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IN CINSTEA MARII NOASTRE SĂRBĂTORI
REZUL TA TE 

REMARCABILE 
ÎN ÎNDEPLINIREA

PLANULUI Șl ANGAJAMENTELOR
Ședința

Comitetului Politic Executiv
dl C. (j- dl P- C- R.

In ziua de 8 august a avut loc, sub pre
ședinția tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comunist 
Român, ședința Comitetului Politic Execu
tiv al C.C. al P.C.R.

în cursul ședinței, Comitetul Politic 
Executiv a examinat și aprobat raportul 
privind îndeplinirea Planului național unic 
de dezvoltare economico-socială pe peri
oada 1 ianuarie—31 iulie 1977.

Comitetul Politic Executiv a apreciat că, 
în primele șapte luni care au trecut din 
acest an, poporul nostru a muncit cu ho- 
tărîre și abnegație pentru îndeplinirea ho- 
tărîrilor Congresului al Xl-lea și a Progra
mului partidului, a obiectivelor stabilite în 
actualul cincinal, asigurind, în pofida con
dițiilor grele și a marilor pierderi provo
cate de cutremurul din 4 martie, dezvol
tarea pe mai departe a economiei națio
nale, care s-a caracterizat, și în această 
perioadă, prin creșterea în ritmuri înalte 
a producției materiale și a venitului na
țional, accelerarea procesului de moderni
zare a structurii producției, îmbunătățirea 
repartiției teritoriale a forțelor de produc
ție, utilizarea mai bună a resurselor ma
teriale și de muncă, creșterea eficienței 
întregii activități economice, lărgirea 
schimburilor comerciale și colaborării eco
nomice și tehnico-științifice cu celelalte 
state. Planul producției globale industria
le a fost realizat în proporție de 102,6 la 
sută ; comparativ cu aceeași perioadă a 
anului trecut, producția realizată este mai 
mare cu 11,2 la suta, obținîndu-se reali
zări însemnate în creșterea productivită
ții muncii, ridicarea nivelului tehnic al 
producției, reducerea cheltuielilor materia, 
le, sporirea eficienței economice. Toate 
acestea au creat noi condiții pentru rea
lizări pe linia creșterii nivelului de trai, a 
îmbunătățirii standardului de viață al po
porului.

Totodată, Comitetul Politic Executiv a 
relevat că, în îndeplinirea prevederilor 
fixate pentru perioada respectivă, în une
le ramuri industriale s-au manifestat unele 
lipsuri în realizarea ritmică, la toți indica
torii, a prevederilor de plan și, în special, 
în ce privește producția fizică.

Comitetul Politic Executiv a cerut minis
terelor, organismelor economice, conduce
rilor unităților economice să ia măsuri ho- 
tărîte pentru recuperarea restanțelor în 
timpul cel mai scurt, respectarea strictă a 
obligațiilor contractuale, îndeplinirea pre
vederilor programului de creștere supli
mentară a productivității muncii, îmbună
tățirea aprovizionării tehnico-materiale, 
ridicarea calității produselor, sporirea efi
cienței întregii activități economice.

Analizînd modul cum se îndeplinește 
planul de investiții din acest an, apreciind 
realizările importante obținute, Comitetul 
Politic Executiv a criticat unele rămîneri în 
urmă și deficiențe manifestate în acest 
domeniu. S-au indicat mobilizarea mai in
tensă a forțelor pentru realizarea tuturor 
obiectivelor cuprinse în planul de stat, 
luarea în acest scop a unor măsuri ener
gice de intensificare a ritmului de montaj 
la toate obiectivele, de folosire cu maxi
mă eficiență a forței de muncă și mijloa
celor tehnice, trecere pe șantiere a per
sonalului auxiliar și a muncitorilor necali
ficați, de intensificare a activității de pro

iectare, îmbunătățire a organizării muncii 
pe toate șantierele.

Se impun, în continuare, în toate do
meniile producției materiale, măsuri mai 
hotărîte pentru folosirea cît mai deplină a 
capacităților de producție, valorificarea 
intensă a rezervelor interne, gospodărirea 
rațională, eficientă a materiilor prime și 
materialelor, reducerea continuă a consu
murilor și costurilor de producție, perfec
ționarea organizării producției și a muncii 
și creșterea gradului de mecanizare și au
tomatizare în toate întreprinderile.

Comitetul Politic Executiv și-a exprimat 
convingerea că oamenii muncii vor acțio
na în continuare cu aceeași abnegație și 
hotărîre pentru a asigura îndeplinirea in
tegrală a obiectivelor planului pe acest 
an, contribuind astfel la creșterea continuă 
a potențialului economic al patriei, la în
făptuirea pe această bază a programului 
partidului privind creșterea mai accentua
tă a nivelului de viață, material și spiri
tual, al întregului popor.

Comitetul Politic Executiv a luat în dis
cuție unele modificări ale Legii privind or
ganizarea și funcționarea controlului ob
ștesc. Propunerile aprobate de Comitetul 
Politic Executiv întăresc rolul și caracterul 
controlului oamenilor muncii în sectoare 
importante ale activității social-economice 
și de servire a populației, în cadrul for
melor instituționalizate ale democrației 
noastre socialiste, care asigură participa
rea activă și nemijlocită a cetățenilor la 
conducerea treburilor de stat și obștești, 
la înfăptuirea politicii partidului. Totodată, 
se are în vedere crearea cadrului juridic 
necesar pentru perfecționarea activității 
de control al oamenilor muncii, conlucra
rea strînsă cu organele de control mun
citoresc, conducerea unitară a acestor ac
țiuni, creșterea eficienței întregii activități 
de control, sporirea contribuției ei la for
marea unei puternice și exigente opinii de 
masă împotriva oricăror neajunsuri, la bu
nul mers al vieții economico-sociale în 
toate domeniile. Pentru conducerea și în
drumarea activității de control al oame
nilor muncii se vor constitui o comisie cen
trală, precum și comisii pe localități ale 
Frontului Unității Socialiste.

Au fost stabilite, de asemenea, măsuri 
de îmbunătățire a conlucrării dintre con
siliile de control muncitoresc și unitățile 
de control al oamenilor muncii, precum și 
de perfecționare a organizării și funcțio
nării Consiliului Central de Control Mun
citoresc al Activității Economice și Sociale.

Comitetul Politic Executiv a examinat și 
aprobat apoi regulamentul de organizare 
și desfășurare a competiției sportive națio
nale „Daciada", amplă manifestare, or
ganizată din inițiativa secretarului general 
al partidului, menită să asigure dezvolta
rea intensă și multilaterală a educației fi
zice și sportului de masă, atragerea între
gului tineret, a maselor largi de oameni ai 
muncii de la orașe și sate la practicarea 
sistematică a exercițiilor fizice, sportului și 
turismului. Concepută într-un sistem uni
tar, „Daciada" se organizează pentru toa
te domeniile activității sportive, îmbinînd 
organic educația fizică și sportul de masă 
cu activitatea de promovare pe scara tot 
mai largă a talentelor, în vederea afirmă
rii lor în sportul de performanță. „Dacia
da" se va desfășura în două ediții — de

vară, în perioada martie-octombrie, și de 
iarnă — în perioada noiembrie-februarie, 
cu o finală pe țara, o dată la doi ani, în- 
cepînd cu anul 1978.

Comitetul Politic Executiv apreciază că, 
dezvoltînd pe un plan superior tradițiile 
valoroase ale sportului românesc, „Dacia
da" va contribui la ridicarea nivelului ge
neral al activității sportive de masă și de 
performanță, va determina creșterea apor
tului social al educației fizice și sportului 
la formarea unui om nou, a unui tineret 
sănătos, la dezvoltarea multilaterală a 
personalității umane.

★

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste România, 
a prezentat o informare cu privire la în
tâlnirea prietenească și convorbirile purta
te în Crimeea cu tovarășul Leonid Brejnev, 
secretar general al C.C. al P.C.U.S., pre
ședintele Prezidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., în cadrul vizitei făcute, la 5 au
gust, în Uniunea Sovietică.

Comitetul Politic Executiv a dat o înal
tă apreciere activității desfășurate cu acest 
prilej de tovarășul Nicolae Ceaușescu, ex- 
primindu-și satisfacția pentru rezultatele 
întâlnirii și convorbirilor dintre secretarul 
general al P.C.R. și secretarul general al 
C.C. al P.C.U.S., care reprezintă, ca de fie
care dată, o contribuție deosebită la dez
voltarea raporturilor de prietenie și cola
borare dintre partidele, țările și popoarele 
noastre.

Comitetul Politic Executiv subliniază cu 
satisfacție faptul că aceste convorbiri au 
exprimat, și de această dată, hotărîrea 
Partidului Comunist Român și Partidului 
Comunist al Uniunii Sovietice, a Republi
cii Socialiste România și Uniunii So
vietice, a popoarelor celor două țări, 
de a acționa pe mai departe pen
tru promovarea, pe multiple planuri, 
a raporturilor de conlucrare multila
terală, pentru extinderea și adîncirea 
relațiilor și cooperării economice, îndeo
sebi în producție. Sub semnul acestor pre
ocupări, în cadrul convorbirilor a fost exa
minat un cerc larg de probleme privind 
evoluția relațiilor româno—sovietice, po
sibilitățile și căile de dezvoltare a colabo
rării în folosul accelerării mersului con
strucției socialiste și comuniste în cele 
două țări vecine și prietene. Comitetul Po
litic Executiv relevă, de asemenea, însem
nătatea deosebită a schimbului de opinii 
între conducătorii de partid și de stat ai 
celor două țări în probleme actuale ale 
vieții internaționale, ale mișcării comunis
te și muncitorești, ale întăririi cooperării 
internaționale, în slujba cauzei socialis
mului, idealurilor de progres social si 
pace în lume, de înțelegere și conlucrare 
între popoare.

Comitetul Politic Executiv a stabilit mă
suri corespunzătoare pentru înfăptuirea în 
practică a celor convenite în cadrul con
vorbirilor dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Leonid Brejnev cu privire la 
dezvoltarea în continuare a relațiilor mul
tilaterale româno—sovietice.

★
Comitetul Politic Executiv a examinat și 

soluționat, de asemenea, probleme curen
te ale activității de partid și de stat.

Cărbune și minereu 
peste pian

Organizindu-și mai bine mun
ca in subteran și utilizînd la 
parametri superiori utilajele și 
instalațiile, minerii din străve
chiul bazin carbonifer Baraolt. 
județul Covasna, au furnizat e- 
conomiei naționale, peste planul 
la zi, 125 000 tone lignit net și 
mai mult de 8 200 tone briche
te din cărbune. Nivelul planifi
cat al productivității muncii a 
crescut in această perioadă cu 
peste 20 la sută fată de preve
derile de plan.

La rindul lor, minerii din 
Bălan și Lueta. județul Har
ghita, au obținut importante 
depășiri de plan. Din cronica 
bogată a realizărilor minerilor 
harghiteni se remarcă furniza
rea către oțelăriile patriei a 360 
tone minereu de fier preparat, 
precum si a 165 tone cupru în 
concentrate.

Rafinorii 
raportează

Materializarea unor măsuri 
vizind creșterea randamentelor 
instalațiilor care funcționează 
fără întrerupere și a produc
tivității muncii a permis lucră
torilor rafinăriilor prahovene 
să ridice la 100 milioane lei va
loarea producției obținute, în 
plus, de la începutul anului. Au 
fost livrate, astfel, economiei 
naționale mai bine de o jumă
tate de milion tone benzine, u- 
leiuri minerale, hidrocarburi a- 
romatice și alte derivate din ți
ței, realizate in condițiile valo
rificării superioare a materiilor 
prime, a reducerii costurilor 
planificate. (Agerpres).

Suplimentar - 
produse 

ale industriei 
ușoare

Colectivul întreprinderii tex
tile Arad a produs pînă a- 
cum, peste planul la zi. mai 
mult de 250 000 mp de țesături 
finite, iar cel de la întreprin
derea „Tricoul roșu" — o pro
ducție suplimentară în valoare 
de 30 milioane lei. La rindul 
său, colectivul întreprinderii de 
încălțăminte „Libertatea" a 
realizat un volum de produse 
cu 4 la sută mai mare față de 
sarcina planificată. Cu aceste 
sporuri de producție, unitățile 
industriei ușoare din județul 
Arad și-au îndeplinit de pe a- 
cum angajamentele asumate in 
cinstea lui 23 August, precum și 
o bună parte din cele asumate 
pe întregul an.

O deviză pentru constructori:

A întîmpina 23 August 
cu cit mai mari succese 
în realizarea integrală 

a investițiilor
Pe șantiere, activitatea constructo

rilor si montoriior se desfășoară, in 
prezent, sub semnul întrecerii in 
muncă în cinstea zilei de 23 Au
gust. Și este firească dorința fie
cărui constructor, a fiecărui lucrător 
de pe șantiere să dea tot ce are mai 
bun ca putere de muncă și inițiativă 
pentru intensificarea ritmului lucră
rilor, pentru înfăptuirea riguroasă a 
planului de investiții — baza dezvol
tării întregii economii naționale și 
ridicării nivelului de trai al po
porului.

Este de relevat că pe un șir de 
șantiere, in luna iulie s-a intensificat 
ritmul de lucru. în timp ce pe altele 
s-au recuperat anumite restante din 
lunile anterioare. Cu toate acestea, 
dacă ținem seama de o serie de ră
mîneri in urmă care persistă, de nu
mărul mare și importanța economică 
a noilor obiective și capacități pro
ductive planificate să intre în exploa
tare in acest an, se desprinde cu și 
mai multă pregnanță necesitatea de 
a se accelera și mai mult ritmul de 
execuție pe șantiere, pentru a se a- 
sigura înfăptuirea sarcinii majore 
puse de partid în domeniul investi
țiilor : respectarea riguroasă și chiar 
devansarea termenelor stabilite pen
tru punerea in funcțiune a obiecti
velor.

După cum este cunoscut, în Expu
nerea la recentul Congres al consilii
lor oamenilor rțiuncii. tovarășul 
Nicolae Ceausescu a arătat limpede 
ce' însemnătate economică are devan
sarea termenelor de intrare in func
țiune a noilor investiții pentru ob
ținerea producției suplimentare de 
120—130 de miliarde lei : regizarea 
numai cu o lună mai devreme a o- 
biectivelor prevăzute în cincinal asi
gură, în perioada 1976—lp80; o pro
ducție suplimentară industrială de 
cel puțin 15 miliarde lei.

Iată deci ce strinsă legătură exis
tă intre efortul pentru intensificarea 
lucrărilor de execuție a noilor inves
tiții și creșterea suplimentară a 
producției, asigurindu-se și pe aceas
tă bază o creștere mai substanțială

a avuției naționale, noi resurse pen
tru înfăptuirea programului de ridi
care a nivelului de trai al poporului. 
Ea trebuie să fie bine înțeleasă de 
toți factorii angajați in realizarea in
vestițiilor, chemați să acționeze e- 
nergic, cu înaltă răspundere, în ve
derea materializării in oondiții exem
plare a fiecărui nou obiectiv, a fie
cărei capacități productive. Sar
cinile subliniate de secretarul ge
neral al partidului atît la Congres, 
cit și la Plenara C.C. al P.C.R. din 
28—29 iunie a.c. constituie un auten
tic program de lucru pentru factorii 
din acest sector, reliefează cu tărie 
imperativele majore care trebuie să 
coordoneze. în permanentă si cu 
maximă rigoare, activitatea construc
torilor și beneficiarilor, proiectanti- 
lor si furnizorilor de utilaje pentru 
recuperarea în timpul cel mai șcurt 
a oricăror restante. încadrarea cu 
strictețe în graficele de lucrări si pu
nerea în funcțiune a tuturor capaci
tăților planificate.

Care sînt de fapt. în această lu
mină. sarcinile primordiale ce re
vin tuturor celor care-si desfășoară 
activitatea în acest domeniu de ma
joră importantă ?

Problema numărul unu constă, in
discutabil. în concentrarea si mobili
zarea eforturilor constructorilor si 
montoriior in scopul îmbunătățirii ra
dicale a muncii pe șantiere si. strîns 
legat de aceasta, al intensificării rit
mului la lucrările de construcții si 
montaj tehnologic. Cum trebuie ac
ționat în acest scop ? Este necesar —■ 
așa cum se subliniază si în Hotări- 
rea recentului congres — să se ia 
toate măsurile pentru accelerarea in
dustrializării lucrărilor de construcții 
pe baza programului stabilit si a creș
terii indicilor de utilizare a mijloace
lor tehnice, pentru mai buna folosire 
a forței dc muncă. întărirea ordinii 
si disciplinei, generalizarea aplicării 
acordului global pe obiective si lu
crări.

Cu mai multă perseverentă și răs-

(Continuare în pag. a Il-a)
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„Știți, sîntem unul dintre cele mai mici 
județe. Dar, între flăcăii patriei, județul nos
tru este ca Prîslea din poveștile populare"... 
— ne spunea un muncitor de la întreprin
derea de strunguri automate din Tirgoviște.

între cele 39 de județe 
ale țării, Dîmbovița nu 
constituie o excepție, ci, 
dimpotrivă, ilustrează cu 
forță și limpezime o rea
litate comună tuturor ju
dețelor : tot ceea ce se 
construiește azi se așază 
pe adinei temelii de isto
rie. Nicolae Densușianu 
vorbește in „Dacia preis
torică" de straniile monu
mente megalitice de pe 
muntele Omu ca despre 
unul din cele mai vechi 
și strălucite sanctuare 
ale geto-dacilor. Urcind 
pe înălțimile alpine sau 
coborând spre orașele și 
satele cîmpiei, nu e loc
șor din acest colț al ve
trei românești in care is
toria să nu-ți ateste, 
printr-un ciocan de silex, 
o vatră de forjă arhaică, 
o spadă care a păzit în
gropată sute de ani ora
șele celui ce-a mînuit-o 
cu vitejie, o curte, dom
nească sau o carte ce se 
constituie ci prima tipări
tură (în 1508) a Tării Ro
mânești, prezența de două 
ori milenară a națiunii 
noastre pe aceste melea
guri, imensele valori spi
rituale și materiale pe 
care poporul nostru n-a 
încetat să le făurească și 
aici, ca pretutindeni pe 
Întinsul patriei. Dacă la 
poarta de sud a județu
lui te intim oină palatul 
de la Potlogi, iar la punc

tul cel mai nordic al său 
te întâmpină semeț frun
tea acelui străvechi sanc
tuar de care vorbea isto

fată de patrie, dar me
sajul său istoric este în
miit sporit de tot ceea ce 
contemporaneitatea socia
listă făurește aici, ca 
pretutindeni pe harta tă
rii. pentru prezent și pen
tru viitorime. Turlele me
talice ale cimpurilor de 
sonde petroliere, coșurile 
termocentralei de la Doi- 
cești, vetrele incandes

DÎMBOVIȚA
un judef dominat 

de un munte:

OMUL
ricul Nicolae Densușianu, 
ei bine. între acești para
metri de memorie mu
zeistică, monumentalele 
construcții din anii socia
lismului vin să sporească, 
pină la semnificații și di
mensiuni gigantice,, ta
bloul im care geniul crea
tor al poporului, adică 
tocmai cea mai pregnantă 
trăsătură de caracter a 
personalității sale, se o- 
glindește in perpetuitate.

Verticalitatea Turnului 
Chindiei nu încetează a 
ne emoționa sufletele în
flăcărate de dragostea

cente ale celei mai tine
re otelării din tară, hale
le uzinei de strunguri sau 
ale uzinei de utilai petro
lier, cuptoarele de clin
cher ale cimentistilor de 
la Fieni sau cele în care 
se coc milioane de cără
mizi. la Doicești, toate se 
înscriu ca o expresie a 
vitalității societății noas
tre socialiste, a clarviziu- 
nii Partidului Comunist 
Român, în opera de fău
rire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate.

La Tirgoviște a fost tur
nat, cu câteva veacuri in

urmă, cel dinții tun ro
mânesc pe țeava căruia se 
află imprimată in relief 
stema țării și inscripția 
voievodală a lui Petru 
Cercel. Dar iată că numai 
cu cițiva ani in urmă, in 
toamna anului 1973. de pe 
platforma siderurgică a 
orașului au pornit, sub o 
reverberație de lumină 
scânteietoare, cele dinții 
șarje de oțeluri speciale. 
Azi, izvoarele acestea de 
oțel reprezintă un fluviu 
cu un debit de circa un 
milion de tone de oțel, 
Tirgoviștea inscriindu-se 
ambițios și cutezător in
tre cei mai prestigioși 
producători de oțeluri 
înalt aliate, cu calități 
tehnice competitive pe 
drept cuvint remarcabile. 
Azi, combinatul de la 
Fieni realizează în numai 
23 de zile producția anua
lă a vechii fabrici de 
acum patru decenii. Cel 
mai nou echipament teh
nic al Combinatului de 
lianți și azbociment din 
Fieni — linia de 3 000 de 
tone/zi de clincher, reali
zare impresionantă a gin- 
dirii și execuției tehnice 
românești la care și-au 
dat concursul întreprin
deri specializate din Bucu
rești, Craiova, Caran
sebeș, Suceava, Brașov și 
Alexandria — plasează 
gigantul de la Fieni in 
fruntea celor mai impor-

Petru V1NT1LA 
Constantin SOCI

(Continuare 
în pag. a IlI-a)
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PENTRU ZlMBETUL FERICIT
AL COPIILOR

„Să creștefi mari 1", le spunem copiilor. Această arare, 
care cuprinde Întreaga noastră dragoste și dorința de a-i 
vedea oameni adevărat!, este Însoțită de preocuparea sta
tornică, permanentă a partidului și statului pentru a le

asigura cele mal bune condiții materiale de Îngrijire și 
educare. Datele și ciirele de mai jos sintetizează aspecte 
ale grijii părintești, plină de atenție de care se bucură 
copiii — viitorul patriei.

Cuvîntul 
cititorilor, 
CUVÎNTUL 
OAMENILOR

• 97 LA SUTĂ d in totalul noilor născuți văd 
lumina zilei într-o instituție sanitară, sub supra
vegherea unor cadre medicale competente.

• Rețeaua sanitară dispune, în prezent, de 
20 000 DE PATURI în maternități și secții cu acest 
profil din spitale ; la sate funcționează 1 369 DE 
CASE DE NAȘTERE, capacitatea spitalelor și sec
țiilor de pediatrie numără peste 21 000 DE PA
TURI, la care se adaugă circa 10000 DE PATURI 
în secții speciale pentru nou născuți imaturi ; la 
sate, pe lîngă dispensarele medicale există 400 
DE STAȚIONARE pentru copii.

• Aproximativ 79000 DE COPII sînt îngrijiți 
în creșele aflate pe lîngă întreprinderi și 
în cartiere; 825 000 DE PREȘCOLARI sînt 
înscriși în grădinițe cu orar normal sau pre
lungit de la orașe, iar aproape 98000 DE COPII 
sînt cuprinși în grădinițele cooperativelor agri
cole.

• In acest cincinal se vor construi noi edificii 
pentru copii: 87 000 DE LOCURI în creșe și 
156 000 DE LOCURI în grădinițe; din acestea, 
în 1977 se vor realiza circa 30 000 DE LOCURI

circa 7 000 DE LOCURI în creșe și grădinițe la 
sate, din investițiile cooperativelor agricole.

• Pentru fiecare copil din invățămîntul pre
școlar, din ciclurile primar și gimnazial statul 
cheltuiește anual circa 1 700 LEI.
• Aproximativ 375 000 DE PIONIERI Șl ȘCO

LARI și-au petrecut sau își vot petrece vacanța 
în tabere de odihnă, de instruire, sportive, de 
creație artistică.

• Alocația de stat pentru copii ce se acordă 
în acest cincinal, potrivit dispozițiilor legale, tu
turor categoriilor de personal muncitor se majo
rează, în medie, cu 30 LA SUTĂ.

• începînd de la 1 august a.c. s-a instituit un 
NOU SISTEM DE SPRIJIN AL MAMELOR care au 
în îngrijire mai mulți copii pînă la vîrsta de 18 
ani. Beneficiază de ajutoare lunare tot timpul 
vieții mamele care îngrijesc 5 sau mai mulți co
pii, față de situația de pînă acum, cînd aceste 
ajutoare se acordau de la 8 copii în sus. Aju
toarele lunare acordate mamelor care îngrijesc 
8 sau 9 copii se majorează cu 150 LEI, iar cele 
care îngrijesc 10 copii sau mai mulți, primesc 
ajutoare lunare cu 200 LEI mai mari decît pînă 
acum.

MUNCII
în interesul bunului mers 

al economiei naționale
Mai energic - 

pentru economisirea 
energiei!

Ing. MIRCEA MIROIU, sectorul 
energetic al întreprinderii de pre
lucrare a maselor plastice din 
Buzău :

De cițiva ani. in întreprinderea 
noastră s-a acționat pe un front 
larg in direcția reducerii consumu
rilor de energie si combustibil, pe 
baza unor programe complexe, la 
elaborarea cărora au fost antrenați 
atît specialiștii, cît. si muncitorii din 
secțiile si atelierele unității. Cu 
toate acestea, in primul seme.stru 
din acest an. întreprinderea a con
sumat suplimentar 1.3 milioane 
kWh energie electrică, deși anga
jamentul anual prevede o reducere 
a consumului cu 2.2 milioane kWh. 
între cauzele care au dus la depă
șirea consumului normat se numără 
lipsa de atentie în supravegherea 
utilajelor, durata mare a reglaje
lor. funcționarea îh col â unor in
stalații. programarea neiudicioasă 
a producției, care determină exploa
tarea nefationalâ a unor mașini etc.

Consiliul oamenilor muncii din 
întreprindere trebuie să acționeze 
neintîrziat. organizind permanen
tizarea ..tinerii la curent" a tuturor 
cu măsurile cuprinse in programe, 
urmărind riguros aplicarea lor : 
altfel, aceste programe rămin in 
bună parte doar vorbe goale așter
nute pe hlrtie.

Pămînt prețios, 
lăsat în paragină 

GHEORGHE JiȘPAȘOIU. tehni
cian, Rm. Vilcea :

Pe raza sătiilui ' Găteiestl” 'Cd 
aparține de orașul Băile Govora, 
au fost lăsate in părăsire două te-

Pe teme

renuri agricole : primul este situat 
in punctul denumit „sondă", iar 
celălalt în apropierea soselel ce 
duce spre oraș, ambele însumlnd 
cîteva hectare. Pe aceste terenuri, 
cu ani în urmă, se cultivau legume, 
zarzavaturi, căpșuni și porumb, iar 
din prunii de aici se culegeau În
semnate cantități de fructe. Din 
cite cunosc, terenurile respective 
au fost date în folosință în
treprinderii de gospodărie orășe
nească Govora. Cum le folo
sește se vede limpede din sta
rea de paragină in care a- 
cestea se află în prezent. De aceea 
sugerăm consiliului popular orășe
nesc să intervină prin măsuri co
respunzătoare pentru a defrișa ne
păsarea celor de la unitatea in 
cauză.

Conteinerele 
dispărute

VICTOR ACHIM, șef birou finan
ciar. Întreprinderea de sticlărie 
„Victoria muncii". Poiana Codru
lui. județul Satu Mare :

Cu scrisorile de trăsură nr. 650548 
și 650522, Întreprinderea noastră a 
expediat în luna martie a.c.. două 
contelnere (nr. 053897 și 053928), 
cu diverse articole de iluminat 
electrice, pe adresa întreprinderii 
de construcții montai Tîrgoviste si. 
respectiv. Baza județeană de apro
vizionare tehnico-materială Tîrgo
viste. Au trecut de atunci mai 
bine de 4 luni si mărfurile respec
tive tot n-au ajuns la destinatari. 
Ne-am adresat în repetate rlnduri 
întreprinderii de expediții si ca- 
mionai Baia Mare, prin intermediul 
căreia s-a făcut expedierea, stației 
pXR. Bala .Mare„,Regionalei de. 
căi ferate Cluj, stației C.F.R, Tlr- 
goviște, dar fără nici trn rezultat. 
Cine ne ajută să dezlegăm misterul 
contelnereior ?.

sociale...

Festivalul de folclor al țărilor balcanice 
Spectacolul inaugural

marea în viațo Internațională a principiilor coo
perării, păcii și securității; o manifestare cul
turală Internațională cu adînci semnificații po
litice.

După Festivalul european al prieteniei, festi
val de larg râsunet în viața internațională, țara 
noastră este gazdă în aceste zile a Festivalu
lui de folclor al țărilor balcanice. Este o ma

„Sintem onorați — ne-a declarat RISTO NIKOLOVSKI, directorul an
samblului «Orce Nikolov» din Skoplje — Iugoslavia — de invitația de » 
participa la Festivalul de folclor al țărilor balcanice, inițiat $1 găzduit de 
România. Este incă un prilej de a ne cunoaște mai bine, de a demonstra 
că locuitorii acestei regiuni din Europa dOrese pacea, vor să trăiască in 
bună Înțelegere. Această manifestare are larg răsunet in viata internațio
nală".

„Este știut că arta ajută la o mai bună cunoaștere Intre popoare — 
spune PETER ANGHELOV, conducătorul Ansamblului de cîntece și dansuri 
al Consiliului popular din orașul Vama — Bulgaria. Și România ne oferă 
acum un excelent prilej. Țara noastră se află in mijlocul peninsulei bal
canice. Astfel. In folclorul nostru se simt si influentele cintecelor sl dan
surilor popoarelor din vecinătate ; descoperim elemente comune, dar in 
același timp recunoaștem personalitatea, specificul distinct al folclorului 
propriu".

„Am venit din Creta, aici, la București — adaugă FILIP SKARANDA- 
NAKIS. directorul artistic al ansamblului -Vrakoforon- din Grecia — să 
exprimăm prin dansurile noastre sentimentele de prietenie si admirație 
pentru români. România implinește acum o dorință veche a artiștilor din 
Balcani, de a se intilnl, de a se cunoaște mai bine. Este incă o dovadă 
că această tară militează convingător pentru pacea tn lume, pentru Încre
dere, pentru prietenia și colaborarea strlnsâ in zona Balcanilor".

„Ansamblul nostru *— ne spune SUAT INCE, director tehnic in Mi
nisterul Turismului și Informațiilor din Tutela “- a călătorit mult, a dus 
pină departe de hotarele tării parfumul Și culoarea artei noastre. Consi
derăm insă că acest turneu în România, Ou prilejul festivalului de folclor 
al țărilor balcanice — este cu totul deosebit. Participăm la 0 manifestare 
artistică internațională Închinată prieteniei, păcii, pentru stringerea re
lațiilor dintre popoarele din Balcani".

• Teatrul de operetă (la Teatrul 
de vară Herăstrău) : Secretul IUI 
Marco Polo — 20.
• Teatrul Mic (la Rotonda scriito
rilor din ClșmlgiU) : Spectacol 08 
sunet șl lumină „Din stejar, Ste- 
|ar răsare" — 20.
• Teatrul satlrle-tnuziCal „C. TS- 
nașe" (grădina Boema) : „Cam- 
plng-Boema" — 19,30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Bucuroși de oaspeți — 
18.30.

(Urmare din pag. I)
pundere trebuie acționat pretutindeni, 
pentru folosirea mai bună a mijloa
celor de mecanizare, printr-0 organi
zare corespunzătoare si extinderea 
lucrului in două schimburi a 10 ore 
sau în 3 schimburi a 8 ore. pentru 
generalizarea tehnologiilor de execu
ție moderne, eficiente, în vederea 
creșterii puternice a productivității 
muncii. In vederea creșterii gradului 
de folosire a timpului de lucru este 
necesar să șe treacă la generalizarea 
acordului global, Ca formă superioară 

de organizare ă producției și retribuire 
a muncii.

Esențial este ca. printr-o neslăbită 
conlucrare dintre constructori si moti- 
tori. să se asigure fronturile de lu
cru necesare si să se urgenteze mon
tajul tehnologic. Ridicăm această pro
blemă întrUcît pe o serie de șantiere 
stocurile de Utilaje sini incă mari. 
Hotăritoare pentru îndeplinirea aces
tor sarcini este, în cadrul măsurilor 
de organizare mai bună a activității 
de pe șantiere, valorificarea superioa
ră a potențialului uman și tehnic exis
tent. După cum este cunoscut, la indi
cația secretarului general al partidu
lui s-a stabilit trecerea în activitatea

nifestare care demonstrează o dată mai mult 
pledoaria elocventă a României pentru dezvol
tarea prieteniei și colaborării, a relațiilor de 
bună vecinătate cu țările din Balcani, afir-

Asadar. a tnceput 
Festivalul de folclor 
al țărilor balcanice. Au 
deschis programul ar
tiștii bulgari. Taraful 
a încins Dansul fe
telor din Varna. Bo- 
janka Velikova a cin- 
tat despre dragostea 
tinerei fete. ..Floricica, 
floarea mea", iar băie
ții au demonstrat cum 
se joacă voinicește un 
..tracic" de pe valea 
Măritei. Am admirat 
costumele din regiunea 
folclorică Varna *1  
cele din Son tesute cu 
negru si roșu.

Au urmat apoi dan
satoarele si dansatorii 
din Creta, tn sunetele 
lirei si ale lăutei, au 
depănat un ..Sirto" si 
acel ..de dragoste" nu
mit ..Sofista" si „Pen- 
tozalis" care nare a fi 
o competiție inlte ti
neri. un joc al viteji
lor. si „Malebizotis". 
Sini dansuri ..de grup11, 
cu mișcări lente, fără 
htuite desene ritmice, 
dansuri vechi care si 
astăzi stnt prezente la 
Sărbătorile cretanilor.

A fost rindut so
lilor artei din ftepu-

blica Socialistă Mace
donia — ansamblul iu
goslav ,,Orce Nikolov", 
să-si arate măiestria. 
Ei știu cu virtuozitate, 
cu temperament să 
joace, să ciute, să 
chiuie, să bată pasul 
virtos in ritmul or
chestrei populare, al 
clarinetului, acordeo
nului, viorii.,. Incintă 
cromatica costumelor, 
nuanțele de roșu, li
liachiu. alb. incintă 
ritmul ardent.

Publicul a aplau
dat cu căldură si dan
surile bărbătești din 
Bitlis — Turcia, dan
suri acompaniate de 
tobă si zumă. si focu
rile din Silifke. tonă 
mediteraneană la su
dul Anatoliet. in 
care se aud acele cas- 
taonete care accentu
ează ritmurile lansate 
de tobă si Clarinet. Pe 
fundalul meloveelor 
orientale. Ansamblul 
artistic al Ministerului 
Turismului si Infor
mațiilor din Turcia, 
eu artiști dansatori, 
instrumentiști de ta
lent, a reușit Să țese

de construcții a 50 000 de muncitori 
auxiliari șl necalificați din întreprin
deri industrială, care se vor califica 
și permanentiza in acest sector de ac
tivitate. Esențial este ca aceste forțe 
suplimentare să ajungă efectiv pe 
șantiere, să se adopte programe cu
prinzătoare de măsuri, menite să 

0 deviză pentru constructori

permită Încadrarea și folosirea cu 
randament deplin a tuturor efecti
velor.

A doua Problemă, care se bune cu 
âceeâsi fermitate, o constituie livra
rea utilajelor tehnologice, in strlnsă 
corelație Cti graficele de montaj, pre
cum si lichidarea restantelor în li
vrări acumulate din lunile anterioare, 
îndeplinirea acestei cerințe echiva
lează CU asumarea hotărîtă de către 
beneficiarii Si furnizorii în cauză a 
tuturor responsabilităților privind In
ventarierea Utilajelor restante, intro
ducerea lor în fabricație, urmărirea 

execuției lor erabnlce si expedierea 
cu aceeași rapiditate pe șantiere.

A treia problemă de care depinde 
îmbunătățirea radicală a muncii od 
șantiere O constituie crtordănarea ju
dicioasă a eforturilor constructorilor 
si beneficiarilor. Pornind de la a» 
ceastă premisă, experiența a ărătat 

cit de necesar este ca beneficiarii să 
sprijine CU gâdre calificate proprii e* * 
xecUția lucrărilor. îndeosebi a celor 
de montaj, Să-și asume răspunderea 
și să-și organizeze activitatea pentru 
executarea unor lucrări de investiții 
in regie proprie, așa cum prevede 
hotărîrea Congresului consiliilor oa
menilor muncii.

Indiscutabil. îmbunătățirea radica
lă a muncii constructorilor si monto- 
rilof si buna desfășurare a lucrărilor 
la noile obiective și capacități sînt 
nemijlocit legate de modul în care 
organele și organizațiile de partid își 

un ritm vertiginos. 
Strălucitor.

Spectacolul inaugu
ral al festivalului — 
prezentat la Opera Ro
mână — s-a încheiat 
prin cintecele st dan
surile din Banat. Oas 
Si Năsăud. prezentate 
de ansamblul de dn- 
tece si dansuri „Timi
șul" al Casei de cultu
ră din Timisoara, re- 
tntilnirea cu taraaotis- 
tul Pavel Roșu, cu or
chestra Condusă de 
Lazâr Ctiejevici. cu 
artiștii dansatori pre
gătiți de coregraful 
Emilian Dumitru.

Scena Operei Româ
ne a oferit publicului 
Intr-un Spectacol viu. 
plin de strălucire si 
culoare, gama largă a 
creației Populare din 
Balcani, dansuri si cln- 
tece distincte, avind 
personalitatea fiecărui 
popor, despre dragoste 
si prietenie, despre 
speranță Si dorința de 
'mal bltte « ■ popoare
lor din această parte 
a lumii.

Smatanda 
OȚEANU

Îndeplinesc roiul lor de conducător 
in acest domeniu, de energia și 
responsabilitatea cu cate acționează 
activul de partid de oe șantiere, toti 
Comuniștii, de capacitatea lor mobi
lizatoare sl exemplul personal In mo
bilizarea tuturor celor ce muncesc ne 
Șantiere. O mare eficientă au for
mele muncii nolitieo-educative care 
stimulează spiritul gospodăresc, ini
țiativele înaintate. întrecerea Intre 
formațiile de lucru — Iii general, 
toate acțiunile îndreptate spre bunul 
mers ăl muncii. Iată de ce, paralel 
cu exercitarea controlului asupra 
modului în care șlnt îndepli
nite măsurile tehhicO-oraanlZatorice 
Stabilite de conducerile tehnlco-ad- 
miniștratlVe ale șantierelor. organiza
țiile de partid au datoria — acum, 
în întrecerea ce se desfășoară în 
cinstea zilei de 23 August — să spri
jine asemenea initiative, să le urmă
rească pas CU pas aplicarea, să mi
liteze pentru generalizarea lor. să 
desfășoare zi de Zi o intensă activi
tate polltico-educativă îh miilocul 
formațiilor de lucru, pentru crearea 
climatului de înaltă ordine si disci
plină în muncă, de responsabilitate 
față de realizarea la timp și de bună 
calitate a tuturor lucrărilor.

cinema
• Dragoste, mare e puterea ta I s 
CENTRAL — 8.13s 11,30; 13,30; 13; 
18; 20.
• Străina : SALA PALATULUI
- 20, LUCEAFĂRUL — 9; 12; 18; 
19, la grădină — 20, FAVORIT — 
3,15; 12,15; 16,15; 19,15, SCALA — 
9.30; 12.45; 16; 19,15, GRADINA 
DINAMO — 20,15.
• întoarcere tirzie : EFORIE —
9; 11,13; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
• Cuibul salamandrelor — 9;
11.15: 13,30; 13.46, Pădurea spinr.u- 
rațllor - 18,30 ; TIMPURI NOI.
• Lumea animalelor — 9,30: 11,15;
13.15, Alice nu mai locuiește alei
- 15; 17,30; 20 : DOINA.
• Pintea : VICTORIA — I; 11,13; 
13,30; 15,45; 18; 20.13.
• omul liniștit : PATRIA — 9!
la.30: 16; 19,30. MODERN — 8,45; 
11,30; 14.15; 17; 19.45, la grădină —
20.15, FESTIVAL — 8,45; 11,30;
14,15; II; 19.45, GRADINA CAPI
TOL — 20
• Robin Hood junior ■ FERO
VIAR — 8.43; 10.30: 12,30; 14.301
16.30: 18,30; 20,30.
• Frații mei, păsări călătoare I
EXCELSIOR — 9; 11,19; 13,30; IS; 
18,16; 20,15, MELODIA - 9; 11,16;
13,30; 16; 18,13; 20,30, GLORIA — 
9; 11,13; 13.30; 15.45; 18; 20,15.
• Inspectorul și fantoma ■ BU- 
ZEȘT1 — 9; 11,15; 13.30; 16; 18,15*.
20.15, la grădină - 20, ARTA - 9; 
11.15: 13,30; 15.48; 18; 20.
• Rocky : GRIVIȚA — 9; 11,30; 
t3,46; 16; 18,15; 20.30. AURORA - 
I; 11,30; 14; D; 19,30; la grădln»
- 20. TOMIS — 9; 11.30: li; 17;
10.15, la grădină — 20,15.
• tn orașul „8" — 9,43. Cavalcada 
eroică - 11.45; 14, Shane — 16,13; 
18.30, Călătorie cu mătușa mea — 
20,30 : CINEMATECA.
• Premiera î GRADINA UNIREA
- 20.15.
• Acești vecini „minunați'1 I 
3IULESTI - 16,30; 17,45: 30.
p Ultima noapte a singurătății i 
GIULEȘTI - 0; 11; 13.15. MIORI- 
£a - 9: tn 13,15; 15.80: it.ps; ao.

Timidul : FLAMURA - 11.18; 
13.30; 15.45; 18; 20,15, VOLGA — 
»; 11.15; 13.30; 15,45: 18: 20,18,
GRADINA PARC-HOTEL - 20,1.5. 
• Desene animate : FLAMURA 
- »•
• Comedie mută >77 1 BUCKGI - 
9; 11: 13; 15.30: 17,30; 19.80. la gră- 
.îlnă - 20,15, GRĂDINA FESTI
VAL - 20.
• Locotenentul McQ tn acțiune : 
URA — 9: 11.15; 13.30: 15,45; 18;
10.15.
• Anul de grație 1573 t DRUMUL 
SĂRII - 16; 18: 20.
p Bunicul șl doi dellhcvențl mi
nori - 9.30; 11.30: 13.30. Brigadă 
diverse In alertă — 15.30: 17.30;
19.30 : FERENTARI.
• Veronica - 9.30; 11.45: 13.30,
Cadavre de IU*  — 18.30: 17.45; 20 : 
COTROCEN1.
• Pisicile aristocrate — 18; II. 
Malakovskl ride — 20 : PACEA.

teatre

Afișele pasivității
CONSTANTIN MARCOVICI, lu

crător la I.C.R.A.L., sector 4, Bucu
rești ;

Locuiesc lntt-un bloc de aparta
mente proprietate personală. Seis
mul din 4 martie a provocat unele 
fisuri pe care comisiile de specia
litate le-au considerat neînsemnate. 
Așa ștînd lucrurile si la îndemnul 
membrilor acestor comisii, am tre
cut la reparațiile de rigoare. în 
mod cu totul neașteptat i-am iritat 
pe unii dintre colocatari — cul
mea. chiar membri ai comitetului 
asociației de locatari — care mi-au 
cerut să Încetez lucrările, spun in- 
du-ml că întreprinderea de specia
litate este obligată să le facă. 
Șl nu numai mie ml-au su
gerat să stau cu brațele încrucișate 
și cu Pereții crăpati. asteptînd să 
vină altcineva să-mi deretice prin 
Casă, ci s-au pus afișe la toate cele 
oatru scări. în acest sens. Este 
curios faptul că tocmai membrii 
comitetului de bloc, care ar trebui 
sâ se afle în fruntea acțiunilor de 
refacere a locuințelor, sînt cei care 
nu susțin aceste acțiuni. Consiliul 
nopular al sectorului nu are nimic 
de sous 7

Mină de gospodari
ION GHINESCU, comuna Bo

țeai. județul Argeș:
Comuna Boteni din județul Ar

geș, cu vestitele sale livezi pomi
cole. capătă ne zi ce trece o Înfă
țișare tot mal modernă. La cele 
trei noi localuri de scoală, un com- 
olex comercial, o brutărie, o casă 
de naștere etc., se vot adăuga In 
cutînd noi edificii. Astfel, se aflfi 
(fi Construcție un cămin cultural, 
se modernizează un nou local des
tinat cooperativei Sătești, iar la 
C.A.P. si centrul de serhiindustria
lizarea fructelor se extind spatiile 
de depozitare sî conservare. De ase
menea. cu sprijinul organelor ju
dețene. continuă acțiunea de mo
dernizare a soselel principale, ame
najarea unor poduri, precum si 
regularizarea riului Argeșel.

Ce răspunde 
salubritatea?

IOAN ROTARESCU, muncitor 
lăcătuș. întreprinderea de con
strucții metalice Bocșa, județul 
Caraș-Severin :

și diverse
• Apelăm, si pe această cale, la 

Conducerea Întreprinderii de distri
buire a produselor petroliere ..Peco“ 
să revină asupra hotărlrll luate de 
a desființa transportul petrolului 
la domiciliu. Tinînd seama de fap
tul că foarte multi cetățeni si-au 
Procurat din comerț sobe ce folo
sesc drept combustibil petrolul 
(circa 200 litri lunar), asigurarea 
transportului acestuia la domiciliu 
de câtre unitățile ..Peco" ne-ar 
scuti de foarte multe neplăceri, 
inclusiv de plata unor sume mari 
de bani, oe care sintem nevoltl să 
le blătfm. uneori, pentru aducerea 
acasă a acestui produs. (VaBile 
Tânăsescu. str. Vulturilor nr. 19. 
București),
• Cum se valorifică sticlele goale

Locuitorii de ne strada 8 Martie 
(cartierul II) din orașul Bocșa în- 
timpină o seamă de neplăceri cau
zate de lucrătorii de la întreprin
derea avicolă de stat, care își are 
sediul in apropiere. Fără să se gin- 
dească la consecințele dăunătoare 
pentru sănătatea publică (miros 
insuportabil, „nori" de muște, ce 
roiesc în Zonă, pericol de răspindire 
a microbilor), aceștia aruncă la 
intmplare. pe cimp. reziduuri de 
la puii de carne (capete, picioare, 
intestine etc.). Spre a se evita ase
menea necazuri, sugerăm conduce
rii întreprinderii respective să ia 
măsuri urgente pentru ca rezi
duurile să fie arse Intr-un crema
toriu special ori depozitate în gropi 
amenajate si acoperite, folosindu-se 
Si substanțele dezinfectante ne
cesare. Așteptăm, de asemenea, sl 
intervenția organelor inspectoratu
lui sanitar de stat.

Mobilă cu prea multe 
„scîrțîituri“...

GABRIELA ZAMFIR. strada 
Hristo Botev nr. 3. sector 3, Bucu
rești :

Recent am cumpărat de la depo
zitul de mobilă din Drumul Tabe
rei un dormitor I.L.C. 74 pe nu
mele sorei mele Neneta Venera, tot 
din București. Lăslnd de-o par
te faptul că am fost nevoită să tot 
„mișc din urechi", ba la vlnză- 
tor. ba la încărcător (cred că si șo
ferul mașinii I.T.B. nr. 21-B-2787 
m-a tras pe sfoară : aparatul de 
taxat era ..stricat", astfel că am 
plătit 850 lei transportul mobilei 
oină în comuna Ghimpați, cale de 
41 km), m-am pricopsit cu citeva 
Piese de mobilier gata stricate. Și
fonierul e șchiop, intrucîț piciorul 
din mijloc a dispărut, iar cel din 
dreapta va trebui să fie ..amputat", 
toaleta este jupuită, far comodei îi 
lipsește o etajeră : măsuța de tele
vizor e făcută din două culori și 
gfsamurile de la vitrină s-au pier
dut. nu se știe pe unde, că la dea- 
tlnatie nu mai erau.

Această garnitură costă Peste 
8 000 lei. Dar, chiar dacă ar costa de 
o mie de ori mai outln. nu s-ar 
justifica neglijenta cu care a fost 
expediată comerțului si anoi la 
cumpărător.

De asemenea, organele inspecției 
comerciale ar trebui să acorde o 
mai mare atentie modului in care 
se comercializează mobila sl pen
tru a știrul practica ciubucului.

de „Pebsi-Cola“ 7 Foarte greu, ele 
pot fi schimbate numai la unitățile 
care desfac acest produs. în ce pri
vește centrele de achiziție LC.V.A.. 
acestea nu le recuperează. Eu as 
propune Ca si unitățile LC.V.A. să 
achiziționeze astfel de sticle, care 
pot fi foarte bine refolosite. 
(Nlcolae Proorocu. str. Cișmelei nr. 
20. blocul B 2. scara B. apartamen
tul 33. Constanță).

• Balsul este un oraș tînăr. tn 
plină dezvoltare economică si ur
banistică. cu o bogată activitate 
CUltural-artlstfcă. Grasul are Insă 
numai o librărie, ceea ce este DU- 
tln pentru locuitorii săi. De aceea, 
sugerez să se Înființeze o librărie 
și in noul cartier de locuințe. (Nea
ga Marin, blocul 203. apartamentul 
47, Balș, județul Olt).
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Un adevăr care trebuie înțeles imediat de toți factorii Cronica zilei SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A REPUBLICII

cu răspunderi în agricultură:
Ministrul afacerilor externe al 

Republicii Socialiste România. Geor
ge Macovescu. a transmis o tele
gramă de felicitare ministrului afa
cerilor externe sinfiaporez. S. Raja
ratnam. cu ocazia Zilei naționale a 
Republicii

SINGAPORE

REALIZAREA PROGRAMELOR DE IRIGAȚII
nu este facultativă, îndeplinirile parțiale

nu pot fi acceptabile
• SARCINI IMEDIATE : constituirea de echipe pentru buna întreținere a sistemelor, pre
zența tuturor specialiștilor pe teren, urmărirea cotidiană a situației de către comitetele ju
dețene de partid • Față de persistența căldurii uscate nu mai pot fi permise nici un fei de 

deficiențe în sistemele de alimentare cu apă a plantelor
Deficitul de umiditate din. sol și lipsa precipitațiilor in județele din sudul 

țării impun cu insistență irigarea fără întrerupere a culturilor. Ca urmare 
a măsurilor luate de organele județene de partid și direcțiile agricole, în ultima 
perioadă ritmul irigării culturilor a sporit în intensitate. Cu toate acestea, in 
săptămîna 30 iulie—5 august. în sistemele mari de irigații, din cele 383 276 
ha programate au fost irigate doar 352 466 ha.

Deci, plantele nu au primit apă pe 31 000 ha din cele programate. Cele

mai mari restante se înregistrează în unitățile agricole din raza intrenrinde- 
rilor de exploatare a lucrărilor de îmbunătățiri funciare Mehedinți, care au 
realizat numai 65 la sută din programul săptăminal de udări, Ilfov — 69 la 
sută, Călărași — 78 la sută, Vrancea — 84 |a sută, Fetești — 92 la sută, Te
leorman — 91 la sută, Tulcea — 93 la sută. Din ce cauze sistemele de irigații 
nu au funcționat la întreaga capacitate? Iată ce rezultă din analizele efec
tuate de organele centrale de specialitate :

Singapore.
♦

fost inaugurată la Orșova 
națională de informare si

Luni a 
o tabără 
documentare pentru cadre didactice, 
organizată de Ministerul Educației și 
Invălămintului si Uniunea sindicate
lor din învătămînt, știință si cul
tură.

(Agerpres)

LA BOTOȘANI

A început construcția 
unui nou cartier 

de locuințe
în Zona sud-vestică a municipiu-" 

lui Botoșani a început construcția 
unui nou cartier de locuințe.

Viitorul cartier — cel mai mare de 
pînă acum din oraș — va însuma în 
final 12 000 de apartamente, spații 
comerciale, obiective social-culturale 
si alte dotări.

Mai mult de jumătate din acest 
important Volum de lucrări se va 
realiza în cursul actualului cincinal.

(Agerptes)

Excelenței Sale BENJAMIN HENRY SHEARES
Președintele Republicii Singapore

SINGAPORE
Cu ocazia Zilei naționale a Republicii Singapore, în numele poporului 

român și al meu personal, vă adresez calde felicitări și cele mai bune urări 
de fericire si sănătate personală, de progres pentru poporul singaporez.

îmi exprim convingerea că bunele relații dintre țările noastre vor 
continua să se consolideze, in interesul popoarelor noastre, al păcii și 
colaborării în lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

r
Din vina cui apa nu a ajuns pe 31000 de hectare

In săptămîna 30 
irigat 31 000 hectare,

iulie — 5 
situație de

august, în sistemele mari nu 
care se fac responsabile :

s-au

• Întreprinderile din cadrul 
de îmbunătățiri funciare : nu au 
hectare situate în sistemele vechi, îndeosebi din județele Tulcea, Ia
lomița, Olt și Mehedinți.

Centralei de 
asigurat apă

exploatare a lucrărilor 
pentru irigarea a 1 636

• Comandamentele locale din județele Ialomița, Dolj, Ilfov, Olt 
și Tulcea : nu au acționat suficient pentru asigurarea forței de mun
că — motopompiști și udători pentru mutarea aripilor 

necesare desfășurării în bune condiții a irigațiilor, 
terminat ca 12 100 hectare să nu primească apă.

de aspersiune 
ceea ce a de-

• Stațiunile pentru mecanizarea agriculturii din

A APĂRUT
Revista de istorie

nr. 7/1977

vremea

• Unitățile de construcții ale Departamentului de îmbunătățiri 
funciare — trusturile din București, Craiova și Constanța : au dat 
în funcțiune, în acest ăn, sisteme cti defecțiuni constructive (Mostiș- 
tea-6, Boianu-Călărași, Giurgiu-Răsmirești, Sinoe și Crivina-Vînju 
Mare), din care cauză, în aceste sisteme, nu au putut fi irigate 
aproape 15 000 ha.

județele Ialo
mița, Tulcea, Olt, Teleorman și Dolj : nu mențin în stare de func
țiune toate motopompele și echipamentele mobile de udare ; nu asi
gură baterii pentru motopompe și cantități suficiente de carburanți 
și lubrifiahți pentru funcționarea lor neîntreruptă. Aceasta a 
dicat irigarea culturilor pe 1 869 hectare.

împie-

• întreprinderea de pompe din București : nu acționează prompt 
pentru repararea agregatelor de pompare de tip VDF-200, 300 și 500 
aflate in garanția sa, din diferite sisteme noi de irigații.

• întreprinderile Centralei industriale a energiei electrice 
mice : provoacă dese întreruperi în livrarea energiei electrice 
deri de tensiune în rețeaua de distribuție; intervin cu întîrziere 
pentru remedierea avariilor, cum s-a întîmplat la unele stații de 
pompare din sistemele de irigații din județele Constanța și Tulcea. 
cauze care au afectat irigarea a Circa 1 100 hectare.

și ter- 
și scă-

Se împlinesc 12 ani 
de cînd Singapore, re- 
trăgîndu-se din Fede
rația Malayeză. s-a 
proclamat republică 
independentă.

Situat în extremi
tatea peninsulei Malac
ca din sud-estul asia
tic, orașul-stat Singa
pore (suprafață : 581
kilometri pătrați ; 
populația : peste 2,2 
milioane de locuitori) 
este unul din cele mai 
mari porturi din lume, 
activitățile comerciale

legate de traficul por
tuar constituind una 
din principalele surse 
ale venitului național, 
în anii din urmă a 
avut loc, totodată, un 
proces de diversificare 
a vieții economice, 
luat ființă 
sectoare 
moderne, 
construcții 
electrotehnica, șantie
re navale. în plină 
dezvoltare este Com
plexul industrial de la 
Jurong, care realizează

au 
ramuri și 
industriale 

incluzînd 
de mașini,

o gamă largă de pro
duse pentru necesități
le interne și pentru ex
port.

între România și 
Singapore s-au staTor- 
nicit relații de colabo
rare prietenească, con
tactele la nivel guver
namental. acordurile si 
înțelegerile încheiate 
contribuind la ampli
ficarea schimburilor pe 
diverse planuri, în in
teresul reciproc, al 
cauzei păcii și înțele
gerii internaționale.

Izvoarele sănătății de la Slănic Moldova

Tinlnd seama de necesitatea 
perioasă ca toate Sistemele de 
gații să funcționeze la întreaga 
pacitate, este necesar ca toate 
ganele și unitățile vizate să ia mă
suri de urgență pentru înlăturarea 
în cel mai scurt timp a deficiențelor 
semnalate.

Cu atit mai mult se impune acest 
lucru cu cit, pe baza buletinelor de 
avertizare, pentru săptămîna 6—12 
august au fost programate 393 531 
hectare spre a fi irigate în sistemele 
mari. Este cea mai măre suprafață 
prevăzută pînă acum a se iriga în. 
decurs de o săptămână. De cea mai" 
mare importanță pentru recolta aces-

im- 
iri- 
ca- 
or-

tui an este ca pînă la sfîrșitul l-unii 
august să se încheie. irigarea porum
bului pe toate suprafețele amenaja
te, in ordinea priorității urmind iri
garea legumelor, sfeclei de Zahăr, 
care nu se recoltează, culturile duble, 
plantele furajere.

Pentru ca lipsa umidității din sol 
să nu afecteze cu nimic recolta este 
de datoria comitetelor județene de 
partid să intervină energic și să ia 
țoale măsurile necesare pentru ca să 
se pună capăt IMEDIAT neajunsuri
lor existente, să se asigure în toate 
Sis-teingto condiții . .pentvit ijagarea 
culturilor pe suprafețele prevăzute, 
în acest scop, comandamentele jude-

tene trebuie să urmărească cu priori
tate constituirea in fiecare sistem a 
unor echipe pentru remedierea ope
rativă a defecțiunilor ce apar atit la 
rețeaua de aducțiune a apei, cit și la 
motopompe și echipamentele de u- 
dare. Totodată, se cere să se asigure 
numărul necesar de lucrători — mo- 
topompiștj 
ficiente de 
lubrifiant!.
și energie

și udători — cantități su- 
materiale — carburanți și 
baterii, piese de schimb 
electrică —- pentru func

ționarea neîntreruptă a tuturor ggre- 
gatelpr de pompare., Hqț^rîtoFj.; esje 
ca în permanență conducerile unită
ților agricole, toți specialiștii să fie

pe teren și să îndrume nemijlocit 
lucrările de irigare, să supravegheze 
continuu calitatea udărilor, astfel ca, 
practic, apa să ajungă pe fiecare 
metru pătrat de teren.

Mersul irigațiilor trebuie să fie 
permanent în centrul atenției comi
tetelor județene de partid, care răs
pund de realizarea programelor de 

ele
ana- 
nro- 
sta-

Ieri in (ară. Vremea a fost căldu
roasa, cu cerul variabil, mai mult se
nin dimineața, mai ales in sud-estul 
țării, Innorărl mal accentuate s-au 
produs în zona de munte, unde au că
zut averse locale de ploaie, însoțite de 
descărcări. electrice. Averse izolate de 
ploaie șl frecvente descărcări electrice 
s-au mal semnalat în Banat, Crișana, 
vestul Transilvaniei șl Maramureș. In 
muntele Semenic a căzut grindină.

Timpul probabil pentru zilele de 10, 
11 și 12 august. In țara î Vremea va fi 
frumoasă șl călduroasă, mai ales în 
jumătatea de est a țării, unde cerul va 
prezenta înseninări noaptea șl dimi
neața. tn celelalte regiuni cerul va fi 
variabil și vor cădea averse izolate de 
ploaie, însoțite' de descărcări electrice. 
Vîntul va sufla pînă la moderat. 25—35 
km pe oră,' predominînd din sectorul 
sudic. Temperaturile minime vor 
cuprinse intre 10 șl 20 de 
maximele între 22 și 32 de 
ridicate în sud-estul țârii, 
reștl t Vreme frumoasă și 
cerul va fi variabil, mai 
noaptea șl dimineața, vînt slab pînă la 
potrivit, temperatura în creștere la în
ceput, apoi ușor variabilă.

ușor sulfuroase,

SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

TRICOLORI ÎN ARENĂ
• Sezon „de vîrf“ în atletism • La 13 ani, Irinel 
natație • Handbaliștii de mîine nu prea conving 

pe meridianele pregătirii
sau bronz (prin Ilie Floroiu. Nichifor 
Ligor. Horia Toboc). clasîndu-se in 
final pe locul al treilea — duna Fran
ța și țara-gazdă. Suedia. Performan
tele individuale (influențate si de 
timpul neprielnic) nu sint remarca
bile si nici prea uromitătoare. cu ex
cepția Plăcutei surprize de la ciocan; 
chiar si victoria lui Cefan asupra 
campionului olimpic si recordmanu
lui mondial Gărderud. victorie pe 
care am fi dorit-o atît de mult la 
Montreal, este lipsită de strălucirea 
ce-o dau fnarile confruntări, continen
tale sau Intercontinentale. Rămine. 
deocamdată, să ne mulțumim CU cla
sarea înaintea unor țări cu tradiție 
in atletism, cum sînt Cehoslovacia. 
Elveția. Iugoslavia, Ungaria si ' Bul
garia. Satisfacții mai mari acerăm la 
apropiata Universiadă si mai tîrziu... 

Atletismul a fost în concurs cu toa
te eșaloanele sale, pentru că Sîmbătă 
Si duminică au evoluat si juniorii. 
Cel mai frumos succes î Adrian 
Preoteasa —■ ' care, în „Concursul 
Prietenia" de la Sofia, a sărit peste 
ștacheta înălțată la 2,18 m. deci si 
peste recordul național de juniori si 
Seniori. Cu o săntămînă in urartâ. 
acest talentat băietandru bucurestean 
sărise 2,15 fh ; reușind să cistige 3 
cm in 7 zile, a demonstrat că mai 
poate progresa iliult, Așteptăm cU în
credere! în încheierea rîndurilor des
pre atletism — două sublinieri de la 
campionatele , republicane aJe junto-*-  
rilor de categoria a III-a i ciștigfitorii 
sînt copil din mai multe Ișcalit&ți 
ale tării — ceea ce e de bUh augur 
pentru Viitor ; au absentat o Serie 
de județe —* Ilfov. Harghita. Viicea, 
Olt — ceea ee spune mult desbre mo
dul în care este tratat atletismul ih 
școlile respective.

Fiindcă e vară si fiindcă e vacan
tă școlară, calendarul International 
programează numeroase competiții 
pentru juniori, competiții la care, 
bineînțeles, participă si reprezentanții 
noștri — multi dintre ei cu succes. 
Din orașul Antalya (Turcia), primim 
plăcuta veste că înotătoarea Irinel 
Pănulescu o fetiță din Plo
iești, în virstă de numai 13 ani — 
a spulberat sase recorduri balcanice

Finalul precedentei săptămâni cam- 
petiționale a cuprins numeroase în
treceri internaționale care au interesat 
pe iubitorii sportului din țara noastră. 
Totuși, calendarul deosebit de bogat 
n-a scăzut cu nimic interesul unanim 
-pentru faptul sportiv de o rară fru
musețe si sensibilitate pe’ care l-a 
reprezentat -acel telefilm canadian 
programat sîmbătă după-amiază. în 
lumai 80 de minute. între plecarea 
maratonistilor si sosirea ultimului 
dintre acești dintotdeauna bravi aler
gători. am văzut, sau revăzut, pc mi
cul ecrau cei mai distinși eroi si cele 
mai de neuitat drame din Olimpiada 
de la Montreal ; am retrăit cu emo
ție momentele cînd in constelația 
olimpică începea să lumineze tot nuii 
strălucitor, ca o nouă si inegalabilă 
stea, sportiva nr. 1 a României si a 
lumii Întregi. Nadia Comaneci, am 
retrăit oii sentimente de aleasă soli
daritate umană bucuriile celorlalți 
mari campioni olimpici, printre care 
s-a numărat șl Vasile Ilîba, ca și si
tuațiile dramatice*  prin care âu trecut 
acolo, la Montreal, marii 
olimpici. Programînd aeeist excelent 
film, televiziunea noastră a făcut un 
gest cit se poate de binevenit : pro- 
grafnînidu-1. la rindu-i. in cinemato
grafe. dacă este posibil, direcția di
fuzării filmelor at fi la fel de inspi
rată.

Din punct de vedere comroetitionat 
propriu-Zis. săptămîna trecută a fost 
dominată de atletism. La Poiana Bra
șov, selecționata feminină (incomple
tă) a României a învins, cu 87—70 
puncte. selecționata similară a 
R.S.F.S. Ruse ; s-au detașat din nou 
Ileana Sila! (record național la 800 m 
— 1:58,3 min. I). Elena Tăriță (cu un 
excelent 51,3 s. la 400 m). Argentina 
Menis (66.02 m. la disc), Alina Gheor
ghiu (6,61 m la lungime), reprezen
tantele noastre impunîndu-si superio
ritatea în 11 dintre cele 15 probe ale 
concursului. La Goteborg, în actul fi
nal din grupa „B“ a „Culpei Europei", 
atletii români au cîștigat trei 
(ciocan : Tudor Stan ; 3 000 m.

«role : Gh. Cefan ț 
bestyen) și ci te va

110 m.g. : 
medalii de

itlvins i

probe 
obsta- 
E. Se
ara! nt

(U.R.S.S.) s-au In- 
unui mare turneu

• La Zaporoje 
cheiat întrecerile 
international de lupte greco-romane, 
la care au participat 150 de spor
tivi din Bulgaria. Cehoslovacia. Fin
landa. R.D. Germană, Iugoslavia. Pa
kistan, Polonia, România, Suedia, 
Ungaria și U.R.S.S.

Printre protagoniștii competiției 
s-au nuinărat șl luptătorii români, 
Clasați Pe locuri fruntașe la majori
tatea categoriilor. Performerii echipei 
române au fost Gheorghe Berceanu 
(48 kg) și Stefan Rusu (68 kg), în
vingători la categoriile respective. 
Nicu Gingă (52 kg), Mihai Botilă (57 
kg), Ion Enache (82 kg), Petre Dicu 
(90 kg) *1  Victor Dollpschi (plus HM) 
kg) s-au situat pe locul doi, iar Ion 
Păun a ocupat locul trei la catego
ria 62 kg.

Pănulescu devine un nume în 
azi • Reprezentativa de fotbal

de junioare (după ce cu două săp- 
tămini in urmă stabilise si un re
cord national la 800 metri liber in 
Balcaniada senioarelor), devenind de 
pe acum un nume și o promisiune in 
natație. Din Fraga, se comunica aii 
rezultat îmbucurător : echipa de ju
niori a României a ciștigat „Cupa de 
cristal" la tenis. Din Hașkovo (Bul
garia) se transmite că baschetbalis
tele noastre le-au învins pe cele 
maghiare și pe cele franceze in „eu
ropenele" de baschet pentru juni
oare.

La București am asistat, vineri si 
duminică, la două confruntări intre 
juniorii handbalist! din România si 
Cehoslovacia : in prima, au condus ai 
noștri, dar au învins la limită (17—16) 
oaspeții ; în revanșă, au 
ai noștri, care au si învins 
(20—15). Antrenorii ..............
blicul au rămas însă cu insatisfacții 
privind evoluția reprezentanților noș
tri : au fost inferiori adversarilor în 
privința gabaritului si a circulației în 
teren, a vitezei de execuție. Judecind 
și valoarea nu prea ridicată a selec
ționatei de tineret (totuși, dublă În
vingătoare la Timișoara, in fata cole- 

Polonia), 
„schimbul 

Convinge

condus tot 
detașat 

federali si pu-

gei de generație din 
ajungem la concluzia că 
de miine“ in handbal nu 
suficient, nu arată că ar fi capabil să 
se situeze, cînd va fi nevoie, la nive
lul actualilor Campioni mondiali. Ma. 
trebuie căutate talșnte. mai trebuie 
lucrat cu răbdare !

Dinspre partea fotbaliștilor din Io
tul național — veștile sint bune. Tur
neul lor ne alte meridiane e prilej de 
muncă si pregătire. La Teheran au 
realizat 0—0 cu naționala Iranului (o 
echipă pe care am învins-o cu 1—0 in 
turneul olimpic din 1964, dar care 
apoi ne întrecuse de vreo două ori în 
partide âmlcale). Acum se află Ia 
Istanbul, unde — înainte de plecarea 
spre Maroc — vor juca astă-searâ CU 
Fenerbahce. Este de apreciat că. aȘa 
cum se transmite din acest turneu, 
fotbaliștii tricolori folosesc cu sirg 
Si folos timpul 
nevoie 1

de pregătire. E mare

G. MITROI

CÎTEVA RÎNDURI
• Cuplul Ion Tiriac (România) — 

Guillermo Vilas (Argentina) s-a ca
lificat in finala probei de dublu din 
cadrul turneului international de te
nis de la South Orange. în semifi
nale, Ion Tiriac și Guillermo Vilas 
au Întrecut cu 6—3, 6—2 perechea 
Balasz Tarbczy (Ungaria) **-  Zeliko 
Franulovici (Iugoslavia). Ceilalți fi
nalist! sint polonezul Wojtek Fibak 
si australianul Colin Dibley, Învin
gători cU 7—6. 1—6, 6—3 in fata cu
plului australian Dick Crealy — Cliff 
Letcher.

• în ziua a doua a campionate
lor europene de baschet pentru e- 
chipe de junioare, competiție care se 
desfășoară în Bulgaria, selecționata 
României a cîștigat cu scorul de

meciul susținut la85—53 (47—20)
Haskovo cu reprezentativa Franței. 
Celelalte două meciuri din grupa bre- 
liminară A s-au Încheiat cu Urmă
toarele rezultate : Iugoslavia — Bul
garia 73—60 (31—23) ; Cehoslovacia — 
Ungaria 66—49 (34—26). Rezultate 
Înregistrate în grupa preliminară B. 
cate se dispută la Dimitrovgrad : 
Finlanda — Spania 54—53 (27—27) : 
U.R.S.S. - Polonia 100—58 (59—24) 1 
italia — Israel 77—75 (40—41).

• în cadrul campionatelor balca
nice de natație pentru iUniOri, care 
se desfășoară la Antalyă (Turcia), 
selecționata de polo pe apă a Româ
niei a invins cu scorul de 8—3 for
mația Turciei, a dispus cu 5—4 de e- 
chipa Bulgariei și a pierdut cu 1—5 
in fața reprezentativei Iugoslaviei.

lucru stabilite. De aceea, 
au datoria să urmărească si să 
lizeze zilnic stadiul îndeplinirii 
gramelor de irigații traciiituri.
bilind operativ măsurile ,cfc te- irtoUM.'.

Aurel PAPAD1UC

t
FROGBAMUL I

9.00 Teleșcoală
10.00 Antologia filmului pentru copii șl 

tineret : „stan și Bran — gemeni"
11,10 Emisiune de știință ; Din tainele 

planetei
File de istorie : Oituz — „Pe-aici 
nu se trece 1“
Telex
Teleșcoală
Curs de limba engleză 
La volan (emisiune pentru condu
cătorii auto)

17.20 Lecții TV. pentru 
agricultură

17,50 Duete celebre din
18.20 Carnet de scriitor 

lui — de Adrian 
mînt înfiorlț ~ de

• 11,35 
16,05 
10,35 
17,05

lucrătorii din

opere
• Ochii orașu- 
MUntiu • Pă- 
George Tărnea 

18,40 Tinerii din ^România. Cîntece pa
triotice și revoluționare. (Interpre
tează corul ,,Carmen“ al Liceului 
de artă din Bacău, dirijor : I. Bă
nică)
Reflector 
1001 de seri
Telejurnal • în întîmpinareâ 
marii sărbători

19,50 România sub semnul lui August 
biruitor

20,05 Spectacol TV : „Meșterul Manole" 
21,25 Mai aveți o întrebare ? Descope

riri științifice așteptate
22,00 Festivalul international de folclor 

al țărilor balcanice — Selecțiuni 
din spectacolul ansamblului bulgar 

22,20 Telejurnal

19, M
19.20
19,30

PROGRAMUL II

19,50 Film serial pentru copii : Robin 
Hood. (Episodul 3)
Viața economică a Capitalei 
Tineretul Capitalei
Telex
Muzică1 de cameră
Inscripții pe celuloid : „Spre Kill- 
mandjaro"

20,20
20,50
21,25

(Urmare din pag. I)
tail le întreprinderi de acest 
fel nu numai din țară, dar 
și din Europa.

Dacă ar fi să înșirăm in
tr-o listă cu cel mai sim
plu caracter statistic produ
sele pe care industria și e- 
cottoffiiâ din ce în ce mai 
armonios diversificate ale a- 
cestul județ le trimit țării și 
lumii ar trebui sii caligra
fierii zeci și chiar sute de 
substantive de valoarea u- 
hor moderne metafore. Să 
Înglobăm într-unul singur —■ 
oțelul — sutele de tipuri 
de oțeluri speciale. înalt 
aliate, datorită cărora side
rurgia tîrgovișteanâ capătă 
virtuțile unei științe de la
borator farmaceutic, și, 
pornind de la această con
stelație de oțeluri cu o 
morfologie atît de preten
țioasă și riguros constituită, 
să enumerăm măcar o pâr- 
te din produsele la fabri
cația căfofa ele staii Ca lin 
program genetic ! scule 
pentru industria metalurgi
că, utilaje petroliere, strun
guri cil comandă automată, 
frigidere.

Aceeași realitate poate fi 
întrevăzută și în ceea ce 
privește industria materia
lelor de construcție. Celor 
două materii prime de bază, 
calcarul și lutul, li se ada
ugă azi cenușa reziduală 
de la termocentrala Doi- 
eești șl li se Va adăuga de-

„SCIENCE ET

fi 
grade, iar 

grade, mai
In Bucu- 

călduroasă, 
mult senin

■ ■'.*

VIE"

Atracția stațiunii balneo-climate- 
rice Slănic Moldova o constituie 
cele peste 20 de izvoare de ape mi
nerale — cloruro-bicarbonate, sodi
ce. carbogazoase,
de compoziții și centrații diferite. 
Ele sînt indicate în tratarea unor 
afecțiuni digestive și boli de nu
triție, prin cure hidrominerale. a 
unor afecțiuni ale aparatului respi
rator. prin pneumoterapie, precum 
și în tratarea unor afecțiuni bronho- 
pulmonare. De curînd, cu prilejul 
efectuării lucrărilor de moderniza
re a izvoarelor existente, au fost 
identificate surse de apă cu remar
cabile calități terapeutice. Este 
vorba de un izvor cu apă alcalină 
avînd proprietăți superioare celei 
de la Ciunget, recomandată în afec
țiunile renale. Izvorul are un debit

de 3 litri pe secundă. Un alt izvor, 
cu un debit mult mai mare, are o 
apă bogată in hidrogen sulfurat și 
clorură de sodiu, fiind utilizată In 
cura externă pentru tratamente reu
matismale.

Directorul întreprinderii balnea
re. tovarășul Vasile Predoiu. ne-a 
informat că paralel cu dezvoltarea 
bazei de tratament s-au îmbunătă
țit și condițiile de confort. Au fost 
înălțate vilele modeme „Dobru“ și 
„Balada", hotelul „Perla", complexul 
sanatorial cu 500 de locuri, pensiu
nea „Nemira" etc. In schița de sis
tematizare a orașului sînt prevăzute 
noi obiective economice și de in
teres gospodăresc, menite să asigu
re celor venlți în stațiune condiții 
tot mai bune de confort și trata
ment. (Gh. Baltă).

Marea — o uriașă farmacopee
„Petrol, materii prime in nodali metalici, alimente pe bază de pro

teine din alge... iată ce poate obține omul secolului XX din adincurile 
mării. Și nu este exclus ca miine marea să devină o importantă sursă 
de medicamente. Pare prematur să vorbim despre «medicamentele 
mării», dar această nouă cale de cercetare începe să dea rezultate 
încurajatoare. Numeroase țări întreprind vaste cercetări in 
direcție" — scrie revista franceză „Science et vie" intr-un 
articol. Publicăm mai jos extrase

eva- 
ani- 
vast.

Deoarece potențialul marin, 
luat la aproape 500 000 specii 
male si vegetale, este atit de 
investigațiile actuale sînt Încă în
tâmplătoare. în mod ou totul intim- 
plator au fost izolate substanțe ac
tive In fitoplancton, alge, bureți, 
anemone de mare, moluște sau pești. 
Realizările terapeutice se anunță 
variate : tranchilizante, antibiotice, 
ahticancerigene... Din Plexaura ho- 
momalla. nevertebrată care trăiește 
in mările calde, din hidră si medu
ză s-au extras prostaglandine. Acești 
hormopi, singurii care sînt con
stituit! din acizi grași, bot fi utili
zați in tratarea diverselor boli — 
de la migrenă pînă la cancer.

Politoxina extrasă din altă celen- 
terată marină (Polythoa caribaeo*  
rium) este o substanță vasoconstric- 
toare. Se preconizează utilizarea ei 
in tratarea maladiilor inimii. Degi 
structura sa chimică nu a fost com
plet stabilită, cercetătorii americani 
de la Universitatea din Oklahoma 
consideră că ea oferă „un material 
de lucru remarcabil pentru a cunoaș
te mai bine fiziopatologia arterelor 
coronariene". De fapt, aceasta este 
prima substanță farmacologică ce 
permite să se teproducă în mod ex
perimental spasmele coronariene pe 
animale.

Un alt exemplu de medicament 
potential, extras din ciuperci marine, 
care oel mai adesea sînt paraziti ai 
algelor : cefalosporinele. Pornind
de la cefalosporina C inactivă pot 
fi sintetizate noi antibiotice. într-un 
moment in care specialiști din lu
mea întreagă sînt neliniștiți din

sigur și zgura rezultată din 
procesul do fabricație a o- 
țelurilor speciale. Lianți șl 
numeroase sorturi de ci
ment. cărămizi ceramice, 
țigle, tuburi și plăci de az
bociment, apartamente în
tregi prefabricate Vor
besc in fond de folosirea- 
judicioasă a materiei pritile 
locale, de un nou Anteu a

din cuprinsul acestuia.

această 
umplu

germe-
cu-

cauza rezistentei crescînde a 
nilor patogeni la antibioticele 
noscute. antibioticele mării ar putea 
fi luate in mod serios în considerare.

Alte aplicații importante ; utiliza
rea algelor in lubta imnotriva con
taminării radioactive si a poluării 
în general. Alginatele. utilizate deja 
pe larg în industriile alimentara, 
cosmetică si farmaceutică, in calita
te de agenti care măresc vîscozitatea. 
sau de emulsii, au proprietatea de 
a preveni absorbția intestinală de 
strontiu radioactiv. Ele formează o 
substanță care se elimină apoi fără 
să prejudicieze organismului. fiind 
deci si un mii loc bun de tratare a 
intoxicațiilor. Altele, cum sint En- 
teromorpha intestinalis și Clado- 
phora rupestris, ar putea avea rolul 
de barometru al radioactivității apei 
de mare ; ele absorb substanțele ra
dioactive. puțind servi deci, acolo 
unde se dezvoltă, la controlarea gra
dului de contaminare. Alte expe
riențe sugerează medicilor să utili-" 
Zeze polizaharidele — extrase tot 
din alge — pentru a preveni intoxi
cațiile cu unii poluanti metalici. 
Soared de laborator care au absor
bit doze masive de bariu, cadmiu 
sau zinc au supraviețuit gratie admi
nistrării acestor produse. Tot ele ar 
DUteâ furniza substanțe antlcance- 
roase. Specialiștii americani consi
deră că. în comparație Cu speciile 
terestre, cele marine sint in medie 
de două ori mai active în această 
privință. Extractul obținut din 
cidia Ecteinascidia turbinata. 
inhibă creșterea celulelor 
și prelungește durata de

producției industriale a ju
dețului a fost de 20 la sută, 
iar sporul absolut de pro
ducție a reprezentat suma 
de 2,5 miliarde lei. Datorită 
puternicului ritm de dez
voltare din cincinalul ac
tual. producția industrială 
a județului va depăși în a- 
nul 1980 suma de 23 miliar
de lei. în același an, 50 la

as- 
care 

tumorale 
supravie-

In grădinițe

tuire a șoarecilor bolnavi de leuce
mie. a trecut deia la stadiul de in- 
cercări clinice.

în fine, din unele specii de pești 
se obține tetradotoxlna. de 160 000 
ori mai eficientă decît curara, desti
nată să blocheze eonducția fluxului 
nervos. Exceptând Japonia, unde este 
folosită ca anestezic local, utilizarea 
clinică a tetradotoxinei si a altor 
toxine de origine marină (saxitoxi- 
na extrasă din crustacee) rămine 
doar experimentală. în speță. în tra
tarea cancerului. Cu toate acestea, 
nu este exclus ca veninurile marine 
utilizate in doze potrivite să facă 
Darie, cîndva. din arsenalul farma
ceutic.

Aceste câteva exemple se prezintă 
doar ca o sumară trecere în revistă 
a posibilităților pe care le oferă re
sursele marine medicinii. Nu este 
deloc exagerat interesul suscitat de 
toate aceste substanțe in lumea în
treagă. In S.U.A. au fost alocați 1.5 
milioane dolari unui proiect care 
vizează cercetarea si valorificarea 
produselor active ale mării in dome
niul terapeutic. Prospecțiunile făcute 
în Italia. Belgia. Franța atestă că și 
europenii se interesează Îndeaproape 
de această oroblemă.

Cercetările necesită însă o imensă 
infrastructură si un personal califi
cat. Pentru prospectare si recoltare 
e nevoie de scafandri posedînd cu
noștințe cu privire la flora si fauna 
marină. Este apoi nevoie de persoa
ne care să clasifice materialul. De 
exemplu, numai familia bureților are 
20 000 de specii, iar moluștele — 
100 000 Aceste substanțe trebuie 
apoi stocate și conservate, etapă în care 
intervin ehi-miștii. în fine, farmaco
logii trebuie să caute un ipotetic 
corp activ. Abia după determinarea 
structurii exacte a corpului activ 
pur si o eventuală sinteză industria
lă. care să permită fabricarea medi
camentului. va fi posibilă utilizarea 
acestuia.

Șilocuri noi
creșe. Ca să ne oprim la o 
singură localitate a județu
lui, și anume la Pucioasa, 
aci se află in construcție Un 
hotel pe malul lacului, două 
complexe balneare, un spi
tal cu 250 de paturi și o 
policlinică, o școală eu 400 
de locuri ș.a.

Toate aceste lucruri se

DÎMBOVIȚA
cărui forță stă tocmai in 
solida și seculara sa legă
tură cu pămintul.

Dacă tuturor acestor fa
milii și generații de produ
se le vom adăuga ; frigide
rele fabricate la Gâești, 
corpurile de iluminat de la 
Tîrgoviște șl Fieni, țesătu
rile de la Pucioasa, pro
dusele agroalimentare, In 
fruntea cărora trebuie să 
menționăm producția de 2 
pui intr-d Secundă pe care 
o realizează Combinatul a- 
vicol de la Tltu — iată că 
avem fn față clementele 
Spectaculosului tablou de 
creație pe care 11 însufle
țesc oamenii munții din 
județul Dîmbovița. în anul 
1976, ritmul de creștere ăl

sută din populația activă a 
județului Dîmbovița vă lu
cra în industrie.

Rezultatele se oglindesc 
cu putere și In creșterea 
susținută a standardului de 
viață și civilizație. în 1986 
Volumul desfacerii mărfu
rilor și al serviciilor către 
populație va fi cu 50 la 
sută mal mare decit în 
1975. Numai în acest an se 
construiesc în localitățile 
județului peste 4 000 de a- 
partâmetite. Pînă în 1980 se 
vor construi peste 16 mii 
de noi locuințe, iar numărul 
de locuri tn căminele de 
nefamiliști va spori cu 
6 000. Pe harta culturală a 
județului vor apărea 300 noi 
săli de dasă, peste 7 000

datoresc vredniciei prover
biale a oamenilor muncii 
de pe meleagurile dîmbovi- 
țetie, entuziasmului creator 
pe care el ii incorporează 
în eforturile de flecare zi. 
Făuritorii acestor bunuri in 
care stau mărturie Vocația 
și înalta Calificare tehnică 
a muncitorilor sînt oameni 
ca maistrul cimentist Gh. 
Mihăescu, Erou al Muncii 
Socialiste, ca frații Tiron, 
Petre, Tudor, Mihai și Da
mian Petrescu, unul lăcătuș 
în mecanica fină, altul pe
trolist, al treilea electrome
canic, al patrulea montor 
și al cincilea controlor teh
nic, autori prodigioși ai unei 
lungi serii de invenții bre
vetate nu numai In țară, ci

și peste hotare, care au 
stîrnit interesul cercurilor 
tehnice din Cele mai avan
sate țări din lume.

Stînd de vorbă cu unul 
dîn muncitorii de Ia între
prinderea de strunguri au
tomate, dimbovițean din 
tată-n fiu, acesta ne-a spus 
la un moment dat : „Știți, 
sîntom unul din cele mai 
mici județe. Noi alcătuim 
abia 1.6 din suprafața to
tală a țării și pe cei 3 738 
kmp trăiesc și muncesc a- 
bia 493 492 locuitori. Cam 
un sfert din numărul bucu- 
reștenllor... între flăcăii pa
triei, județul nostru este ca 
legendarul Prîslea din po
veștile populare..."

în agreabila sa me
taforă răzbătea mîndria u- 
nui constructor al socialis
mului, mîndria patriotică a 
unui om care știe totuși 
foarte bine că Prîslea cel 
voinic se află pe plan na
țional pe locul 1 la produc
ția de strunguri, oțeluri a- 
liate, țiței și frigidere, pe 
locuri fruntașe la producția 
de ciment, cărbune, țesă
turi și fructe.

Șl iată așa, acasă la Pris- 
lea, am avut sentimentul că 
am intrat în casa unui u- 
riaș tînăr, plin de vigoare. 
Vreți să-l vedeți ? Poftiți 
în județul Dîmbovița ! Vă 
prevenim că e un județ do
minat de un munte : O- 
MUL.
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La încheierea conferinței„Sînt necesare măsuri practice ORIENTUL MIJLOCIU

in domeniul dezarmării,
la nivel înalt de la Bogota

în primul rind al celei nucleare**
O declarație a președintelui Adunării Generale a O.N.U

TOKIO. — Președintele celei de-a 
31-a sesiuni a Adunării Generale a 
O.N.U., Hamilton Shirley Amera- 
singhe (Sri Lanka), aflat in Japonia, 
unde a participat la manifestările de 
la Hiroșima pentru comemorarea a 
32 de ani de la bombardamentul ato
mic de la sfirșitul celui de-al doilea , 
război mondial, a subliniat intr-o de
clarație făcută presei necesitatea a- 
doptării cu prioritate a unor măsuri 
de dezarmare nucleară. După cum 
relatează agenția Kyodo, președintele 
Adunării Generale a apreciat că ac
tualele negocieri pentru limitarea 
înarmărilor nucleare au efecte re
duse și nu contribuie la stopa
rea escaladei înarmărilor atomice. 
H. S. Amerasinghe a declarat că 
este necesar ca sesiunea specială din 
1978 a Adunării Generale, consacrată 
problemelor dezarmării, să adopte 
măsuri practice în domeniul dezar-

nu

mării, în primul rind în sfera dez
armării nucleare.

★
Deși de la tragedia Hiroșimei au 

trecut 32 de ani, neoruțătoarea bombă 
atomică lansată asupra orașului ni
pon continuă și astăzi să facă victi
me în rindul supraviețuitorilor de 
odinioară. După cum s-a anunțat 
oficial la Tokio, pentru cel de-al doi
lea an consecutiv, cancerul 
cat de iradiere — 
cauză de deces în 
exploziei nucleare.

în acest sens, se 
între 1 august 1976 
peste jumătate din cele 93 de decese 
înregistrate în rindul victimelor de 
la Hiroșima au fost determinate de 
diverse forme de cancer. în același 
timp, se precizează că, din cei 927 
de bolnavi recunoscuți oficial ca ira- 
diați, la sfirșitul lunii iulie, 148 su
fereau de diverse forme de neoplasm.

provo- 
a fost principala 
rindul victimelor

menționează că, 
și 31 iulie 1977,

AFRICA AUSTRALĂ
® Noi manifestații împotriva discriminării rasiale în R.S.A, 

O Acțiuni ale patrioților Zimbabwe
PRETORIA 8 (Agerpres). — Luni, 

la Soweto, suburbie a Johannesburg- 
ului, forțele polițienești ale regimu
lui rasist au deschis focul asupra ti
nerilor africani care participau la 
manifestațiile împotriva „bantustani
zării" sistemului de învățămînt. Trei 
manifestanți au fost răniți, iar poli
ția a operat 12 noi arestări.

în pof ida măsurilor represive luate 
de regimul rasist, tinerii africani 
continuă să boicoteze, de trei săp- 
tămini, cursurile școlilor din Soweto, 
în semn de protest față de discrimi
narea rasială în domeniul învățămân
tului. Ei consideră că educația re
zervată de autoritățile rasiste din 
R.S.A. populației africane este „o 
educație pentru Sclavi".

în localitățile Attridgeville și 
Saulsville de lingă Pretoria au avut 
loc, de asemenea, în ultimele 
mini, puternice manifestații 
triva discriminării rasiale în 
niul învățămintului.

★
SALISBURY 8 (Agerpres). 

triotii Zimbabwe, care luptă 
triva regimului rasist din Rhodesia,

au aruncat în aer un pod de cale 
ferată la Kuhmarimba. în apropiere 
de Salisbury. După cum se anunță 
din capitala rhodesiană. circulația 
trenurilor pe această cale ferată stra
tegică. care unește Rhodesia cu 
Republica Sud-Africană, a fost în
treruptă pentru un timp nedetermi
nat.

economice internaționale
J

Conferința la nivel înalt, la care 
au luat parte șefi de stat sau de gu
vern din șase țări latino-americane 
și caraibiene (Columbia, Costa Rica, 
Mexic, Venezuela. Jamaica și Pana
ma), s-a pronunțat în favoarea insti
tuirii unei noi ordini economice in
ternaționale, care să ducă la micșo
rarea și eliminarea decalajelor exis
tente intre țările in curs de dezvol
tare și statele industrializate. Comu
nicatul comun condamnă tendința 
statelor dezvoltate din punct de ve
dere economic de a recurge la prac
tici protecționiste și discriminatorii, 
vizînd limitarea intrării pe piețele lor 
a produselor provenind din țările în 
curs de dezvoltare.

Documentul se pronunță, totodată, 
pentru soluționarea pașnică a con
flictelor internaționale, garantarea li
berei determinări a popoarelor, a 
principiului neamestecului in trebu
rile interne și a dezvoltării econo
mice și sociale de sine stătătoare a 
națiunilor.

în ceea ce privește problema Ca
nalului Panama, participanții și-au 
exprimat sprijinul față de cauza jus
tă a poporului panamez de a redo- 
bîndi controlul asupra acestei im
portante căi interoceanice și zonei 
adiacente, exprimîndu-și satisfacția 
față de „progresele înregistrate în a- 
cest sens în cursul recentelor, con
vorbiri angajate între Statele Unite 
și Republica Panama".

NICOSIA 8 (Agerpres). — La Ni
cosia au avut loc luni funeraliile 
președintelui Republicii Cipru, ar
hiepiscopul Makarios. La ceremonie 
au participat înalte oficialități ci
priote, precum și șefii bisericii orto
doxe din Cipru. Au fost, de aseme
nea, prezenți președintele Greciei, 
Constantin Tsatsos, delegații din pes
te 60 de țări, precum și aproximativ 
50 000 de ciprioți greci.

Soda- 
Nicolae

Președintele Republicii 
liste România, tovarășul ---------
Ceaușescu, a fost reprezentat de to
varășul Emil Bobu, vicepreședinte al 
Consiliului de Stat.

După desfășurarea serviciului reli
gios, corpul neînsuflețit al fostului 
președinte a fost transportat la 
minăstirea Kykkos, situată la apro
ximativ 130 kilometri de Nicosia, 
unde a fost înhumat.

Preocupări economice
în tarile în curs

• ECUADOR. Printr-un decret dat 
publicității la Quito, guvernul ecua- 
dorian a anunțat redistribuirea be
neficiilor realizate in întreprinderea 
de stat „Corporacion estatal petro- 
lera ecuatoriana" (C.E.P.E.) din ex
porturile sale de petrol pe piața ex
ternă efectuate în perioada ianuarie- 
august 1977. Potrivit prevederilor 
noului decret, beneficiile vizate vor 
fi redistribuite intre Fondul național 
pentru electrificare, Ministerul Sănă
tății Publice, Ministerul Muncii si 
centrele de învățământ superior, 
pentru finanțarea programelor lor 
de dezvoltare a sectoarelor respec
tive ale economiei naționale.

• JAMAICA. Guvernul Jamaicăi a 
hotărît naționalizarea filialei din 
Georgetown a băncii engleze „Barck- 
lay Bank Limited", care a fost trans
formată într-o bancă națională co-

de dezvoltare

COLUMBIA

Plenara Secretariatului C. C
al Frontului Patriei din Vietnam

săptă- 
împo- 
dome-

- Pa- 
împo-

Desemnarea candidatului

la președinția republicii
BOGOTA 8 (Agerpres). — în ca

drul unei Conferințe naționale con
vocate de Uniunea Națională de 
Opoziție (U.N.O.) — coaliție a forțe
lor de stingă din Columbia, din care 
fac parte Partidul Comunist, sectoare 
ale Alianței Naționale Populare 
(ANAPO), Mișcării Ample Colum
biene (M.A.C.), precum și forțe in
dependente din Partidul Liberal — 
participanții au desemnat pe Julio 
Cesar Pemia drept candidat al 
coaliției la funcția supremă în stat 
în cadrul scrutinului prezidențial de 
anul viitor.

Cu acest prilej a fost prezentat un 
mesaj adresat conferinței de cunos
cutul scriitor columbian Gabriel Gar
cia Marquez, mesaj în care se arată, 
între altele : „Sînt sigur că această 
conferință va reprezenta punctul de 
plecare spre noi șl urgente eforturi 
pentru realizarea unității tuturor 
țelor care luptă în țara noastră 
potriva imperialismului, pentru 
toria finală a socialismului în 
lumbia și in întreaga lume"

for- 
îm- 
vic- 
Co-

★
YORK 8 (Agerpres). — O de- 
a Organizației Poporului din 
de Sud-Vest (SWAPO), con- 

organizatiei,

NEW 
legație 
Africa 
dusă de președintele 
Sam Nujoma. a început, luni, la New 
York, cu reprezentanții S.U.A., An
gliei, Franței. R.F.G. și Canadei o 
rundă de convorbiri consacrată de
mersurilor acestor țări pe lingă re
gimul sud-african în legătură cu 
viitorul Namibiei.

HANOI (Agerpres). în Orașul Ho 
Și Min a avut loc plenara Secretaria
tului C.C. al Frontului Patriei din 
Vietnam, anunță agenția V.N.A. Reu
niunea, prezidată de Nguyen Van 
Tien, membru al Prezidiului și secre
tar general al Comitetului Central 
al Frontului, a făcut un bilanț 
al realizărilor economice din primul 
semestru al acestui an si a trasat 
sarcinile F.P.V. pe următoarele șase 
luni.

Totodată, la Hanoi a fost dată pu-, 
blicității hotărirea Secretariatului 
C.C. al P.C. din Vietnam în legătură 
cu a 32-a aniversare a Revoluției 
din august și cu sărbătoarea națio
nală a R S. Vietnam. In document se 
subliniază necesitatea extinderii în
trecerii în muncă pentru creșterea 
producției și instaurarea unui strict 
regim de economii, pentru îndeplini
rea prevederilor planului pe anul 
1977 și în întregul cincinal.

mercială, chemată să asigure Înde
plinirea sarcinilor dezvoltării econo
mice a tării.

Măsura respectivă a fost întreprin
să in conformitate cu programul eco
nomic al guvernului, care prevede 
naționalizarea ramurilor-cheie ale 
economiei aflate in miinile monopo
lurilor străine, modernizarea agricul
turii, dezvoltarea relațiilor econo
mice și comerciale cu toate țările.

• ANGOLA. Guvernul angolez a 
trecut sub controlul său compania 
particulară „Sifar", specializată în 
produse farmaceutice. In urma unui 
decret guvernamental, conducerea 
acestei companii va fi exercitată de 
o comisie specială, in componența 
căreia intră reprezentanți ai Ministe
rului Sănătății, finanțelor și justiției. 
Această măsură — se precizează in 
decretul guvernului — a fost deter
minată de necesitatea dezvoltării ra
pide și eficiente a industriei farma
ceutice.

• SUDAN. Al Rashid Al Tahir
Bakr, vicepreședinte și prim-mi- 
nistru al Republicii Democratice Su
dan, a avut convorbiri cu Edouard 
Saouma, directorul general al Orga
nizației Națiunilor Unite pentru Ali
mentație și Agricultură (F.A.O.) —
tranșmite agenția sudaneză de presă, 
în cursul întrevederii, Al Rashid Al 
Tahir.' Bakr a expus obiectivele pla
nului de dezvoltare a Sudanului și 
prioritățile agriculturii sudaneze, 
evidențiind resursele de care dispune 
țara sa în acest domeniu. Directorul 
F.A.O. a anunțat că această organi
zație va acorda un ajutor sporit Su
danului în următorii ani.

agențiile de presă transmit:
■

• Contacte și declarații cu prilejul turneului efectuat 
de secretarul de stat al S.U.A. • Apropiata reuniune 

a Consiliului Național Palestinean
RIAD. — Regele Khalid al Arabiei 

Saudite l-a primit luni, la Taef. pe 
secretarul de stat al Statelor Unite. 
Cyrus Vance. Cu acest prilej au fost 
examinate probleme ce privesc situa
ția din Orientul Mijlociu. La întreve
dere au luat parte Fahd Ibn Abdul 
Aziz. prinț moștenitor si prim-vice- 
premier al Arabiei Saudite. precum 
și ministrul de externe saudit. Saud 
Al Faisal.

Arabia Saudită este cea de-a cincea 
etapă a turneului pe care Cyrus Van
ce îl întreprinde în Orientul Mijlociu.

CAIRO. — Vicepremierul si minis
trul de externe al Egiptului. Ismail 
Fahmi. a apreciat. într-un raport pre
zentat la ultima reuniune a guvernu
lui, prezidată de premierul Mamdouh 
Salem, că turneul secretarului de stat 
al S.U.A.. Cyrus Vance. în Orientul

Mijlociu s-a soldat cu „progrese reala 
și tangibile în direcția soluționării 
conflictului din regiune". într-un co
municat oficial dat publicității după 
ședința guvernului 6e arată că vice
premierul Fahmi a salutat rolul de 
mediator pe care îl joacă Statele 
Unite pentru promovarea unei soluții.

DAMASC. — Consiliul National 
Palestinean (parlamentul) se va în
truni la 16 august la Damasc, pentru 
a analiza probleme legate de rezulta
tele actualului turneu al secretarului 
de stat american în Orientul Mijlo
ciu și alte chestiuni arabe si palesti- 
nene.

Președintele consiliului, Khaled 
Fahoum. a declarat că reuniunea va 
analiza, de asemenea, atitudinea gu
vernului american si a celui israelian 
față de problema palestineană.

PriltlirS Erich Honecker, secre
tar general al C.C. al P.S.U.G.. pre
ședintele Consiliului de Stat al R. D. 
Germane, l-a primit luni pe general 
de armată Raul Castro, al doilea se
cretar al C.C. al P.C. din Cuba, prim- 
vicepreședinte al Consiliului de Stat 
și al Consiliului de Miniștri, minis
trul forțelor armate 
ale Cubei. Cu âceSt 
examinate probleme 
dintre P.S.U.G. și P.C. 
tre cele două popoare.

revoluționare 
prilej au fost 
ale colaborării 
din Cuba, din-

cerilor externe al R.S. Vietnam, El 
a avut convorbiri cu ministrul de 
externe ungar Frigyes Puia și cu 
alte persoane oficiale în probleme 
referitoare la stadiul relațiilor dintre 
cele două țări și perspectivele lor 
de dezvoltare. S-a făcut, de aseme
nea, un schimb de păreri privind si
tuația internațională actuală.

Noul guvern iranian.Șahin_ 
șahul Iranului. Mohammad Reza 
Pahlavi Aryamehr. l-a însărcinat pe 
Jamshid Amuzegar cu formarea nou
lui guvern, după demisia cabinetului 
condus de Amir Abbas Hoveyda. Du
minică. noul prim-ministru a prezen
tat șahinșahului lista guvernului. în 
care Abbas Aii Khalatbari deține por
tofoliul afacerilor externe. Fostul pre
mier Hoveyda a fost numit în funcția 
de ministru al Curții Imperiale. Noul 
prim-ministru a relevat într-o confe
rință de presă că principalele pre
ocupări ale noului guvern sînt con
strucțiile de locuințe și combaterea 
inflației.

Convorbiri ungaro—viet
nameze. încheiat vizita în
Ungaria a lui Nguyen Dui Trinh, 
viceprim-ministru și ministru al afa-

In localitatea italiană Val
le Piana s-a desfășurat cea 
de-a 7-a ediție a „Fes
tivalului international de cine
ma pentru copii si tineret", la 
care au fost reprezentate 52 de 
state cu circa 250 filme de me
traj lung și mediu. ..Premiul 
special și Cupa de argint a fes
tivalului" 
mului „Mama" după 
„Capra cu trei iezi" 
Creangă, in regia 
Bostan.

In perioada 31 iulie 
gust, sub patronajul ..... .
Henrik, in orașul danez Odense 
s-a desfășurat Festivalul inter
national al filmului de păpuși și 
desene animate, la care au par
ticipat 18 țări, printre care și 
România. Juriul international 
al festivalului a decernat pre
miul „Soldatul de argint" fil
mului românesc „Clopoțelul de 
argint".

a fost decernat fil- 
basmul 

de Ion 
Elisabetei

— 7 au- 
printului

Reducere a aparatului di
plomatic. I” eaPitala britanică a 
fost dată publicității o „Carte roșie", 
întocmită de un „Comitet de înțe
lepți". constituit in 1976. care con
sideră că aparatul diplomatic al 
Marii Britanii este mult prea „um
flat" in condițiile cind, după cel de-al 
doilea război mondial, rolul interna
țional al țării s-a diminuat. Autorii 
sugerează închiderea a 20 de oficii 
diplomatice și a cel puțin 35 de. con- 
sulate din cele 222 existente în pre
zent. Pe de altă parte, diplomații 
britanici sînt sfătuiți să folosească 
transportul in comun sau, la nevoie, 
taxiurile. renunțîndu-se la costisi
toarele limuzine întreținute din bu
getul statului.

Incendii. prelungită a
provocat un mare număr de incen
dii de pădure in California. Oregon, 
Nevada. Arizona si Colorado. în 
aceste state se afla în flăcări în 
cursul zilei de duminică o suprafață 
de aproximativ 100 000 ha de pădure, 
în maioritatea cazurilor, incendiile 
au fost declanșate de trăsnete. în 
Alaska, incendiile izbucnite în pă
dure si în 
trus mari 
de 600 000 
depuse de 
pompieri si specialiști. dotati cu cele 
mai moderne mijloace tehnice.

„Saliut-5" și-a încheiat 
zborul

„Saliut-5“. stafia 
sovietică orbitală, 
plasată 
restră la 22 iunie 1976. și-a în
cheiat zborul la 8 august. La o 
comandă de la centrul de diri
jare a zborului, statia a pătruns 
in păturile dense ale atmosfe
rei terestre si s-a dezintegrat, 
in timpul evoluției de peste un 
an a stației pe orbită, in regim 
automat, sau cu cosmonauti 
la bord, s-au executat 
te 300 experimente 
însemnătate științifică 
tică. Fotografiile 
deasupra Uniunii 
si oceanului planetar, 
lele cercetărilor asupra 
lui. Lunii si stelelor, precum și 
diverse alte materiale științifi
ce se află in curs de prelucrare. 
Ele vor putea fi folosite in in
teresul economiei 
pentru explorarea 
Pămintului și protecția mediu
lui ambiant.

Științifică 
care a fost 

pe o orbită circumte-

pes- 
de mare 
si prac- 

executate 
Sovietice 
materia- 

Soare-

naționale, 
resurselor

zonele de tundră au dis- 
oărți dintr-un perimetru 
ha. în ciuda eforturilor 
un număr de peste 2 000

Amnistie. Pre?ed*ntele sudanu
lui, Gaafar Nimeiri. a semnat dumi
nică un act de amnistiere a tuturor 
persoanelor care se fac vinovate de 
delicte politice după data de 25 mai 
1969.

La Lausanne a încetat du- 
minică din viață, in vîrstă de 73 de 
ani. Paul Chaudet, 
al Confederației 
1959 și 1962.

îost președinte 
Elvețiene în anii

• CINEMATOGRAFIA 
„LUMII A TREIA". A‘ 
vignon, în Franța, a avut loc, 
in a doua jumătate a lunii tre
cute, un inedit „festival cine
matografic al lumii a treia", 
care a cuprins o amplă retro
spectivă a diferitelor genuri de 
film — documentar, pelicule cu 
caracter revoluționar sau des
criind viața de zi cu zi din ță
rile în curs de dezvoltare, efor
turile tinerelor state de a-și 
crea structuri proprii etc. S-au 
bucurat de un deosebit succes 
filme ca „Prima recoltă cu ma
cheta" (Cuba), „Vidas secas" 
(Brazilia), „Haiti, primii pași 
spre libertate", „Povestiri din- 
tr-o țară uitată" (Tunisia) etc. 
Totodată, a-u avut loc dezbateri 
asupra sarcinilor și direcțiilor 
de dezvoltare a tinerei cinema
tografii militante, o idee funda
mentală pusă în evidență fiind 
necesitatea înlăturării monopo
lului marilor societăți transna
ționale în domeniul filmului.

• PENTRU SALVA
REA VENEȚIEI. Consiliul 
municipal al orașului lagunelor, 
condus de comuniști și socialiști, 
este hotărît să protejeze Vene
ția de pericolul degradării sale 
definitive. în acest scop a fost 
prevăzut un fond de 141 miliar
de lire. Jumătate din această 
sumă urmează să fie cheltuită 
pentru lucrări de restaurare și 
de curățire a canalelor infectate 
de apele reziduale ; o parte din 
fonduri va fi destinată reducerii 
poluării atmosferei. Va avea 
prioritate reconstruirea locuin
țelor amenințate de degradare, 
în prezent, zilnic, 150 de cetă
țeni ai orașului părăsesc centrul 
„istoric" al orașului pentru a se 
muta pe uscat, în cartierele pe
riferice.

• PORUMB „EXTRA- 
TIMPURIU". Institutul de 
cercetări agricole de la Zemun, 
localitate situată în apropiere de 
Belgrad, a realizat o nouă cul
tură de porumb, care permite 
obținerea a două recolte pe an. 
Acest nou soi de porumb a 
fost obținut prin încrucișarea 
unor soiuri deja cunoscute, iar 
randamentul culturii este eva
luat la 95 de chintale la hectar. 
Cultura de porumb nou creată 
se dezvoltă excelent în zonele 
de munte și a fost denumită 
„extratimpurie". căci planta a- 
junge la maturitate în numai 
90 de zile.

• ENERGIE SOLARĂ 
Șl CONTABILITATE. Po
trivit concluziilor unui studiu 
efectuat de revista britanică 
„Which", încălzirea locuințelor

cu ajutorul energiei solare nu 
este încă o investiție rentabilă. 
Revista apreciază că economi
sirea cu 30 la sută a cheltuieli
lor pentru încălzirea locuințelor 
prin utilizarea energiei solare 
nu compensează prețul mult 
mai ridicat al utilajelor și insta
lațiilor. Deocamdată, „Which" 
sfătuiește la economisirea ener
giei printr-o mai bună izolare 
termică a locuințelor. Energia 
solară nu va fi utilizată decît 
dacă instalațiile necesare pro
ducerii ei se vor bucura de o 
„longevitate" mai mare decît 
cea realizată în prezent.

• COPACI PENTRU
PARCURILE Șl STRĂZILE 
ORAȘELOR. Biologii de la 
Universitatea tehnică din Dresda 
au pus la punct un procedeu 
pentru creșterea rapidă a copa
cilor destinați să împodobească 
noile cartiere ale orașelor. în 
acest sens, ei au avut în vedere 
capacitatea plantelor de a-și 
forma din nou rădăcini din țe
suturile lor. Ca atare, din copaci 
mai vechi sînt tăiate crengi bine 
dezvoltate, introduse apoi în
tr-un furtun din material plas
tic cu o lungime de un metru, 
în decurs de patru luni. din 
crengi se dezvoltă o rădăcină 
suficient de puternică pentru a 
hrăni noul copac. în R.D. Ger
mană sînt cultivați în acest fel 
copaci de cinci pînă la șase 
metri înălțime, eliminîndu-se 
stadiul de creștere a puieților.

• SURPRIZA DIN MU
ZEU. Capul mumificat al unui 
faraon a fost descoperit cu totul 
întîmplător în Muzeul de egipto
logie din Cairo. Cum spune di
rectorul muzeului. Aii Hosni, 
capul mumificat a fost găsit în
tr-un depozit al muzeului în care 
nu mai intrase nimeni timp de 
o jumătate de secol. Se presu
pune că mumia ar aparține unui 
rege egiptean care ar fi trăit 
acum 3 000 de ani. în prezent 
sînt întreprinse cercetări pentru 
a se stabili identitatea faraonu
lui.

• METEORIȚI. Direrto- 
rul Observatorului astronomic 
din Bochum (R.F. Germania), 
profesorul Heinz Kaminski, a a- 
firmat că zilnic cad pe Pămînt 
de la 300 000 la 500 000 tone praf 
de meteoriți. Căderile cele mai 
mari au loc în fiecare an între 
10 și 15 august, a indicat el. Se 
pot observa atunci, a continuat 
profesorul Kaminski, licăriri 
slabe roșii și cafenii deasupra 
Oceanului Arctic, Antarcticii și 
a Alpilor. Cu. cîteva zile mai 
înainte, deasupra Europei pot fi 
văzute mai multe sute de dire 
luminoase, corespunzând căderi
lor de meteoriți.

CONSTANTE ALE POLITICII EXTERNE A ROMÂNIEI SOCIALISTE ciare internaționale, pornind de la 
realitatea că fenomenele de criză 
care afectează lumea capitalistă, in
stabilitatea economică și financiar- 
monetară. penuria de energie si ma
terii prime se repercutează, intr-un 
fel sau altul, asupra întregii lumi și 
că depășirea acestor probleme im
pune o abordare nouă, participarea 
tot mai activă a tuturor țărilor glo
bului, indiferent de orînduire, mări
me sau grad de dezvoltare.

Se extind si se diversifică continuu 
schimburile de valori spirituale, co
laborarea pe tărimul culturii și ar
tei. al relațiilor umanitare, dintre 
România si țările capitaliste dezvol
tate. colaborare care îmbracă forme 
din cele mai variate — contribuind 
la o tot mai bună cunoaștere re
ciprocă. la întărirea prieteniei si con
lucrării dintre poporul român si po
poarele țărilor respective. Promovind 
larg colaborarea pe tărîm cultural- 
umanitar cu toate statele, indiferent 
de orînduirea lor socială, fiind re
ceptivă la tot ceea ce reprezintă va
lori autentice pe plan mondial — 
asa cum a demonstrat-o si recentul 
Festival european al culturii, orga
nizat la București — tara noastră 
respinge. în același timp, cu fermi
tate orice forme de „poluare mo
rală". producțiile care propagă cul
tul violentei, pornografia, rasismul, 
învrăjbirea intre popoare, si care sînt 
de natură să se răsfrîngă negativ a- 
supra atmosferei politice, să aibă in
fluente nocive asupra personalității 
umane. îndeosebi în rindurile tinerei 
generații.

Pe planul vieții politice internațio
nale, România depune eforturi susți
nute. în cadrul Organizației Națiuni
lor Unite, al altor organisme ale sale, 
împreună cu tarile socialiste, cu ță
rile nealiniate, cu celelalte state, in
clusiv cu tarile capitaliste dezvoltate, 
pentru promovarea destinderii si 
securității în lume, pentru înfăp
tuirea dezarmării, pentru democrati
zarea relațiilor internaționale, pentru 
instaurarea unei noi ordini economi
ce si politice mondiale.

ridic acestor relații o perspectivă 
clară, de durată.

în afara rolului sporit ce revine în 
ansamblu comerțului cu țările capita
liste dezvoltate produselor românești 
cu un înalt grad de prelucrare, se 
cuvine subliniată tendința, care cîsti- 
gă tot mai mult teren, spre forme 
moderne, de inaltă eficientă, de 
cooperare economică, cum ar fi 
societățile mixte de producție, socie
tățile mixte de desfacere, construirea 
de obiective comune sau cooperarea 
pe terțe piețe. în ultima vreme au 
fost înființate, de pildă, 8 societăți 
mixte de producție în România. 28 
societăți mixte de producție în 
străinătate. 35 de societăți mixte de 
tip comercial, cu parteneri prove
nind în marea lor majoritate din ță
rile capitaliste dezvoltate.

Fără îndoială că actualul stadiu al 
relațiilor economice si al cooperării 
cu țările capitaliste dezvoltate este 
încă departe de a epuiza posibilită
țile, acestea fiind încă grevate de 
existenta unor măsuri limitative, a 
unor bariere si obstacole care stînje- 
nesc realizarea unor temelii stabile, 
indispensabile pentru extinderea 
continuă și perspectiva acestor re
lații. în acest sens, se știe că Româ
nia a acționat și acționează cu con
secventă in vederea înlăturării orică
ror restricții si discriminări în rela
țiile economice dintre state — ca 
una din cerințele esențiale ale pro
cesului de edificare a securității în 
Europa si în întreaga lume. Totodată, 
o importantă evidentă prezintă reali
zarea unor balanțe echilibrate ale 
schimburilor, pentru că numai pe a- 
ceastă cale li se poate asigura o dez
voltare reciproc avantajoasă. Aborda
rea în mod realist a acestor pro
bleme s-ar înscrie în spiritul pre
vederilor Actului final de la Hel
sinki, ar fi de natură să stimuleze 
procesul destinderii, contribuind la 
statornicirea unei noi ordini econo
mice mondiale.

Tara noastră participă, totodată. în 
mod susținut la activitatea principa
lelor organizații economice si finan

s. In spiritul coexistenței pașnice, 
COLABORARE CU TOATE STATELE, 
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Situînd în mod statornic în centrul politicii sale externe dezvoltarea 
legăturilor de strînsâ prietenie, cooperare și solidaritate cu toate țările 
socialiste, extinzîndu-și continuu relațiile cu țârile care au pâșit pe calea 
dezvoltării de sine stătătoare, România socialistă promovează, în același 
timp, în spiritul coexistenței pașnice, o politică de largă colaborare cu 
toate statele lumii, fără deosebire de orînduire socială, inclusiv cu țările 
capitaliste dezvoltate.

tre cu țările capitaliste dezvoltate au 
avut-o contactele la cel mai inalt ni
vel. Vizitele întreprinse de președin
tele republicii, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. în țări ca Franța. S.U.A.. 
Italia. R.F.G.. Japonia. Grecia. Tur
cia. Austria. Belgia. Olanda. Luxem
burg. Portugalia și altele s-au în-

zitive care isi croiesc tot mai mult 
drum in viata internațională.

Bunele raporturi dintre România și 
țările capitaliste dezvoltate isi găsesc 
o elocventă expresie in cursul con
tinuu ascendent al colaborării eco
nomice. In ansamblul comerțului 
nostru exterior, schimburile și coo-

operare reciprocă — pentru stabili
rea de noi căi de conlucrare, valori- 
ficindu-se. în acest sens, posibilită
țile ne care le oferă potențialul eco
nomiilor ambelor țări. Largi perspec
tive există si in ce privește sporirea, 
in continuare, a schimburilor cu Ita
lia si Franța, comisiile mixte guver-

Concepind coexistența într-un mod 
activ, și pornind în mod constant de 
la considerentul că deosebirile de o- 
rînduire nu trebuie să constituie un 
impediment în calea unor raporturi 
normale, de încredere si colaborare, 
tara noastră a acționat cu inițiativă 
si realism pentru normalizarea și 
dezvoltarea relațiilor interstatale, 
pentru extinderea colaborării econo
mice. politice, tehnico-stiintifice. cul
turale cu țările capitaliste, aducînd o 
contribuție larg recunoscută la contu
rarea cursului nou spre destindere si 
cooperare pe arena internațională.

într-adevăr. dezvoltarea relațiilor 
cu si între țări cu orinduiri social-po- 
litice diferite are o mare importantă 
pe plan politic, ele slujesc adîncirii 
procesului de destindere, securitate 
și încredere. îi dau un suport mate
rial trainic. în același timp, pe plan 
economic, asemenea relații contribuie 
la adîncirea si fructificarea diviziunii 
internaționale a muncii, la extinderea 
circuitului mondial de valori, în ca
drul căruia fiecare stat are da primit 
si de dat, stimulînd progresul general. 
O semnificație deosebită prezintă, tot
odată. legăturile pe plan tehnico-ști- 
ințlfic, schimburile în domeniul crea

ției tehnice, al ingineriei tehnologice, 
reprezentînd. de asemenea, aporturi 
însemnate la dezvoltarea fiecărei țări 
în parte, la deschiderea de noi ori
zonturi progresului întregii umanități, 

în acest spirit. România și-a ex
tins și își extinde relațiile pe multi
ple planuri în mod deosebit cu țările 
capitaliste europene — si în acest ca
dru cu statele balcanice cu altă 
orânduire — precum si cu statele ca
pitaliste dezvoltate din America de 
Nord, Asia si Oceania. La baza 
acestor relații, ca de altfel a le
găturilor cu toate statele lu
mii. partidul si tara noastră a- 
șază în mod ferm principiile res
pectului riguros al independenței și 
suveranității naționale, deplinei ega
lități in drepturi, neamestecului in 
treburile interne, avantajului re
ciproc. renunțării la forță si la a- 
menintarea cu forța, afirmării largi 
a dreptului fiecărui popor de a-și ho
tărî de sine stătător dezvoltarea e- 
conomică si socială corespunzător 
voinței sale — singurele principii in 
măsură să asigure colaborarea trai
nică și fructuoasă intre națiuni.

O importantă esențială, determi
nantă. in dezvoltarea relațiilor noas

„înfăptuind principiile coexistenței pașnice, România își extinde 
relațiile cu toate țările, fără deosebire de orînduire sociala. Promo
varea și lărgirea cooperării internaționale se impun ca o necesitate 
obiectivă a progresului fiecărei țări în parte, a dezvoltării civili
zației umane în general, ca o condiție esențială a instaurării unui 
climat de încredere între popoare, de securitate și pace în lume“.

NICOLAE CEAUȘESCU

scris, asa cum se știe, ca evenimen
te memorabile in cronica relațiilor 
bilaterale, ca si pe planul vieții in
ternaționale. întreaga desfășurare a 
acestor vizite, ca si a acelora efec
tuate în România de un mare nu
măr de șefi de state si guverne din 
țări capitaliste dezvoltate, rezultate
le fructuoase pe care ele le-au con
semnat au fost de natură să ridi
ce pe un plan nou. superior, colabo
rarea reciproc avantajoasă, să con
tribuie la stimularea proceselor po-

nerarea economică dintre România si 
aceste țări dețin o pondere de cir
ca 37 la sută. în actualul plan cin
cinal existînfl toate premisele pen
tru amplificarea lor.

Ca ilustrare concretă, se poate cita 
dezvoltarea colaborării cu R.F. Ger
mania. realizările de pînă acum fiind 
menite să constituie un stimulent — 
așa cum au evidențiat și concluziile Co
misiei mixte guvernamentale pentru 
colaborare economică, industrială si 
tehnică, ca si ale recentului simpo
zion de la București pe teme de co-

namentale respective adoptînd în ul
timul timp un sir de măsuri si ac
țiuni concrete în această direcție. O 
dezvoltare destul de puternică cunosc 
— pentru a da un alt exemplu — re
lațiile economice cu Statele Unite, 
fiind întru totul posibil, cum au rele
vat si lucrările recentei sesiuni a 
Consiliului economic româno-ameri- 
can. să se ajungă pînă în 1980 la un 
volum total al schimburilor de un 
miliard de dolari, cu condiția, fi
rește, de a se asigura pe plan ju

Partidul și statul nostru sînt hotărîte ca, potrivit orientărilor Progra
mului P.C.R., ale celorlalte documente ale Congresului al Xl-lea, să dez
volte și de acum înainte relațiile de colaborare, pe multiple planuri, cu 
toate statele lumii, fără deosebire de orînduire socială, cu convingerea 
fermă că aceasta servește atît interesele poporului român cît și intere
sele păcii, destinderii și înțelegerii între toate națiunile lumii.

Radu BOGDAN
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