
litice. Astfel, în comuna Tăcuta 
sînt prevăzute dezbateri referi
toare la principalele sarcini care 
decurg pentru locuitorii acesteia din 
documentele Congresului țărăni
mii, la recentele hotăriri de par
tid și de stat privind reeducarea 
prin muncă a tinerilor, contribuția 
tării noastre la buna desfășurare a 
reuniunii general-europene de la 
Belgrad. în comuna Bunești-Averești 
sînt programate seri de întrebări și 
răspunsuri privitoare la programele 
de măsuri pentru creșterea nivelului 
de trai al ponorului, la concepția 
partidului nostru despre securitatea 
si cooperarea europeană. în aceleași 
comune, ca si in altele, o serie în
treagă-de manifestări vizează culti
varea în rindurile tineretului a dra
gostei pentru muncă, a spiritului de 
ordine si disciplină, formarea lor ca 
buni gospodari : se evidențiază în 
acest sens o serie de dezbateri des
pre muncă (comunele Drînceni. Tă
cuta. Zorleni). despre etică si echita
te. despre cinste si păstrarea avutu
lui obstesc (comunele Bunești-Ave- 
rești. Banca etc.). Variate acțiuni 
si-au propus să popularizeze per
spectivele dezvoltării agriculturii so
cialiste — asa cum au fost ele jalo
nate la recentul Congres al țărăni
mii — realizările si perspectivele 
agriculturii vasluiene. Așadar, peri
oada „campaniei de vară" nu consti
tuie un moment de pauză în activi
tatea politico-ideologică : si în acest 
răstimp, ca în oricare altul din an. ea 
continuă cil aceeași intensitate, adec- 
vîndu-și formele si mijloacele la ce
rințele acestor zile — desigur, cu 
preocuparea majoră ca desfășurarea 
sa să nu stingherească cu nimic mer
sul lucrărilor agricole.

' Mai mult decît atît : centrul mun
cii de educație s-a deplasat acum 
pe ogoare, acolo unde in lupta 
pentru piinea viitoare a țării me
canizatori și cooperatori îsi consa
cră întreaga lor energie si capaci
tate realizării unor lucrări agricole 
de calitate, in timpul optim. Astfel, 
în toate comunele județului, mem
brii birourilor comitetelor comunale 
de partid au fost repartizați pe punc
te de .lucru și formații de muncă 
cu sarcina de a organiza si conduce 
direct activitatea politico-educativă 
de intensă mobilizare a oamenilor 
muncii. Numeroși interlocutori — 
primari, secretari de partid, adjuncți 
ai acestora, pe care i-am întîlnif pe 
cimp — organizează în .pauzele 
de masă ori după încheierea pro
gramului discuții privitoare la
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DÎMBOVIȚA: Se dezvoltă bazele turistice

’ — Cabanele, motelurile și popa
surile turistice, ca de altfel întrea
ga bază de turism din județul Dîm
bovița — ne informează directorul 
oficiului, tovarășul Petre Staicu — 
sînt cuprinse intr-un amplu pro
gram de dezvoltare și modernizare. 
In acest an vor fi date in exploa
tare la Peștera hotelul și restau
rantul cu 6 niveluri, care vor oferi 
turiștilor prezenți pe platoul Bucegi 
177 locuri în hotel și 408 locuri în 
restaurant. La Tîrgoviște și Moreni, 
O.J.T. Dîmbovița construiește alte 
două hoteluri, iar la Pucioasa, pe 
faleza lacului de acumulare, vor in
tra în exploatare la sfîrșitul acestui 
an un nou restaurant și spații de 

evenimentele actualității politice 
interne și internaționale ; după 
cum acest răstimp este utilizat 
și pentru reliefarea însemnătă
ții folosirii cu maximum de ran
dament a timpului de lucru, a re
coltării fără pierderi a păioaselor. a 
executării unor arături de bună ca
litate pentru insămîntarea culturilor 
succesive etc.

Gazetele de perete portabile sînt 

• Propagandă vie, concretă - pe teren, în mij
locul oamenilor • Cînd toate pîrghiile educației 
comuniste intră în acțiune • Și cînd se uită că 

prașilele se fac înaintea secerișului...

însemnări din comunele județului Vaslui

un alt mijloc de a atrage atenția oa
menilor asupra evenimentelor poli
tice ale zilei, ca si a obiectivelor si 
termenelor stabilite pentru încheie
rea campaniei, asupra mersului re
coltării. Iată, la tarlaua Giurcani a 
C.A.P. Găgești. această gazetă por
tabilă avea afișat, in ziua raidului 
nostru, ziarul cu expunerea tova
rășului Nicolae Ceausescu la Con
gresul consiliilor oamenilor mun
cii. precum si o sinteză privind ho- 
tărîrile Plenarei t.C. din 28—29 iunie 
a.c. si un articol intitulat „Recoltarea 
cerealelor si insămîntarea culturilor 
succesive în flux continuu". Erau 
prezentate aici stadiul recoltării griu
lui in propria unitate, cantitățile ob
ținute la hectar ; erau evidențiați 
mecanizatorii harnici, după cum erau, 
cu asprime, criticate o serie de ne-

AGENDĂ CETĂȚENEASCĂ
CRAIOVA:

Apartamentul 25000
Ca urmare a preocupărilor susți

nute ale organelor locale da partid 
si de stat, privind sporirea continuă 
a fondului de locuințe, in pas cu 
dezvoltarea vertiginoasă economico- 
socială a orașului, au fost create 
condiții ca aproape jumătate din 
populația Craiovei de astăzi să lo
cuiască în apartamente noi, con
fortabile. Brazda lui Novac, Ca
lea Buourestiului. Piața Gării. Cra- 
iovita Nouă, Calea Severinului. Va
lea Roșie. 1 Mai. Rovine si 23 Au
gust — iată modernele cartiere din

RM. VÎLCEA:

Cel mai mare magazin de mobilă din țară
Rețeaua comercială a municipiu

lui Rm. Vilcea s-a îmbogățit cu o 
nouă unitate reprezentativă. Este 
vorba despre magazinul de mobilă 
deschis recent in centrul orașului.

cu pînze,
Pucioasa, 
recoman- 

afecțiunile

cazare pentru 100 de turiști, nume
roase mijloace de agrement, printre 
care vaporașe, bărci 
jocuri distractive.

în stațiunea balneară 
apele sulfuroase sint
date nu numai în ____,____
reumatologice, ci și în cele ale sis
temului nervos, în afecțiunile vas
culare, respiratorii, ginecologice. 
Stațiunea balneară din Pucioasa, 
grație aceluiași program de dez
voltare. dispune în prezent de apa
ratură modernă de tratament. (Con
stantin Soci).

în fotografie : hotelul „Dîmbo
vița" din Tîrgoviște. 

a.iunsuri în organizarea muncii — exe
cutarea unor reparații necorespunză
toare la combine, nerealizarea vitezei 
de lucru planificate etc.

Un real ecou în conștiințe au arti
colele cuprinse în foile volante edi
tate de fiecare comitet comunal de 
partid. Asa cum le arată si numele, 
ele constituie o adevărată „Tribună 
a satului", în care sint oglindite cu 
operativitate cerințele si preocupă

rile prioritare înscrise pe agenda de 
lucru a organelor locale de partid si 
de stat ; sînt explicate, totodată, pe 
înțelesul oamenilor cele mai recente 
documente si măsuri adoptate de 
partid si de stat. In comuna Zorleni, 
de pildă, ou ajutorul foii volante au 
fost popularizate cu promptitudine 
măsurile programului de creștere a 
nivelului de trai, lămurindu-se te
meinic cooperatorilor si mecanizato
rilor că propriile lor interese de ri
dicare a standardului de viată impun 
o muncă susținută, disciplinată pen
tru realizarea unor producții sporite 
la hectar, pentru stringerea si depo
zitarea grabnică a recoltei in hamba
re. pentru insămîntarea culturilor 
succesive. Folosind grafice, calcule 
economice grăitoare, asemenea foi 
volante constituie un îndemn la va

Craiova, al căror număr de aparta
mente a aiuns în aceste zile la 
25 000. în acest an. cel mai bogat 
din întreaga perioadă a construcției 
socialiste, lucrătorii trustului craio- 
vean a'u de executat 5 437 de apar
tamente. ■ lată-- de ce într-o recentă 
plenară a comitetului 'județean de' 
partid s-au stabilit noi măsuri me
nite să conducă la impulsionarea rit
mului pe șantierele de locuințe, unde 
nlnă la această dată au 1'ost .predate 
la cheie peste 1 000 de apartamente. 
(Nicolae Băbălău).

Magazinul — cel mai mare din țară, 
dispune de o suprafață utilă însu- 
mlnd aproape 3 000 mp — constitute 
o noutate în sistemul comercial, 
fiind de altfel unitate-etalon în ca
drul Ministerului Comerțului Inte
rior. Unitatea oare un fagure ' de 
miere, fiecare in parte etalînd un.a 
dintre cele 120 de garnituri de mo
bilă. executate in funcție de gradul 
de confort al tuturor categoriilor de 
locuințe construite în Rm, Vîlcea.

Magazinul oferă de asemenea ti
puri noi de servicii me care le soli
cită cetățenii. După Jalegerea mobi
lei. cetățeanului ii sint asigurate 
transportul si montarea acesteia di
rect la locuință. Totodată, in cazul 
unor preferințe pe care magazinul 
nu le poate satisface imediat, s-a
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INTEGRAREA ÎN COLECTIV PRESUPUNE MAI MBIT 
DECÎT ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI DE MUNCĂ

în societatea noastră, oricine are 
dreptul și îndatorirea legală să desfă
șoare, incepind de la virsta de 16 
ani pînă la pensionare, o muncă utilă 
societății.

După cum este cunoscut. în vederea 
organizării, corespunzător cerințelor 
actuale, a recrutării, calificării si re
partizării forței de muncă pe sec
toare de activitate și in profil teri
torial. precum și în scopul stabilirii 
măsurilor necesare pentru asigurarea 
integrării sociale a tuturor persoane
lor apte de muncă, neîncadrate în 
producție, au fost adoptate, in urmă 
cu opt luni. Legea privind recru
tarea și repartizarea forjei de muncă 
și Legea privind încadrarea intr-o 
muncă utilă a persoanelor apte de 
muncă. In timpul scurs de la adop
tarea acestor acte normative, cetățeni 
de diverse profesii din toate colturile 
tării ne-au adresat scrisori prin care 
relatează fapte privind încadrarea 
în diferite întreprinderi și instituții a 
zeci si zeci de persoane ; totodată, ei 
dezvăluie cazuri de persoane apte de 
muncă ce se sustrag de la obligația 
de a desfășura o activitate utilă, iau 
atitudine combativă fată de manifes
tările de parazitism social. Un cititor 
din municipiul Iași, ca să dăm doar 
un singur exemplu, ne-a scris recent 
despre situația unor persoane care, 
din motive nejustificate. nu lucrau 
nicăieri. în urma intervenției oficiu
lui forței de muncă din cadrul direc
ției județene pentru probleme de 
muncă și ocrotiri sociale, căreia re
dacția i-a trimis sesizarea. Dumitru 
Babeciuc, de profesie conducător 
auto. Dumitru Colac, zugrav-vopsitor 
și Mlhai Buiceanu au fost repartizați 
și încadrați in muncă la întreprinde
rile forestieră de exploatare și trans
porturi, de gospodărie comunală și 
construcții și, respectiv, întreprinde
rea pentru colectarea și valorificarea 
ambalajelor din Iași.

Pornind de la asemenea semnale 

lorificarea declină a rezervelor de 
creștere a producției agricole.

Un rol însemnat dobindesc în a- 
ceastă perioadă stațiile locale de ra- 
dioficare. Asa cum am constatat 
la Murgeni. prin emisiunile radiofo
nice se asigură o informare politică 
operativă asupra evenimentelor, se 
întreține viu spiritul de întrecere 
între 'formațiile de lucru. Astfel, emi
siunea „Buletinul zilei" anunța ope
rativ stadiul recoltării, precizind în
tinderea suprafețelor recoltate de 
fiecare mecanizator, criticind neajun
surile în realizarea unui flux con
tinuu.

Din păcate, o atare preocupare 
susținută . pentru problemele muncii 
politico-educative nu am întîlnit pre
tutindeni. La Dumesti. de pildă. în 
întreaga perioadă de vară sînt pro
gramate doar 9 acțiuni — cele mai 
multe cu caracter artistic — si o 
singură expunere pe o temă politică 
de actualitate. în alte locuri 
predomină conferințele, expunerile, 
în detrimentul activităților vil. atrac
tive. de comunicare directă cu oame
nii muncii. Nici operativitatea reali
zării manifestărilor politico-educati
ve nu este în toate cazurile cea do
rită. La Costești. de pildă. în plină 
campanie de recoltare a griului, foaia 
volantă îsi mai îndemna încă citito
rii să iasă cu toții la... prăsit.

Am stăruit asupra acestor neajun
suri tocmai pentru a sublinia o dată 
mai mult necesitatea ca organizațiile 
de partid de la sate să-si sporească 
eforturile pentru a asigura muncii 
nolitico-ideologice profunzime, ope
rativitate si combativitate. în măsu
ră să-i amplifice forța de înrîurire a 
conștiințelor.

Silviu ARDELEANU 
Crăciun LALUCI

instituit sistemul de comenzi preala
bile, Unitatea obligindu-se să împli
nească orice fel de cerere. într-un 
timp scurt. (Ion Stanciu).

IAȘI;

Cetățenii 
r pentru cetățeni

La Iași, Pașcani, Hirlău și Tîrgu 
Frumos — acțiunea de înfrumusețare 
și bună gospodărire s-a soldat pînă 
în prezent cu rezultate deosebite. 
Numai în municipiul Iași, spre exem
plu, s-au realizat de la începutul a- 
nulul lucrări patriotice în valoare de 
peste 270 milioane lei. între altele.
S-au construit și reparat 113 000 
metri pătrați de străzi și trotuare, 
s-au amenajat încă 136 hectare de 
spații verzi. îndeosebi in noile car
tiere „Alexandru ce! Bun" și „Mircea 
cel Bătrân", s-au extins și moderni
zat zonele de agrement de la lacu
rile l.Ciric", dealul „Repedea", Pă
durea „Breazu" etc.

La Pașcani, cetățenii au lucrat cu 
multă dăruire în sistemul intr-aju
torării între ei eu materiale și mun
că, pentru a ridica nivelul gospodă
resc edilitar al fiecărui cartier, stra
dă si bloc. Astfel, au lucrat peste 
200 000 de ore muncă patriotică la 
modernizarea străzilor Moldovei, 
Ștefan cel Mare. Dragoș Vodă, la 
construcția spitalului unificat, la în
treținerea parcului muncitoresc și la 
alte obiective de interes general. 
Aici angajamentul anual de a se re
aliza lucrări voluntar-patriotice în 
valoare de 350 milioane lei, a și fost 
îndeplinit. (Manole Corcaci).

ale opiniei publice, am urmărit, de 
curind. in județul Galati, modul în 
care se aplică prevederile celor două 
legi, menționate mai sus. ce rezul
tate s-au obținut pînă in prezent, 
cum trebuie acționat in continuare 
pentru, a spori eficienta activității 
organismelor investite cu traducerea 
în practică a normelor legale respec
tive. Din capul locului trebuie evi
dențiat faptul că întreaga activitate 
de aplicare a acestor legi se desfă
șoară sub directa conducere a orga

La Galați, aspecte ale recrutării și calificării forței 
de muncă

nelor si organizațiilor de partid, a 
comitetului județean de partid.

— Aceste acte normative — ne-a 
spus tovarășul Leonard Constantin, 
secretar al Comitetului județean Ga
lați al P.C.R., asigură cadrul cores
punzător sporirii forței educative a 
colectivelor de muncă, stimulează for
marea unei opinii de masă împotri
va traiului parazitar, a realizării de 
cîștiguri pe alte căi decît prin mun
că. a abaterilor de la legalitate. Co
mitetul județean de partid a inițiat 
un program concret de măsuri pen
tru mai buna valorificare a tuturor 
posibilităților de calificare existente 
in unitățile socialiste de pe raza ju
dețului, pentru creșterea răspunderii 
față de integrarea mai rapidă in co
lectivele de muncă și stabilizarea 
pe posturi a celor repartizați in 
condițiile acestei legi. La ase
menea acțiuni au fost antrenați toți 
activiștii de partid, consiliile oameni
lor muncii, organizațiile de sindicat 
și de tineret din unitățile socialiste, 
celelalte organizații de masă si ob
ștești. care, știut este, prin lege au 
îndatorirea să desfășoare o activitate 
educativă permanentă. în scopul re

Zestrea comercială a orașului Moinești s-a îmbogățit 
cu un nou magazin — „Select" ,

Alegerea stațiunii de cură 
balneoclimatică impune 

obligatoriu avizul medical
După cum se știe, există indicații ca persoanele care vin în sta

țiunile balneoclimatice să se prezinte la medicul de aci cu recomanda
rea medicală pentru trimiterea la tratamentul balneoclimatic și cu fișa 
medicală completată „Ia zi". Care este scopul acestei indicații și ce 
riscuri pot apărea dacă nu este respectată ? L-am solicitat pe prof. dr. 

să facă unele precizări în acest sens.docent TRAIAN DINCULESCU
— Eficienta unei cure începe din 

momentul alegerii stațiunii respec
tive. al recomandării curei balneare 
făcute fiecărui bolnav în parte. A- 
ceasta. pentru că tratamentul trebuie 
individualizat în funcție de boala si 
de stadiul acesteia, de vîrstă. de 
temperament etc. Este total neindi
cat ca o persoană suferindă sau a- 
parent sănătoasă să îsi aleagă pen
tru concediul de odihnă o cură 
într-o stațiune balneoclimatică după 
sfatul unor colegi sau prieteni, care 
s-au „simțit minunat" pe litoral, la 
Olănești. Borsec. Slănic Moldova, 
Herculane, ori in altă parte. în a- 
cest caz există riscul ca un bolnav 
cardiovascular, hipertensiv, care a 
avut un infarct, o angină pectorală 
ori tulburări renale, o hepatită ina- 
parentă ori o stare de oboseală ner
voasă etc. să isi agraveze starea de 
sănătate. Țin să precizez că. in cei 
peste 40 de ani de specialitate în 
balneologie, am asistat la multe reu
șite atunci cînd s-au respectat indi
cațiile. Bolnavi care se considerau 
infirmi au fost recuperați si redati 
vieții active. Dar am avut prilejul 
să constatăm si drame. în cazul ce
lor care nu au tinut seama de indi
cațiile medicale si. mai ales, de con- 
traindicatii. Sînt imprudente care se 
pot solda cu urmări din cele mai 
grave.

— în concluzie, ce recomandați 7
— Recomandarea noastră este ca, 

în scopul eficientei curei balneocli
matice pe care dorește să o facă cel 
interesat să se adreseze medicului 
care l-a avut în tratament pentru a 
i se face un examen medical foarte 
serios și cit mai complet.

Pentru ca o cură balneară să fie 
eficientă, stațiunea trebuie aleasă cu 
toată grija. Răspunderea este atit a 
persoanei care solicită, cit si a me
dicului care recomandă. Este nece
sar să se acționeze deci în două di
recții : a) educarea suferinzilor. în 
sensul că nu trebuie să plece intr-o 
stațiune de cură fără a fi examinați, 
în prealabil de către medic si b) 
medicii care fac trimiteri la trata
ment să cunoască bine instrucțiu
nile elaborate de Ministerul Sănătă
ții în colaborare cu Institutul de 
medicină fizică, balneoclimatologie 
si recuperare medicală, care repre
zintă pentru medicii de toate spe
cialitățile un veritabil instrument de 
lucru. Tabelele cu indicații și con
traindicata pentru fiecare stațiune 
în parte si pentru fiecare fel de boa
lă au fost elaborate de către medici 
de toate specialitățile si ele se refe
ră la recomandări diferențiate pen
tru adulti Si pentru copii. Există 
deci o bază foarte serioasă în acest 
instrument de lucru pentru trimite
rea la tratament pe criterii riguros 
științifice si nu pe recomandări tu

educării persoanelor în cauză, al for
mării unei noi atitudini față de 
muncă și al respectului principiilor 
eticii și echității socialiste. Decadal 
analizăm în secretariat cum se aduc 
la îndeplinire măsurile stabilite, cum 
se aplică și se respectă prevederile 
legii.

Așa cum ne-am putut convinge, 
imediat după apariția celor două legi, 
direcția pentru probleme de muncă si 
ocrotiri sociale, cu sprijinul consiliu
lui de control muncitoresc, a proce- > 

dat la popularizarea în întreprinderi, 
instituții, cartiere, comune a norme
lor cuprinse în acestea, la explicarea 
conținutului lor. a Importantei pe 
care o au. Odată cu intrarea in vi
goare a legii, numeroase persoane 
s-au prezentat 'la oficiile forței de 
muncă pentru luare în evidentă in 
vederea repartizării în muncă ori au 
solicitat direct la diverse unități so
cialiste încadrarea în muncă. Altele 
au fost identificate cu sprijinul orga
nelor locale de stat, primind ajutorul 
necesar pentru a fi plasate în muncă. 
Aceasta a permis ca sute de persoane 
care se încadrau în prevederile legii 
să .fie repartizate și integrate în dife
rite colective de muncă.

Pe parcursul' investigațiilor noastre 
am constatat însă că în urtele cazuri 
trece un timp cam mare de la emi
terea repartiției pînă la angajare. De 
pildă. Măricel Dumitran. Neculai 
Șerban. Gheorghe Diaconu. Ionel Sta
fie. repartizați la întreprinderea me
canică navală Galati, și respectiv, la
minorul de tablă, unităti care au 
mare nevoie de forță de muncă, de 
săptămîni de zile se aflau tot în curs 
de îndeplinire a formalităților de în

ristice ori subiective, cum din pă
cate mai Înțeleg unele persoane să 
îsi aleagă stațiunea pentru conce
diul de odihnă si tratament.

— Și dacă totuși bolnavii nu se 
prezintă în stațiune cu recomanda
rea și cu fișa medicală completă 7

— Persoanele care procedează in 
acest fel riscă mult. Anume, să fi 
făcut o deplasare inutilă. medicul 
din stațiune .stabilind că este con
traindicat pentru cura de aici si că. 
prin urmare. în interesul sănătății 
celui venit în stațiune, nu i se poate 
face tratament balneoclimatic. Dacă 
pacientul încearcă yn tratament „pe 
cont propriu" riscă foarte mult ca 
acest tratament să nu fie eficient și 
să se întoarcă acasă cum s-a dus. în 
cel mai fericit caz. Dar se poate în
tâmpla ca starea lui de suferință 
să se înrăutățească si să se ducă de la 
cură... direct in spital. Pot spune 
că avem si cazuri de acest fel.

— După cum se Știe, in stațiuni 
vin adesea si copii împreună cu pă
rinții care au recomandarea medi
cului. Cum trebuie procedat în a- 
cest caz 7

— Și copiii pot să aibă o suferință. 
Nu toți copiii sînt perfect sănătoși. 
Ei pot avea o hepatită anicterică. 
inaparentă. o suferință renală ne
depistată, o boală infectioasă etc. care 
să le contraindice consumul unor 
ape minerale, băile ori expunerea 
la soare prelungite. Copiii veniti in 
stațiune trebuie considerați ca și 
adultli : să li se stabilească de la 
început, prin trimiterea la cură, 
contraindicatiile. pentru că altfel pot 
apărea unele accidente nedorite la 
copil, ca si la adulti. Desigur, copiii 
pînă la virsta de 16 ani trebuie exa
minați. înainte de plecarea la cură, 
de către rețeaua de specialitate, res
pectiv de către pediatru, chiar dacă, 
aparent, copilul ar putea fi consi
derat. de părinți ca foarte sănătos.

— Ce obligații revin,rețelei sani
tare 7

— Tabelele cu indicații si contra
indicata pentru trimiterea la cură 
elaborate de Ministerul Sănătății și 
Institutul de medicină fizică, bal
neoclimatologie si recuperare medi
cala au fost alcătuite tocmai pentru 
a sprijini toate celelalte specialități 
medicale în alegerea adecvată a 
stațiunii balneoclimatice. De aceea, 
fiecare medic din rețea are datoria 
să stabilească ou tot. simțul de răs
pundere indicația de cură. pentru 
că — asa cum spuneam mai înainte 
— eficienta unei cure începe din 
momentul recomandării stațiunii 
balneoclimatice. recomandare făcu
tă pe baza cunoașterii foarte exacte 
a stării de sănătate a persoanei care 
solicttă cura.

Elena MANTU

cadrare (formalități care, practic, 
intr-o zi-două pot fi încheiate). Am 
întîlnit. de asemenea, și situații cînd. 
pur și simplu, nu s-a dat curs repar
tiției emise de oficiul forței de mun
că. fie datorită neprezentării celui în 
cauză la unitate, fie datorită refuzu
lui unității de a încadra pe cel re
partizat (spitalul județean., de pildă). 
Legat de acest aspect este de obser
vat și faptul că în discuțiile purtate 
cu șefii compartimentelor de perso
nal din citeva unităti ni s-a spus că 
atunci cînd o persoană sau alta nu 
prezintă suficiente garanții că se va 
integra în colectivul de muncă si iși 
va îndeplini obligațiile de jjerviciu. 
unitatea va aprecia dacă este sau nu 
cazul să fie încadrată. Or. scopul 
Legii privind încadrarea într-o mun
că utilă a persoanelor apte de muncă 
este tocmai acela de a asigura inte
grarea încolectivele de muncă a per
soanelor încadrate potrivit prevederi
lor acesteia. Trebuie să se înțeleagă 
limpede că. asa cum prevede legea, 
dispoziția de repartizare emisă de di
recția muncii și oficiile acesteia este 
obligatorie pentru unitatea socialistă, 
caro va asigura încadrarea în muncă 
a persoanei repartizate, în condițiile 
legii. Se impune deci găsirea unor 
forme și mijloace de colaborare mai 
eficiente între direcția muncii si 
conducerile de unităti. între toți fac
torii chemați să asigure aplicarea 
strictă a prevederilor acestor legi, 
luarea unor măsuri de natură să pre
vină și să înlăture asemenea neajun
suri precum cele semnalate. Căci in
tegrarea într-un colectiv nu se ter
mină prin simpla incheiere a unui 
contract de muncă, ci este o operă 
colectivă de durată, care presupune 
o înaltă responsabilitate si eforturi 
conjugate din partea tuturor.

Gheorghe PARVAN
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NICULAE CEAUSESCU A FĂCUT 0 VIZITA UE LUCIU IN VALEA JIULUI
riei si satisfacției tuturor minerilor 
de a-1 avea din nou ne secretarul ge
neral al partidului in mijlocul lor. In 
același timp. ei si-au exprimat sa
tisfacția si totala adeziune la politica 
partidului nostru de ridicare continuă 
a nivelului de trai si. în acest cadru, 
de creștere mai accentuată a remune
rației minerilor. Ei au exprimat ho- 
tărirea fermă de a nu precupeți e- 
forturile dînd patriei mai mult căr
bune. printr-o organizare mai bună 
a producției si a muncii, prin mă
suri de creștere continuă a produc
tivității muncii.

Minerii din Valea Jiului și-au expri
mat dorința și au rugat pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu să accepte propu
nerea de a primi titlul de „Miner de 
onoare", aceasta fiind o expresie a de
osebitei prețuiri pe care minerii o 
dau preocupării și grijii pe care se
cretarul general al partidului, con
ducerea partidului și statului o acor
dă muncii și vieții celor care lucrea
ză în industria minieră, dezvoltării 
acestei importante ramuri, creșterii 
nivelului de trai material și spiritual 
al celor ce muncesc în acest dome
niu de prim ordin al economiei noas
tre naționale.

într-o atmosferă plină de însufle
țire a luat apoi cuvîntul tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Luînd cuvîntul, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU a adre' 
sat un cald salut minerilor din 
Petroșani, tuturor oamenilor mun
cii din Valea Jiului, urîndu-Ie tra
diționalul „Noroc bun!" minieresc. 
Referindu-se la grija deosebită pe 
care partidul și statul o acordă in
dustriei miniere, secretarul general 
al partidului a înfățișat o serie de 
măsuri adoptate recent și preconi
zate pentru viitor de conducerea 
partidului în scopul perfecționării 
continue a activității de producție 
în centrele miniere în vederea spo
ririi eficienței acesteia, a creșterii 
producției, satisfacerii în condiții 
tot mai bune a cerințelor econo
miei naționale și sporirii venituri
lor oamenilor muncii din acest im
portant sector economic.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
expus apoi pe larg programul a- 
doptat de Comitetul Central al 
partidului pentru creșterea într-un 
rițm mai accelerat a nivelului de 
trai al poporului și, în acest cadru, 
pentru sporirea retribuției oameni
lor muncii care lucrează, in indus
tria minieră. Incepînd de la 1 au
gust, prima creștere a retribuției 
va fi aplicată minerilor, care, în 
final, se vor bucura în acest cin
cinal de o sporire a retribuției 
nete cu circa 35 la sută, ceea ce 
exprimă grija deosebită manifes
tată de partidul și statul nostru 
pentru condițiile de viață ale aces
tui detașament de frunte al clasei 
noastre muncitoare.

Menționind faptul că minerii vor 
ocupa și în viitor primul loc în 
sistemul retribuției socialiste din 
țara noastră, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a arătat că, prin îmbu
nătățirea coeficientului de ierarhi
zare a diferitelor categorii de oa
meni al muncii, se asigură o spo
rire suplimentară a veniturilor mi
nerilor. Fără îndoială — a subli
niat secretarul general al partidu
lui — înțelegînd aceasta ca o ex
presie a prețuirii și grijii partidu
lui pentru munca și viața lor. mi
nerii din Valea Jiului vor face to

tul pentru a asigura patriei cărbu
ne tot mai mult și de tot mai bună 
calitate.

Referindu-se apoi la celelalte 
măsuri îndreptate spre creșterea 
bunăstării materiale și spirituale a 
muncitorilor mineri, ca și a tuturor 
oamenilor muncii din patria noas
tră, secretarul general al partidului 
s-a oprit mai pe larg asupra noilor 
reglementări privind perfecționa
rea sistemului de pensionare și 
majorarea pensiilor în țara noas
tră. Noua lege a pensiilor asigură 
creșterea nivelului pensiilor tutu
ror categoriilor de oameni ai mun
cii în raport cu locul pe care a- 
ceștia îl ocupă în producție, cu re
tribuția primită în timpul activită
ții productive. Pornind de la fap
tul că în înțelegerea unor preve
deri ale acestei legi s-au manifes
tat neclarități — ca urmare, mai 
ales, a faptului că unele organe de 
partid și de stat nu au explicat în 
mod satisfăcător sensul prevederi
lor legii — secretarul gene
ral al partidului a înfățișat pe 
larg unele din principalele regle
mentări actuale care introduc mai 
multă claritate în acest domeniu, 
asigură aplicarea principiilor eticii 
și echității socialiste, stabilirea pen
siilor în raport cu marile schim
bări produse în dezvoltarea econo
miei noastre, a vieții societății ro
mânești, cu imperativele progresu
lui continuu al României socialiste.

Un criteriu important care stă la 
baza legii pensiilor este asigurarea 
condițiilor pentru ca toți cetățenii, 
în raport de capacitatea, puterea 
de muncă și dorința lor, să poată 
activa un timp mai îndelungat în 
cîmpul vieții economice și sociale 
— ținind seama că aceasta este o 
tendință în rîndul oamenilor mun
cii din patria noastră — cre:ndu-se 
în acest scop posibilitățile materia
le corespunzătoare. în același timp, 
legea permite celor care, datorită 
stării sănătății sau altor motive, 
nu mai pot continua activitatea, să 
poată ieși la pensie înainte de a- 
tingerea limitei de vîrstă sau să 
fie trecuți la alte munci pe mă
sura capacității și posibilităților 
lor. în acest sens se prevede po
sibilitatea ca minerii care nu pot 
lucra în subteran pînă la atingerea 
vîrstei minime de pensionare, să 
poată munci la suprafață, in dife
rite alte sectoare de activitate, a- 
sigurîndu-li-se astfel un venit care 
să le permită o viață demnă, co
respunzătoare principiilor umaniste 
ale societății noastre socialiste. De 
asemenea, pentru pensionarii de 
invaliditate se prevede posibi
litatea de a munci potrivit pu
terilor lor, primind pentru aceas
ta atît pensie, cit și o retribuție in 
raport cu timpul de lucru prestat.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
abordat apoi, in cuvîntarea sa, o 
serie de probleme privind buna 
desfășurare a activității sociale din 
Valea Jiului, organizarea comerțu
lui, a aprovizionării populației, 
asistenței medicale și odihnei 
oamenilor muncii. Secretarul ge
neral al partidului a stabilit 
o serie de sarcini de prim 
ordin in aceste domenii, indicind 
organelor de stat centrale și locale 
de resort măsurile imediate și ho- 
tărîte ce trebuie adoptate în ve

derea folosirii din plin a condiții
lor și posibilităților pe care le o- 
feră in această privință societatea 
noastră, a aplicării neabătute a 
politicii partidului și a legilor ță
rii. S-a stabilit ca organele respec
tive să informeze colectivele de 
oameni ai muncii, in cadrul adu
nărilor generale ale acestora, asu
pra modului de soluționare a 
problemelor ridicate. Secretarul 
general al partidului, adresind un 
apel vibrant clasei muncitoare, co
muniștilor, tuturor oamenilor mun
cii, a trasat sarcina organelor și 
organizațiilor de partid de a ac
ționa cu fermitate pentru lichi
darea oricăror abuzuri, tendințe de 
favoritism, a oricăror manifestări 
retrograde, care nu aparțin concep
ției socialiste de viață, ci re
prezintă reminiscențe ale mentali
tăților vechii orinduiri. pentru în
tronarea unor relații și norme noi 
de ordine, Corectitudine, cinste și 
echitate, astfel ca tot ceea ce se 
realizează să slujească omului, să 
țină seama de nevoile' și dorințele 
celor ce muncesc.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
acordat în cuvîntarea sa o impor
tanță deosebită problemelor legate 
de întărirea continuă a democrației 
muncitorești in Valea Jiulu , de 
participarea tot mai activă și efec
tivă a oamenilor muncii la asigu
rarea bunului mers al activității 
economice și sociale, la conducerea 
întreprinderilor, la întreaga viață 
publică din centrele Văii Jiului, 
pentru creșterea rolului muncitori
mii în înfăptuirea politicii parti
dului și statului, în edificarea so
cialismului în patria noastră. Se
cretarul general al partidului a 
atras atenția asupra necesității ca 
tot ceea ce se întreprinde, atît în 
activitatea de producție, cit și în 
viața socială și politică din aceste 
centre muncitorești, să se facă cu 
participarea directă a muncitorilor, 
ținindu-se seama de părerile, de 
sugestiile și propunerile lor. Co
mitetele municipale și orășenești de 
partid, consiliile populare, primarii, 
toate organismele de partid și de 
stat trebuie să acționeze în strîn- 
să legătură cu oamenii muncii, să 
dezvolte larg dialogul cu aceștia, să 
facă totul pentru soluționarea ope
rativă și judicioasă a problemelor 
ridicate de cei ce muncesc. Acțio- 
nîndu-se in felul acesta, nu există 
probleme care să nu poată fi so
luționate in cele mai bune condiții.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
subliniat rolul de cea mai mare im
portanță ce revine in conducerea 
vieții economice și sociale din în
treprinderile Văii Jiului adunări
lor generale ale oamenilor muncii. 
Adunarea generală poate, prin vo
tul ei. să hotărască dacă un con
siliu muncitoresc, un director este 
necorespunzător — în 15 zile mi
nisterul fiind, după lege, obligat să-l 
schimbe. Drepturile prevăzute in 
legile noastre trebuie să fie efec
tiv folosite. Adunarea generală să 
fie o adunare de dezbatere liberă 
a problemelor, cu simț de răspun
dere. în mod disciplinat și să ducă 
la adoptarea de măsuri concrete 
pentru îmbunătățirea întregii acti
vități. Este necesar să crească ro
lul colectivului, al adunării gene
rale în întărirea răspunderii, a dis-

în mijlocul oamenilor muncii din Petroșani

ciplinei și ordinii, pentru că în nici 
un domeniu, dar mai cu seamă ii 
mine, fără ordine, fără disci
plină fermă nu se poate lucra.

în scopul ridicării rolului adu
nărilor generale și ai antrenării lor 
tot mai active la soluționarea pro
blemelor, secretarul general al 
partidului a indicat ca acestea tă 
fie informate trimestrial de către 
organele de partid și de stat cen
trale și locale asupra felului cum 
se aplică măsurile preconizate 
pentru perfecționarea activității in 
Valea Jiului, pentru rezolvarea 
problemelor dezbătute. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și-a exprimat 
convingerea că oamenii muncii din 
Valea Jiului, în frunte cu comu
niștii, cu organele și organizațiile 
de partid, vor ști să acționeze cu 
perseverență și fermitate pentru 
lichidarea rapidă a tuturor neajun
surilor și îmbunătățirea activității 
in toate sectoarele. Oamenii mun
cii din Valea Jiului — a spus 
secretarul general al partidului — 
trebuie să se manifeste intr-adevăr 

ca un detașament puternic, de 
frunte, al eroicei noastre clase 
muncitoare, al partidului și statu
lui nostru, în sporirea producției, 
in dezvoltarea economiei, în în
făptuirea istoricelor hotărîri ale 

' Congresului al XI-lea, în edifica
rea societății socialiste multilateral 
dezvoltate pe pămîntul României.

Exprimîndu-și încrederea depli
nă că muncitorii din această im
portantă regiune industrială a țării 
vor ști să facă din Valea Jiului un 
model de organizare economică și 
socială socialistă, un model de a- 
firknare și perfecționare a demo
crației muncitorești, de participare 
a maselor la conducerea produc
ției și a vieții sociale, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a urat mineri
lor. tuturor oamenilor muncii din 
Valea Jiului, noi și noi succese, 
multă sănătate și fericire.

* 7
Cuvîntul secretarului general al 

partidului, urmârit cu vie emoție și 
deosebită atenție de toți cei pre- 
zenți, este subliniat, în dese rînduri, 

de puternice aplauze și urale. Răsu
nă cu putere, intr-o firească alătu
rare, numele partidului, al secreta
rului său general.

La mitingul de la Petroșani, ca de 
altfel și la celelalte întîlniri ale 
secretarului general al partidului cu 
minerii, oamenii muncii din Valea 
Jiului i-au făcut vibrante manifes
tări de prețuire, dragoste și încrede
re, au exprimat puternicul lor atașa
ment față de politica partidului, acor
dul lor deplin cu indicațiile și sarci
nile trasate de.Jdyarășul Nicolae 
Ceaușescu și cu această ocazie. La 
toate aceste întîlniri, asistența de 
mii șl mii de muncitori a scandat cu 
înflăcărare „Ceaușescu — P.C.R.", 
„Ceaușescu și poporul".

în încheierea adunării populare, 
cei prezenți dau glas sentimentelor 
lor de adîncă dragoste și recunoș
tință față de partidul comuniștilor, 
față de secretarul său general, pen
tru grija permanentă manifestată 
față de dezvoltarea economică și 
socială a meleagurilor Văii Jiului, 
ca și a întregii țări, față de creș

terea continuă a bunăstării întregu
lui popor.

în această atmosferă entuziastă 
ia sfîrsit vizita de lucru a tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu în bazinul 
carbonifer al Văii Jiului. Secretarul 
general al partidului este înconju
rat la plecare cu aceleași sentimen
te de dragoste și stimă de miile de 
mineri și locuitori ai Petroșaniului. 
Ei dau expresie hotăririi lor de a 
transpune în viață indicațiile și re
comandările făcute în cursul vizitei, 
de a acționa cu toată energia pen- 
tru’înfăptuirea exemplară a progra
mului pa.rt,iduluj\de .ridicare a pa-; 
triei noastre pe noi trepte de civi-' 
lizație și progres. întreaga asisten
ță dă expresie angajamentului ferm 
de a face totul pentru realizarea 
integrală a planului de producție, 
de a acționa în spiritul măsurilor 
și hotărîrilor partidului, al indicații
lor secretarului general al partidu
lui, ca Valea Jiului, prin destoini
cul ei detașament muncitoresc, să 
fie in continuare un centru al mun
cii socialiste apreciat și stimat de 
întregul nostru popor.
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Prin irigații, cu toate mijloacele, pe suprafețe cit mai mari

SĂ ASIGURĂM
ÎN PERMANENȚĂ APĂ CULTURILOR!
(Urmare din pag. I)

Inginerul șef al întreprinderii ju
dețene de exploatare a lucrărilor de 
îmbunătățiri funciare. Petricâ Tur- 
cinschi, ne-a furnizat citeva date 
despre modul cum se respectă pro
gramul de udări pe județ. în săptă- 
mina 30 iulie — 5 August s-a prevă
zut să se irige o suprafață de 5 357 
ha. revenind zilnic 765 ha. în ziua 
de 30 iulie s-au irigat numai 430 ha ; 
pe 31 iulie — doar 400 ha. ne 1 au
gust — 422 ha. iar pe 2 august — 
560 ha. Sînt mai multe cauze care 
determină o atare situație nesatis
făcătoare. în cooperativele agricole 
din Țigănași. Gogoșu. Jiana si I.A.S. 
Burila Mare nu se poate administra 
ana din pricină că nu s-a asigurat 
numărul necesar de motopompisti si 
udători. Situația este cu at it mai în

Stația principală de pompare de la Sultana, județul Ilfov, amplasată pe malul lacului Mostiștea, care asigură apă 
pentru irigarea a 21 000 ha

grijorătoare cu cit conducerile aces
tor unități au raportat, de fiecare 
dată, că si-au asigurat încă de mult 
forța de muncă necesară. Cum se 
vede. în Mehedinți, unii irigă intens.

DOLJ

De ce nu sînt puse urgent în funcțiune 
toate pompele ?

Pe baza buletinelor de avertizare, 
în unitățile agricole cooperatiste și 
de stat din județul Dolj s-a plani
ficat ca, in săptămina de la 1 la 7 
august, să se irige culturile pe 

acționează cu răspundere, iar alții 
vin acum cu justificări. Firește, jus
tificările nu ajută cu nimic culturile 
care au atita nevoie de apă. (Virgi- 
liu Tătaru).

53 652 hectare, cu un ritm zilnic de 
8 377 hectare. Un raid întreprins in 
ziua de 2 august în sistemele de iri
gații Moțăței și Giubega ne-a dit 
prilejul să constatăm că in multe 

unități, datorită bunei organizări a 
muncii, preocupărilor de care dau 
dovadă conducerile unităților, ritmul 
stabilit la irigatul culturilor — în
deosebi lâ porumb, sfeclă de zahăr, 
sena. legume și plante furajere — nu 
numai ca se respectă, dar se și de
pășește. Se remarcă în această pri
vință cooperativele agricole de pro
ducție C.oroiași, Bâiiești, „înainte" 
dm Poiana Mare, Galicea Mare și 
altele.

în cadrul sistemelor de irigații se 
întilnesc insă și anumite defecțiuni 
tehnice ; unele stații de pompare nu 
funcționează la întreaga capacitate 
și. din această cauză, unitățile agri
cole nu beneficiază de cantitățile de 
apă prevăzute. Bunăoară, pe canalul 
magistral Ce tate-Galicea Mare, stația
S.P.P. — IM. — Cetate, care ser
vește cooperativa agricolă din loca
litate, funcționa numai ou două pom
pe din cele patru existente. Ca .atare, 
stația, in loc să pompeze 2 850 metri 
cubi de apă pe oră, livrează unității 
numai 1 000 metri cubi. După cum 
ne-a spus inginerul electromecanic 
Ștefan Popa, de la sistemul de iri
gații Moțaței, defecțiunea se dato- 
rește faptului că grupul de suprave
ghere a investițiilor Craiova (direc
tor ing. Marin Nica) a acceptat re- 
cepțlonarea stației de la constructor 
(T.C.I.F. Craiova) cu unele deficien
țe care trebuiau să fie remediate pe 
parcurs. La cele două pompe care 
nu funcționau a fost necesar să se 
refacă 'postamentele. Constructorul 
(T.C.I.F. Craiova) a început reme
dierea abia in cursul lunii iulie. A 
demolat postamentele, le-a turnat 
din nou, dar nu a mai venit să mon
teze motoarele și să facă legăturile 
electrice și probele de funcționare. 
Toate intervențiile făcute de condu
cerea sistemului la T.C.I.F. Craiova 
(director ing. Emil Marghitu) au ră
mas fără răspuns. Datorită lipsei de 
apă, atît conductele din butii pentru 
irigat prin brazde, cit și aspersoarele 
nu pot fi folosite la întreaga capa
citate.

Similar stau lucrurile și în cazul 
stației de pompare sub presiune 
(S.P.P. — 15) de la Afumați, din ca
drul sistemului de irigații Giubega. 
Aici, încă de anul trecut, cînd s-a fă-

La cooperativa agricolă de producție Oltenița, județul Ilfov, udătorul Constantin Mititelu supraveghează continuu 
funcționarea corectă a aripilor de ploaie Foto : E. Dichiseanu

cut recepția, s-a prevăzut înlăturarea 
defecțiunilor la cupele celor trei a- 
gregate „14 N.D.S.", de către între
prinderea de pompe București. Gru
pul de supraveghere a investițiilor și
T.C.I.F. Craiova aveau termen să re
medieze defecțiunile pînă la 28 fe
bruarie a.c. Or. întreprinderea de 
pompe București, după cum ne-a 
spus ing. Vasile Brăiloiu, șeful sis
temului Giubega, a trimis specialiști 
să demonteze cupele defecte abia la 
data de 7 iulie a.c. Dar pînă la 2 au
gust nu veniseră încă să le monteze 
la loc. Din această cauză, cooperati
vele agricole de producție Urzica 
Mare, Afumați, Urzicuța și altele nu 
au putut fi aprovizionate cu apa ne
cesară. Și în timp ce plantele duc 
lipsă de apă, aceasta stagnează pe 
canale din cauză că nu poate fi pom
pată pe ogoare. Iată, deci, cauze care 
determină ca ritmul zilnic de udări 
pe județ să nu se realizeze în me
die cu peste 1 000 de hectare.

Atît grupul de supraveghere a in
vestițiilor, T.C.I.F., cit și I.E.L.I.F. 
Craiova trebuie să acționeze cu mai 
multă energie pentru eliminarea cit 
mai grabnică a defecțiunilor ce se fac 
simțite în sistemele de irigații, pen
tru a asigura la timp și în cantități 
suficiente apa de care au nevoie 
plantele în această perioadă. (Nistor 
Tuicu).

PE SCURT
TULCEA. Seceta excesivă din ul

tima perioadă a determinat intensi
ficarea irigării culturilor. Ca urmare a 
măsurilor luate de comandamentul 
județean pentru agricultură, toate 
stațiile de pompare funcționează din 
plin. Potrivit datelor centralizate, 
prima udare, planificată pe aproape 
34 000 hectare cu porumb, floarea- 
soarelui. soia, lucernă. sfeclă de za
hăr și legume s-a încheiat. Udarea a 
doua s-a efectuat in proporție de 50 
la sută si continuă cu intensitate. Cu 
bune rezultate se acționează in aceste 
zile la Dunavâț. Iazurile. Zebil. Em- 
sala. M. Kogălniceanu si Jurilovca. 
Aici, ca și în multe alte localități ale 
județului, motopompiștii, cooperato
rii si lucrătorii I.E.L.I.F suprave
ghează permanent buna funcționare 
a instalațiilor, iar-aripile de oloaie se 
mută planificat. în afara sistemelor 
mari de irigații, alte mii hectare de 
culturi din localitățile Horia. Lunca- 
vița si Frecătei primesc ana din 
sistemele de irigații locale. Peste tot 
sint mobilizați la ample acțiuni de 
aducere a apei în cîrnn mii de coope
ratori care, înțelegînd imperativul 
acestor zile, muncesc din zori și pînă 
seara tîrziu. (Vasile Nicolae).

VASLUI. Potrivit măsurilor luate 
de comandamentul județean, au fost 
organizate comandamente locale, 
specialiști din organele de resort ju
dețene au fost deplasați in consiliile 
intercooperatiste să conducă direct 
acțiunea de irigare. Se lucrează fără 
întrerupere în schimburi. în formații 
bine instruite si coordonate. Totoda
tă, se urmărește să fie in cimp oa
meni pentru mutarea aripilor de 
ploaie. A fost necesar să asigurăm 
asistența tehnică celor aproape 400 
agregate de irigare, din care peste 
200 sint numai la C.A.P. întrucit te
renurile din această parte a tării au 
un relief diversificat, s-a organizat 
irigarea în sistemele clasice de pe 
Valea Prutului — 2 301 hectare în 
I.A.S. si 500 la C.A.P.. în timp ce 
marea majoritate a suprafețelor — 
circa 16 000 hectare în cooperativele 
agricole — sint udate din sistemele 
locale prin brazde, aspersiune. inun
dații, folosind acumulările sezoniere, 
lacurile, bălțile, izvoarele de coastă 
si altele. O experiență bună au acu
mulat-o I.A.S. Vetrișoaia si Huși, 
C.A.P. Fălciu. Rînzești. Tanacu. Cos- 
tești si altele. (Crăciun Lăluci)
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Expoziția „Centenarul cuceririi independenței României 1877-1977"

In suita manifestărilor omagiale cbnsacrate săr
bătoririi in decursul acestui an a unui veac de 
la dobindirea neatimării țării, expoziția „Centena
rul cuceririi independenței României 1877—1977“, 
organizată de Muzeul de istorie al Republicii So
cialiste România, se înscrie ca o notabilă prezență. 
Stă mărturie acestui fapt interesul cu care a fost 
înconjurată de publicul larg — zeci și zeci de 
mii de vizitatori, tineri și virstnici din București, 
ca și din întreaga țară, muncitori, țărani, elevi, stu- 
denți, militari etc. trecindu-i pragul de la des
chidere.

Pătrunzînd în sălile mu
zeului, numeroasele expo
nate te fac să retrăiesti cu 
emoție episoade ale luptei 
multiseculare a poporului 
nostru pentru dreptul de a 
trăi liber, de a fi stăpîn al 
propriului destin. în imagi
nile care vorbesc despre 
lupta si jertfa Înaintașilor 

»si. deopotrivă, despre reali
zările mărețe ale prezentu
lui socialist răzbate parcă 
însuși suflul fierbinte al 
istoriei patriei.

De la vremurile legenda
re ale străbunilor geto-daci 
și pină la România marilor 
înfăptuiri socialiste de as
tăzi, de-a lungul unui ade
vărat arc bimilenar peste 
timp, documentele istorice 
expuse în sălile expoziției 
scot în relief continuitatea 
aspirațiilor de libertate și 
neatîrnare ale locuitorilor 
acestui pămînt, permanen
ța luptei lor pentru apă
rarea gliei strămoșești. 
Chipurile lui Decebal și 
Traian, simbolic alăturate, 
scene de pe Columna tra- 
iană, adevărată cronică în 
piatră a războaielor daco
române. vorbesc despre 
un popor mindru, viteaz si 
demn, al geto-dacilor, lup
tător dîrz și neînfricat îm
potriva cotropitorilor. Aces.- 
te virtuti au fost 
nite de urmașii lor 
românii, a căror 
multiseculară s-a
printr-o grea și îndelunga
tă luptă împotriva celor ce 
le-au încălcat vatra stră
bună.

Atrag atenția o cronică 
relatînd despre Gelu și 
jertfa sa eroică, un desen 
de epocă reprezentînd pe 
ostașii lui Basarab înte
meietorul zdrobind oștile 
inamice la Posada ; alte 
panouri evocă glorioase
le lupte ale lui Mir
cea cel Bătrin, Iancu de 
Hunedoara, Vlad Tepeș, 
Ștefan cel Mare, Mihai Vi
teazul pentru ca țările ro
mâne să trăiască și să râ- 
mînă neatîrnate „urmașilor 
lor și urmașilor urmașilor 
lor în veacul vecilor".

Ideile de unitate și nea
tîrnare națională strins în
gemănate de-a lungul în
tregii noastre istorii *— o 
mărturisesc numeroase ex
ponate de larg interes — 
au trăit în gîndul și fapta 
marilor cărturari și domni
tori patrioți din perioada 
următoare, au stimulat 
toate marile mișcări so
ciale și naționale de la 
sfîrșitul veacului al XVIII- 
lea și din prima parte a 
secolului trecut, pînă în 
1859 — cel dintîi pas spre 
împlinirea „gîndului îndrăz
neț", prin unirea celor 
două țări, Moldova și Mun
tenia.

Proclamații domnești, do- 
' cumente privitoare la în-

ființarea unor agenții di
plomatice românești în 
străinătate, facsimile ale

rii despre acea zi de neui
tat de 9 mai 1877, rețin a- 
tenția tabloul înfățișind A- 
dunarea deputaților ce a 
proclamat independența ță
rii și cîteva pagini din 
„Monitorul oficial" în care 
au fost publicate diferite
le declarații făcute în Ca
mera reprezentanților ; ci
tim cu emoție cuvintele 
memorabile ale lui Kogăl- 
niceanu : „Voim să fim in
dependenți, fiindcă voim 
să trăim cu viața noastră 
proprie" ; prin intermediul

din care, cum spune poe
tul. „nu plumbi curgeau, ci 
riu de foc".

Dacă pe front dragostea 
de patrie, voința de a-i a- 
sigura dezvoltarea neatîr- 
nată au hrănit eroismul os
tășesc de masă, în spatele 
frontului aceleași simță
minte fierbinți s-au aflat 
la izvorul uriașei mobili
zări a resurselor umane și 
materiale ale întregii na
țiuni în sprijinul războiu
lui eliberator. Este tocmai 
ceea ce reușesc să pună în

0 expresivă evocare a glorioasei 
istorii de luptă pentru libertate

moște- 
direcți, 
istorie 
făurit

unor convenții și tratate 
încheiate de țara noastră 
cu alte puteri (în perioada 
1866 — aprilie 1877 s-au în
cheiat 18 asemenea tratate 
și convenții cu caracter po
litic, comercial etc.) relie
fează faptul că domnia lui 
Cuza-Vodă și deceniul care 
i-a urmat au constituit 
răstimpul unei puternice 
afirmări a ființei naționale, 
a apărării energice a 
drepturilor legitime ale 
țârii.

...Sîntem în pragul anu
lui ’77. în Balcani, popoare
le asuprite ridicaseră cu 
curaj steagul revoltei îm
potriva împilării națio
nale ; ca de atîtea ori de-a 
lungul istoriei sale, și 
acum, poporul român a 
sprijinit activ, material și 
moral, această luptă, al că
rei țel înalt îi mobiliza ‘ 
toate forțele.

Pe un alt panou, unde sînt 
expuse numeroase mărtu-

de 
ță- 
ale

cinema
• Inspectorul șl fantoma : SCA
LA — 9,15; 11,30; 13,45: 16; 18,15;
20.30, EFORIE — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30.
• Omul liniștit s SALA PALATU
LUI — 20, ----------- ‘ -----
14,30; 17,15 
11,30; 14,15 
9,15; 12,15;
CAPITOL
SPORTURILOR ȘI CULTURII —
17.
• 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" : DRU
MUL SĂRII — 16; 18; 20, ARTA— 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Minie rece : VICTOpiA — »; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, VOLGA
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Brigada diverse in alertă t 
CENTRAL — 9,15; 11,30; 13,45; 16; 
18,15; 20,30.
• Rocky : EXCELSIOR — 9; 
14; 17; 19.45, MELODIA — 9; 
14; 17; 19,45, GLORIA — 9; 
14; 17; 19,45.
• Osînda : LIRA — 9; 11.15;
15,45; 18; 20.
• Pușcă vecho t GRTVITA
11,15; 13,30; 15,45: 18; 20,15.
• Tom și Jerry — 9.30;
13.30, Actorul și sălbaticii ■
19 : FERENTARI.
• Operațiunea „petrol" i BU
ZEȘTI — 9: 11.15; 13,30; 16; 18,15; 
20,15, la grădină — 20.
o Salvele Aurorei : PROGRESUL
— 16; 18; 20.
o Lumina de gaz — 9.45, Femeia 
cu două fețe — 11,45, La amiază
— 14; 16,15. Ziua fericirii — 18,30, 
Stan și Bran in Far-West — 20,30 : 
CINEMATECA.
• Locotenentul Mc Q. in acțiune :
GIULEȘTI — 9; 11; 13,15; 15,30;
17,45; 20.
• Gluma — 16; 18; 20. Pintea — 
10; 12; 14 : COTROCENI.
• Călătoriile lui Guliver — 16;
18, învingătorul — 20 ; PACEA.
• Pasărea albastră : FLOREASCA
— 9; 11; 13; 15,30; 18; 20.
• Timidul : aurora — 9: 11.15; 
13,30; 15,45; 18; 20,30. la grădină — 
20, TOMIS — 9; 11,15; 13.30; 15,45; 
18; 20, la grădină — 20.30, GRA
DINA FESTIVAL — 20.
• Maiakovski ride : VIITORUL — 
15,30; 17.45; 20.
• Joe Kidd : MIORIȚA — 9; 11; 
13; 15,15; 17,30; 19.45. GRADINA 
MOȘILOR — 20,15.
• Gloria nu cintă : POPULAR — 
16; 18: 20.
• Veronica se întoarce — 9: 11; 
13; 15. Anul de grafie 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.
• Veronica — 9.30, Toamna
bobocilor — 11,30; 13,30; 16; 18;
20 : FLACARA.
• Șapte păcate : GRADINA DI
NAMO — 20.

PATRIA — 9; 11,45;
20, FESTIVAL — 8,45; 
17; 19,45, FAVORIT — 
16,15; 19,15, GRADINA 
— 20,15, PALATUL

13,30

• :
11,30
- 16

Cum se desfășoară lucrările
pe șantierele construcțiilor școlare ?letariatului, afirmarea lui 

tot mai puternică pe arena 
vieții social-politice drept 
forța cea mai înaintată a 
societății românești, lupta 
sa neabătută pentru apăra
rea și consolidarea inde
pendenței naționale. Iși 
află, de asemenea, o suges
tivă prezentare în expozi
ție eroismul ostașilor româ
ni în primul război mon
dial, cind la porțile Moldo
vei au înălțat din pieptu
rile lor zăgaz viu în calea 
cotropitorilor, ca și atmos
fera incandescentă a înce
putului de decembrie 1918 
rind aspirațiile multisecu
lare de unitate și indepen
dență și-au aflat o strălu
cită împlinire prin reveni
rea Transilvaniei în hota
rele firești ale patriei.

8 mai 1921. O zi înscrisă 
cu roșu in calendar, ziua 
în care pe scena istoriei a- 
pare Partidul Comunist 
Român, a cărui întreagă 
existență reprezintă o lup
tă neostoită pentru apăra
rea drepturilor și interese
lor fundamentale ale 
poporului ; stau mărturie 
și exponatele de aici : fo
tografii ale străzilor vuind 
de lozincile de luptă ale 
mulțimilor participante la 
demonstrațiile antifasciste, 
facsimile ale ziarelor și 
manifestelor partidului din- 
tr-un timp tind ,-,nori grei 
se strângeau deasupra țării 
noastre", cum se arăta în- 
tr-unul din ele — chemînd 
poporul român să-și mo
bilizeze „slăvitele sale tra
diții de luptă pentru inde
pendență și libertate". Par
tidul s-a dovedit în acei 
ani forța politică cea mai 
avansată a luptei antifas
ciste, acționind consecvent 
pentru coalizarea tuturor 
grupărilor patriotice, după 
cum tot partidul s-a dove
dit inițiatorul rezistenței 
antihitleriste, organizatorul 
și conducătorul insurecției 
victorioase din august 1944.

Grafice și cifre sugestive 
sintetizează drumul ascen
dent al României în evul 
său socialist, strălucitele 
înfăptuiri în toate dome
niile vieții social-economi- 
ce, cultural-artistice și ide
ologice, temelie trainică a 
unei reale independențe ă 
țării. Expoziția înfățișează 
prin numeroase date și ex
ponate prestigiul fără pre
cedent de care se bucură 
azi în lume România so
cialistă. prestigiu indisolubil 
legat de succesele in con
strucția socialistă, de poli
tica sa externă principială, 
constructivă, dinamică, de 
neobosita activitate a 
președintelui României, mi
litant statornic pentru cau
za independentei tuturor 
popoarelor, pentru o nouă 
ordine economică si politică 
mondială. întemeiată pe e- 
galitatea în drepturi și pe 
respectul suveranității sta- 
totor.,.....

Realizare riguros științi
fică și, deopotrivă, Vibran
tă lecție de patriotism, ex
poziția întrunește, în an
samblul său, atributele u- 
nui înalt act de cultură și 
educație.

Pregătirea noului an de învătămînt înseamnă pentru sectorul con
strucțiilor școlare realizarea unui amphi volum de investiții, concre
tizat în numeroase obiective. Ținînd seama de prioritățile cu care, 
firește, trebuie soluționate problemele reparațiilor și construcțiilor de 
locuințe, se impune cu atit mai mult pe șantierele construcțiilor șco
lare un ritm intens de lucru, folosirea cu chibzuință si spirit gospo
dăresc a resurselor materiale si umane, organizarea exemplară a în
tregii activități. Ce se întîmplă. practic, pe șantiere, acum, cu nu
mai citeva săptămini înainte de data redeschiderii școlilor ?

BOTOȘANI : Construcții școlare in 
regie proprie. Comitetul executiv al 
Consiliului popular județean Boto
șani a hotărît ca, pentru a se re
cupera operativ unele rămineri în 
urmă la construcțiile școlare, toate 
lucrările de acest fel de la sate să se 
realizeze în regie proprie. Interven
ția factorilor de resort a fost opera
tivă si. pînă în prezent, s-au si în
cheiat lucrările de construcție la 
noile scoli din localitățile Tocileni și 
Vorniceni. într-iul viitor apropiat 
vor fi predate „la cheie" si unitățile 
școlare din Frumușica, Manoleasa, 
Românești. Unteni. Brehuești și Mi- 
hălășeni. Pînă la începutul anului 
școlar vor mai fi puse în funcțiune, 
fiind realizate tot în regie proprie, 
scoli noi în peste 10 localități ale ju
dețului. (Silvestri Ailenei).

MUREȘ : Se extind atelierele-școa- 
lă. în investițiile anului 1977 — ne 
informează prof. Ștefan Benta, in
spector general adjunct la Inspecto
ratul școlar județean Mureș — s-a 
pus un accent deosebit pe extinderea
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zate în graficele de lucru planificate. 
De altfel, după primul semestru al 
anului, planul de construcții școlare 
a fost îndeplinit numai .
porție de 28 la sută. Iată cîteva 
dintre 
săli de clasă 
cova. noile scoli cu 8—10 săli din co
munele Pădina Mare. Bîcles si Pru
ni sor. cele 4 săli de clasă de la Școa
la generală nr. 15 și cele 8 săli de 
clasă de la Liceul industrial nr. 4 
din Drobeta-Turnu Severin etc. La 
noile grădinițe din localitățile Gruia, 
Hinova si Timna abia au început lu
crările de fundații. Cauze ? Lucrări
le au demarat cu întârziere. ritmul 
de realizare este slab, se simte lipsa 
spiritului gospodăresc. Ritoiul de 
execuție a lucrărilor nu garantează, 
nici cel puțin acum, darea în folo
sință la termen a acestor obiective. 
Pe șantierul Liceului industrial nr. 
4 din Drobeta-Turnu Severin se „lu
crează" într-un ritm lent, inaccep
tabil. Cînd își vor lichida con
structorii școlilor „corigentele" ? Cine 
trebuie să-i ajute „să se mobilizeze" 
dacă nu organele locale de partid ? 
(Virgiliu Tătaru).

★
Relatărilor de pe șantiere le ală

turăm și o situație mal generală, 
pusă la dispoziție de serviciul de re
sort din Ministerul Educației si în- 
vătămintului. privind realizarea ola
nului de construcții școlare la sfîrși
tul primului semestru al anului 1977. 
Se remarcă activitatea susținută 
dintr-o serie de județe care și-au 
realizat planul în proporție de peste 
50 la sută: Hunedoara (72 la sută), 
Covasna (67 la sută), Caraș-Severin 
și Maramureș (54 la sută). Argeș și 
Vaslui (52 la sută). După cum se 
cuvin semnalate serioase rămîneri 
în urmă înregistrate în unele județe 
— Arad (18 la sută). Prahova (22 la 
sută), Teleorman și Dolj (28 la sută) 
etc. Apropierea datei deschiderii 
cursurilor impune concentrarea forte- ‘ 
lor — constructori, .elevi, părinți, ca
dre didactice, sub îndrumarea organi
zațiilor de partid — pentru lichidarea 
răminerilor in urmă din sectorul con
strucțiilor școlare si pentru pregăti
rea corespunzătoare a tuturor școli
lor în vederea unei activități rodnice 
in noul an de învătămînt. (Florica 
Dinulescu).

în pro-

ele: noua școală 
din comuna

cu 8 
Cor-

atelierelor-scoală. Se vor amenaja 
peste 400 locuri de practică. în spe
cial in municipiile Tîrgu Mures și 
Sighișoara. La inițiativa Comitetului 
executiv al consiliului popular jude
țean Mureș s-a trecut la construirea 
unor ateliere interscolare cu un grad 
sporit de funcționalitate si cu o efi
cientă economică ridicată. Pe Vaza 
unui proiect elaborat de Institutul 
județean de proiectare s-a construit 
la Tîrgu Mureș, in cartierul 1848. un 
atelier care poate asigura desfășura
rea practicii productive — in sectoa
rele tîmplărie. lăcătoserie. textile- 
confecții. electrotehnică — pentru e- 
levii a 6 unități școlare din zonă. 
Deși termenul de finalizare 'a aces
tei investiții a fost prevăzut pentru 
1 septembrie 1977. ea este de pe acum 
gata să-si primească elevii. Un ate
lier similar se va construi si în ora
șul Luduș. (Cornel Pogăceanu).

VRANCEA : Participarea activă a 
elevilor si părinților. Periodic, la in
dicația Comitetului . județean de 
partid Vrancea. sint organizate, cu 
factorii de resort, analize pe șantie
rele construcțiilor școlare, sint sta
bilite măsuri pentru bunul mers 
lucrărilor. Ca urmare, incă de 
acum, o bună parte din sălile 
clasă prevăzute a fi construite 
acest an în diferite localități ale
detului — ca de exemplu la Răcoa- 
sa. Reghiu. Suraia. Vulturu — au și 
fost terminate. în alte așezări, unde 
sint deschise asemenea șantiere, la 
chemarea organizațiilor de partid co
munale. la construcția noilor unități 
de invătămînt participă numeroși ce
tățeni ai localităților respective, me
seriași. cei mai multi dintre ei pă
rinți ai elevilor. La rîndul lor. ele
vii, împreună cu cadrele didactice SC 
află zilnic pe șantiere dind o mină 
de aiutor. constructorilor. Angaja
mentul lor : pînă la sfîrșitul lunii au
gust urmele seismului din 4 martie 
vor-fi complet sterse din școlile ju
dețului. (Dan Drăgulescu).

MEHEDINȚI : Cind îsi vor lichida 
constructorii „corigentele" de la o- 
biectivele școlare ? Deși forțele con
structorilor nu au fost solicitate de 
diferite cerințe speciale, o mare parte 
din construcțiile școlare din județul 
Mehedinți, care au termen de dare in 
folosință 1 septembrie, nu simt reali-

lumină apelurile și listele 
de subscripție lansate de 
comitetele și asociațiile 
create în acest scop de-o 
parte și de alta a Carpați
lor, sorisorile și cererile 
de înrolare ale unor vo
luntari — între care și a- 
ceea plină de adinei sem
nificații a militantului so
cialist Nicolae Codreanu 
— desenele și fotografiile 
reprezentînd ambulanțe și 
cadre sanitare pe front, 
între care s-au aflat, ală
turi. români, maghiari, sași.

. evrei etc. uniți, prin ace
leași aspirații și idealuri.

înrîurirea adîncă pe cave 
cucerirea independenței ță
rii a avut-o asupra dezvol
tării industriei, a forțelor 
de producție în general, a, 
învățămîntului, științei și 
culturii este sugestiv relie
fată de numeroase expo
nate. Alte documente și ex
trase din presă subliniază 
creșterea numerică a

Noi lucrări consacrate
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de la Teatrul
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stampelor și al articolelor 
din presa vremii sîmtertl 
martorii entuziasmului care 
a electrizat mulțimile 
la un capăt la altul al 
rii, pe ambele versante 
Carpaților.

De pe alte panouri 
privesc zeci de chipuri, 
teva din zecile de mii
celor care, purtînd dincolo 
de Danubiu, în gînduri și 
inimi patria ce o doreau 
liberă și neatîmată, au fă
cut să răsară din redutele 
însîngerate de la Gri vi ța,
Plevna, Rahova și Smîr- 
dan, zorii independenței 
naționale ; ne oprim in fa
ța altor exponate grăitoa
re — rapoarte militare și 
ordine de zi, tabele cu 
propuneri pentru decorări, 
mărturii de admirație ale 
unor personalități de peste 
hotare privind vitejia do
robanților, roșiorilor, călă
rașilor ce n-au 
înapoi în fața

PROGRAMUL 1
16,00 Telex
16,05 Teleșcoală
16.35 Curs de limbă rusă
17,05 Pentru timpul dv. liber vă reco

mandăm...
17,20 Reportaj pe glob : Contraste lon

doneze
17,40 Consultații medicale
18.00 Din cartea cîntecelor românești
18.35 România pitorească
19,05 Cintarea României. Formații lau

reate ale -
Corul întreprinderii 
„Muscel" din Cîmpulung, 
Argeș

Concertul orchestrei simfonice a 
Radioteleviziunii. In program : 
Anatol Vleru — Simfonia a Il-a. 
Dirijor Ludovic Baci ; J. Brahms 
— Concertul nr. 2 pentru pjan și 
orchestră. Solist : Peter 
(Marea Britanie). Dirijor 
Simon 
Telex
Un fapt văzut de aproape.

• Teatrul „Ion Creangă" (la Tea
trul de vară Herăstrău) : Hocus- 
Pocus șl-o găleată — 19.30.
• Teatrul Mic (la Rotonda scrii
torilor din Cișmigiu) ; Spectacol 
de sunet și lumină „Din stejar, 
stejar răsare" — 20.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tă
nase" (grădina Boema) : „Cam- 
ping-Boema" — 19,30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
Română" : Bucuroși de oaspeți —

Noi lucrări consacrate actului isto
ric al cuceririi Independentei de stat 
a României au văzut zilele acestea 
lumina tiparului la Editura, Acade
miei. Dintre ele. menționăm volumul 
al II-lea (in două părți) al colecției 
de documente „Corespondentă diplo
matică străină. 1853—1878". Volumul 
cuprinde o serie de mărturii docu
mentare reprezentative, provenind 
de la ministerele de externe ale pu
terilor străine (rapoarte consulare, 
rapoarte ale unor atasati militari a- 
creditati pe lingă statele majore ale 
armatelor română și rusă, memorii, 
circulare si instrucțiuni), care oglin
desc multilateral și complex eveni
mentele politice si militare ale răz
boiului de la 1877—1878, însemnăta
tea lui internă si internațională.

O altă lucrare este volumul al 
III-lea al colecției de documente 
„Presa străină". Alcătuită pe baza 
celor mai semnificative articole, co
mentarii si informații consacrate de 
presa de peste hotare evenimentului 
de acum o sută de ani. noua apari
ție editorială pune în lumină o suită 
de aspecte noi ale interesului viu pe 
care opinia publică internațională l-a 
manifestat fată de cucerirea, prin 
luptă, de către poporul român a In
dependentei sale de stat

Ambele lucrări prezintă documen
tele în forma lor originală. însoțite 
de traduceri în limba română.

(Agerpres)

Pe Ion Brad cititorii săi 
îl găsesc de obicei la capi
tolul „neoclasici" din tabe
lul fiecărei clasificări : e- 
chilibrat, „apolinic" cu ră
dăcini zvîcnind dionisiac, 
însă fără stridente („Mi- 
den agan — toate au 
o măsură..."). Și-ar fi tre- 
cînd emoțiile, după opinia 
unui fin cititor de poezie, 
printr-un „refrigerent" (Eu
gen Barbu). Așadar, foar
te cenzurat și lipsit de „ne
bunia îndrăznelii", poetul 
alege el însuși această E- 
figie a echilibrului : ....Ci
sufletul nostru, ca o rană / 
Din care-nmugureste nou 
altoi / Să-i dea cadența lui 
daco-romană, / Urmată zil
nic, contȚolată-n noi..." în 
concluzie ; „Curajul nos- 
tru-i fiul rațiunii l Scăldat 
intr-un izvor curat, imens". 
în același spirit și cu ace
eași „conștiință clară" a 
cadenței „daco-romane" cel 
mai mare erou al. neamu
lui se va adresa posterită
ții, prin versurile lui Ion 
Brad, avertizînd asupra o- 
ricărui exces, ținînd să fie 
judecat și urmat — ca „fiu 
al faptelor lui" — nu cu 
„amurgul sîngelui ce creș
te" fie și „în spicele Cîm- 
piei de la Turda", după 
cum nici cu ura — îndrep
tățită, nfei vorbă ! — „ca 
rugina verde / pe platoșa 
de bronz a perfidiei" ie
zuiților ucigași. Să nu în
tinăm, pare el a spune, iu
birea, puterea de 
măreția idealului 
cu adaosul impur 
și al răzbunării,
„Mă judecați cu dragostea 
ce luptă / Pină rămine 
trup decapitat. / inaintînd 
semeț, pe dibuite, / Pe că
ile aceluiași calvar / îm
podobit cu spini și cu vi
sări / Precum un cerb ră
nit. cu stea in frunte : / 
Cind ingenunche el, ea 
zboară-n ceruri..." Testa
mentul voievodului este în 
chip vădit dictat de echi
librul, de „cadența daco-

luptă, 
national 
al urii 

așadar :

romană" a poetului însuși, 
lipsit, în acest înțeles, de 
„nebunia îndrăznelii" : 
iubim mai înalt 
urîm mai adine.

însă, revenind 
gia călinesciană, 
drăzneli pe care 
și le permite, dar sub for
ma înșelătoarei monotonii. 
Cea dintîi. în acest caz, 
constă în sfidarea sau, mai 
potrivit cu tipologia invo
cată. nepăsarea în fata im
presiei de desuetudine pe 
care ar putea-o provoca : 
dacă începem lectura căr
ții cu sumarul ei vom în
țelege mai repede. Iată ti
tlurile : Burebista tăind 
capul vitelor de vie. Bles
tem pentru ucigașul lui 
Decebal, Epitaf la mînăsti- 
rea Cozia (Mircea cel Bă- 
trîn — n.n.), Țepele lui 
Vlad, Pe Argeș în jos (Ne
gru Vodă — n.n.). Toaca 
de la Putna (Ștefan cel 
Mare — n.n.). Turnul lui 
Petru Rareș si. spre a nu 
mai înșira titlurile, mai 
departe avem poezii dedi
cate lui Dimitrie Cantemir, 
Alexandru Ioan Cuza. Mi
hai Viteazul. Sinan Pașa, 
Frații Buzești. Generalul 
Basta, apoi pașoptiștii cu 
Avram Iancu. Nicolae Băl- 
cescu, pentru ca în 
secțiune (Osuar) să 1 
reze poeme închinate 
furărilor patrioți. eroi 
libertății cuvîntului si 
„scripturilor române" 
loan Inocheniie Micu. 
Gheorghe Șincai, Timotei 
Cipariu, Eminescu (la Blaj), 
Kogălniceanu ș.a.m.d. : 
scenarii de idei ilustrate 
cu personaje statuare, ani 
de răscruce, evenimente 
decisive și în genere fa
miliare oricui din cartea 
de istorie. îndrăzneala pa
re acum limpede : poetul 
nu vrea să fie cu orice 
preț original, nou. el are, 
iată, curajul de a pune în 
.sumar toată cartea de is
torie, riscînd a se izbi de 
zimbetele scepticilor care 
știu că prin nimic nu se 
poate obține mai ușor un

nu
pentru că

la tipolo- 
există în- 
„clasicul"

altă 
flgU- 
căr- 

ai 
i ai 

ca

anume succes decit 
prestigiul istoriei, 
cititor are într-o : 
dreptate : de prea 
ori excesul de istorie pus 
pe seama poeziei patriotice 
nu este decît „scuza" lipsei 
de talent, iar tema patrio
tică e îmbrăcată ca o ar
mură de către ostași prea 
firavi, striviți de o greuta
te mai mare decît în prin
cipiul lui Arhimede. Așa
dar. îndrăzneala poetului 
constă în asumarea senină 
a unor mari riscuri : el iși

Acest 
măsură 

multe

Ion BRAD :

zia, după cum, închizînd 
numai o clipă ochii și pro- 
curîndu-ne astfel o „noap
te albă" a memoriei, ve
dem aievea neliniștea fîl- 
fiitoare ca o rasă călugă
rească a monahilor de la 
Putna bîntuiți de fantoma 
lui Ștefan care învie me
reu din morti. Și cine nu 
s-a simțit, măcar o dată, 
precum călăul, fulgerat de 
privirile „de oțel" ale ba
nului Mihai în fata butu
cului ? Sau atins de aripa 
tristeții reculese la

Așadar. Ion Brad 
liniștit in poemele 
la astfel de bunuri 

sigure,

moral, 
pleacă 
lui de 
și locuri comune................
verificate, dar, folosindu-le, 
nu le ascunde citusi de pu
țin. Dimpotrivă, le scoate 
în evidentă, fărindu-le 
ușor de recunoscut, proce- 
dind adică 
decît
decît ne-au obișnuit poeții 
„originali".

Să vedem acum mai de 
aproape cîteva asemenea 
„locuri comune", ce se în-

exact invers 
ne-am aștepta sau

/ Mărite Horia, / 
de bicisnică zloa- 

umi-
trădării. 
La ceas 
tă. / N-au vrut să 
leased ghilotine, / Ci nu
mai lemn cu os / $i numai 
os cu roată II Dar spițele 
acelei roți. / De soare sin- 
gerînd, mai taie / Cărarea 
zisă Secolul Luminilor / In 
noi, in toți, / Ca razele cu 
lame de văpaie. / Sub lo
vituri, tot mai tăcut te-a- 
răti. / Pe unde nici o 
strajă astăzi nu e I Din 
carnea ta bătută in poartă 
de cetăți / Cu stelele in

din nou și încă 
Discursul incen- 
în Dieta nobili-

„Transilvane cetăți fără somn ✓✓

instalează cortul — ca u- 
nul dintre eroii săi — în
tr-un cîmp minat, ba chiar 
uneori devastat, plin de 
ruinele unor irecuperabile 
eșecuri. Temeritatea 
șicului"

„cla- 
constă însă în ab

senta fricii de 
Mai departe, el 
faptele așa curh 
nici o modificare 
loasă și le 
prin aproape fiecare poem, 
poziția, situația binecunos
cută de „locuri comune" 
consacrate de tradiție, le
gendă. educație, manual. 
Știm, astfel, că Burebista 
a tăiat vița de vie spre 
a-și păzi luptătorii, vulne
rabili, de violenta lașității 
asediatorilor, iar dintr-o 
inscripție (poetul o repro
duce ca „moto") cunoaș
tem numele pîngăritorului 
sau ucigașului marelui re
ge Decebal ; ne este ori- 
cînd vie. ca un suflet se
cret al nostru, nemuritoa
rea imagine poetică a 

„umbrei" lui Mircea la Co-

repetiție. 
acceptă 

sint, fără 
spectacu- 

acreditează.

derea capului „săracului 
popă". Andrei Bathory, 
adus înaintea voievodului ? 
Și încă : roata eternei răs
tigniri a măritului 
sau coroana 
flăcări țintuită 
mereu, „stemă a 
țară", pe fruntea 
ca si Cronica 
pe 
și

Horia 
înflorită in 

mereu și 
iubirii de 
lui Doja, 
neamului 

care n-o mai vedem 
n-o mai simțim decit 

lipită de spinarea „ilumi
natului" Șincai ori acele 
manuscrise ale „scripturi
lor" 
ruri 
fugă 
motel 
știe toate acestea si „încă 
ceva" pe deasupra ? Le in- 
tîlnim într-o curată, fru
moasă redactare în poeme
le lui Ion Brad. „Locuri 
comune", desigur. însă ori- 
cit de comune nimic nu le 
clintește acel prestigiu ine
puizabil Pe care îl au în 
ochii noștri : aștri ce plu
tesc veșnic pe un înalt cer

purtate de-a pu- 
ca într-o veșnică 
în Egipt de Ti- 
Cipariu ? Cine nu

timplă 
fi de 
despre 
pentru 
martiriului 
Horia ? Lăsînd-o 
poetul nu face decît să o 
rostogolească spre noi din
spre Secolul Luminilor și nu 
urcind-o la lumină, cum se 
procedează de obicei, din 
„întunecatul ev mediu" (să 
deschidem acum un simplu 
dicționar la anul 1784...) : 
„Pe munți fierăstruiți de 
metereze, / Din unghiul 
veacurilor imi apari. / Mă
rite Horia, I Un vestitor al 
Revoluției franceze, / Fruct 
rotunjit de Secolul Lumi
nilor, / O sabie-a înțelepciu
nii / In mina unor meșteri 
mari, / Cioplitori de desti
ne, / tn trunchiuri flămin- 
zite de stejari / Si-n inima 
stelelor, / Crainici ai lumii 
care vine / Strivind in pi
cioare / Ciupercile castele
lor / Otrăvitoare // Pentru 
țăranul de bîrnă din tine, / 
Prins de iscoade-n pădurea

cu ele. Ce-ar mai 
„spus", bunăoară, 
prea cunoscuta și 
noi sfinta roată a 

„Crăisorului" 
intactă,

chip de cuie". (Roata din 
Secolul Luminilor). Tonul 
înalt, încrețit pe alocuri 
de o ironie rece, rostirea 
decent-senină, plină de 
dignitate și de sentimentul 
măreției, indică în această 
capodoperă a volumului 
(poate cea mai frumoasă 
realizare a „temei" din cite 
s-au scris pînă acum) in
tensa filtrare a emoției 
trecute dacă nu prin „re
frigerent" în orice caz prin 
multe ape spre a ne apă
rea, astfel. „spontană". 
(Cind insă poetul iși in
ventează cu tot dinadinsul 
„spontaneități", ca în Ian- 
cu in Dieta de la Cluj, dar 
și in altele, obține astfel 
de rezultate : „...Imi vine 
să m-arunc din galerii / Si 
să-i lipesc cu capul de pe
reți" !) Am putea lua 
acum, pe rînd, toate „lo
curile comune" citate mai 
înainte să le observăm 
metamorfoza : nu una care 
le face de nerecunoscut, ci, 
din contră, prin care le re-

cunoaștem 
mai bine.
di ar rostit 
ară de episcopul loan Ino- 
cbentie Micu, devenit un 
fel de loan Fără Țară : 
„Episcopul fără mormint / 
Cei care-a ars pentru țară / 
Ca o biserică-n vint..." ; 
Șincai — iluminatul, bătut 
în bronzul unui vers me
morabil : „Pe abecedarul 
lui povîrnit" sau imaginea 
unui Timotei Cipariu. aler- 
gind să-și pună la adăpost 
manuscrisele prigonite, pro
iectată într-o biblică și de 
aceea 
„Fugă ................
schimb, a fost o noapte de 
tăiere / A pruncilor mai 
dragi ca viața ta / Vreo 
patruzeci de mii, / Ascunși 
in cărți la ceas de-njun- 
ghiere, / Cind fiecare filă 
te striga / Din incunabule
le încă vii, / De pare că-ți 
bateau in trup piroane / Și 
auzeai doar tu țipînd că 
ard / $i tablele cerate / Și 
florile de manuscris 
ne / Ce le-ai cărat 
nopți in spate / Pe 
pe asini ca-n fuga 
gipet / Pină la Blajul tău, 
din Tarigrad". (Cu Cipa
riu în noaptea tăierii prun
cilor). *■

în fine, spre a încheia 
cu exemplele ce ne par e- 
locvente pentru ceea ce un 
poet adevărat poate obține 
prin talent. inteligență, 
cultură din marile „teme 
comune" ale lirismului pa
triotic. să mai citim, pe 
lingă admirabila Pleiade, și 
Toaca de la Putna. tulbu
rătoare viziune a învierii 
domnului Stefan : „La 
ceasul oboselii pămin- 
tului. li vezi / Cum 
se-ngrijesc călugări de toa
că să n-adoarmă / De pare 
că oștenii ar fi printre li
vezi, / Cărunți de aștepta
re. cu frunți proptite-n ar
mă, // De pare că el în
suși. măritul Ștefan Domn, 
/ Dă sarica de piatră pus
tie la o parte / Ca speriat 
că l-a fost prins un somn f

niciodată sfîrșită 
în Egipt" : „In

persa- 
atitea 
cai și 
la E-

Vrăjmașilor să-l vindă-n 
amurg cu-a doua moarte // 
Răspunde-n toacă pulsul 
tot mai zvicnit, mai viu, / 
Al inimii tăcute ce-i sin- 
gerează-n zare / Si smul
ge mari piroane de noapte 
din sicriu / \Să-mbra$e iar 
lumina odăjdii cintătoare, 
// Să mai răsune iarăși cu- 
vintul lui de bronz / In 
satele, la pieptul Moldovei, 
ca o salbă. / Semn bun că 
preacinstitul biruitor s-a-n- 
tors / tn scaunul Sucevei 
de la Cetatea-Albă".

Lirismul extatic, subtil, 
de un calm elaborat, căruia 
ii deduci învolburarea de 
la izvoare este nutrit, în 
cele mai bune expresii ale 
sale, de un cărturărism a- 
simllat cu inima. Faptele, 
„locurile comune" alunecă 
neauzit în rama unor vi
ziuni mari, cuprinzătoare, 
adesea și ele bucurîndu-se 
de un inatacabil prestigiu 
cultural. („Fuga în Egipt" 
a lui Cipariu, „învierea" 
biblică a lui Ștefan sau 
privirea „roții" lui Horia 
dinspre Secolul Lumini
lor...) Fără îndoială, poetul 
urmează într-aceasta, chiar 
dacă în alte ritmuri, lec
ția poetică și civică a ma
relui său înaintaș. Octavi
an Goga. căruia, de altfel, 
îi e dator și în alt chip : 
In unele din solilocviile 
ultimului ciclu, elegiac, 
adie în locul amarei „dez
rădăcinări" a poetului 
Rășinari, o melancolie 
nină („dorul bătrinului 
/ In mine ca soarele 
mormintat") sau traversa
tă de dramatice interoga
ții („Lumina mă face oș
tean / Ori fuga de noaptea 
ce-ncearcă / Să treacă prin 
mine, spre albul liman / 
Năluci, precum Charon in 
barcă ?“).

„Transilvane cetătl fără 
somn" este o bună carte 
de lirică patriotică și ci
vică.

din 
se- 
sat 
tu

C. STANESCU

I
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Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU 
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Tovarășului MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

Dragi tovarăși,
în numele Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Unit Polonez, 

al Consiliului de stat și Guvernului Republicii Populare Polone, precum și 
al poporului polonez, vă mulțumim pentru salutările si felicitările trans
mise cu prilejul celei de-a 33-a aniversări a Renașterii Poloniei.

Ne exprimăm convingerea că relațiile de prietenie si colaborare dintre 
Partidul Muncitoresc Unit Polonez și Partidul Comunist Român, dintre Re
publica Populară Polonă si Republica Socialistă România se vor dezvolta 
în continuare pe multiple planuri.

Vă transmitem dumneavoastră și poporului frate român salutări si urări 
de succese în continuare în realizarea sarcinilor majore de edificare a socie
tății socialiste dezvoltate.

EDWARD GIEREK
Prim-secretar 

al Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc 

Unit Polonez

HENRYK JABLONSKI
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Polone

PIOTR JAROSZEWICZ
Președintele 

Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Polone

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Exprim Excelentei Voastre, in numele tării, precum si al meu personal, 
mulțumiri pentru amabilul mesai pe care mi l-ați transmis cu prilejul săr
bătorii naționale a Republicii Columbia.

Vă adresez, la rîndul meu. cordiale salutări.
ALFONSO LOPEZ MICHELSEN

Președintele Republicii Columbia

Festivitatea decernării „Ordinului Muncii" clasa I 
municipiului Timișoara

Miercuri după-amiază, la Casa ti
neretului din Timisoara a avut loc 
festivitatea decernării ..Ordinului 
Muncii" clasa I. conferit prin decret 
prezidențial acestui municipiu pentru 
rezultatele obținute în întrecerea pa
triotică pe anul 1976.

înalta distincție si diploma de mu
nicipiu fruntaș pe tară au fost în
clinate de către tovarășul Mihai Te- 
lescu. membru supleant al Comitetu
lui Politic Executiv al C.C. al P.C.R.. 
prim-secretar al Comitetului județean 
Timiș al P.C.R.. președintele Consi
liului popular județean.

Răspunzînd chemării consiliului 
popular municipal, cetățenii timișo
reni — români, germani, maghiari, 
sîrbi si de alte naționalități — au 
realizat anul trecut un volum de lu
crări edilitar-gospodăresti și de în
frumusețare în valoare totală de 
451,1 milioane lei. cu mult peste an
gajamentul initial, adăugind astfel 
orașului lor noi însemne de frumu
seți urbane, demne de civilizația 
noastră socialistă. Obiectivele între

Festivalul de folclor al țărilor balcanice
între 7 șl 14 august a.c. va avea 

loc Festivalul de folclor al țărilor 
balcanice. Participă ansambluri fol
clorice reprezentative din Bulgaria, 
Grecia, Iugoslavia. Turcia, România. 
Spectacolul inaugural va avea loc la 
7 august a.c.. ora 20. în sala Operei 
Române din București.

în zilele de 8—14 august, spectaco
lele au loc in. stațiunile Mamaia, 

cerii patriotice, stabilite pentru acest 
an. au declanșat noi si valoroase ac
țiuni cetățenești în toate cartierele 
orașului, la care participă zeci de 
mii de oameni ai muncii timișoreni. 
Ca urmare, de la începutul anului si 
pină acum, au fost înfăptuite lucrări 
gospodărești si de înfrumusețare în 
valoare de peste 200 milioane Iei.

într-o atmosferă de însuflețire si 
entuziasm, particinantii la adunarea 
festivă au adresat C.C. al P.C.R., 
tovarășului Nicolae Ceausescu o te
legramă prin care își exprimă, in 
numele celor 270 000 de locuitori ai 
municipiului Timisoara, recunoștința 
si dragostea fată de conducătorul iu
bit al. partidului si statului nostru, 
pentru grija permanentă ce o acordă 
înfloririi si dezvoltării armonioase a 
tuturor localităților patriei noastre 
socialiste, hotărîrea lor fermă de a 
îndeplini in mod exemplar sarcinile 
ce le revin în întrecerea patriotică 
pe 1977.

(Agerpres)

Eforie Nord, Eforie Sud, Costinești, 
Mangalia, Neptun și în 'municipiul 
Constanta, in sala Teatrului de re
vistă „Fantazio". în București, bile
tele se vind la casa de bilete a Sălii 
Palatului, iar în seara spectacolului 
— la casa de bilete a Operei Româ
ne. Pe litoral, biletele se găsesc la 
agenții și la casele teatrelor respec
tive.

Cronica zilei
Președintele Marii Adunări Na

ționale a Republicii Socialiste Româ
nia. Nicolae Giosan, a primit o te
legramă ,de mulțumire din partea 
președintelui Camerei Deputatilor 
din Spania. Fernando Alvarez Mi
randa. pentru felicitările ce i-au fost 
adresate cu prilejul alegerii sale 
în această funcție.

★

Ministrul afacerilor externe al Re
publicii Socialiste România. George 
Macovescu, a primit o -telegramă de 
mulțumire din partea ministrului a- 
facerilor externe al Republicii Ir
landa. Michael O’Kennedy, pentru 
felicitările, transmise cu prilejul nu
mirii în această funcție.

★

Sub auspiciile Consiliului National 
al Organizației Pionierilor, intre 15 
iulie si 4 august a fost deschisă ta
băra internațională de la Năvodari, 
ce a reunit, alături de pionieri ro
mâni. reprezentanți ai organizațiilor 
de pionieri si copii din 25 de țări 
din Europa. Africa. Asia si America.

PRONOEXPRES
Numerele extrase la tragerea 

din 3 august 1977
Extragerea I : 35 39 15 27 44 40.
Extragerea a Il-a : 21 14 12 13 43.
FOND GENERAL DE CÎȘTIGURI: 

1 112 201 lei din care :
REPORT CATEGORIA I : 247 264 

lei și la CATEGORIA A : 260 281 lei.

U. R. S. S.

Un nou bazin petrolier

Presa sovietică a informat recent 
că in vestul Siberiei geologii au 
depistat o nouă zonă petrolieră. în 
pofida condițiilor climaterice deose
bit de dificile. în această regiune va 
fi creată în actualul cincinal (1976— 
1980) o puternică bază energetică. 
Numai în ceea ce privește producția 
de gaze naturale (circa 125 155 mi
liarde metri cubi spre sfîrsitul cin
cinalului). aceasta reprezintă 80 la 
sută din sporul actual al producției 
de gaze a Uniunii Sovietice în an
samblu.

Prospectarea geologică a zonelor 
din extremul nord al Siberiei a în
ceput mai devreme anul acesta, da
torită primăverii mai' timpurii. O ac
tivitate intensă se desfășoară în pre
zent in peninsula lamal. unde au tost 
localizate mari cantităti de gaze na
turale. în nordul peninsulei urmea
ză să fie forată una dintre cele mai 
adînci sonde de dincolo de Cercul 
polar, la peste 3 000 de metri. Avînd 
în vedere cantitatea uriașă de gaze

R. S. VIETNAM 

Izvoarele de lumină ale Riului Negru

ce urmează a fi extrase în întreagă 
regiune a Siberiei de nord-vest. spe
cialiștii studiază problema ampla
sării aici a unor importante obiectiva 
industriale, care să poată valorifica 
la fata locului această importantă 
materie primă. în acest fel întreaga 
regiune va cunoaște o puternică dez
voltare economică.

Cercetări pentru găsirea unor noi 
rezerve de combustibili se desfășoa
ră. de asemenea. în Ucraina, in re
giunile nordice ale zonei europene 
a U.R.S.S.. în Asia centrală si în re
giunea bazinului Vdlgăi. Totodată, se 
ezxtind prospecțiunile pentru depista
rea unor noi zăcăminte de minereu 
de fier, cupru, cositor, zinc, apatită. 
O atenție deosebită se acordă găsirii 
de noi resurse mineraliere în regiu
nile unde există deja puternice cen
tre de prelucrare a acestora — zona 
anomaliei magnetice de la Kursk 
— pentru minereu de fier și Siberia 
de vest — pentru petrol și gaze natu
rale. (L. Duță).

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU 
Președintele Republicii Socialiste România

Am fost deosebit de mișcat de mesajul de condoleanțe pe care Ex
celența Voastră a binevoit să mi-1 adreseze, în urma încetării din viată a 
fratelui meu si tin. să vă adresez sincerele mele mulțumiri.

JEAN
Mare Duce al Luxemburgului

Excelenței Sale Domnului MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

Vă mulțumesc foarte mult pentru telegrama dumneavoastră de felicitare 
trimisă cu ocazia zilei naționale și asigur pe Excelența Voastră de prietenia 
și colaborarea dintre popoarele noastre.

Cu cea mai profundă considerație,
MAMDOUH SALEM

Prim-ministru al Republicii Arabe Egipt

Excelenței Sale Domnului MANEA MĂNESCU
Prim-ministru <{l Guvernului Republicii Socialiste România

Doresc să vă mulțumesc pentru felicitările și urările sincere pe care ați 
avut amabilitatea să le transmiteți cu ocazia sărbătorii naționale din iulie.

Urez Excelenței Voastre sănătate și fericire personală, iar poporului 
român prieten progres și prosperitate continuă. Este un prilej fericit pentru 
mine de a asigura pe Excelența Voastră că eforturile noastre comune vor 
contribui în viitor la întărirea relațiilor dintre cele două țări în interesul 
popoarelor noastre prietene.

SADDAM HUSSEIN
Vicepreședinte

al Consiliului Comandamentului Revoluției 
al Republicii Irak

Sate de vacanță
Edilii botoșăneni au amenajat nu 

departe de meleagurile copilăriei 
marelui poet Mihai Eminescu. în pă
durea Agafton. up frumos sat de va
cantă. căruia i-au dat numele sim
bolic „Luceafărul". Cei peste 300 de 
pionieri si școlari aflati aici in pre
zent. copii veniti din toate colturile 
județului si din tară, sint cazați în 
căsuțe si au la dispoziție terenuri de 
joacă si sportive. Ei participă, tot
odată. la un bogat program de acti
vități Cultural-educative îmbinat cu 
excursii și drumeții.

Sate de vacanță cu profil similar 
mai sint deschise vara aceasta și în 
alte pitorești locuri din tară, păstră
toare ale unor tradiții istorice, cultu
rale : Riul Alb (Caraș-Severin). Ciric 
(Iași), Nădrag (Timiș), Tulnici (Vran- 
cea), Vltomirești (Olt). Voila si Pău- 
lesti (Prahova), Gîrboave si Tecuci 
(Galați), Breasta (Dolj). Parcul pio
nierilor (Constanta) s.a.

(Agerpres)

La 9 august 1977 — 
tragere excepțională 

LOTO
La noua tragere excepțională 

Loto, organizată de Administra
ția de Stat Loto-Pronosport la 
9 august 1977, se oferă o listă 
atractivă de cîștiguri constînd 
din autoturisme „Dacia 1300“ și 
„Skoda S-100". excursii în 
U.R.S.S., R.D. Germană și R.P. 
Ungară, precum și premii în 
bani de valoare fixă și varia
bilă.

La cele 2 faze ale tragerii 
care conțin 5 extrageri — 2 de 
cite 12 numere fiecare la faza 
I și 3 de cîte 6 numere fiecare 
Ia faza a Il-a — vor fi extrase 
în total 42 numere ciștigătoare. 
Se acordă 13 categorii de cîști
guri. Se poate cîștiga și cu 3 
numere din cele 24 extrase la 
faza I și din cele 18 ale fazei a 
Il-a.

Vînzarea biletelor se face in
tre 31 iulie și 8 august inclusiv.

Cum se ocupd organele locale de SPORTUL DE MASĂ

„Probe obligatorii" pentru sportul vrîncean
Activitatea de educație fizică si 

sport cunoaște și în Vrancea împli
niri pe măsura condițiilor mereu mai 
bune și a preocupărilor mereu mai 
intense existente în toate județele tă
rii in acest domeniu. Pentru a în
druma cu mai multă eficientă acti
vitatea sportivă de. masă, contribuind 
astfel la continua ei dezvoltare, co
mitetul județean de partid a alcătuit 
— in spiritul sarcinilor izvorîte in a- 
cest sens din programul adoptat de 
Comitetul Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R.. in noiembrie 1976 — un pro
gram propriu de dezvoltare a activi
tății de educație fizică și sport, ce 
cuprinde obiective a căror scadență 
ajunge pină în anul 1980. De curînd. 
în urma unui control de durată efec
tuat in mai multe localități, unități 
economice și școli, secretariatul co
mitetului județean de partid a anali
zat. împreună cu factorii de resort, 
modul in care este transpus în prac
tică acest program de perspectivă 
Si. în cadrul lui. desfășurarea în ju
deț a acțiunilor înscrise în competi
ția națională „Daciada". ,

Propunindu-ne să aducem în discu
ție cîteva probleme ce se ridică 
în lumina concluziilor desprinse 
cu acest prilej, facem mai întîi 
remarca generală: în județul Vran
cea activitatea de educație fi
zică și sport . se află, mai ales 
în ultimul timp, intr-un proces 
efectiv de intensificare. Reușite
le de pină acum se sprijină, printre 
altele, pe preocuparea pentru dezvol
tarea cu forțe proprii a bazei ma
teriale necesare. în municipiul Foc
șani, de exemplu, cu larga partici
pare a angaiaților din întreprinderi 
și instituții, ca și a elevilor, a fost 
construit u.n complex sportiv modern, 
amplasat în zona celui mai mare car
tier de locuințe din oraș si a platfor
mei industriale. In jurul stadionului 
central, cu 10 000 de locuri si piste de 
atletism, se află încă două terenuri 
de antrenament, o sală de gimnastică, 
săli de box și lupte, bazin de înot 
de dimensiuni olimpice, terenuri de 
tenis, volei și handbal, spațiu de joa- 
cp pentru copiii cartierului. Lista ar 
fi incompletă dacă nu am aminti că 
In oraș mai sint amenalate si alte te
renuri. săli de gimnastică, baze spor
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Campionatele europene de tenis
Debut victorios pentru perechea Florența Mihai — 

Mima Jausovec
Campionatele europene de tenis au 

continuat la Maribor (Iugoslavia) cu 
proba de dublu femei, în care jucă
toare® româncă Florența Mihai face 
pereche cu campioana iugoslavă 
Mima Jausovec. în primul tur. Flo
rența Mihai și Mima Jausovec au 
învins în două seturi, cu 6—2, 6—2, 
cuplul francez Dupuy—Thomas. Alte 
rezultate : Biriukova, Granaturova — 
Degen, Fridenzi 6—1, 6—0 ; Szabo 
Rozavblgy—Moskova, Rezina 6—2,
6—2 ; Reydich. Rybarczyk—Pohmann, 
Speidel 6—0, 6—7, 6—3.

La întreceri participă, printre alții,

Campionatele republicane de ciclism 
pe pistă

Campionatele republicane de ciclism 
pe pistă au continuat ieri la velodro
mul Dinamo din Capitală cu proba de 
urmărire individuală, cîștigată de ti- 
nărul sportiv dinamovist Marin Va
lentin, ' care l-a întrecut în finală pe 
coechipierul său Traian Sirbu. acope
rind distanta de 4 000 m în 5’04”7/10.

tive pe lîngă întreprinderi si institu
ții, construite de angajați! acestora pe 
lîngă școli. La Focșani. în prezent se 
află în construcție o sală de sport cu 
peste 1 000 de locuri, un poligon de 
tir. o sală de gimnastică școlară.

Și în celelalte localități ale jude
țului — atît în orașe, cit și la sate — 
au fost inițiate o serie de acțiuni pen
tru completarea si dezvoltarea bazei 
materiale, urmărindu-se punerea în 
valoare a posibilităților locale, a re-, 
surselor proprii. La PanClu si Mără- 
șești. în comunele Tătăranu. Păunesti. 
Urechești și altele au fost puse la dis
poziția cetățenilor noi terenuri, ame

Cîteva concluzii reieșite dintr-o recentă 
analiză

najări simple, dar cu largi posibilități 
de practicare a unui, mare număr de 
discipline sportive. Este un început 
bun care trebuie continuat si extins la 
nivelul tuturor localităților. înscris ne 
agenda de lucru a tuturor asociațiilor 
sportive, indiferent de mărimea )or și 
de cine aparțin. Se cuvine făcută, 
desigur, această subliniere. întrucit 
mai sîn.t unități si asociații care nu 
dispun de baze sportive, cu toate că 
la indemina lor se află ce le trebuie : 
lipsește doar inițiativa. La Focșanii 
de exemplu. în 9 unități care au între 
400 și 2 000 de anga jați lipsesc ase
menea amenajări. într-o situație i- 
dentică se află alte 6 unităti din 
Ad j ud. ca și 45 de sate. Sint puncte 
neohorate încă din programul amin
tit. cum de altfel apare ca o ...pată 
albă" si angajamentul încă neonorat al 
organizației județene U.T.C. de a a- 
menaja două bazine de înot pentru 
copii. Șantierele promise pentru aces
te două obiective nici măcar n-au 
fost deschise ! Cu totul insuficientă 
față de cerințe se constată a fi preo
cuparea pentru crearea unor amena
jări necesare practicării atletismului 
(piste, sectoare de aruncări și sări
turi) care, după cum se știe, solicită 
eforturi materiale si forță de muncă 

și cunoscutul tenisman sovietic Alek
sandr Metreveli. în turul trei al 
probei de dublu bărbați, cuplul Me
treveli—Kakulia (U.R.S.S.) a întrecut 
cu 6—1. 6—4 perechea spaniolă Mar
torell—Ruiz.

Rezultate înregistrate în turul II 
al probei de simplu masculin : Ba- 
rany (Ungaria) — Mîrza (România)
7—5, 6—0 ; Tomovici (Iugoslavia) — 
Bircu (România) 6—2, 6—3 ; Drzy- 
malski—Friscici 6—4. 6—0 ; Seuss — 
Ghenov 2—6, 6—0. 6—4 ; Pala—Bur
gener 7—6, 6—3 ; B. Pampulov—Ilin 
5—7, 7—6. 6—4.

Marin Valentin. în vîrstă de 20 de ani. 
se afirmă ca una din speranțele ciclis
mului nostru, cucerind în decurs de 
numai două săptămîni al doilea titlu 
de campion national, prima sa vic
torie fiind obținută în finala campio
natului contracronometru individual 
disputată la Brașov, unde l-a între
cut pe M. Romașcanu.

limitate. Totodată, trebuie spus că se 
manifestă în multe locuri o criticabilă 
neglijentă în întreținerea tuturor ba
zelor sportive, a oricăror amenajări 
destinate activităților de educație fi
zică și sport, a spatiilor de joacă 
pentru copii. De aceea, unele dintre 
acestea devin impracticabile, capătă 
alte moduri de folosință, departe de 
destinația lor inițială. în analiza a- 
mintită. extinsă și cu prilejul instrui
rii lunare la nivel județean a activu
lui de partid, au fost precizate 
îndatoririle ce revin organelor de par
tid, organizațiilor U.T.C. și sindicat, 
consiliilor populare în vederea asigu

rării în continuare a tuturor condi
țiilor pentru practicarea educației 
fizice și sportului de către un număr 
tot mai mare de oameni ai muncii, 
tineri si vîrstnici. în vederea iniție
rii cit mai multor întreceri de masă 
cu care județul să se prezinte in 
„Daciațjă".

Este necesară îndeplinirea întocmai 
a prevederilor numeroase cuprinse 
în programul elaborat de comitetul 
județean de partid. Iată doar cîteva 
„probe obligatorii" pe care sportul 
vrincean trebuie să le treacă fără 
întîrziere si cît mai bine :

• Intensificarea preocupărilor pen
tru ca fiecare bază sportivă, fiecare 
amenajare destinată acestui scop să 
fie folosită mai intens, prin organiza
rea permanentă a activităților si nu 
numai cu ocazia declanșării competi
țiilor de masă. O mai bună colabo
rare și conlucrare între C.J.E.F.S.. or
ganizațiile de tineret si sindicat, aso
ciațiile sportive din scoli ar contribui 
la creșterea indicelui de folosire a ba
zei materiale existente, indice care 
în prezent este nesatisfăcător.
• Elaborarea. într-o concepție uni

tară. a unui program de activități care 
să faciliteze accesul iubitorilor de

În cîteva rînduri
• în cea de-a doua zi a competiției 

internaționale feminine de baschet 
..Cupa Mării Negre", ce se desfășoară 
în aceste zile la, Constanta, selecțio
nata României â întrecut cu scorul 
de 76—72 (38—38) formația Cehoslova
ciei. în timp ce echipa Cubei a în
vins cu 82—53 (41—29) reprezentativa 
Poloniei.

• Turneul internațional de rugbi 
de la Tbilisi, turneu dotat cu premiul 
ziarului „Industria socialistă", a pro
gramat partidele din etapa a treia, 
încheiate cu următoarele rezultate :
U.R.S.S. — Cehoslovacia 39—12 
(18—3) ; Polonia — U.R.S.S. (tineret) 
19—4 (9—0) ; „Penguins" (Anglia) — 
Dlnamo București 20—9 (9—0).

Reamintim că în primele două 
jocuri rugbiștii de la Dinamo au în
vins cu 42—3 selecționata de tineret 
a U.R.S.S. și au cîștigat cu scorul de 
16—13 în fața formației Cehoslova
ciei.

în următorul meci, echipa Dinamo 
București va întîlni prima reprezen
tativă a U.R.S.S.

• Cu prilejul unui concurs desfă
șurat la Oslo, atleta norvegiană Gro
te Waitz a stabilit cea mai bună per
formantă mondială a sezonului în 
proba de 3 000 m. cu timpul de 8’36” 
8/10.

sport din întreprinderi, instituții, 
școli, unităti agricole pe toate terenu
rile și să asigure folosirea materialu
lui sportiv existent in asociații.

• Inițierea în cadrul „Daciadei" 
a mai multor acțiuni de masă 
de genul excursiilor, cicloturismu
lui, concursurilor de orientare tu
ristică ș.a. (județul Vrancea. prin fru
musețea locurilor sale, prin relieful 
său divers, oferă largi posibilități în 
acest sens, posibilități încă insuficient 
puse in valoare).

• Gimnastica la locul de muncă să 
fie, intr-adevăr, practicată în toate u- 
nitățile — acesta fiind, după cum 
se știe, uhu! din obiectivele de bază 
în „Daciadă".

• îmbunătățirea activității asocia
țiilor sportive din comune si din in
stituțiile de invătămînt. concomitent 
cu preocuparea pentru înființarea de 
asociații în toate unitățile școlare (din 
cele 186 de asociații planificate a fi 
organizate, conform programului, au 
fost create pină acum numai 103).

• Să fie revăzute si reanalizate 
toate cazurile de acordare a scutirilor 
medicale pentru practicarea educației 
fizice în școli (în unele unităti se con
stată o mare larghețe in acordarea 
unor înlesniri medicale).

• C.J.E.F.S. Vrancea să' realizeze 
o mai bună coordonare a activității 
factorilor ce trebuie să concure la în
deplinirea unor sarcini atît in 
„Daciadă". cît și în general : gim
nastica zilnică în producție, amena
jarea și întreținerea bazelor sportive, 
instruirea si îndrumarea asociațiilor 
sportive, mobilizarea la diferite com
petiții de masă a unui număr cit mai 
mare de participant!.

• Organele și organizațiile locale 
cu atribuții și sarcini in sport să prac
tice metoda, verificată cu succes in 
munca de partid, de a analiza perio
dic stadiul indeplinirii măsurilor sta
bilite, pe baza unor controale rigu
roase. cu tematici bine precizate — 
acțiuni ce vor trebui finalizate prin 
măsuri și modalități concrete de în
făptuire și urmărire.

Dan DRÂGULESCU
corespondentul „Scinteii"

Șoseaua națională nr. 6. care leagă 
capitala Vietnamului, orașul Hanoi, 
de Hoa Binh, este în curs de lărgire 
pentru a putea permite transportul 
materialelor necesare înălțării celui 
mai mare obiectiv economic al tării 
— hidrocentrala de pe riul Da (Riul 
Negru).

în prezent are loc operația de stră
mutare a locuințelor din zona ce va 
fi inundată de apele riului. în ime
diata apropiere va fi ridicat un nou 
orășel pentru cîteva zeci de mii de lo
cuitori. Pină în 1978, cînd va de- ’ 
mara construcția hidrocentralei, se 
va executa un mare volum de lu
crări pregătitoare. Proiectul prevede 
construirea unui număr de 20 între
prinderi auxiliare — fabrici de be
ton. uzine de construcții mecanice, 
pentru repararea Si montarea mași
nilor. rețele de drumuri si telecomu
nicații. Pe lîngă hidrocentrala pro- 
priu-zisă se vor amenaja : un 
baraj lung de 700 metri și înalt 
de 120 m, în spatele căruia se 
va crea o mare artificială cu o 
suprafață de 200 kilometri pă-

R. P. POLONA

Dezvoltarea activității portuare
De pe șantierele navale ale Polo

niei sint lansate anual nave mariti
me cu o capacitate totală de aproxi
mativ un milion tdw. iar flota co
mercială a tării totalizează 315 nave, 
cu un tonaj de 4.3 milioane tdw, 
R. P. Polonă avînd un litoral de a- 
proape 700 km la Marea Baltică. 
Dacă în 1945 în porturile Gdansk, 
Gdynia și Szczecin, în mare măsură 
distruse in timpul războiului, mărfu
rile încărcate si descărcate însumau 
cantitatea modestă de 800 000 tone, 
activitatea portuară a înregistrat în 
decurs de 30 de ani o dezvoltare im
petuoasă. Porturile maritime moder
nizate și extinse, la care s-a adăugat 
și Portul Nord, apărut în ultimii ani 
în apropiere de Gdansk, au consem
nat în 1975 un trafic de mărfuri de 
53.8 milioane tone.

In ultimul timp are loc un pro
nunțat proces de „specializare." a 
porturilor. Astfel, Portul Nord este 
destinat. îndeosebi, traficului cu căr-

vremea
Ieri în țară : Vremea a fost răcoroa

să, îndeosebi în nord-vestul țării. Ce
rul a fost variabil, mai mult noros în 
nordul Banatului, Crișana, Maramureș 
și nord-vestul Transilvaniei, unde au 
căzut ploi temporare care, Izolat, au 
fost și sub formă de averse. Vîntul a 
suflat slab, cu viteze de pînă la 25—30 
km/h, exceptînd zona de munte și Ol
tenia, unde a prezentat intensificări 
locale pînă la 40—60 km/h. Tempera
tura aerului la ora 14 era cuprinsă în
tre 12 grade la Cîmpeni și 28 de grade 
la Mangalia. în București î Vremea a

DOLJ: Stațiune de
„Hanul Doctorului", „Parcul po

porului", „Lunca Jiului", „Pădurea 
Bueovățului" sau pitoreștile zone de 
la Breasta și Almăj — iată princi
palele locuri de agrement unde cra- 
iovenii, și nu nuipai ei, își petrec 
sfîrșitul de sâptămînă in ambianța 
binefăcătoare a naturii. Ca urmare 
a înfăptuirii măsurilor stabilite de 
organele locale de partid și de stat, 
privind mai buna dotare și gospo
dărire a zonelor de agrement din 
județ, recent s-a inaugurat, com
plet reamenajată, stațiunea „Victo- 
ria“-Bratovoiești Situată la 26 km 
de orașul de reședință al județului 
Dolj. în stingă D.N -55, Craiova- 
Bechet, într-un pitoresc cadru na- 

trati. canale de aducțiune si evacua
re a apelor. Barajul va ridica nivelul 
apelor riului. prelungind cu 200 ki
lometri zona navigabilă pentru va
poarele fluviale de mare tonaj. în 
sezonul uscat, rezervorul de apă dul
ce de la Hoa Binh va iriga o supra
față de 100 000 ha în prezent necul
tivată. conferind, totodată. Fluviului 
Roșu un debit constant. Căci între 
Fluviul Roșu si Riul Negru există o 
strînsă dependentă, primul suferind 
adesea de pe urma tumultuoaselor 
ape ale principalului său afluent, 
care în sezonul ploios se revarsă în 
adevărate torente, inundînd sute de 
mii de hectare cultivate.

Hidrocentrala de la Hoa Binh va 
avea o putere echivalentă cu cea a 
unei centrale termice de 3—4 mi
lioane kW. electricitatea produsă 
revenind însă de zece ori mai ieftin 
decît în cazul unei termocentrale. Ea 
va fi urmată de alte hidrocentrale — 
premisă importantă pentru accele
rarea industrializării socialiste a tării. 
(G. Bondoc).

bune si petrol ; prin portul Gdansk 
se încarcă și se descarcă în principal 
minereuri, chimicale, cereale, iar prin 
portul Gdynia — instalații, mașini, 
bunuri transportate im lăzi si contai
nere.

Așezarea geografică a Poloniei, ca 
tară de tranzit, a contribuit, de ase
menea. la înflorirea activității por
tuare. O deosebită pondere în trafi
cul de tranzit a dobîndit-o complexul 
portuar Szczecin — Swinoujscie, care 
este legat prin 14 linii maritime re
gulate cu porturile din Europa occi
dentală, Africa de vest. Golful Ben
gal si America Centrală. în directi
vele celui de-al VII-lea Congres al 
P.M.U.P. se prevede ca traficul por
tuar să crească în actualul cincinal 
cu 40 la sută și să ajungă în 1980 
la 75 milioane tone.

Activitatea portuară, importantă 
componentă a economiei naționale a 
Poloniei, se desfășoară astfel în 
perspectiva unei continue dezvoltări. 
(V. Constantin).

fost răcoroasă, cu cerul variabil. Vîn
tul a suflat slab pînă la potrivit.

Timpul probabil pentru zilele de 5, 
6 și 7 august. în țară : Vremea se va 
încălzi ușor, mai ales la începutul in
tervalului. Cerul va fi variabil, mai 
mult noros în nordul și vestul țării, 
unde vor cădea ploi locale și cu ca
racter de aversă, însoțite de descăr
cări electrice. în celelalte zone aver
sele vor fi Izolate. Vînt moderat, cu 
unele intensificări pînă la 45 km/h. 
Minimele vor fi cuprinse între 8 și 13 
grade, izolat mai coborîte în depresiuni, 
iar cele maxime între 20 și 30 de gra
de. în București : Vremea se va încălzi 
ușor, mai ales la începutul intervalu
lui. Cerul va fi schimbător, favorabil 
aversei de ploaie după-amiaza. Vînt 
moderat. Temperatura ușor variabilă.

agrement reamenajată
tural, stațiunea oferă celor ce vin 
aici minunate condiții de recreare. 
Ei au la dispoziție — spune Vasile 
Stăiculescu, directorul O.J.T.-Dolj 
— pe marginea unor lacuri limpezi 
cu o suprafață de circa 100 hectare, 
o plajă de peste 10 000 mp. amena
jată cu nisip fin adus din albia 
Jiului, două noi debarcadere, toc de 
parcare pentru circa 200 autoturis
me, dușuri. 4 localuri de alimen
tație publică, cofetărie, 24 de to- 
nete și chioșcuri pentru produse de 
plajă, artizanat și răcoritoare, bărci 
de agremdnt. căsuțe camping, peste 
40 de locuri de cazare în vile și c 
saună. (Nicolae Băbălău).

• EXPLORAREA RUI
NELOR DE LA VILCA- 
BAMBA. O expediție japo
neză a sosit la Lima pentru a 
explora ruinele de la Vilcabam- 
ba. capitală a vechiului imperiu 
incaș, descoperită anul trecut de 
un grup de studenți de la Uni
versitatea din Cuzco. Vilcabam- 
ba a devenit capitală a vechiu
lui imperiu incaș în 1535. după 
ocuparea orașului Cuzco de că
tre conchistadorii spanioli. După 
36 de ani de lupte grele, o ex
pediție militară spaniolă a a- 
juns. în 1572. la Vilcabamba și 
a distrus-o aproape complet.

• NAVĂ - INSTALA
ȚIE DE FORAJ. șan
tierele navale din Rouen (Fran
ța) au fost încheiate probele 
unei nave speciale destinate 
efectuării unor cercetări geolo

gice șl geofizice in marea des
chisă. înzestrată cu echipament 
tehnologic modern, nava poate 
fi folosită pentru efectuarea 
unor foraje la o adîncime pînă 
la 600 de metri. Pentru a-și 
putea desfășura activitatea și în 
condițiile unei mări agitate, 
nava este înzestrată cu meca
nisme speciale, care-i conferă o 
mare stabilitate.

• „VINA" STUDEN
ȚILOR. Peste 2 000 de studenți 
olandezi vor fi dați în jude
cată. conform unei dispoziții 
a Ministerului învățămîntului de 
la Haga, pentru că nu și-au a- 
chitat complet taxele de studii, 
majorate în 1972, cînd guvernul 
olandez a decis o mărire a 
acestora de 500 la sută. Organi
zația centrală a sindicatelor stu
dențești olandeze a adresat un 
protest față de planurile guver
nului de a aduce in fața tribu

nalului pe studenții datornici, 
într-o declarație dată publici
tății la Haga, organizația evi
dențiază faptul că studenții res
pectivi nu dispun de condițiile 
materiale necesare pentru a 
achita aceste taxe de studii ma
jorate.

• SE DEPLASEAZĂ 
O... PĂDURE. 80 Pînâ la 
100 metri anual — această dis
tantă este parcursă de o pă
durice. cu o suprafață de apro
ximativ o jumătate de hectar, 
care „crește" pe unul din ghe
țarii din Munții Pamir (U.R.S.S.). 
Ea a răsărit pe un strat de pă- 
mînt ce acoperă, partial, ma
sele de gheață. Fenomenul a 
fost descoperit de glaciologi 
acum 30 de ani. De atunci, pă
durea a parcurs o distanță de 3 
km, coborînd de la o altitudine 
de 3 100 m la 2 800 m. Se presu
pune că stratul de pămînt pe

care se ridică astăzi arbori și 
arbuști a fost adus de o puter
nică avalanșă de pe culmile În
vecinate.

• „RĂZBOIUL PĂ
PUȘILOR". Dl'Pă ce timp de
18 ani a deținut supremația în 
materie de- păpuși, cu persona
jul imaginar „Bărbie", prezen
tat în cele mai diferite ipostaze
și costume, firma americană 
Mattel, Inc. are de făcut față 
provocării .venite din partea fir
mei Hasbro Industries, ce a 
lansat păpuși întruchipînd per
sonaje reale in vogă acum în Sta
tele Unite. Respectiv, e vorba
de un trio de protagoniste ale 
unui serial TV ce se bucură de 
mult succes. De unde și ideea

de mai sus. noile prototipuri de 
păpuși, venite direct din „lumea 
de azi", bucurîndu-se de o atît 
de mare căutare, spre „necazul" 
celor tradiționale. îneît s-a ajuns 
la o acerbă concurentă între fir
mele producătoare amintite.

• „TEATRU ECOLO
GIC". De cîteva luni, locuitorii 
din Amsterdam au posibilitatea 
de a asista, cu prilejul depla
sărilor prin marele oraș olan
dez. la o inedită formă de spec
tacol popular. E vorba de o 
trupă de mimi și clovni, carp a 
luat ființă anul trecut, propu- 
nîndu-și ca prin îmbinarea unor 
procedee teatrale tradiționale cu 
căi noi de joc izvorîte din reali
tatea imediată să întruchipeze

ceea ce a fost numit „teatrul 
ecologic". Aproape zilnic, actorii 
își fac apariția — la o intersec
ție, într-un tramvai, pe terasa 
unei clădiri — interpretînd sce
nete populare menite a produce 
o stare de bună dispoziție în 
rîndul oamenilor de pe stradă 
— ca o completare firească a 
peisajului cotidian.

• NĂSCUTĂ ÎN TIM
PUL LUI NAPOLEON 
AL lll-LEA. La Wattignies 
(lîngă Lille) a avut loc aniver
sarea decanei de vîrstă a Fran
ței — Virginie Duhem. care a 
împlinit 111 ani. Născută la 2 
august 1866, pe timpul împăra
tului Napoleon al Ill-lea. Vir
ginie s-a căsătorit în 1893 cu 
Hippolyte Duhem. Numărul to
tal al copiilor, nepoților, străne
poților etc. se ridică la 542.

• STRĂVECHII MEȘ
TERI ÎN BRONZ. U« oi
lier de obiecte de bronz, da- 
tind din secolele VIII — VI 
i.e.n., a fost descoperit de ar
heologi polonezi in apropiere 
de Legnice. în afara unor cup
toare construite din argilă, au 
fost descoperite forme de tur
nătorie. precum și diferite obiec
te turnate din bronz, printre 
care brățări, virfuri de săgeți și 
lăncii și altele.

• CAMPIOANĂ DE 
ÎNOT LA 8 ANI. Tînăra 
italiancă Agatella Malvanza. în 
vîrstă de 8 ani, a doborît recor
dul feminin la traversarea înot 
a strîmtorii Messina, parcurgînd 
cei patru km care separă Sicilia 
de Calabria în 41 minute și 51 
secunde. De menționat faptul

că recordul absolut pe distanța 
respectivă, deținut de un italian 
din Bari, este superior doar cu 
ceva mai puțin de 5 minute.

® CÎND LIPSEȘTE 
PISICA... Un avion al liniilor 
aeriene britanice a fost nevoit 
să-și amine decolarea cu șase 
ore pentru că, în ultima clipă, la 
bordul lui s-au descoperit... doi 
șoareci. Potrivit regulamentului 
de securitate a zborului, avio
nul nu avea voie să decoleze 
pentru că exista primejdia ca 
rozătoarele să poată distruge 
vreuna din legăturile electrice. 
Și pentru că nu s-a putut găsi 
o pisică salvatoare, avionul a 
trebuit complet descărcat, iar 
apoi — după prinderea șoareci
lor — din nou încărcat, ceea ce 
a întîrziat considerabil decola
rea.
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Conferința internațională împotriva 
bombelor atomice și cu hidrogen 
sub semnul unității de acțiune a organizațiilor pacifiste 
TOKIO 3 (Agerpres). — Miercuri, la

Hiroșima. s-au deschis lucrările pri
mei Conferințe internaționale unite 

, împotriva bombelor atomice si cu hi
drogen. Participă în comun cele mai 
importante organizații antinucleare 
din Japonia — Consiliul japonez îm
potriva bombelor atomice si cu hidro
gen (Gensuikyo), sprijinit de Parti
dul Comunist din Japonia, și Con
gresul japonez împotriva bombelor 
atomice și cu hidrogen (Gensuikin), 
sprijinit die Partidul Socialist din 
Japonia. (Este prima conferin
ță unită p acestor două organi
zații, începind din anul 1963). Iau 
parte, de asemenea, reprezentanți ai 
organizațiilor pacifiste japoneze, ai 
unor partide politice, sindicate și alte

organizații de masă nipone. Sînt pre- 
zenți, totodată, aproximativ 150 dele
gați din 30 de țări, precum și repre
zentanți ai unui număr de 14 organi
zații internaționale.

Din România participă Vasile Ni- 
colcioiu. membru al Biroului Comite
tului National pentru Apărarea Păcii.

Luînd cuvînitul în ședința de des
chidere, Takeshi Niimura. profesor 
emerit la Universitatea din Kyoto, re
prezentant al Comitetului pentru uni
ficarea organizațiilor japoneze anti
nucleare. a subliniat că actuala con
ferință marchează un moment impor
tant în procesul de unificare a miș
cării japoneze împotriva bombelor a- 
tomice și cu hidrogen.

„Lichidarea decalajelor, sprijinirea tarilor 
in curs de dezvoltare-problemă vitală ii

Memorandul unui grup de 
din

BONN 3 (Agerpres). — Un grup 
de parlamentari social-democrați din 
R.F.G. a dat publicității un „Memo
randum privind politica Nord-Sud", 
în care pledează pentru o politica a 
dezvoltării cu o orientare socială mai 
pronunțată și recomandă elaborarea 
unui plan de perspectivă în vederea 
realizării obiectivului fixat de O.N.U. 
ca țările dezvoltate să pună la dis
poziția celor in curs de dezvoltare 
un ajutor anual reprezentînd 0.7 la 
sută din produsul lor social total. 
Pină în prezent. R.F.G. nu a reali
zat în această privință decit 0,31 la 
sută.

parlamentari social-democrați 
R.F.G.

în legătură cu acest document, 
președintele Partidului Social-De
mocrat din R.F.G., Willy Brandt, a 
declarat că sprijinul acordat de ță
rile bogate celor sărace reprezintă 
„o chestiune de supraviețuire, deoa
rece astăzi pacea in lume nu poate 
fi asigurată 
dintre țările 
taliste, ci și 
din Nord si 
Brandt a relevat că este vorba 
investiții „în interesul viitorului, al 
menținerii păcii intre țările dezvol
tate, și cele subdezvoltate".

doar prin destinderea 
socialiste și cele capi- 
dintre statele bogate 
cele sărace din Sud", 

de

prin Întărirea suveranității economice -
CONSOLIDAREA INDEPENDENTEI POLITICE

Mesajul primului ministru al Jamaicăi cu prilejul Zilei naționale
KINGSTON 3 (Agerpres). — Inde

pendența politică pe care am obti- 
nut-o in urmă cu cîțiva ani consti
tuie o bază pentru dobîndirea inde
pendenței economice, a declarat in
tr-un mesaj către popor primul mi
nistru al Jamaicăi, Michael Manley, 
cu prilejul celei de-a 15-a aniversări 
a independenței țării. Guvernul a 
adoptat în această perioadă 
de măsuri pentru lichidarea 
deniței față de monopolurile 
naționale. Statul și-a instituit 
Iul asupra întreprinderilor 
extragerea bauxitei, care constituie 
bogăția naturală principală a Jamal-

o serie 
depen- 
trans- 

contro- 
pentru

căi. Totodată, a fost elaborat un plan 
de însănătoșire a economiei naționale 
care prevede naționalizarea băncilor 
particulare, a industriei cimentului și 
dezvoltarea relațiilor economice și 
comerciale cu țările socialiste.

. Măsuri importante se întreprind în 
domeniul politicii agrare. Recent, 
parlamentul a început dezbaterile pe 
marginea unui proiect de lege potri
vit căruia țăranii vor primi pămînt. 
De asemenea, se are în vedere acor
darea unor credite pentru țărani 
vederea achiziționării de utilaje 
de îngrășăminte.

in 
Și

• Intilnire Hafez Al-Assad — Yasser Arafat • Turneul 
secretarului de stat al S.U.A.

DAMASC 3 (Agerpres). — Pre
ședintele Siriei. Hafez Al-Assad. l-a 
primit, la Damasc, pe Yasser Arafat, 
președintele Comitetului Executiv al 
Organizației pentru Eliberarea Pales
tinei. care a sosit în capitala siria
nă. venind de la Beirut. însoțit de 
o delegație palestineană. La convor
birea care a avut loc a luat parte 
Abdel Halim Khaddam. vicepremier 
și ministru sirian al afacerilor ex
terne.

RIAD. Președintele Comitetului E- 
xecutiv al Organizației pentru Elibe
rarea Palestinei, Yasser Arafat, a so
sit miercuri la Riad pentru convor- 

' biri cu oficialitățile saudite — infor
mează agenția palestineană de știri 
WAFA.

- Ultima reuniune a 
partidului DASH și 

membre ale coaliției 
israeliene s-a soldat 
un compromis nepu-

Intilnire a secretarilor

organizațiilor de tineret
din unele țări socialiste

(Agerpres). — Delega- 
Tjneretului Comunist,

DAMASC. După vizita în Li
ban, unde a avut convorbiri eu
președintele Elias Sarkis și cu
alte oficialități libaneze în le-
gătură cu posibilitățile de soluțio
nare a conflictului arabo-israelian, 
secretarul de stat al S.U.A.. Cyrus 
Vance, a sosit miercuri după-amiază 
la Damasc. După cum s-a anunțat, 
in capitala siriană, secretarul de stat 
al S.U.A. va fi primit joi de pre
ședintele Hafez Al-Assad și va avea 
convorbiri cu vicepremierul și mi
nistrul de externe al Siriei, Abdel 
Halim Khaddam.

Agenția U.P.I., citind surse oficia
le americane, informează că. in 
timpul vizitei sale la Beirut, secre
tarul de stat american a oferit Li
banului. din partea guvernului 
S.U.A.. suma de 100 milioane dolari, 
cu titlu de asistentă, eșalonată pe 
trei ani. pentru refacerea armatei 
na*ionale libaneze. S-a precizat că 
aceste fonduri vor fi folosite pentru 
echiparea unui număr de patru bri
găzi de infanterie motorizată.

TEL AVIV. - 
reprezentanților 
ai partidelor 
guvernamentale 
cu un eșec, nici
tind fi realizat în problema reformei 
electorale, punct esențial din progra
mul partidului DASH, informează a- 
genția France Presse.

în această situație, se așteaptă din 
partea consiliului național al parti
dului respectiv adoptarea unei de
cizii finale in privința participării la 
coaliția guvernamentală condusă de 
premierul Menahem Begin. în cazul 
în care se va confirma refuzul parti
dului DASH de participare la 
codlitie. guvernul Begin va dispune 
în parlament de o majoritate de nu
mai trei voturi.

BERLIN 3 
ția Uniunii 
condusă de tovarășul Nicu Ceaușescu, 
secretar al-C.C. al U.T.C., aflată In 
vizită în R.D. Germană, a participat, 
în perioada 1—2 august a.c., la Ber
lin, la o întilnire a secretarilor Co
mitetelor Centrale ale organizațiilor 
de tineret din unele țări socialiste 
pe probleme ale activității sportive.

întilnirea, desfășurată într-o at
mosferă caldă, prietenească, a prile
juit realizarea unui amplu schimb 
de opinii și experiență pe probleme 
ale activității sportive în rîndul tine
retului.

Rezultatul alegerilor parlamentare
din Siria

încetarea din viață a arhiepiscopului 
Makarios, președintele Republicii Cipru-------—, ,—,

NICOSIA 3 (Agerpres). — Miercuri 
a încetat din viată, la ora 5 și 15, 
în urma unei crize cardiace, preșe
dintele Ciprului, arhiepiscopul Ma
karios.

< Născut la 13 august 1913, în fa
milia unui păstor din satul Panaya, 
după terminarea studiilor medii la 
Nicosia, a urmat la Atena • teologia, 
pe care a absolvit-o în 1943.

în. timpul ocupației germane 
Greciei. în cel de-al doilea 
mondial, a sprijinit mișcarea de re
zistentă antifascistă.

a
război

★
Postul de radio Nicosia a anunțat 

că. în legătură cu încetarea din via
tă a președintelui Makarios, la Ni
cosia a fost convocată miercuri di
mineață o reuniune extraordinară a 
guvernului si a Consiliului Național 
— organism din care fac parte con
ducătorii tuturor formațiunilor poli
tice.

Comunicatul dat publicității la 
încheierea reuniunii anunță decla
rarea unui doliu oficial de 40 de zile. 
Instituțiile 
zinele vor 
trei zile.

nublice. școlile si maga- 
rămîne Închise timp de

în 1950 devine arhiepiscop al Ci
prului. sub numele de Makarios al 
III-lea. fiind desemnat, de aseme
nea. conducător al comunității gre
cești din. insulă. Activitatea sa da 
om politic si de stat este strips le
gată de lunta pentru independenta 
Ciprului, pentru apărarea suverani
tății si integrității tării sale.

La 13 decembrie 1959. 
devine primul președinte al 
care se proclamă republică ___
dentă la 16 august 1960. Ulterior. în 
1968 și 1973. el este reales in funcția 
de sef al statului.

★
Corpul neînsuflețit al arhiepisco

pului Makarios a fost depus, 
miercuri. în Catedrala „Sf. Ion" din 
Nicosia, unde, timp de trei zile, ce
tățenii ciprioti ii vor aduce ultimul 
lor omagiu. •

Funeraliile arhiepiscopului Maka
rios vor avea loc luni, ora 9,00, ora 
locală (11,00 G.M.T.).

Potrivit prevederilor Constituției, 
președintele Camerei Reprezentanți
lor. Spyros Kyprianou. a preluat 
funcția de șef al statului, pe care o 
va exercita cu caracter interimar.

Makarios 
Ciprului, 
indepen-

agențiile de presă transmit

În vederea propășirii 

economice a statelor 

latino-americane
CIUDAD DE MEXICO. — Repre

zentanți din zece țări latino-ameri- 
cane producătoare de petrol s-au 
reunit în capitala Mexicului pentru a 
lua în dezbatere posibilitățile de ex
tindere a cooperării bilaterale în do
meniul asistenței tehnice petroliere 
și, totodată, de limitare a dependen
ței în această direcție față de între
prinderile transnaționale. în discursul 
pronunțat în cadrul ședinței de des
chidere a lucrărilor reuniunii, direc
torul întreprinderii de stat mexicane 
de specialitate — Pemex — Jorge 
Diaz Serrano, a evidențiat importan
ta dezvoltării de către statele pro
ducătoare de petrol din regiune a 
propriei lor tehnologii, element fun
damental pe calea propășirii econo
mice independente a statelor latino- 
americane.

Problemele sociale 
ale dezvoltării 
țărilor africane 

pe agenda apropiatei 
reuniuni regionale a O.I.M.

ABIDJAN — între 27 septembrie 
și 6 octombrie se va desfășura la 
Abidjan conferința regională pentru 
Africa a Organizației Internaționale 
a Muncii, la care vor lua parte pes
te 40 de delegații reprezentînd gu
vernele, organizațiile sindicale și pa
tronale din diferite țări de pe con
tinent. Cu acest prilej, Francis 
Blanchard, directorul general al Bi
roului Internațional al Muncii, va 
prezenta un raport asupra situației 
forței de muncă pe continentul afri
can, cum sînt migrarea, efectele pro
cesului de urbanizare, participarea 
tinerilor în producție, dezvoltarea 
zonelor rurale.

DAMASC 3 (Agerpres). — 
trul de interne al Siriei. 
Dabbagh. a anunțat, miercuri, 
gerile desfășurate luni si marți pen
tru desemnarea celor 195 de membri 
ai „Consiliului Poporului" (parla
mentul sirian) au fost cistigate de 
candidatii „Frontului Național Pro-

Minis- 
Adnan 
că ale-

gresist". coaliție a partidelor care se 
află Ia conducerea treburilor tării. 
Alegerile parlamentare din Siria .au 
început luni dimineață si s-au înche
iat marți, la ora 11.00 G.M.T. Minis
trul de interne sirian a declarat că 
..scrutinul ,s-a desfășurat într-o at
mosferă calmă si democratică".

Dezvoltarea economiei ungare în primul semestru 
1977

într-o cuvîntare rostită 
la Niamey,cu prifaiuI celei de_a 
XVTI-a aniversări a 
Republicii Niger — 
ședințele Consiliului 
șeful statului. Seyni 
levat necesitatea de 
și mai mare 
dezvoltării 
producției agricole, 
economia Nigerului se va sprijini 
incă multă vreme pe agricultură.

independentei 
3 august, pre- 
Militar Suprem. 
Kountche. a re- 
a șe acționa în 

măsură în 
economice, a 

menționind că 
se va

favoarea 
creșterii

al
BUDAPESTA 3 (Agerpres). — 

Potrivit datelor difuzate de Direc
ția centrală de statistică, în prima 
jumătate a anului 1977, în sectorul 
socialist din Ungaria, producția in
dustrială a crescut cu 6,2 la sută în 
comparație cu perioada corespunză
toare a anului trecut. Cele mai mari 
sporuri de producție s-au realizat în 
sectoarele petrol și gaze, construcția 
de mașini electrice, de aparate de 
calcul, în industriile farmaceutică, a

cărnii și laptelui. Extracția de căr
bune s-a redus.

în construcții, in ciuda reducerii 
numărului salariaților cu 0,8 la sută, 
volumul lucrărilor realizate a cres
cut cu 11.7 la sută.

Pentru investițiile capitale în sec
torul socialist, in prima jumătate a 
anului 1977 s-au alocat 67.1 miliarde 
forinti. cu 26,2 la sută mai mult 
decît anul trecut, în prețuri compa
rabile.

în Zambia, președintele ță
rii. Kenneth Kaunda. a procedat la 
o remaniere parțială a cabinetului. 
Ministru al afacerilor interne a fost 
numit William Peary, in locul lui 
Aaron Milner ; Elijah Mudenda, fost 
premier, inlocuit in această funcție 
de Mainza, Chona. in cadrul rema
nierii guvernamentale din luna iulie 
a.c.. a fost numit președinte al Con
siliului Dezvoltării Rurale.

în cadrul manifestărilor orga
nizate in R. S. Cehoslovacă pen
tru a marca cea de-a 33-a ani
versare a eliberării României de 
sub dominația fascistă, in sta
țiunea balneară Luchacovice s-a 
deschis „Săptămina culturii ro
mânești". In programul acestei 
manifestări sint înscrise expu
neri privind dezvoltarea econo
mică și socială a României, con
certe de muzică populară și sim
fonică românească, prezentări de 
filme artistice 
tare ș.a.

și documen-

Secretarul general al
O.N.U., Kurt Waldheim, a părăsit 
miercuri Parisul, cu destinația Pe
kin. pentru a efectua o vizită ofi
cială în Republica Populară Chineză.

Măsuri vizînd economisirea de energie
în S.U.A

WASHINGTON 3 (Agerpres). - 
Cu 353 de voturi contra 57, Camera 
Reprezentanților a aprobat, marți, 
crearea unui Departament al Ener
giei în cadrul Administrației S.U.A. 
în aceeași zi, Senatul a aprobat cu 
76 de voturi contra 14 același proiect 
de lege, care, pentru a intra în vi
goare, va trebui să fie semnat de 
președintele Jimmy Carter. Noul de
partament urmează să fie încredin
țat lui James Schlesinger, consilierul 
președintelui Carter pentru proble
mele energetice, a cărui numire in 
acest post va trebui ratificată de Se
nat. Se preconizează ca departamen
tul să-și înceapă activitatea la 1 oc
tombrie a.c.

Tot marți, Camera Reprezentanți
lor a votat favorabil asupra unor mă
suri de economisire a resurselor e- 
nergetice cuprinse in programul ener
getic al președintelui Carter. Au fost 
aprobate unele măsuri avind ca scop 
ameliorarea izolării termice a clădi
rilor. Observatorii vieții economice 
americane apreciază însă că viitorul 
programului energetic propus de 
președinte si revăzut de Comitetul 
pentru căi și mijloace al Camerei

Reprezentanților va depinde de re
zultatele votului asupra unor proiec
te controversate, ca sporirea cu 4—9 
cenți per galon a taxei federale asu
pra benzinei, menținerea sau desfiin
țarea controlului asupra prețului ga
zelor naturale, taxarea specială a 
utilizării petrolului și gazelor natu
rale in industrie, posibilitatea ofe-- 
rită companiilor petroliere de a eluda 
parțial impozitul asupra petrolului in 
cazul în care sporesc investițiile lor 
consacrate cercetărilor in domeniul 
energetic.

0 întrevedere cu carac
ter informativ a avut> la 
Roma, primul ministru al Italiei, 
Giulio Andreotti, cu liderii celor sase 
partide ale „arcului constituțional", 
semnatare ale acordului programatic, 
pentru a le expune rezultatele re
centei sale vizite in S.U.A. Reuniu
nea a avut loc în cadrul unei ac
țiuni periodice de informare din par
tea guvernului asupra înfăptuirii 
acordului programatic, liderii celor 
șase partide apreciind pozitiv aceas
tă inițiativă.

Dificultăți în economia 
japoneză. Potrivit raportului lu
nar al Băncii Japoniei, scăderea con
tinuă a activității de afaceri, redu
cerea investițiilor de capital în uti
laj industrial nou. evoluția nesatis
făcătoare a producției industriale vor 
marca în continuare starea econo
miei nipone. Concluziile băncii con
firmă constatările în această pri
vință emise de Direcția de planifi
care economică a Japoniei. ¥

nale pe Pămint, în mod inexplicabil, 
în iunie a.c.. după 9 ani de tăcere. 
Un purtător de cuvînt al Centrului 
spațial de la Huntsville (statul Ala
bama) a menționat că în urma unei 
comenzi de la sol transmitătorul de 
la bordul satelitului a fost deconec
tat. dar la 16 iulie a început din nou 
să emită, fiind necesară o altă co
mandă de deconectare a sa. „Nu 
știm care este explicația", a spus el. 
..Pegasus 1“ fusese lansat pentru a 
studia efectele micrometeoritilor șl 
distribuirea particulelor de praf cos
mic în apropierea Pămîntului.

0 coliziune între două 
trenuri Produsa fa apropierea gă
rii Campillo, în provincia spaniolă 
Alicante, s-a soldat cu moartea a 
trei persoane, alte 54 fiind rănite. 
Potrivit primelor investigații, acci
dentul s-ar datora unei erori de ma
nevrare a macazurilor.

Captură de stupefiante. 
Autoritățile argentinene au Capturat 
în apropierea frontierei cu Brazilia, 
o cantitate de droguri valorînd pe 
piața ilicită a stupefiantelor 3.5 mi
lioane de dolari. Stupefiantele au 
fost confiscate de la un cetățean bri
tanic. care avea asupra sa patru 
kilograme de heroină, halucinogena 
lichide și pastile de morfină.

1977

...și în țările membre 
ale Pieței comune

BRUXELLES 3 (Agerpres). — Co
misia Pieței comune a prezentat ță
rilor membre o serie de propuneri 
privind economisirea de energie în 
locuințe 
riale, în 
lui cu 15

A fost 
de perspectivă pe 7 ani, care ar pu
tea duce, în final, la o mai bună izo
lare termică a 30 la sută din totalul 
clădirilor existente în prezent.

și în întreprinderile indus- 
vederea reducerii consumu- 
la sută.
prezentat, totodată, un plan

Plenara C.C. ai Partidului 
Revoluției Populare a Beni
nului a avu*; 1°° Cotonou. Au 
fost discutate probleme interne și 
internaționale, modificări la proiec
tul de Constituție și proiectul primu
lui plan de dezvoltare economică a 
Beninului. Comitetul Central a che
mat intregul popor să-și întărească 
vigilenta fată de uneltirile forțelor 
imperialiste îndreptate. împotriva Be
ninului.

Dolarul australian a fost
raport 
Banca

cu 1.41 la sută in 
american, a anunțat
a Australiei. Măsura a 

se apreciază, pentru a se 
evaziuni de 
amplificării

devalorizat 
cu dolarul 
de rezerve 
fost luată,
pune capăt actualelor 
capitaluri in condițiile 
speculațiilor avind ca obiect moneda 
tării din cauza scăderii continue a 
rezervelor de valută străină in pe
rioada ultimelor luni.

Geneva a avut loc 
o nouă întîlriire între dele- 
U.R.S.S. si S.U.A. partici-

La
miercuri 
gațiile 
pante la convorbirile bilaterale pri
vind limitarea armamentelor strate
gice ofensive.

Condamnare.Un tribunaI din 
Hamburg (R.F. Germania) a condam
nat pe Gerhard Maywal, fost colonel 
SS, la patru ani închisoare pentru a 
fi contribuit la lichidarea a 320 de 
evrei în Lituania în 1942.

Un satelit cu surprize.
Satelitul american ..Pegasus 1“. lan
sat în 1965 și abandonat în 1968, a 
început să transmită dih nou sem-

CONSTANTE ALE POLITICII EXTERNE A, ROMÂNIEI SOCIALISTE

3. PRIETENIE, SOLIDARITATE, COLABORARE
*

9» CU STATELE ÎN CURS DE DEZVOLTARE

Populația S.U.A., 13 1 au_ 
gust a.c., a fost de 217,4 milioane lo
cuitori — a anunțat Biroul de recen- 
sămint din Washington. în decurs 
de un an. populația Statelor Unite a 
crescut cu 1.6 milioane locuitori.

Fluctuațiile 
vremii pe diferite

evo- 
pen- 
con-

Dezvoltînd amplu legăturile multilaterale prietenești cu toate țările 
socialiste, direcție fundamentală a politicii noastre externe — evocată în 
primul articol din acest ciclu — România socialistă se preocupă, totodată, 
activ de extinderea prieteniei, colaborării și solidarității cu țările care pă
șesc pe calea dezvoltării independente, cu țările nealiniate, cu toate statele 
în curs de dezvoltare. Se poate aprecia cu deplin temei că relațiile de 
colaborare cu aceste state au înregistrat în ultimul deceniu un adevărat 
salt calitativ, iar orientarea fermă a Congresului al Xl-lea spre intensifi
carea și diversificarea lor se materializează printr-o intensă și perseverentă 
activitate a partidului și statului nostru.

neral al P.C.R., președintele Repu
blicii. tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
în țările Africii. Americii Latine. A- 
siei si Orientului Apropiat, precum 
Si vizitele efectuate în România de 
un mare număr de șefi de state și 
guverne, din țări de pe aceste con
tinente. Prin convorbirile purtate, 
prin rezultatele cu care s-au 'înche
iat. prin întreaga lor desfășurare, a- 
ceste vizite au marcat contribuții 

. majore la ridicarea pe un plan su-

In contextul colaborării politice.se 
cuvine. menționat că, în ultimii ani, 
au cunoscut, de asemenea, o continuă 
extindere legăturile dintre Partidul 
Comunist Român si partidele de gu- 
vernămint din țările in curs de dez
voltare. ca si acțiunile de colaborare 
dintre organizațiile politice, sindica
le. obștești. Este o orientare ce ex
primă concepția largă despre unitate 
a partidului nostru, care ' consideră 
intensificarea relațiilor dintre parti-

Cursul ascendent al raporturilor 
dintre România si tarile în curs de 
dezvoltare are temeiuri obiective și 
este puternic stimulat de multiple 
afinități, aspirații si interese comu
ne. Poporul român, care a cunoscut 
el însuși dominația străină si și-a 
dobîndit. prin grele sacrificii, drep
tul sacru de a se dezvolta în mod 
liber, se simte legat în mod firesc 
de popoarele acestor țări. care, in 
majoritatea lor. au fost vreme înde
lungată victime ale spolierii și ja
fului imperialist ; simpatia si spriji
nul acordat de România socialistă 
acestor popoare încă în perioada 
eroicei lor lupte pentru libertate si 
independentă au pus temeliile unor 
trainice, indisolubile legături priete
nești. care rodesc tot mai bogat în 
condițiile afirmării țărilor noastre 
ca state independente și suverane. 
Ca tară In curs de dezvoltare. Româ
nia socialistă are de soluționat mul
te probleme asemănătoare cu țări
le din această categorie, probleme 
privind realizarea în ritm rapid a 
progresului economic si social, li
chidarea decalajelor față de țările 
industrializate, edificarea unei noi 
ordini economice si politice mondia
le. Așa cum subliniază secretarul ge
neral al partidului, relațiile recipro
ce au caracter de Întrajutorare în 
lupta pentru dezvoltarea de sine stă
tătoare a fiecăreia dintre națiunile 
noastre, lnscrllndu-se. totodată, in

lupta generală îm
potriva imperia
lismului. colonia
lismului si neoco- 
lonialismului. pen
tru afirmarea 
principiilor noi de 
relații interstata
le. menite să asi
gure stricta res
pectare a dreptu
lui fiecărui stat 
la existentă libe
ră. independentă 
și suverană, să 
promoveze pacea 
și colaborarea in
ternațională.

Cu deosebită satisfacție se poate 
constata că relațiile pe care Româ
nia le întreține în prezent cu peste 
100 de țări în curs de dezvoltare 
se extind in toate domeniile — poli
tic. economic, tehnico-stiintific. cul
tural si în alte domenii — că de
vine tot mai strînsă și mai fructuoa
să conlucrarea lor pe arena mon
dială.

Pentru evoluția pozitivă a legă
turilor multilaterale, o importantă e- 
sentială. determinantă au avut con
tactele și schimburile de vizite la 
cel mai înalt nivel. Ca evenimente 
memorabile în cronica relațiilor bi
laterale. ca si pe planul vieții Inter
nationale. s-au Înscris Istoricele iti
nerare Întreprinse de secretarul ge-

„Acordăm o mare atenție relațiilor cu țările în curs de dez
voltare, cu acele state care luptă pentru dezvoltarea lor economicjo- 
socială independentă, pentru asigurarea suveranității depline. Colabo
rarea cu toate aceste state constituie pentru noi un factor de im
portanță deosebită, atît pentru progresul rapid al fiecărei țări, cît și 
în lupta pentru consolidarea independenței fiecărei națiuni".

NICOLAE CEAUȘESCU

perior. deschizător de ample perspec
tive, a relațiilor bilaterale și la întări
rea solidarității popoarelor lumii în 
lupta pentru independență și pace. 
Tratatele de prietenie și colaborare, 
declarațitle solemne, comunicatele co
mune semnate cu prilejul acestor vi
zite consacră principiile noi — egalita
tea în drepturi, respectul independen
ței și suveranității naționale, neimix- 
tiunea, avantajul reciproc, nerecurge- 
rea la forță — ca temelie a relațiilor 
dintre România si țările respective, 
ca si în relațiile lor cu celelalte țări 
— reprezentînd totodată o contribu
ție valoroasă la generalizarea acestor 
principii in viata internațională, un 
puternic sprijin acordat aspirațiilor 
spre dezvoltarea liberă, suverană a 
tuturor popoarelor.

dele comuniste si muncitorești, par
tidele democratice si progresiste, 
dintre toate tortele înaintate ale con
temporaneității ca o cerință a făuri
rii unui front larg antiimperialist.

tn domeniul economic, schimburi
le si cooperarea României cu țări
le in curs de dezvoltare se carac
terizează printr-un remarcabil dina
mism. ponderea lor în ansamblul . 
relațiilor economice ale tării noas
tre crescind de Ia circa 7 la sută in 
1965 Ia 21,3 Ia sută în prezent si ur- 
mind să ajungă la circa 25—30 la sută 
în 1980. Cele peste 500 de acorduri, 
protocoale, convenții, semnate numai 
în decursul ultimilor cinci ani. cu 
prilejul vizitelor la nivel înalt și ale 
diferitelor delegații guvernamentale, 
au creat un cadru fertil pentru am-

plificarea schimburilor si. îndeosebi, 
pentru dezvoltarea cooperării în 
forme noi. moderne, inclusiv socie
tăți mixte de producție, transporturi 
si alte domenii. în concepția Româ
niei. relațiile economice cu tarile in 
curs de dezvoltare, ca expresie ne
mijlocită a deplinei egalități în drep
turi si avantajului reciproc, sînt me
nite să ofere, pe baza înțelegerilor 
pe termen lung, o perspectivă stabi
lă adîncirii colaborării cu aceste țări, 

constituind. tot
odată. o impor
tantă contribuție 
la. cauza generală 
a înțelegerii si co
operării.

Mânifestînd de
plină înțelegere 
fată de eforturile 
ce se depun în ce
lelalte țări în 
curs de dezvolta
re pentru consoli
darea indepen
dentei politice 
prin , asigurarea 
independentei e- 
conomice, pentru 
modernizarea a- 

altor ramuri eco-

trecut) care lucrează în țările respec
tive. prin sprijin in formarea de ca
dre naționale, inclusiv miile de ti
neri care studiază in tara noastră. 
Exemple concrete în această privință 
au fost evocate într-o serie de artico
le publicate în ultima vreme în ziarul 
nostru, exemple care pun in evidentă 
o trăsătură definitorie _ a cooperării 
economice dintre România si țările 
in curs de dezvoltare — anume fap
tul de a constitui o contribuție ne
mijlocită la lichidarea răminerilor 
in urmă și Ia înaintarea rapidă pe 
calea civilizației moderne.

Pe plan international.’ România 
militează consecvent. în cadrul Or
ganizației Națiunilor Unite, al unor 
organisme ale sale — U.N.C.T.A.D.. 
P.N.U.D. etc. — pentru crearea con
dițiilor necesare afirmării statelor în 
curs de dezvoltare pe arena inter
națională. înfăptuirii măsurilor pe 
care le iau pentru consolidarea su
veranității asupra resurselor lor și 
folosirii acestora în interesul pro
priei dezvoltări.

împreună cu alte țări. îndeosebi 
țările in curs de dezvoltare, cu sta
tele nealiniate — în majoritatea lor 
țări in curs de dezvoltare — Româ
nia depune eforturi susținute pen
tru instaurarea noii ordini 
mice si politice mondiale, 
ducă la abolirea definitivă 
ticilor politicii imperialiste, 
liste si neocolonialiste. la
rea subdezvoltării / si a decalajelor 
dintre state, la progresul gene
ral al umanității. Hoiărirea reu
niunii de la Manila, din februarie 
1976. de a primi România ca membră 
a „grupului celor ”7", care include 
peste 100 de țări în curs de dezvolta
re, precum și cea a reuniunii de la Co
lombo. dm augustl 1976, prin care par
ticipă, ca invitat, la activitățile miș
cării țărilor nealiniate sint expresii 
concludente ale întăririi relațiilor de 
solidaritate si cooperare dintre tara 
noastră și țările in curs de dezvol
tare. recunoașteri semnificative ale 
consecventei cu care partidul si sta
tul nostru acționează pentru promo
varea obiectivelor comune, pentru 
materializarea dreptului popoarelor 
de a fi deplin stăoîne pe soarta lor. 
pentru democratizarea vieții interna
ționale si solutionarea problemelor 
ce confruntă omenirea, conform cu 
interesele popoarelor.

partidului, linia spre extinderea și

econo- 
care să 
a prac- 
colonia- 
lichida-

industrializare si 
griculturii, a 
nomice. România le acordă un sprijin 
activ prin construirea in comun de 
obiective industriale (circa 100 de o- 
biective) în sectoare-cheie, cum sînt 
cele petrolier, metalurgic, construcții 
de mașini, forestier, agricol, piscicol, 
prin asistența tehnică acordată de spe
cialiștii români (16 800 în cursul anului

Corespunzător Programului ,
aprofundarea relațiilor de prietenie și colaborare dintre România și 
țările în curs de dezvoltare va fi promovată cu aceeași consecvență 
și în viitor, cu convingerea că aceasta servește intereselor poporului 
nostru și popoarelor acestor țări, solidarității dintre țările socialiste 
și țările „lumii a treia", luptei frontului mondial antiimperialist, făuririi 
unei lumi mai drepte și mal bune, a păcii și colaborării între toata 
națiunile.

Ion FINTINARU

meridiane
Una din cele mai capricioase 

Iuții climatice din secolul nostru 
tru această perioadă a anului
tinuă să-si facă resimțite efectele in 
diferite țări de pe glob.

In R.P. Polonă, in ultimele trei 
zile s-au abătut ploi torențiale asu
pra regiunii sud-vestice. afectind mai 
ales voievodatul Jelenia Gora. Loca
litatea Wlen din acest voievodat a 
fost inundată, fiind necesară evacua
rea a 1 000 locuitori. Numeroase 
străzi din capitala voievodatului, ora
șul Jelenia Gora, au fost invadate de 
ape. tn întreaga regiune se află sub 
apă 670 locuințe, 320 kilometri de șo
sele. 166 poduri, precum si o serie de 
întreprinderi industriale. Agenția 
P.A.P. califică inundațiile din voie
vodatul respectiv drept cele mai mari 
din actualul secol. Voievodatul a fost 
declarat zonă calamitată.

tn regiunea Mont Blanc-ului si ne 
versantul sudic al Alpilor a nins, re
lativ abundent, pină la altitudinea de 
2 000 metri, cu trei-patru luni mai 
devreme decît in mod normal. Cîteva 
rîuri din nordul Italiei s-au revărsat. 
Ploi neobișnuite s-au înregistrat la 
Roma și în sudul Italiei, unde tempe
ratura a scăzut cu mult sub nivelul 
normal.

tn Alpii elvețieni, alunecările de 
teren, provocate de abundenta preci
pitațiilor, au blocat timp de aproape 
24 ore pasul St. Gotthard, principala 
cale rutieră și feroviară de legătură 
cu Italia, tn estul Elveției. în can- 
toanele Uri și Schwyz, localități în
tregi au fost inundate ca urmare a 
ploilor torențiale, tn Franța, de trei 
săptămîni, parizienii aproape că n-au 
mai avut prilejul să vadă cerul senin.

tn R.F.G., inundațiile au provocat 
în landul Bavaria pagube mari, apele 
revărsindu-se peste suprafețe întinse 
cultivate. Inundațiile semnalate în 
ultimele zile și in mai multe regiuni 
din Austria au provocat, potrivit 
unor estimări preliminare, daune in 
valoare de peste 800 milioane șilingi. 
Mii de oameni au rămas fără lo
cuințe, iar in numeroase întreprin
deri industriale activitatea a fost în
treruptă. Transportul a fost pertur
bat. porțiuni întregi de șosele și căi 
ferate aflindu-se sub apă.

Pe de altă parte, asupra 
s-a abătut în primele zile 
august un puternic val de 
mercurul termometrelor urcind pină 
la un nivel record al 
ani. Miercuri, la Ankara temperatura 
era de 38 de grade Celsius, la umbră, 
pentru ca in mai multe localități de 
pe coasta Mediteranei valorile ter
mice să oscileze in jur de 45 grade 
Celsius, la umbră.

Din Delhi se anunță că ploile ma
sonice deosebit de abundente au pro
vocat inundații in trei state indiene, 
tn statul Haryana, inundațiile au 
afectat peste un milion persoane din 
aproximativ 500 de localități, iar re
coltele au avut mult de suferit, tn 
regiunea Rajasthan, din nordul țării, 
și-au pierdut viața cel puțin 12 per
soane.

tn S.U.A.. descoperirea, marți, a 
trei noi cadavre in zona localității 
Johnstown a ridicat la 72 numărul 
victimelor puternicelor inundații pro
duse aici. Totalul daunelor provocata 
de inundații zonei respective este 
evaluat la 200 milioane dolari.

Turciei 
ale lunii 
căldură.
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