
PRIMIRI LA TOVARĂȘUL
NICOLAE CEAUȘESCU

Ambasadorul Republicii Populare Democrate Coreene

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Președintele Republicii Socialiste 
România. tovarășul Nicolae 
Ceausescu, a primit, la 9 august, ne 
ambasadorul R.P.D. Coreene. Pal:

Zung Guc,- în vizită de rămas bun, 
la încheierea misiunii sale in tara 
noastră.

Cu ocazia primirii. între tovarășul

Nicolae Ceausescu și ambasadorul 
R.P.D. Coreene a avut loc o con
vorbire. care a decurs într-o at
mosferă tovărășească, cordială.

Ambasadorul Republicii Populare Mongole
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președintele 
România, a

Nicolae Ceausescu. 
Republicii Socialiste 

primit, marți. în vizită
de rămas bun. pe ambasadorul Re

publicii Populare Mongole; Giambyn 
Niamaa. care si-a încheiat misiunea 
în Republica Socialistă România.

între șeful statului român si am
basadorul mongol a avut loc o con
vorbire purtată într-o atmosferă 
cordială, tovărășească.

Realizările în dezvoltarea economică 

a țării evidențiază cu putere 

hăTnioTșTabnegația 
CLASEI MUNCITOARE,

Ambasadorul Republicii Guineea
Marți, 9 august, președintele Re

publicii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a primit pe am
basadorul Republicii Guineea. Ibra-

hima Camara, in vizită de rămas 
bun. in legătură cu încheierea mi
siunii în tara noastră.

Cu acest prilej a avut loc o con
vorbire desfășurată într-o atmosferă 
cordială.

Președintele firmei „Atalanta Corporation", vicepreședinte 
al Consiliului economic româno-american

MUNCA RODNICĂ A ÎNTREGULUI POPOR
Comitetul Politic Executiv al C. C. al P. C. R. a subliniat: 1 ianuarie-31 iulie 1977, 

o producție globală industrială cu 11,2 la sută superioară anului trecut

Ieri s-a dat publicității comunicatul cu pri
vire la ședința Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R. Cu acest prilej a fost exa
minat și aprobat raportul privind îndeplini
rea Planului național unic de dezvoltare 
economico-socială a țării pe perioada 1 ianua
rie—31 iulie 1977.

După cum se știe, această perioadă, în ge
neral anul acesta, a pus în fața oamenilor 
muncii, a întregului popor sarcini sporite, 
complexe — atit prin amploarea obiectivelor 
cuprinse în planul cincinal, cit și datorită 
consecințelor grele și marilor pierderi pro
vocate de seismul din 4 martie. Cu atit mai 
mult sînt mai îmbucurătoare, mai însufleți- 
toare rezultatele obținute de oamenii muncii 
care, în cele șapte luni ce au trecut din acest 
an, au îndeplinit planul producției globale 
industriale în proporție de 102,6 la sută, rit
mul de creștere a producției industriale fiind 
de 11,2 la sută, comparativ cu aceeași pe
rioadă a anului trecut.

In condițiile cînd, așa cum este cunoscut, 
în numeroase țări din diferite zone ale glo
bului se manifestă fenomene de criză, de 
stagnare și recesiune, la noi industria se dez
voltă puternic și sănătos, obținîndu-se — o- 
dată cu creșterea și modernizarea structurii

Pe baza organizării 
științifice a producției, la 
întreprinderile constructoare de u- 
tilaj petrolier, chimic și tehnologic 
din Ploiești, Tîrgoviște, Buzău, Gă- 
esti și Moreni s-a reușit ca, de pe 
aceeași suprafață construită, să se 
obțină, in perioada care a trecut 
din acest an, o producție aproape 
egală cu aceea realizată în între
gul an 1975. Acesta a permis co
lectivelor amintite să înregistreze, 
pină acum, un plus de producție 
evaluat la peste 250 milioane lei.

producției — rezultate însemnate in crește
rea productivității muncii, ridicarea nivelu
lui tehnic al producției, reducerea cheltuieli
lor materiale, sporirea eficienței economice. 
Toate acestea constituie pîrghii hotărîtoare 
pentru creșterea in ritmuri înalte a venitului 
național — temelia trainică și sigură pentru 
ridicarea sistematică a bunăstării tuturor oa
menilor muncii.

Realizările relevate succint și pregnant de 
comunicat atestă încă o dată realismul, ca
racterul științific al politicii partidului nos
tru, orientată cu fermitate spre înflorirea 
economiei naționale, spre creșterea nivelului 
de trai, material și spiritual, al întregului 
popor; în același timp, ele sînt rezultatul 
eforturilor oamenilor muncii, care acționează 
cu hotărîre pentru înfăptuirea obiectivelor 
Congresului al XI-lea și a Programului par
tidului.

Practic, aceste rezultate oglindesc nemijlo
cit hărnicia și abnegația, conștiința înaintată 
și fermitatea cu care clasa muncitoare asigură 
mersul viguros înainte al țării, îndeplinirea 
și depășirea sarcinilor cincinalului, a anga
jamentelor asumate în întrecerea socialistă.

Acum, în apropierea zilei de 23 August,

partidul adresează tuturor oamenilor muncii, 
întregului popor vibranta chemare de a se 
intensifica activitatea productivă — in indus
trie, în investiții — pentru a se obține noi 
realizări, noi succese remarcabile în înfăp
tuirea planului. Aceasta cu atit mai mult cu 
cit — așa cum se arată în comunicat — mai 
persistă unele neajunsuri în domeniul reali
zării ritmice, la toți indicatorii, a prevederi
lor de plan, în special în ce privește produc
ția fizică, precum și în domeniul investițiilor.

VA FI UN TITLU DE CINSTE Șl MÎN- 
DR1E PATRIOTICĂ PENTRU ÎNTREAGA 
NOASTRĂ CLASA MUNCITOARE, PENTRU 
TOȚI OAMENII MUNCII SĂ SE PREZINTE 
DE ZIUA MARII NOASTRE SĂRBĂTORI 
NAȚIONALE CU SUCCESE CÎT MAI IM
PORTANTE 1N ÎNDEPLINIREA INTEGRA
LĂ A SARCINILOR. DE PLAN, ASIGUR1ND 
ASTFEL CREȘTEREA MAI SUBSTANȚIALĂ 
A POTENȚIALULUI ECONOMIC AL PA
TRIEI, A AVUȚIEI NAȚIONALE, ÎNFĂP
TUIREA PE ACEASTA BAZĂ A PROGRA
MULUI PARTIDULUI PRIVIND RIDICA
REA MAI ACCENTUATĂ A NIVELULUI DE 
TRAI, MATERIAL ȘI SPIRITUAL, AL ÎN
TREGULUI POPOR,

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a primit, marți, 9 august. în stațiunea 
Neptun. pe George Gellert, pre
ședintele firmei americane ..Atalanta 
Corporation". vicepreședinte al Con
siliului economic româno-american.

La întrevedere a luat parte tova
rășul Angelo Miculescu. viceprim- 
ministru'al guvernului, ministrul a- 
griculturii și industriei alimentare.

Oaspetele a exprimat șefului sta
tului român întreaga gratitudine

pentru întrevederea acordată si a îm
părtășit impresiile sale deosebite din 
timpul vizitei în tara noastră, dînd 
o înaltă apreciere înfăptuirilor Româ
niei contemporane, caldei ospitalități 
a poporului român.

în cadrul întrevederii au fost abor
date probleme ale relațiilor de cola
borare dintre România si S.U.A.. evi- 
dentiindu-se aportul Consiliului eco
nomic româno-american la lărgirea 
si diversificarea lor. Totodată, a

fost, subliniată necesitatea asigu
rării unei perspective durabile, pe 
termen lung, desfășurării și dezvol
tării comerțului și cooperării econo
mice dintre România si S.U.A.

în timpul întrevederii au fost 
examinate posibilitățile de cooperare 
dintre compania ..Atalanta Corpo
ration" și organizații economice ro
mânești de profil.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială, prietenească.

Controlul calității unor produse la „Automatica" din București

Un recent studiu întocmit de spe
cialiștii lor -arată că reamplasarea 
unor linii tehnologice și grupuri de 
mașini în spatiile existente — lu
crări în curs, de desfășurare — a- 
duce acestor unități, în actualul 
cincinal, un plus de producție de 
peste o jumătate miliard lei.

Oamenii muncii din uni
tățile industriei electro
tehnice și electronice, par~ 
ticipînd cu însuflețire la întrecerea 
socialistă ce se desfășoară în cinstea

zilei de 23 August, au ridicat valoa
rea producției realizate, peste plan, 
de la începutul anului, la aproxi
mativ 800 milioane lei. ca rezultat 
firesc al sporirii suplimentare a 
productivității muncii.

Al 66 000-lea strung 
construit la Arad. Acest eve- 
niment jubiliar coincide cu încă un 
fapt deosebit al constructorilor a- 
rădeni de masini-unelte : introdu
cerea în fabricația de serie a unui

nou tio de strung aufoiflă' frontat -— 
SF 280 — cu comandă secvențială,

Bilanț în industria ușoa- 
j-jj • planul producției globale a 
fost depășit. în 7 luni, cu 1.7 mi
liarde lei. Potrivit datelor centrali
zate la ministerul de resort in 
această perioadă s-au fabricat su
plimentar 2.7 milioane mn țesături 
tip lînă, 500 000 mp țesături din 
mătase, 2 milioane mp textile ne- 
tesute. 960 000 mp geamuri si alte 
produse.

RAID-ANCHETĂ DE-A LUNGUL DUNĂRII
----- ... '

Care este stadiul irigărilor ? 
Cum se acționează

9

pentru intensificarea lor ?
IN PAGINA A III-A

„DULCELE TÎRG AL IEȘILOR", DEVENIT ASTĂZI O PUTERNICA CETATE INDUSTRIALĂ

RENAȘTEREA lAȘIliLUI-printr-o comparație
• ÎN 1938, județul lași repre

zenta în producția indus
trială a țării... 0,008 la sută

• ASTĂZI depășește întreaga 
producție a României din 
1938

• ÎN 1980, producția indus
trială a județului va fi aproa
pe dublă fată de cea din 
1975

IAȘI — un toponimic 
totdeauna greu de rezo
nante. înseamnă străveche 
vatră românească. Loc al 
unor mart si fundamentale 
începuturi. Vers si faptă. 
Gind si suflet înaripat. 
Voință națională împlinită. 
Pilduitoare tradiții revolu
ționare. IAȘI — un oraș ce 
posedă. indubitabil. un 
Kennius loci, colt de tară 
Înzestrat cu un climat spi
ritual de unică fertilitate.

...în urmă cu exact 20 de 
ani coboram dinspre ..dul

cea grădină" a Bucovinei 
către școlile cele înalte din 
„dulcele tirg" ieșean. Cind, 
la barieră, norul de praf 
s-a destrămat, orașul mi-a 
apărut și mare, și mic, 
și vesel, și trist (răz
boiul ruinase aproape trei 
sferturi din clădiri !), și 
impunător, și vrednic de 
compasiune. Știam ceea ce 
se cuvenea știut — cunoș
team. adică, marile începu
turi ieșene. Că. aici. Dosof- 
tei a ctitorit poezia noastră 
cultă. Cuza a ctitorit un 
stat. Kogălniceanu a pre

dat întiiul curs de istorie a 
românilor. Petru Poni a 
pus bazele cercetării știin
țifice în domeniul chimiei. 
Cobălcescu. în geologie. 
Conta. în filosofie. Hurmu- 
zescu. în fizică. Parhon. în 
endocrinologie. Miller și 
Mayer. în geometrie. Ion 
Ionescu de la Brad. în în- 
vătămîntul agronomic. Că 
ieșeanul (prin destin lite
rar) Eminescu începe po
ezia română modernă. Ne- 
gruzzi. Alecsandri. Kogăl
niceanu încep teatrul ro
mânesc. Titu Maiorescu, 
critica. Că cei de la „Con
temporanul" .au răspîndit 
săminta roditoare a con
cepției revoluționare mar
xiste.

Mai știam că. învestin- 
du-se gramatica cu virtuți 
consemnative de ordin so
ciologic. s-ar putea vorbi, 
prin analogie cu existenta 
unui ,,viitor I" și „viitor 
II", despre „trecutul I" și 
„trecutul II" drept catego
rii proprii Iașiului. Trecu
tul I : Iasiul lui Cuza și 
Kogălniceanu. Eminescu și 
Creangă. Maiorescu. Ibrăi- 
leanu si Philippide. Cobăl
cescu si Xenopol. Băncilă, 
Sadoveanu si Topirceanu, 
orașul care si-a durat, in 
timp si-n piatră. Golia și

Trei Ierarhi. Academia Mi- 
hăileană si turnurile Gala- 
tei. Trecutul II — ceva mai 
aproape de deceniile noas
tre : orașul începea să se 
cufunde în propriile-i re
verii, in acel dolce far nien- 
te provincial al vagii aștep
tări „Ca să sune monoton 
/ Ornicul cu trei cadrane / 
De la Sfîntul Spiridon" — 
cum cu ascuțită si amară 
ironie nota Topirceanu. Un 
enorm hiatus de ritm a 
marcat destinul orașului, 
ceea ce-1 determina pe I. 
Simionescu. în 1935. să con
sidere Iasiul : „un oraș care 
a fost".

...Veneam deci in ur
mă cu 20 de ani la Iași. In 
Piața Unirii dormitau caii 
birielor ponosite. Cel dinții 
„bloc" ieșean (cu... patru a- 
partamente) se ridicase un
deva. către Bucium, si 
cine cuteza putea în
cerca să vadă. în mo
desta construcție de că
rămidă. începutul întine
ririi unui oraș care „a fost" 
si-atît. în Păcurari se co
borau schelele de oe cele 
6-7 clădiri nou-nouțe ; ni 
se Păreau, atunci, o culme 
arhitecturală si urbanistică, 
peste care nici nu se cu
venea a trece ! Aceleași

schele — înnobilate de stro
pii intiiului beton turnat 
după eliberare — erau mu
tate în bătrina Piață a U- 
nirii. Și — aceasta este 
imaginea pe care o propun 
îndeosebi atenției cititoru
lui — vreme de două dece
nii. ele n-au mai părăsit 
perimetrul magic al pieței 
’centrale. Nu din pricina 
unei bănuite „lentori" mol
dovenești. ci. dimpotrivă, 
ca o ilustrare a dinamis
mului si tinereții perpetue: 
trei blocuri turn... apoi un 
cinematograf... un hotel... 
alte blocuri... un alt hotel 
(..Traian". proiectat de ce
lebrul constructor al tur
nului Eiffel si. astăzi, re
construit aproape din. te
melie) — mereu, oricind, 
schele în Piața Unirii.

Orașul se deprindea cu 
verticala. își redescope
rea vocația industrială 
— fiindcă ceea ce se pe
trecea. în mic. în inima 
orașului se multiplica en- 
tuziasmant în fiecare colt

Mircea RADU 
IACOBAN

(Continuare in pag. a V-»i

Angajament al colecti

vului întreprinderii de 

aluminiu din Slatina: 

Suplimentar-800 tone 
aluminiu 

și aliaje din aluminiu
Cu ocazia primirii titlului de 

întreprindere fruntașă pe tară în 
întrecerea socialistă pe anul 
1976, oamenii muncii de la între
prinderea de aluminiu Slatina, 
întruniți în adunare generală, au 
analizat stadiul de îndeplinire a 
sarcinilor de plan pe acest an. 
stabilind în același timp căile 
concrete de valorificare a rezer
velor din fiecare secție, de la 
fiecare loc de muncă. Ei s-au 
angajat ca pină la sfîrsitul anu
lui să depășească planul anual cu 
800 tone aluminiu si aliaje de a- 
luminiu. să diversifice în conti
nuare fabricația de aliaje și pro
duse ■ prelucrate din aluminiu, 
să ridice calitatea producției.

în telegrama adresată tovară
șului Nicolae Ceausescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, de colectivul 
acestei unități se spune : Sîntem 
cu toții pătrunși de dorința fier
binte de a răspunde prin noi 
fapte de muncă, prin îndeplini
rea exemplară a sarcinilor de 
olan înaltei dumneavoastră a- 
orecieri și onoarei ce ne-ati fă
cut-o de a ne acorda Ordinul 
Muncii clasa I si ne angaiăm ca 
si pe viitor să depunem eforturi 
neprecupețite pentru a ne men
ține printre fruntași.

„DACIADA11
competiția întregului tineret, a tuturor 

oamenilor muncii iubitori de sport
După o largă dezbatere desfășurată 

la nivelul tuturor organelor centrale 
Si județene cu atribuții în domeniul 
sportului, la cluburile si asociațiile 
din întreaga tară. Comitetul Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R. a examinat 
și aprobat — în ședința sa din 8 au
gust — regulamentul celei mai ample 
competiții sportive naționale : „DA- 
CIADA".

Această mare întrecere sportivă se 
organizează din inițiativa secretaru
lui general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. ne baza Pro
gramului privind dezvoltarea ac
tivității de educație fizică si sport 
pe perioada 1976—1980. Dezvol- 
tînd pe plan superior tradițiile 
valoroase ale sportului românesc, 
„Daciada" reprezintă o cuprinză
toare manifestare menită să a- 
sigure dezvoltarea intensă si mul
tilaterală a educației fizice și 
sportului, atragerea întregului ti
neret. a maselor largi de oameni ai 
muncii de Ia orașe si sate la practi
carea sistematică a exercitiilor fi
zice. sportului si turismului. în ve
derea creșterii unor generații tinere 
sănătoase, bine dezvoltate fizic si 
intelectual. în spiritul cerințelor 
actuale si de perspectivă ale socie
tății noastre socialiste.

„Daciada" este deci menită să 
constituie un mijloc important de 
educare a tineretului, a maselor largi 
de oameni ai muncii, a sportivilor si 
celor ce-i pregătesc. în spiritul dra
gostei fată de patrie sl partid, al în
sușirii si promovării principiilor si 
normelor eticii si echității socialiste.

al cultivării prin sport a calităților 
morale înaintate. Este semnificativ 
in această privință faptul că 
întrecerile „Daciadei" se vor des
fășura in paralel cu ampla manifes
tare cultural-artistică si educativă — 
Festivalul national „Cîntarea Româ
niei". Aceasta oglindește concepția 
partidului nostru privind educația 
socialistă — ca o îmbinare a adincirii 
cunoașterii și cultivării valorilor cul- 
tural-artistice — cu o dezvoltare fi
zică sănătoasă, intr-o unitate armoni
oasă ;• sînt laturi esențiale, insepara
bile ale aceluiași nobil proces de 
formare și educare a tinerelor gene
rații, de dezvoltare multilaterală a 
personalității umane.

în spiritul concepției partidului 
nostru. „Daciada" reprezintă, si tre
buie să se dovedească, în fapt, o miș
care sportivă de masă, o acțiune la 
care e solicitat să participe tine
retul muncitor de la orașe șl sate, 
tineretul școlar, oameni ai muncii 
de vîrste și profesii diferite. Firește, 
printr-o asemenea antrenare amplă 
în întrecerile sportive se va Întări 
continuu sănătatea tineretului, va 
crește gradul de vigoare a acestuia, 
oamenii vor fi mai pregătiți, mai for
tificați pentru muncă. în acest spi
rit, se cuvine ca participarea la în
treceri să constituie un stimulent 
și pentru o activitate rodnică in mun
că, pentru ca rezultatele pe tărîm 
sportiv să fie dublate de cit mai bune 
rezultate la locul de producție nu 
învățătură — „Daciada" onorîndu-și 
astfel una din Însemnatele ei meniri.
(Continuare in pag. a V-a)
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23 AUGUST — moment de răscruce în destinele națiunii

*1944 4977

■ întărirea continuă a rolului 
conducător al clasei muncitoare 

în desfășurarea procesului revoluționar
încă de la înființarea sa. Partidul 

Comunist Român, ca partid al 
proletariatului revoluționar, a ma
nifestat o preocupare neslăbită 
pentru întărirea rolului conducător 
al clasei muncitoare in viata poli- 
tico-socială a tării. Rărnîne o reali
tate incontestabilă stăruința Parti
dului Comunist Român de a căuta 
căi de apropiere si de întărire a 
colaborării cu celelalte partide și 
grupări politice ale clasei munci- . 
toare . (Partidul Social-Democrat. 
Partidul Socialist Unitar. Partidul 
Socialist, condus de Constantin 
Popovici) în lupta împotriva cla
selor exploatatoare. Partidul nostru 
a pornit de la premisa, atît de pu
ternic confirmată de viată, că 
lichidarea sciziunii din sinul mișcă
rii muncitorești, realizarea unității 
clasei muncitoare constituie teme
lia trainică si hotărîtoare a asigu
rării rolului ei conducător în reali
zarea progresului social.

Este știut că în acest proces au 
trebuit depășite nu puține dificul
tăți — împotrivirea cercurilor de 
dreapta, scizioniste, din rîndurile 
■ocial-democratiei. precum si unele 
poziții nejuste' decurgînd din pre
luarea mecanică de către comu
niști a unor teze sectare, impuse 
din afară. Dar oricâte dificultăți au 
existat în procesul apropierii si 
colaborării pe o platformă comună 
a partidelor gi grupărilor politice 
muncitorești. în cele din urmă s-au 
dovedit mai puternice cerințele si 
aspirațiile spre unitate, interesele 
comune, necesitatea unei conlu
crări sincere. Valul revoluționar 
din anii crizei economice a de
monstrat in mod elocvent sporirea 
capacității Partidului Comunist 
Român de a organiza si conduce cu 
«ucees lupta proletariatului, creș
terea Înrâuririi clasei muncitoare 
asupra maselor largi populare. In 
cursul acestor lupte, ideea frontu
lui unic, a unității de acțiune a 
clasei muncitoare s-a manifestat 
puternic si s-a materializat in 
crearea comitetelor de acțiune, a 
pichetelor de grevă, a grupelor de 
autoapărare sl altor organe unitare 
de organizare si conducere a luptei. 
Muncitorii comuniști, social-de- 

comno- 
partide sl grupări 

regăsit în cadrul 
au luptat în 

deopotrivă 
i îndurerarea

principală forță capabilă să bareze 
ascensiunea fascismului. Puternicele 
manifestații de masă desfășurate 
în anii 1935—1938 sub lozinca Fron
tului Popular Antifascist, marea 
demonstrație antihitleristă organi
zată. pe baza frontului unic. Ia 
1 mai 1939 — toate au reflectat 
participarea activă la lupta antifas
cistă a unor mase mereu mai largi, 
apartinînd celor mai J 
tegorii sociale. în acest 
clasa muncitoare a fost 
socială care s-a situat 
în avangarda acțiunilor
și a dinamizat cercuri sociale largi, 
democratice — atît prin propriul ei

diverse ca- 
ansamblu. 

acea forță 
consecvent 
antifasciste

în intensificarea, în fabrici si uzine, 
sub conducerea comitetelor de front 
unic, a acțiunilor muncitorești îm
potriva războiului hitlerist. Tocmai 
ca urmare a creșterii influentei 
clasei muncitoare > in rîndurile 
păturilor sociale largi, a fost creat 
în iunie 1944 Blocul Național De
mocrat — coaliție largă incluzând 
si principalele partide burgheze, 
ceea ce semnifica, făurirea in 
România a frontului rezistentei na
ționale împotriva dictaturii anto- 
nesciene si războiului hitlerist.

După 23 August 1944. ideea uni
tății clasei muncitoare nu numai 
că nu s-a redus, ci s-a impus si

derilor capitaliste. Alcătuite în prin
cipal din muncitori comuniști si 
social-democrati. actionînd in ca
drul si spiritul frontului unic, 
aceste organisme au realizat un 
eficient control muncitoresc asu
pra a tot ceea ce se petrecea în 
viata fabricilor si uzinelor, combă- 
tind manifestările de sabotai ale 
reactiunii. asigurînd normalizarea 
producției. P.C.R. s-a străduit să 
organizeze în același mod. ne baze 
unitare, actiifnile muncitorești în 
sprijinul înfăptuirii pe cale revolu
ționară a reformei agrare.

De creșterea unității clasei mun
citoare sint indisolubil legate succe-

Originalitate și spirit creator în politica 
partidului de transformare revoluționară

a societății românești

comunisti. 
socialist-unitari, 
altor 
s-au 
organisme, 

au împărțit

mocrati. 
nenti ai 
politice 
acelorași 
comun, 
bucuria succesului sau 
înfrângerii vremelnice.

Cu o vigoare sporită 
Partidul Comunist Român 
creșterea rolului < '
plan social al clasei muncitoare ca

a acționat 
pentru 

conducătrțr pe

exemplu. cît si prin influenta sa. 
prin contribuția la procesul de 
clarificare politică, prin activitatea 
cadrelor muncitorești trimise de 
partid să lucreze în conducerea di
feritelor organizații democratice.

Un element original al tacticii si 
strategiei partidului nostru constă 
in faptul că. odată cu străduința de 
a asigura realizarea unității de 
acțiune Jos. în Întreprinderi. Ia ni
velul organizațiilor locale, el s-a 
preocupat să dezvolte colaborarea 
cu conducerea Partidului Social- 
Democrat. cu celelalte partide mun
citorești. Ca rezultat al acestei 
activități s-a înfăptuit tn anii 
1935—1936 unificarea mișcării sin
dicale din România, iar mai tîrziu. 
în anii celui de-al doilea război 
mondial. în aprilie 1944. s-a con
stituit Frontul Unic Muncitoresc 
între P.C.R. sl P.S.D. Crearea 
F.U.M. a avut profunde urmări 
asupra întregii desfășurări ulteri
oare a procesului revoluționar in 
România.

S-a creat astfel o puternică for
ță politică, cuprinzînd deopotrivă 
pe muncitorii comuniști, social-de
mocrati si fără de partid, capabilă 
să exercite, prin conducerea sa 
unitară și gradul superior de orga
nizare, o influentă considerabilă. A- 
ceasta s-a reflectat. In primul rlnd,

mal mult ca preocupare centrală 
în cadrul eforturilor generale des
fășurate de P.C.R. pentru dezvol
tarea procesului revoluționar. 
Ieșind din ilegalitate si reorgani- 
zîndu-și propriile rânduri. P.C.R. și 
P.S.D au continuat colaborarea pe o 
arie largă de preocupări si acțiuni. 
Ca rezultat al activității stăruitoare 
depuse de P.C.R.. în colaborare cu 
cercurile de stînga ale P.S.D.. a 
avut loc reorganizarea mișcării 
sindicale, a celei de tineret, de fe
mei. a altor organizații democra
tice. Se poate spune că a existat o 
relație directă intre dezvoltarea 
premiselor organizatorice și politice 
pentru unirea clasei muncitoare — 
M intensificarea luptei în vederea 
continuării si adincirii transformă
rilor democratice in România.

în lumina hotărîrilor Conferinței 
Naționale a P.C.R. din octombrie 
1945. activitatea de întărire a parti
dului. a unității sale politice, ideo
logice si organizatorice s-a împletit 
nemijlocit cu activitatea pentru 
realizarea unității clasei munci
toare. în ansamblul măsurilor 
adoptate în acei primi ani ai pu
terii populare se reliefează organi
zarea comitetelor muncitorești, ca 
forme de instituire a controlului 
clasei muncitoare asupra întreprin-

«ele organizării de către P.C.R. a 
marilor acțiuni si demonstrații de 
masă în orașe, prin care clasa mun
citoare pusese stăpînire pe. străzi si 
iși spunea răspicat cuvîntul în 
favoarea transformărilor înnoitoare 
ce se impuneau în întreaga viată 
economică, socială si politică a tă
rii. Exemplul insufletitor al munci
torimii unite reprezentat un ade
vărat ferment pentru acțiunea mi
litantă. revoluționară a celorlalte 
pături si categorii sociale, dornice 
de adinei prefaceri democratice. 
Astfel. P.C.R. si-a consolidat si 
extins legăturile si alianțele poli
tice cu forte si categorii sociale 
care au ajuns, prin propria expe
riență. la ■ recunoașterea rolului 
istoric al clasei muncitoare de cea 
mai înaintată forță socială a na
țiunii.

Politica P.C.R. oferă în acest sena 
numeroase exemple de originalitate 
si acțiune creatoare, exprimate nu 
numai prin formele si structurile 
organizatorice folosite, ci sl prin 
linia generală în care se împleteau 
principialitatea si elasticitatea — 
linie generală caracterizată prin 
evitarea oricăror trăsături de spirit 
sectar, prin deschiderea, largă spre 
unitate. S-a urmărit cu tenacitate 
dezvoltarea, de jos. a unui spirit cu

adevărat tovărășesc între muncito
rii comuniști si cei social-demo
crati. a unei atmosfere de colabo
rare si încredere reciprocă, străină 
oricăror discriminări sau incrimi
nări ; chiar si fată de acei munci
tori — extrem de puțini la număr — 
care se lăsaseră mai demult atrași 
la remorca partidelor așa-zis „istori
ce" s-a dus o acțiune- nu rigidă, nu 
de luptă. ..demascare" si „înfierare", 
ci de lămurire politică, de clarificare 
și apropiere. în același sens, se poa
te releva că nici un moment nu a 
apărut în tara noastră nici măcar 
ideea vreunor „răfuieli istorice" sau 
a unor acțiuni de slăbire reciprocă a 
pozițiilor între comuniști și socialiști 
— care n-ar fi convenit decît 
reactiunii : dimpotrivă. P.C.R. a 
acordat cea mai mare atenție dez
voltării unui dialog constructiv 
purtat cu răbdare, fără pripeli si 
bruscări, punîndu-se întotdeauna 
pe prim plan ceea ce era de natură 
să apropie și să unească — și 
tocmai în acest mod s-au întrețesut 
legături trainice de încredere si 
colaborare care aveau să fie 
determinante pentru realizarea de
plinei unităti. Pe plan central, 
respingîndu-se. desigur, cu toată 
fermitatea necesară acțiunile acelor 
elemente scizioniste care se lega
seră iremediabil de partidele si for
țele reactiunii. partidul — evitînd o 
tratare „în bloc" — a urmărit, con
comitent cu izolarea acestora, o- 
ferirea unei alternative și nete
zirea căilor de colaborare cu cercu
rile din conducerea P.S.D. care în
țelegeau rațiunile si cerințele isto
rice ale unității, ca factor decisiv 
pentru dezvoltarea procesului revo
luționar. Desigur, astăzi, cînd în
tr-un sir de. țări se pune ca pro
blemă practică, la ordinea zilei, 
dezvoltarea legăturilor dintre par
tidele comuniste si cele socialiste, 
experiența tării noastre poate oferi 
elemente de real interes.

Dezvoltarea continuă a colaboră
rii dintre P.C.R. si P.S.D. si-a găsit 
definitivă încununare prin unifi
carea lor si formarea partidului re
voluționar unic al clasei munci
toare. la Congresul din februarie 
1948 (subiect asupra căruia ziarul va 
reveni), asigurîndu-se astfel forte 
politică si organizatorică necesară 
conducerii întregii opere de făurire 
a noii orînduiri sociale.

Conf. univ. dr.
Gh. I. ION1ȚA

Circulația rutieră în condiții
de securitate sporită

Ne aflam in miez de vara, în plin sezon de vacanțe, 
turism, cînd problemele circulației rutiere capătă o acuitate 
deosebită.

în legătură cu acestea, consemnăm următoarea convor
bire cu tovarășul colonel VICTOR BEDA, șeful Direcției cir
culație din Inspectoratul General al Miliției.

— Pentru început v-am ruga să ne 
spuneți ce caracterizează traficul 
rutier estival din acest an ?

— O intensitate mult crescută. In 
primul rînd. ca urmare a sporirii 
parcului auto. Numărul de autove
hicule este aproximativ cu zece la 
sută mai mare față de anul trecut. 
Oglindind creșterea continuă a nive
lului de trai al celor ce muncesc, 
a sporit considerabil numărul auto
turismelor proprietate particulară. 
Mai ales în actuala perioadă es
tivală ele predomină în circula
ția ruitieră — spre numeroasele 
locuri de odihnă, agrement si trata
ment din întreaga țară. A crescut 
de asemenea mult numărul motocicle
telor. motoretelor, minimotoretelor. 
Intr-un ritm si mal rapid a sporit 
numărul posesorilor de permise de 
conducere, ceea ce face ca pe dru
murile 
zonele 
tîlnim 
Datori._ _______ ________
culația turistică, mult intensificată în 
zilele de «îmbată si duminică, cu
noaște acum, îndeosebi pe drumurile 
internaționale ce traversează țara 
(E 15, E 20 etc.) și afluxul de auto- 
turiștl venițl din străinătate. La toate 
acestea se adaugă activitatea de a- 
provizionare a șantierelor, cît și ce
lelalte transporturi de mărfuri și din 
agricultură — care prezintă, de ase
menea. intensificări însemnate în 
comparație cu anii precedenti.

Trebuie însă arătat că față de tra
ficul sporit și drumurile au fost 
mai bine pregătite. Dispunem acum 
de o rețea de drumuri naționale a- 
proape integral modernizată, care, 
Împreună cu cele județene, însumea
ză peste 27 mii de kilometri șosele 
asfaltate. S-a îmbunătățit semnaliza
rea rutieră, ș-au extins marcajul re
flectorizant, sistematizarea de inter
secții, senfiaforizarea. Există deci 
condiții categoric mai bune pentru 
reducerea numărului de accidente 
rutiere, bineînțeles, condiția esen
țială fiind respectarea regulilor de 
circulație, precauția necesară.

— In aceste condiții, cum apreciați 
evoluția curbei accidentelor rutiere ?

— Există o oarebare reducere a 
frecventei accidentelor, îndeosebi a 
celor grave, dar încă puțin semnifi
cativă. Creșterea numărului de auto
vehicule nu a însemnat și nu în
seamnă numaidecît și o creștere a 
respectului față de regulile de cir
culație — deși este evident că nici 
un conducător auto nu este dornic 
de accidente. Și totuși, zilnic, au loc 
In medie 10—12 accidente grave 
(mat multa la sfîrșit de săptămînă) 
datorită cărora, tot în medie, 5—6

tării, și în mod deosebit în 
cele mal aglomerate, să ln- 
foarte multi șoferi lnce- 
cu putină experiență. Cir-

persoane își pierd viața, Iar alte 6—7 
suferă leziuni grave. mai bine 
de jumătate din numărul autovehicu
lelor angajate in accidente fiind au
toturismele. Tributul de pierderi ma
teriale și umane pe care-1 suportă 
societatea noastră în acest domeniu 
este încă foarte mare. Dar am ferma 
convingere că el poate fL drastic 
redus.

— Pe ce vă bazați această convin
gere și ce-i sfătuiti pe conducătorii 
de autovehicule ?

— Dacă urmăriți mal atent desfă
șurarea traficului rutier veți vedea 
că în apropierea punctelor de control, 
în. prezenta unei patrule a miliției, 
pe șosea, circulația se desfășoară 
în... perfectă ordine. Uneori chiar 
prea lent. Incit agenții de circulație 
trebuie să intervină pentru fluidiza
rea ei. Dar puțin mal departe de 
zona respectivă, imediat reapar „vi- 
teziștii", „curajoșii" care fac depășiri 
unde au și n-au voie, încâlcind 
toate regulile de civilizație rutieră. 
Din trei accidente de circulație pro
vocate de automobiliști, unul se da
torează vitezei excesive sau depășirii 
neregulamentare. Ajunge să se... răs- 
pîndească zvonul că radarul este 
instalat pe șosea — și circulația de
vine subit foarte disciplinată. Dar 
trebuie să ne înțelegeți, traficul se 
intensifică ne tot mai multe drumuri 
și niciodată nu vom putea dispune 
de atîtea patrule, echipaje și radare 
ca să supraveghem absolut toate 
aglomerațiile sau pe fiecare solitar 
care, la drum întins, vrea să bată 
recordurile de iresponsabilitate.

Cît privește sfaturile preferăm să 
Informăm că dincolo de vinovăția 
unuia sau altuia în comiterea acci
dentului, multe vieți ar fi fost sal
vate și multe infirmități grave evi
tate dacă cei în cauză foloseau cen
tura de siguranță. S-a verificat și 
răsverificat faptul că la ciocnirea 
unui autovehicul de un obstacol, 
chiar la o viteză redusă — de pildă 
40 km pe oră — forța de proiectare 
a ocupantului .aflat ia volan sau pe 
locul de alături este echivalentă cu 
de 30 de ori greutatea corporală a 
acestuia, adică ajunge, în cazul a- 
cestui exemplu, la o forță de 2 000 
kg. Oricît de robust ar fi un om, el 
nu poate prelua cu brațele sale de
cit eforturi egale cu de două — două 
ori și jumătate greutatea sa corpo
rală. Deci, diferența de aproximativ 
1 800 kg îl va strivi literalmente. O 
altă constatare unanim recunoscută : 
în accidentele de circulație comise 
la viteze, nu de 40 km la oră, ci 
chiar pînă la aproape de 100 km/oră 
nu au fost semnalate cazuri mortale

dacă cei in cauză purtau centuri de 
siguranță.

— De ce nu se introduce obligati
vitatea acestei centuri, așa cum s-a 
procedat în multe țări ?

— întreprindem tot ce depinde de 
noi pentru ca folosirea centurii de 
siguranță să devină obligatorie și 
credem că... va deveni. Nu puțini 
au înțeles acest lucru de pe acum. 
Dar se pune problema pregătirii în 
acest sens a, tuturor automobiliștilor 
și, totodată, ‘ este nevoie ca uzina 
producătoare, autoservice-urile, rea
lizatorii de centuri să poată răspunde 
într-un timp cît mai scurt tuturor 
cerințelor.

Ținînd seama de ponderea mare a 
automobiliștilor începători, Ca și a 
acelora care nu reușesc să acumu
leze multă experiență rutieră, fiind 
mai mult „șoferi de duminică", se 
impune încă de la pregătire o aten
ție mai mare in vederea însușirii 
cunoștințelor de conducere preventi
vă. Aceasta înseamnă în primul rînd 
să fie puși în situații de a fl nevoiți 
să anticipeze — să prevadă, de pildă, 
manevrele pe care vor trebui să le 
execute in cazul că ajung pe un 
teren lunecos, cu pericol de derapaj, 
că le sare în față o minge și, după 
ea, copilul, ce să facă în situația 
cînd altul nu ține seama de priori
tate etc. Școlile noastre de șoferi 
amatori (și multe de profesioniști) 
nu fac încă aceasta ; nu dispun de 
poligoane corespunzător amenajate, 
nici măcar în Capitală, iar un șir de 
consilii populare — nu puține — ne
glijează crearea unor condiții satis
făcătoare de instruire — lucru ne
costisitor, care cere doar ini
țiativă și' spirit gospodăresc — ...ex- 
primîndu-și apoi surprinderea față 
de cota accidentelor. Un rol impor
tant revine Instructorilor care tre
buie să atragă atenția viitorilor șo
feri asupra asa-ziselor „lucruri mă
runte" — a pune ștergătoarele de 
parbriz, umflarea corespunzătoare a 
cauciucurilor și schimbarea la timp 
a celor uzate pentru prevenirea riscu
lui de explozie, aprinderea lumini
lor de poziție imediat ce începe 
amurgul, a nu conduce în condiții 
de oboseală etc. etc. De asemenea.ar fi 
bine ca, la cerere, A.C.R. să organi
zeze cursuri de perfecționare pentru 
membrii săi. Sînt destule cunoș
tințe necesare oricărui conducător 
auto care nu pot fi verificate cu 
ocazia examenului pentru permisul 
de conducere.

Am atins doar cîteva aspecte de 
actualitate care privesc siguranța 
circulației pe drumurile publice. Toți 
agenții de circulație, toți lucrătorii 
miliției cu atribuții în acest dome
niu iși vor manifesta întreaga exi
gență și solicitudine pentru a contri
bui la reducerea drastică a fenome
nului accident rutier. Dar, cum am 
mai subliniat, foarte multe depind de 
conducătorii auto înșiși.

Convorbire consemnată de
Al. PLAIEȘU

Noi Construcții de locuințe în Parcul Tineretului din Capltalâ
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Invitație la „Malu“
Un îmbietor loc de noDas ne 

traseul București — Constanta, la 
km 73. chiar la intrarea în iudetul 
Ialomița, este HANUL si POPASUL 
TURISTIC ,.MALU“ — un original 
ansamblu arhitectonic inspirat din 
arta populară românească. Restau
rantul si terasa (construcție asemă
nătoare cu o imensă claie de stuf, 
clădită Pe stilpi si grinzi din beton 
si lemn) asigură în permanentă 
servirea turiștilor cu o gamă variată 
de preparate, din care nu lipsesc 
cele de pescărie. La etai funcțio
nează un salon-braserie înconiu- 
rat de camere pentru dormit, mo
bilate si decorate diferit, fiecare cu

elemente din folclorul altei regiuni. 
Ele sint dotate cu confort modem 
si încălzire centrală. In apro
pierea restaurantului se află alte 
trei construcții cu locuri de 
cazare si adăposturi pentru au
toturisme. Lor Ii se adaugă mai 
multe căsuțe în formă de că
pițe acoperite cu stuf, de dimen
siuni si forme variate, lnconiurate 
de o bătrînă pădure de saldmi. 
care creează un cadru natural atră
gător. pentru petrecerea unei va
canțe reconfortante.

în fotografie : Hanul si popasul 
turistic „Malu“.
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IO km
— Un rolfilm. vă 

rog.
Vinzătoarea de la 

tutungeria complexu
lui A 14 din cartierul 
bucurestean Balta Al
bă ne privi mirată.

— Rolfilm ? Nu ți
nem așa ceva. în
cercați la librărie.

încercăm si la libră
rie (nu la una. ci la toa
te cele trei din car
tier). „încercați la e- 
lectrocasnice" — ne-au 
îndemnat librarii. în
cercăm si la magazi
nele electrocasnice (tot 
trei la ntimăr). mai 
intrăm si in alte tu
tungerii. dar peste tot 
ni se dă același răs
puns : ..Nu ținem rol
filme". După aproape 
10 km de colindat prin 
cartier aflăm că, 
fapt. 
Albă 
ceva.

nicăieri 
nu vom

de 
în Balta 
găsi așa

în cen-

pentru un

— Mergeți 
tru — ne sfătuiește o

vînzătoare de la com
plexul Matei Ambro
zie. în Balta Albă nu 
faoem comerț cu apa
rate si accesorii foto, 
cu alte asemenea mă
runțișuri.

...Despre organizarea 
comerțului în cel mai 
mare cartier din Bucu
rești — Balta Albă, zia
rul nostru a mai scris. 
Nu o dată. Acest cartier, 
cu o populație de pes
te 250 000 de locuitori, 
nu dispune încă decît 
de o mică parte din 
necesarul de spatii co
merciale. Or. tocmai 
datorită acestui nea
juns ar fi fost de aș
teptat ca organizatorii 
comerțului să gospo
dărească cum trebuie 
spatiile strict necesare 
de servire a popu
lației. Din păcate, cu 
toate promisiunile fă
cute de fiecare dată, 
lucrurile bat nasul pe 
loc. Revenind la cazul

rolfilm
cu rolfilmele. este de 
neconceput ca în lipsa 
unui magazin specia
lizat în aparate si ac
cesorii foto — desigur 
si el foarte 
dar a cărui 
înțelegem că deocam
dată nu e prioritară tn 
comparație cu alte 
magazine de mai mare 
solicitare — să nu 
se pună în vînzare 
accesoriile foto strict 
necesare în magazinele 
existente de alt profil. 
Bunăoară, 
tutungerii 
triciclete, 
de toate 
sampoane. 
tot felul 
cosmetice, 
oare nu si
Doar nu e vorba de 
obiecte cu dimensiuni 
prea mari I Sau poa
te că tocmai de aceea 
e asa de mic interesul 
comerciantilor 7

necesar, 
prezentă

am văzut 
care vind 
par fumuri 

categoriile, 
săpunuri, 

de produse 
dar de ce 

rolfilme ?

Mlhal IONESCU

Băltoaca și... autobuzele
ciuc pe vreme rece. 
La început am crezut 
că este vorba de o 
„inovație", că rotile se 
simt bine dacă stau 
cîteva minute în apă 
după fiecare cursă. 
M-a lămurit însă un 
șofer. „Dimpotrivă, u- 
nele cauciucuri care se 
încălzesc pe parcurs, 
în contact cu apa se 
lntimplă să si crape" 
— a spus el. Dar. de 
ce este atunci menți
nută această băltoacă, 
care în plus si 
urît 7 Pentru 
lămuresc tot

La marginea cartie
rului „Grigorescu“ din 
Clu j-Napoca. acolo
unde este si capătul a 
nu mai puțin de 5 li
nii de autobuze, exis
tă o băltoacă, ce da
tează de mai multe 
luni. în ea întorc și 
poposesc între curse 
autobuzele. Apa ajun
ge pînă la gentile ro
ților. iar cînd plouă e 
gata-gata să inunde 
interiorul autobuzelor. 
Șoferii nu pot coborî 
să fumeze o țigară. în- 
truclt ar trebui să se 
descalte (vara) sau să 
poarte cizme de cau-

apa nu are «curgere. 
Ciudat: in dreapta
blocuri noi, In stînga 
Si în fată la fel. In 
spate s-a construit a- 
cum 
nouță. Oare construc
torii ori gospodarii o- 
rașului nu au 
soluție pentru 
rea băltii, 
scurgerea el
Somes, care se află 
doar la cîțiva zeci de 
metri ?

o stradă nou-

găsit o 
asana- 
pentru 

tn rîul

miroase 
că. ne 
șoferii.

Al. MUREȘAN 
corespondentul
„Scîntell"

t
-»

Peste cîteva zile își deschide porțile cea de-a 8-a ediție
a Tîrgului de mostre pentru bunuri de consum

PRINCIPIUL DE ORGANIZARE: CONSULTAREA LARGA A PUBLICULUI
Deși meseriașii mai lu

crează încă prin pavilioane, 
iar decoratorii mai caută 
soluții de expunere cît mai 
expresivă și mai atrăgătoa
re a produselor, momentul 
tăierii panglicii inaugurale 
se apropie. Peste cîteva zile, 
cea de a 8-a ediție a Tîrgu
lui de mostre de bunuri de 
consum se va deschide, dind 
posibilitatea publicului să 
constate progresele înregis
trate de ramurile industria
le respective. în ce privește 
transpunerea în viată a pro
gramului privind producția 
si desfacerea bunurilor de 
consum în actualul cincinal, 
să-și spună părerea despre 
calitatea si varietatea expo
natelor.

Mai mult decit la edițiile 
anterioare — paralel cu 
strădania de a oferi vizita
torilor Imaginea concretă a 
căutărilor creatorilor de mo
dele. a realizatorilor pe 
scară industrială, a acestor 
modele — studierea părerii 
publicului, cunoașterea cit 
mai exactă a gusturilor și 
preferințelor acestora sint u- 
nele din trăsăturile distincte 
ale actualei ediții, scopul 
principal al însăși organiză
rii tîrgului. în acest scop 
(în toate județele) s-au con
stituit și consilii ale repre
zentanților consumatorilor 
pentru alegerea și contrac
tarea fondului de marfă. în 
componenta acestor consilii 
intră muncitori din Între
prinderile industriale, gos
podine. oameni de diferite 
virste si categorii socio- 
profesionMle. din mediul 
urban si rural. Circa 150— 
200 de persoane din județe 
Bl 450—500 In Capitală con-

tribute efectiv la selectarea 
produselor ce urmează să 
fie expuse la tîrg. deci in
troduse în fabricație, la mai 
buna orientare a reprezen
tanților comerțului local în 
angajarea fondului de mar
fă. Unii dintre acești repre-

lentă sau generează stocări, 
goluri în aprovizionarea 
cu unele produse etc. ; în 
multe locuri a fost îmbu
nătățită compoziția colecti
vului de merceologi, în 
sensul cooptării unor per
soane cit mai competente,

duse, din cele mai diferite 
categorii, cu cele mai felu
rite întrebuințări.

Spre deosebire de ediții
le anterioare, cînd expona
tele erau prezentate publi
cului grupate pe producă
tori, de data aceasta ele

TIRC DE MOSTRE 
DE BUNURI DE CONSUM
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zentanti vor intra și în co
lectivele județene ce vor 
lua parte la acțiunile de 
contractare ce se vor des
fășura cu ocazia tîrgului.

De adăugat că. la rîndul 
lor. întreprinderile comer
ciale cu ridicata si cu amă
nuntul se pregătesc intens 
în vederea tîrgului. Se con
sultă cu atenție „registrele 
— jurnal de zi" ale 
unităților comerciale, in 
care sint înscrise produse
le cele mai solicitate, dar 
si cele a căror vînzare este

• în pavilioane și standuri se fac 
ultimele pregătiri pentru inau
gurare.

• Consiliile reprezentanților con
sumatorilor - în plină activitate

• O nouă concepție de prezen
tare a exponatelor: pe grupe 
de mărfuri.

cu concepții cît mai moder
ne, mai receptive la cere
rile cumpărătorilor.

Fără a anticipa amănun
tele din care. în definitiv, 
se compune această mare 
acțiune comercială care 
este „Tirgul" — mai ales 
că organizatorii mai pot a- 
duce schimbări si îmbună
tățiri de ultimă oră — pu
tem, totuși, să comunicăm 
cititorilor cîteva informații 
cu privire la concepția 
nouă ce stă la baza expu
nerii zecilor de mii de pro-

sint reunite după destina
ție. Prin acest mod de ex
punere. pe grupe de mărfuri, 
se poate vedea mai limpe
de dacă gama lor este sa
tisfăcătoare, iar comerțul, 
cit si publicul pot judeca, 
prin comparație, exponate
le ootînd, desigur, pentru 
cele mai reușite. în. gene
ral, acest mod nou de pre
zentare asigură o imagine 
cuprinzătoare, de ansamblu, 
asupra producției de bunuri 
cu destinație comună.

De pildă, programul prl-

vind producția si desface
rea articolelor mărunte de 
uz casnic si gospodăresc — 
realizate în unități a- 
partimnd industriei repu
blicane si locale, coopera
ției meșteșugărești si de 
consum — iși găsește con
cretizarea in sectorul spe
cial amenajat în pavilionul 
central ; în pavilioanele 
Z 2, Z 3 și Z 4 vor fi ex
puse acele produse ale in
dustriei de specialitate care 
răspund prevederilor din 
programul privind produc
ția si desfacerea articole
lor electrocasnice ; ulti
mele noutăți din domeniul 
chimiei de uz casnic, al 
cosmeticii vor reflecta stră
daniile întreprinderilor de 
profil pentru realizarea Si 
îmbogățirea gamei acesto
ra ; în pavilionul central, 
un sector aparte va fi re
zervat jucăriilor de tot fe
lul. Vizitatorii vor avea su
ficiente motive de popas 
în sectoarele destinate tex
tilelor, confecțiilor, tricota
jelor si încălțămintei, din 
pavilionul central, în pavi
lioanele unde se vor afla 
mobila, articolele sportive, 
artizanatul, sticlăria etc.

Deși, asa cum spuneam 
mai sus, pregătirile nu s-au 
încheiat, ele sînt, totuși, 
suficient de avansate pen
tru 
nui 
ve 
lor

a crea certitudinile u- 
sir de rezultate ooziti- 
în eforturile creatori- 
de bunuri de larg

consum.

Rodica ȘERBAN
T
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Adunări generale ale reprezentanților oamenilor muncii RAID-ANCHETĂ DE-A LUNGUL DUNĂRII
IN CLIMATUL CRITICII Șl AUTOCRITICII, 

CU COMBATIVITATE Șl SPIRIT CONSTRUCTIV
• „Dacă mașinile nu merg cum trebuie, nu este vina lor, ci a organizării muncii"

• Redresarea situației stă în mîinile propriului colectiv

Adunarea generală a renrezentan- 
tilor oamenilor muncii de la între
prinderea de anvelope ..Danubiana'1 
din Capitală s-a desfășurat intr-un 
moment deosebit de important. în 
care a devenit imperios necesară a- 
doptarea de către întregul colectiv a 
unor măsuri clare, ferme, menite să 
asigure o cotitură in desfășurarea 

'activității productive din acest an. 
Necesitatea unor asemenea măsuri a 
fost impusă de faptul că, în primul 
semestru al acestui an, în afara sar
cinilor de export care au fost riguros 
Îndeplinite si chiar depășite, s-au pro
dus unele rămîneri în urmă în ce pri
vește indicatorii de producție fizică 
Si valorică ai planului.

In aceste condiții era. desigur, ne
cesar ca dezbaterile să fie deosebit de 
aprofundate, responsabile, pătrunse de 
spirit critic si autocritic, permitînd 
dezvăluirea cauzelor neajunsurilor si 
cristalizarea soluțiilor si măsurilor 
pentru ca activitatea de producție 
să reintre pe un făgaș bun. Tonul 
unor asemenea dezbateri a fost dat 
chiar de darea de seamă a consiliu
lui oamenilor muncii, prezentată de 
directorul întreprinderii. îng. Lucian 
Motiu, care a dezvăluit fără mena
jamente lipsurile si neimpiinirile din 
diferitele sectoare. Desigur. între 
cauzele nerealizării producției pla
nificate figurează si oprirea com
pletă a activității întreprinderii 
Pe o perioadă de 10 zile, ca 
urmare a seismului din 4 mar
tie. Dar. pe bună dreptate. în 
dezbateri nu s-a insistat asupra a- 
cestui factor obiectiv. întrucît. așa 
cum au apreciat numeroși vorbi
tori. existau condiții pentru îndepli
nirea sarcinilor de plan, dacă s-ar fi 
acționat la timp si perseverent pen
tru inlăturarea unor neaiunsuri de 
natură subiectivă. O simplă privire 
asupra unor cifre statistice este edi
ficatoare in acest sens : principală 
cauză a nerealizării producției plani
ficate o constituie neindeplinirea sar
cinii de creștere a productivității 
muncii ; si. adîncind analiza, se ob
servă lesne că. în esență, totul a por
nit de la utilizarea necorespunzătoa
re a capacităților de producție. Deci, 
pe bună dreptate, acest aspect a po
larizat discuțiile în adunarea gene
rală.

— Cred că înainte de a da vina pe 
mașini că nu merg cum trebuie este 
necesar să vedem dacă munca este 
bine organizată, astfel incit întreg 
potențialul productiv să fie folosit la 
maximum — a precizat de la bu.n în
ceput operatorul chimist Dumitru 
Stan, de la secția vulcanizare. Tre
buie să o spunem deschis că noi. cei 
din secția finală de ne fluxul tehno

NU NUMAI IRIGAȚIILE, CI Șl MOTOPOMPELE, CISTERNELE
trebuie folosite pentru a asigura apă culturilor

In județul Buzău a 
fost irigată o suprafa
ță mult mai mare de
cît cea prevăzută în 
program — deși sur
sele de apă sînt mai 
reduse decit în alte 
județe. Dar atitea cite 
există, ele sînt utiliza
te gospodărește.

La Vadu Pașii, stația 

de repompare împin
ge prin conducte spre 
lanurile de porumb 
si pe lucerniere cite 
3 500 metri cubi de 
apă pe oră. Cu a- 
jutorul utilajelor gre
le, în albia Buzăului 
s-au excavat 70 000 mc 
de pămint. astfel încit 
apa să poată ajunge la 
sorbul pompelor. Ele

logic. pierdem timp bun de lucru, pe 
de o parte, din cauza neritmicitătii 
în asigurarea anvelopelor crude de 
la secția precedentă si. ne de altă 
parte, datorită lipsei mijloacelor me
canizate de manipulare a anumitor 
tipuri de anvelope. Bunăoară, am 
hotărît cu totii ca pentru re
cuperarea producției nerealizate din 
cauza seismului să lucrăm o dumi
nică pe lună pînă la sfîrșitul anu
lui. Se întîmplă însă adesea că du
minica „consumăm" întregul stoc 
de anvelope crude, iar luni nu mai

la Întreprinderea „danubiana“-bucurești

avem cu ce lucra. Cred că este o lipsă 
de organizare pe care consiliul oa
menilor muncii are datoria să o li
chideze neîntîrziat.

Reluînd această idee, a neritmici
tătii fluxului tehnologic, si alti vor
bitori. ca de pildă, operatorii chi- 
miști Gheorghe Neagu si Teodor 
Bobos, de la secția pregătire semi
fabricate. au subliniat neajunsurile 
existente în secțiile de amestecare și 
de pregătire a semifabricatelor : ex
ploatarea necorespunzătoare a mași
nilor și instalațiilor, insuficienta dis
ciplină în producție, calificarea slabă 
a unor operatori chimiști. carențele 
de spirit organizatoric si gospo
dăresc de care dau dovadă unii 
maiștri și șefi de echipă. Inertia 

. care se manifestă adesea în abor
darea cu curaj a noilor soluții tehnice 
moderne de mecanizare a anumitor 
operații manuale si în repunerea în 
stare de funcționare a utilajelor me
nite să ușureze munca fizică.

Referindu-se la aceste probleme, 
inginerul Petre Oprea a relevat :

— Se remarcă tendința unor mai
ștri. șefi de echipă sau chiar cadre 
de conducere din întreprindere de a 
motiva anumite neajunsuri din 
sectoarele de care răspund dînd vina 
pe slaba calificare sau pe actele de 
indisciplină ale unor muncitori. Dar 
oare, chiar dacă așa ar sta lucrurile, 
nu tocmai ei. ca factori de condu
cere. sînt primii răspunzători de ri
dicarea pregătirii profesionale si de 
munca de educație ? După părerea 
mea. deficienta principală constă în 
faptul că nu se explică întotdeauna 
sarcinile de producție, importanta a- 
cestora.

„O serie de utilaje se defectează 
prea des și apoi sînt imobilizate vre
me îndelungată în reparații, iar a- 
cestea nu sînt întotdeauna cte calita
te corespunzătoare" — a fost o altă 
idee care a revenit ca un laitmotiv

Așa 
funcționează din plin. 
Cit vezi cu ochii, ne 
întinderea cimpiei. tis- 
nesc din aspsrșoare 
jerbe de apă.

Cele mai mari efor
turi s-au depus și se 
depun. în continuare, 
pentru a se iriga cul
turile prin mijloace 
mai simple. La coope
rativa agricolă din Gă- 

în cursul dezbaterilor. Iată, succint, 
cîteva cauze prezentate în luările de 
cuvint :

• „Neasigurarea. pe măsura nece
sităților, a pieselor de schimb din 
import sau de la producători din tară" 
(maistrul Marin Voicu).
• „Calitatea slabă a reparațiilor 

executate de sectorul mecanic" (ope
ratorul chimist Gheorghe Neagu).

• „Sigur că nu avem piese de 
schimb, pentru că nu ne gospodărim 
cum trebuie. Bunăoară, există în stoc 
piese aduse din import care nu sînt 

folosite de mai mult timp. De ase
menea, stocul de piese de schimb 
fabricate în sectorul mecanic a cres
cut de două ori intr-un semestru. 
Deci, comandăm sad producem alte 
piese si nu pe acelea de care este 
nevoie" (Constantin Anghelina, 
contahil-sef al întreprinderii).

• „Nu se respectă întotdeauna 
prescripțiile constructive adecvate 
fiecărui utilaj atunci cînd se fac re
parațiile. Pe de o parte, datorită unei 
gospodăriri necorespunzătoare a me
talului și. pe de altă parte, a inexis
tentei unui laborator de analiză a 
sorturilor de laminate, pentru confec
ționarea anumitor piese, se folosește 
uneori altă marcă de metal decît cea 
indicată" (mecanicul Tănase Ciun
gul.
• „A existat o practică greșită de a 

aduce mecanici din diverse. oărti ale 
tării. în loc să calificăm oameni de 
prin partea locului. Totodată, nimeni 

DIN HOTĂRÎREA ADUNĂRII GENERALE:
• Recuperarea pînă la sfîrșitul anului a restanțelor la produc

ția globală și încadrarea în nivelul planificat de cheltuieli la 1 000 
lei producție-marfă ;

• Depășirea sarcinilor de export cu 4 milioane lei valută :
• încadrarea cu personal mecano-energetic a secției de repara

ții și a secției de pregătire semifabricate ; organizarea activității 
de reparații in două schimburi ;

• Revederea programelor de reparații și de producere a pie
selor de schimb in scopul asigurării bunei funcționări a utila
jelor ;

• Organizarea științifică a activității la fiecare loc de muncă 
și aprovizionarea ritmică, pe bază de grafic, cu materii prime, 
materiale, scule, semifabricate, in vederea eliminării întreruperilor 
la predarea-preluarea schimburilor ;

• întocmirea unui program de elaborare și reexaminare a nor
melor de timp și a tarifelor-acord ; extinderea acordului global.

procedează, gospodărește, oamenii din satele Buzăului
vănești există un sis
tem local de irigații. 
Dar au fost găsi
te și alte mijloace 
pentru a face ca apa 
să ajungă la plantele 
cultivate. Pe o lucer- 
nieră — o adevărată 
ploaie artificială crea
tă cu ajutorul a două 
autovidanje trase de 
tractoare. Lîngă o mo- 

topompă care trimitea 
cu putere ana in cana
lele de irigații a fost 
instalată si o autocis
ternă a pompierilor. 
Printr-un furtun, apa 
ajunge la o distantă de 
260 metri în mijlocul 
lanului de porumb.

Iată-ne si pe un te
ren unde irigarea se 
face pe brazde. Este

nu s-a preocupat cu seriozitate de 
asigurarea sculelor si aparatelor de 
măsurat necesare sectorului meca
nic" (maistrul Nicolae Gugui).

Merită subliniat că vorbitorii nu 
s-au mulțumit să dezvăluie cu curaj 
lipsurile din propriile sectoare de 
muncă, ci au venit cu propuneri con
crete si s-au angajat în numele to
varășilor lor de muncă să le ducă la 
îndeplinire. Bunăoară, inginerii Geor- 
gică Slabu si Ion Culianu. șefii sec
țiilor de asamblare si. respectiv, 
vulcanizare, au comunicat adunării 
hotărîrea colectivelor de muncă ne 
care le conduc de a prelua executarea 
reparațiilor la anumite utilaje. în 
scopul degrevării secției de reparații.

In legătură cu ridicarea calificării 
oamenilor, cu întărirea ordinii si dis
ciplinei la toate, locurile de muncă, 
vorbitorii au fost unanimi în a apre
cia că activitatea de educație. în spe
cial a muncitorilor tineri, trebuie in
tensificată. acordîndu-se maximă a- 
tentie exemplului personal al comu
niștilor. al muncitorilor cu experien
ță. Totodată, s-au făcut și propu
neri de îmbunătățire a condițiilor de 
muncă si de viată ale muncitorilor, 
arătîndu-se că de multe ori unor 
asemenea probleme simple, care cu 
mai mult spirit organizatoric puteau 
fi rezolvate cu forte proprii, consi
liul oamenilor muncii nu Ie-a acor
dat atentia cuvenită.

In esență, dezbaterea deschisă, 
sinceră, responsabilă. în spiritul de
mocrației și combativității muncito
rești, a tuturor problemelor produc
ției a prilejuit relevarea soluțiilor 
de îndreptare a lucrurilor, de recu
perare a restantelor.

Cornellu CÂRLAN

grădina cooperativei a- 
gricole „Libertatea" din 
Săgeata, care ocupă 60 
hectare din cele 550 
nectare amenajate pen
tru irigat. La lucru 
sînt zeci de oameni. 
Unii dintre ei înlătu
rau vegetația de pe 
canale, iar alții, cei 
mai multi, conduceau 
apa pe brazde.

- o primă etapă: de la Drobeta-Turnu Severin la Galați

Cârtește stadiul irigărilor ?
De-a lungul Dunării se află cea mai mănoasă cîm- 

pie a tării. Dar această zonă este și cea mai afectată 
de temperaturile ridicate din timpul verii. întrucît 
Dunărea oferă o importantă sursă de apă. pe baza 
programului de îmbunătățiri funciare adoptat de con
ducerea partidului. în județele limitrofe — de la Dro
beta-Turnu Severin și pînă la vărsarea Dunării in 
Marea Neagră — au fost amenajate mari sisteme de 
irigații, care însumează circa 1 500 000 hectare. Ținind 
seama că în aceste zone deficitul de umiditate din sol

si lipsa precipitațiilor impun cu insistentă irigarea 
fără întrerupere a culturilor, pentru a nu fi afectată 
cu nimic recolta, am solicitat unor activiști de partid 
Si specialiști din cadrul organelor agricole din județele 
limitrofe Dunării (exceptînd pe cele din Dobrogea) să 
relateze despre stadiul irigărilor, măsurile întreprinse 
pentru intensificarea lor și problemele ce trebuie neîn
tîrziat rezolvate, astfel îneît toate sistemele să func
ționeze neîntrerupt, ziua și noaptea. Iată răspunsurile 
primite :

MEHEDINȚI
Constantin Bulugiu. director ge

neral. direcția agricolă : Coman
damentul județean a acționat ferm 
în vederea folosirii la întreaga 
capacitate a sistemelor de irigații 
existente, pentru înlăturarea unor 
defecțiuni la cele date recent în 
funcțiune. Totodată, din sistemele 
existente, apa este condusă și pe te
renurile neamenajate. Cu toate aces
tea. programul de udări din săptă- 
mîna care a trecut nu s-a realizat in
tegral. In prezent se fac irigații pe 
circa 5 000 hectare, urmînd ca după 
15 august să se administreze apa pe 
alte 5 000 ha teren, care urmează să 
se însămînteze în toamnă cu grîu. 
Suprafețele irigate ar putea fi mult 
mai mari, dar in unele sisteme nu 
s-ap încheiat lucrările de amenajare. 
Astfel, in sistemul Crivina—Vînju 
Mare capacitatea pusă în funcțiune 
este de 10 411 hectare, din cele 28 161 
hectare prevăzute. Trustul de con
strucții pentru îmbunătățiri funciare 
Craiova nu și-a onorat obligațiile, 
deși avea termen de punere în func
țiune încă din anul trecut 1976. 
In sistemul Izvoarele—Cujmir. din 
34 707 hectare nu s-a pus nimic in 
funcțiune, deși termenul era la 30 
mai. Mai menționăm că întreprinde
rea de pompe București a livrat u- 
nele pompe care se defectează des 
și. de aceea, stațiile de punere sub 
presiune nu pot lucra la întreaga ca
pacitate, nerealizîndu-se presiunea 
necesară pe rețea. ’

DOLJ
Teodor Dranga. directorul în

treprinderii de exploatare a lucră
rilor de îmbunătățiri funciare : Cam
pania de reparații s-a desfășurat 
mai bine decît in alti ani. Ca urma
re, s-a putut introduce în sisteme 
ana. mai din timp. în intervalul care 
urmează se vor intensifica eforturi
le pentru irigarea suprafețelor pro
gramate si asigurarea calității udă
rilor. Membrii comandamentului ju
dețean pentru irigații sînt repartizați 
pe sistem si răspund de mersul iri
gațiilor. Pentru săptămîna 6—12 au
gust s-au întocmit programe de udări 
pentru suprafața de 61 893 ha, din 
care 29 608 ha cu porumb. Aceasta 
înseamnă un ritm zilnic de 8 811 ha. 
Realizările pe trei zile sînt : 6 au
gust — 9 065 ha. 7 august — 8 998 
ha. 8 august — 9 069 ha. Vom ac

Da, în condiții cli
matice mai grele se 
vede priceperea bunu
lui gospodar ! Si asta 
se vede nu numai la 
legume, ci și la po
rumb si la sfecla de 
zahăr, unde s-a aplicat 
a treia udare.

Ce fac cei care nu 
au nici rîuri. nici 
lacuri ? Caută apa în 

adîncul pămîntului. 
Așa procedează mem
brii cooperativei agri
cole din Costesti. Aici 
au fost făcute nume
roase foraje îneît s-a 
putut amenaja un sis
tem de irigații ne. 550 
hectare. Președintele 
cooperativei, tovarășul 
Marin Ștefani ne spu
nea că astfel se irigă

ționa stăruitor pentru folosirea la 
întreaga capacitate a sistemelor, ast
fel îneît pe toate suprafețele ame
najate plantele să primească la timp 
aoa necesară.

OLT
Gh. Dincă. director adjunct al 

direcției agricole : Ca urmare a 
măsurilor energice luate de coman
damentul județean și de către co
mandamentele comunale, cu sprijinul 
personalului tehnic de la întreprin
derile de exploatare si sistemele de 
irigații, s-a reușit ca să se intre in 
normal în ce privește irigarea cul-

Răspund activiști de partid 
și specialiști din agricultură 

din opt jude(e 
limitrofe Dunării

turilor. Se lucrează zi și noapte în 
două schimburi, astfel incit cu foar
te mici excepții suprafața programa
tă zilnic se realizează. Au fost lua
te măsuri si pentru folosirea altor 
surse de apă, cum ar fi canalele de 
desecare din Balta Potelu,«unde sînt 
posibilități de a se iriga încă 300 hec
tare. De asemenea, s-a utilizat si se 
utilizează în continuare pentru iri
gare apa din canalele de evacuare 
din cadrul sistemului Stoienești.: la 
C.A.P. Stoienești — 150 ha. C.Ă.P. 
Slăveni — 100 hectare. C.A.P. Fieni 
— 50 hectare si altele. O altă mă
sură luată de comandamentul jude
țean : darea în exploatare, înainte 
de termen, a unor suprafețe de a- 
menajări pentru irigații care erau 
nrogramate să fie terminate la 31 
decembrie. La C.A.P. Drăghiceni, bu
năoară, s-au dat în exploatare 390 
hectare.

Efectele acestor măsuri nu au în- 
tîrziat să se arate. Pentru săptămîna 
6—12 august s-au făcut programări 
la capacitatea maximă a sistemelor, 
stabilindu-se să se irige 18 800 ha. 
în primele trei zile ritmul stabilit a 
fost depășit cu 3—400 ha. cele mai 
bune rezultate obtinînd cooperativele 
agricole Slăveni. Gostavătu. Izbiceni. 
Orlea și Giuvărăști.

legumele pe 190 hec
tare și cartofii pe 20 
hectare.

In fotografii : as
pecte din cooperative
le agricole Găvănești, 
Mihăilești, Vadu Pașii, 
„Libertatea" — Să
geata.

Ion HERȚEG

/

TELEORMAN
Marin Nisipașu, secretar al co

mitetului județean de partid : Su
prafața prevăzută a fi irigată 
în ziua de 8 august — 5 396
ha — a fost depășită, ajungîndu-se 
la 5 445 ha. în sistemele locale. însă, 
s-a înregistrat un minus de 44 ha. 
Cauza nerealizării o constituie lipsa 
de apă în unele lacuri de acumulare. 
Concluzia care se desprinde este a- 
ceea că pe ansamblu, mai ales in ul
timele zile, programul de udări a fost 
depășit. îndeosebi in sistemele mari. 
Se lucrează bine si in-unele sisteme 
locale. Astfel. în cooperativele agri
cole Drăgănești Vlasca. ..9 Mai" si 
„7 Noiembrie" — Izvoarele. Nenciu- 
lești. Furculești s.a. se fac udări pe 
mari suprafețe. în sistemele mari, 
rezultate bune au cooperativa agrico
lă Traianu. care a depășit sarcina cu 
11 la sută, cooperativele Seaca — 9 
la sută. Putineiu — 21 la sută. Lunca 
— 22 la sută. Călmătuiu — 24 la sută. 
Voievoda — 12 la sută s.a. Se irigă 
sub nivelul posibilităților in coope
rativele agricole Tr. Măgurele — 91 
la sută. Salcia — 95 la sută. Plopii 
Slăvitești — 95 la sută. Au fost luate 
măsuri pentru ca si în aceste unităti 
să se lucreze mai Intens. Comanda
mentul județean. întrunit în seara zi
lei de 8 august, a analizat activita
tea desfășurată in toate sistemele de 
irigații si a stabilit măsurile necesare 
pentru intensificarea irigării cultu
rilor.

ILFOV
Vasile Berbeci, directorul Între

prinderii de exploatare a lucră
rilor de îmbunătățiri funciare : Se 
desfășoară acțiuni largi pentru ex
tinderea irigațiilor. Astfel. în siste
mul Mostiștea. cu o suprafață de 
21 000 ha, se irigă aproximativ încă 
500 ha cultivate cu' legume si lucerna, 
prin transportul apei ne conducte din 
porțiunile terminale ale canalelor în 
afara perimetrului amenajat. Dar 
sînt și unele neajunsuri. Aproape zil
nic. suprafețele prevăzute a fi irigate 
pe județ silit diminuate datorită de
fecțiunilor ce survin în functionarea 
stațiilor dc punere sub presiune și ne 
rețeaua de canale in sistemul Giur- 
giu-Răsmirești. Au fost formate echi
pa comune de intervenție, alcătuite 
din muncitori specialiști de la T.C.I.F. 
și I.E.L.Î.F.. care acționează operativ 
pentru înlăturarea urgentă a acestor 
defecțiuni. De asemenea. în sistemul 
Berceni-Vidra-Frumusani. două stafii
de pompare din cele patru nu func
ționează de mai multă vreme, din 
cauza unor defecțiuni la celulele pos
turilor de transformare.

IALOMIȚA
Ion Avram, director adjunct al 

direcției agricole județene : Pen
tru săptămîna 6—12 august au 
fost programate să se irige 84 000 ha. 
Intrucit in săptămina trecută nu s-au 
făcut udări pe 13 000 ha din cele pro
gramate, comandamentul județean a 
stabilit măsuri hotărîte pentru inlă
turarea neajunsurilor. Astfel, condu
cerile unităților agricole si specialiș
tii organelor agricole urmăresc ea 
toate motopompele si aripile de uda
re să fie scoase in cîmp si să func
ționeze neîntrerupt, ziua si noaptea. 
Mecanicii de la atelierele S.M.A.. 
I.A.S. și C.A.P. lucrează efectiv la 
motopompe. Comandamentele locale 
au mobilizat pe locuitorii satelor la 
mutarea aripilor de udare. Menționez 
că pentru irigarea unor suprafețe mai 
mari decît cele amenajate s-a hotărit 
să se introducă apă pe rețelele de ca
nale de desecare in incintele îndigui- 
te și desecate din luncile Dunării și 
Ialomitei. Tntimpinăm si unele 
greutăți. Centrele de distribuire a 
produselor petroliere din Fetești și 
Călărași nu asigură cooperativelor 
agricole, in mod ritmic, cantitățile 
de motorină repartizate. Din cauză 
că Trustul de construcții pentru îm
bunătățiri funciare București nu a 
pus in funcțiune la întreaga capaci
tate statia.de pompare de la Făurei. 
cooperativelor agricole Lupșanu, 
Lehliu. Plevna si Radu Negru nu 
li se asigură ană pentru irigarea 
suprafețelor nrogramate.

BRĂILA

Arta sticlei la Dorolioi
încă din primele luni după 

intrarea in producție (vara anu
lui 1973). întreprinderea pentru 
corpuri de iluminat din Dorohoi 
s-a afirmat ca un furnizor de 
produse din sticlă de calitate 
superioară. Ulterior — în luna 
octombrie 1976 — a intrat în 
producție o nouă capacitate, 
profilată îndeosebi pe realizarea 
unor articole din sticlă colorată, 
urmînd ca. în mai puțin de doi 
ani, să se încheie cea de-a treia 
etapă de dezvoltare a întreprin
derii. prin punerea în funcțiune 
a secției de porțelan. Ce pro
duse realizează, în prezent, uni
tatea dorohoiană ? Ne răspunde 
directorul acesteia, economistul 
Gh. Chirilă :

„Producem o gamă variată de 
articole pentru menaj (pahare, 
servicii, vaze, scrumiere, bom
boniere etc.) și articole de ilu
minat (apărători ornamentale) 
atît prin suflare la țeavă, cit și 
cu mașini semiautomate sau 
automate. Acestea, firește, din 
sticlă albă, ca și din sticlă co
lorată. In premieră pe tară ab
solută, unitatea noastră a reali
zat. de curind. abajururi cu o 
structură adincă oină la 18 mm".

De reținut că, dată fiind cali
tatea superioară a articolelor 
produse de întreprinderea doro
hoiană. acestea se bucură de 
o largă apreciere pe piața ex
ternă. principalii parteneri ai 
activității de export fiind R.F.G., 
U.R.S.S., S.U.A. etc. (Silvestri 
Ailenei).

CONSUMURILE UE ENERGIE PUI FI REPUSE SURSTANJIAl - și iată cum
• Rezultate bune, dar și importante rezerve • Direcții de acțiune pentru recuperarea resurselor energetice secun

dare • Un interesant proiect: două milioane de kilowați/oră care curg pe apă vor curge pe cabluri
Din analiza pe primul semestru 

se desprind un șir de rezultate bune : 
chimistii combinatului au reușit să 
economisească aproape 15 000 tone de 
combustibil conventional si circa 15 
milioane kWh energie electrică. 
Punctul de plecare pentru mai buna 
utilizare a combustibililor și ener
giei l-a constituit cunoașterea cu e- 
xactitate a consumurilor reale. In 
lumina prevederilor Legii cu privi
re la măsurile de dezvoltare a bazei

Energie electrică (in procente)
Produsul

Proiect 1975 1976 '
Semestrul I

a.c.

Caprolactamă 100 98.5 89.3 85
Fibra melană 100 81.5 43.7 41
Rețele cord si fibre tehnice 100 58.6 48.7 42
Fire textile 100 52.3 48.4 43

O analiză mai atentă arată că cele 
mai substanțiale reduceri ale consu
murilor de energie electrică s-au ob
ținut la fibra melană. rețele cord și 
fire tehnice, fire textile — reduceri 
cuprinse între 57 și 59 la sută în se
mestrul I a.c.. fată de prevederile 
din proiect. Aceeași evoluție poziti
vă se înregistrează și la consumurile 

energetice și de folosire mai judici
oasă a combustibililor și energiei, au 
fost elaborate bilanțurile energetice, 
am retinut de la inginerul-sef. Flo
rin Buruiană. Pe baza lor au fost, 
stabilite măsuri concrete menite să 
ducă la un consum de energie elec
trică și combustibil cit mai redus, 
comparativ cu realizările de pe plan 
mondial.

Iată evoluția consumurilor speci
fice de energie electrică înregistrate 
la patru produse principale : 

de energie termică. De pildă, consu
murile specifice realizate în primul 
semestru al acestui an la caprolăc- 
tamă si fire textile sînt mai dimi
nuate fată de cele din proiect cu 35 
și. respectiv, 50 la sută.

Care este nivelul acestor consu
muri, comparativ cu rezultatele pe 
plan mondial? La unele produse din 

tabel, consumurile de energie se si
tuează la nivelul acestor rezultate. 
Dar. in același timp, realitatea do
vedește că la alte produse se con
semnează depășiri fată de cele mai 
bune consumuri obținute în alte 
țări. Asemenea depășiri, care nu

Ancheta „Scînteii" 
la Combinatul de fire 

și fibre sintetice 
din Săvineșfi

sint deloc neglijabile, ajung în 
unele situații la peste 30 la 
sută. Calculele sînt semnificati
ve. Practic, pe tona de produs 
la care se înregistrează asemenea 
depășiri ale consumului de energie 
se pierd 800 kg de combustibil con
ventional.

Dacă chimistii combinatului au 
ajuns la o bună cunoaștere a con
sumurilor. aceasta se datorează și 
tehnicii înalte de care dispun — un 
calculator electronic care oferă o 
configurație precisă a tuturor para
metrilor energetici la nivelul princi

palelor utilaje, al fiecărei secții în 
parte. După cum ne spunea res
ponsabilul sectorului de consu
muri energetice. Traian Juncu. în 
urmă cu cîteva luni, de pildă, 
rezultau diferente intre cantita
tea de energie furnizată de cen
tralele termice și aceea care se pri
mea de consumatori. Deci, pe unele 
conducte de transport al agentului 
termic existau pierderi mari. A fost 
declanșată o largă acțiune de îm
bunătățire a izolației termice, pe a- 
ceastă cale obtinîndu-se importante 
economii. Acțiunea continuă. O altă 
măsură constă în raționalizarea con
sumului de apă industrială. care 
aduce anual o economie de 1 312 000 
kWh energie electrică.

Un alt calcul economic arată 
că fiecare tonă de combustibil 
conventional recuperată din re
surse secundare echivalează cu 
circa 750 kg de păcură. La Com
binatul de fire si fibre sintetice Să- 
vinesti se cunoaște bine această echi
valentă și numai in acest an urmează 
să se recupereze peste 20 000 tone 
combustibil conventional. Dar. în 
același timp, colectivul acestei mari 
unităti chimice are încă mari posibi
lități de valorificare a resurselor se
cundare. Iată cîteva dintre ele .si sta
diul în care se află acțiunea de va
lorificare a lor :

• Recuperarea integrală a gazelor 

reziduale combustibile rezultate ca 
deseu la fabricarea acetilenei. Solu
ția de valorificare este de concepție 
proprie si a fost dată de colectivul 
serviciului mecano-energetic. Acum 
se acționează intens pentru aplicarea 
ei in practică. După stadiul lucrări
lor. există posibilitatea pa, peste două 
luni, instalația de recuperare să in
tre în funcțiune și. prin aceasta, să 
se valorifice anual circa 12 000 tone 
combustibil conventional.

• Valorificarea energiei potențiale 
a apei industriale evacuate după uti
lizare pe platforma chimică Săvi- 
nești. Apele industriale — epurate 
chimic și biologic — sînt evacuate 
in canalul hidrocentralelor de. pe 
Bistrița, realizîndu-se la deversare o 
diferență de nivel de 6,5 m. La soli
citarea chimistilor de la Săvinești, 
specialiști de la Institutul de studii 
și proiectări hidroenergetice din. Ca
pitală au efectuat studii și au sta
bilit că energia de cădere a acestor 
ape se poate recupera cu ajutorul 
unui hidroagregat. care poate Pro
duce anual aproape două milioane 
kWh. Cu forte proprii, colectivul 
combinatului efectuează lucrările 
de construire a canalului de aduc- 
tiune. urmînd ca microhidrocentrala 
să fie realizată de constructori și 
montori de specialitate. »

Ion LAZAR

Radu Andarache, prim-vicepre- 
ședinte al consiliului popular ju
dețean : Comandamentul pentru a- 
gricuitură a mobilizat ne numeroși 
locuitori din județul nostru pentru a 
participa la intensificarea irigării 
culturilor în zonele amenajate sau 
pentru a contribui, prin mijloacele 
ce ne stau la indemînă. la irigarea 
culturilor aflate în zone neamena- 
jate. Astfel, pînă în momentul de 
fată am reușit să îndeplinim si să 
depășim programul de irigații plani
ficat pc fiecare zi. ieri realizindu-se 
8 410 ha. Prin diferite lucrări, la care 
a participat populația, s-au irigat 
alte 300 ha. La aceste acțiuni au 
participat peste 22 400 oameni, fo- 
losindu-se peste. 10 750 de utilaje: 
pompe, motopompe. cisterne, auto
cisterne si alte mijloace. . Cu aju
torul lor. numai în. cursul zilei de 
ieri s-au udat 75 230 butuci de vie 
Si peste 8 200 pomi.

GALAȚI
EmanoiI Bujoreanu. inginer-sef 

al întreprinderii de exploatare a 
lucrărilor de Îmbunătățiri funcia
re : Pentru extinderea udărilor s-a 
întărit controlul specialiștilor asupra 
funcționării tuturor instalațiilor afe
rente sistemelor mari, astfel îneît a- 
cestea să lucreze neîntrerupt, fără 
defecțiuni. în sistemele locale s-au 
montat, acolo unde a fost posibil, a- 
gregate suplimentare. Ca forță de 
muncă se folosesc tractoriști si meca
nici. S-a mărit numărul agregatelor 
cu un număr de 30 motopompe de la 
formațiile locale de pompieri. Pentru 
extinderea irigațiilor se folosesc toate 
resursele, inclusiv ana din canalele de 
desecare, puțurile, pîraiele etc.

statia.de
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In lumina Programului de măsuri privind munca ideologică, politică și cultural-educativă

CONSIUU OE EDUCAȚIE POLITICA $1 CULTURA SOCIALISTA - 
între practică si atribuții

Create tn conformitate cu orien
tările Congresului educației politice 
Si al culturii socialiste si hotărî- 
rile Programului de măsuri adoptat 
de Plenara C.C. al P.C.R. din noiem
brie 1976, consiliile de educație po
litică și cultură socialistă au meni
rea de a îndruma, in mod unitar, în
treaga activitate de educare comu
nistă a oamenilor muncii, desfășurată 
de organizațiile de partid, sindicat, 
U.T.C.. de celelalte organisme inves
tite cu răspunderi in acest domeniu.

Urmărind modul in care lsi desfă
șoară munca aceste organisme in jif- 
dețul Caraș-Severin, se cuvin notate 
mai intii cîteva acțiuni initiate de 
comitetul județean, cu scopul de a 
face clar Înțelese atribuțiile consi
liilor, .căile lor specifice de acțiune. 
Astfel, s-a organizat o dezbatere cu 
președinții consiliilor (secretarii de 
partid adjuncti cu problemele de 
propagandă) din întreprinderi, orașe 
și comune, in eadrul căreia s-au 
clarificat asemenea aspecte cum ar 
fi întocmirea planului de muncă, ne
cesitatea antrenării celorlalți factori 
la realizarea acțiunilor consiliului 
etc. Totodată, consiliul județean 'a 
elaborat un bogat material documen
tar menit să sprijine desfășurarea 
principalelor acțiuni pe care și le^au 
propus consiliile din unități.

O deosebită importanță in activi
tatea consiliilor de educație politică 
șl cultură socialistă o are întocmirea 
programelor unitare de acțiune care 
nu Înseamnă, pur și simplu, Însu
marea planurilor de mim că ale celor
lalte organizații. Aceste programe 
trebuie să corespundă cerinței fun
damentale oare se ridică in fața con
siliului, aceea de a coordona în mod 
unitar activitatea politico-educativă 
in vederea îmbogățirii șl diversificării 
acțiunilor, eliminării paralelismelor 
și suprapunerilor, orientării tuturor 
factorilor educaționali către proble
mele esențiale ale colectivelor de 
muncă.

Este Îmbucurător faptul că multe 
consilii și-au conceput programele 
unitare in lumina acestor exigențe. 
De pildă, planurile de muncă ale 
consiliilor de educație politică din

cadrul combinatului siderurgic și 
întreprinderii constructoare de ma
șini — Reșița acoperă o arie largă 
de probleme, cuprind acțiuni ia 
realizarea cărora participă și cele
lalte organizații de masă și obștești. 
Organele și organizațiile de partid 
din cele două unități au luat măsuri 
ca în perioada de vară, consiliile să-și 
concentreze cu prioritate atenția 
asupra acțiunilor menite să asigure 
cunoașterea hotărfrilor Plenarei C.C. 
al P.C.R. din iunie a.c., ale Congre
sului consiliilor oamenilor muncii. 
Consiliile din cele două unități s-au 
preocupat, totodată, intens să con

găzi științifice, consultații, răspun
suri la întrebări, expoziții de carte 
științifică, dezbateri pe marginea 
unor recente apariții editoriale.

Desigur, sfera de activitate a con
siliilor este foarte largă, ea cuprin- 
zind și acțiuni metodice, de răspin- 
dire șl generalizare a experienței 
pozitive. Menționăm în acest sens 
inițiativa consiliului de educație po
litică și cultură socialistă din orașul 
Bocșa de a iniția sub Îndrumarea 
organizației de partid dezbateri și 
schimburi de experiență cu partici
parea tuturor organizațiilor de masă 
și obștești, care să contribuie la

însemnări din județul Caraș-Severin

fere un caracter cit mai sistematic 
acestor acțiuni, să diversifice moda
litățile de popularizare a hotărfrilor 
adoptate, să antreneze un număr cit 
mai mare de specialiști, activiști cu 
experiență, conducători ai locurilor 
de producție în munca da propa
gandă. în aceiași scop, în ambele 
unități, consiliile au inițiat o largă 
acțiune de înnoire a propagandei vi
zuale, de îmbogățire și diversificare 
a ei, corespunzător cerințelor actuale.

Un alt obiectiv urmărit îndeaproa
pe de către cele două consilii pri
vește permanentizarea acțiunilor cul
tural-educative valoroase initiate în 
cadrul Festivalului „Cîntarea Româ
niei". Astfel, în toate secțiile acti
vează brigăzi artistice, grupuri care 
prezintă montaje literare, iar la ni
velul Întreprinderilor — formații de 
muzică populară și ușoară, fanfară 
etc.

în același timp, consiliile au ur
mărit intensificarea activității educa
tive într-o seamă de domenii care 
pină acum au reținut într-o mică 
măsură atenția organizațiilor de 
masă si obștești. Este cazul, de pildă, 
al activității de educație ateist-ștlin- 
tifică. unde cele două consilii au ini
țiat un complex de acțiuni — bri-

popularizarea celor mai bune metode 
de muncă, a căilor specifice de ac
țiune, într-o serie de domenii ale 
muncii politico-educative, cum sînt : 
educarea comunistă a tinerilor, pro
paganda tehnică, activitatea de edu
cație ateist-științifică etc.

în timpul relativ scurt care a tre
cut de la înființarea consiliilor, nu 
au fost clarificate încă toate proble
mele care privesc stilul și metodele 
de lucru, atribuțiile acestor organis
me. Așa, bunăoară, în anumite cazuri, 
răspunderea privind îndrumarea uni
tară a activității a fost înțeleasă ca 
o substituire a atribuțiilor efective 
ce revin organizațiilor de sindicat, 
U.T.C. etc. Elocventă în această pri
vință este situația lntîlnită la Bocșa. 
Aici, președintele consiliului a elabo
rat un plan de muncă după care a 
chemat reprezentanții celorlalte or
ganizații si le-a comunicat ce au de 
făcut în perioada următoare. Este 
limpede că în acest caz avem de-a 
face cu o depășire a atribuțiilor ce 
revin consiliului, cu o încălcare a 
normelor statutare care prevăd drep
tul fiecărei organizații de a-și con
cepe activitatea în funcție de pro
blemele și sarcinile specifice ce-i 
revin, de particularitățile categoriilor

t V
PROGRAMUL I

9,00 Teleșcoalft
10,00 Spectacol TV t „Meșterul Manole"
11,15 Tribuna TV : Clasa eroică
11,45 Telex
11,50 închiderea programului
16,00 Telex
16,05 Teleșcoală
16.35 Cura de limba germană
17,05 Atenție la... neatenție 1 Jurnal de 

protecție a muncii
17.35 Din țările socialiste
17,35 Sub steagul libertății — uniți prin 

vis șl fapte. 'Spectacol muzlcal-

Uterar pe scena Palatului Culturii 
din Arad

18,05 Telecronica pentru pionieri
18.30 Noi, femeile !
19,00 Festivalul de folclor al țărilor 

balcanice. Selecțluni din spectaco
lul susținut de ansamblul grec pe 
scena Teatrului de vară din Ma
maia

19.20 1001 de seri
19,31) Telejurnal
19,50 Hotărirlle congresului — program 

de acțiune !
20,00 România sub semnul lui August 

biruitor
20.30 Teleclnemateca. Ciclul „Ecranizări 

— mari actori". „Moș Gorlot". 
Premieră pe țară. Producție a stu
diourilor franceze. în distribuție : 
Charles Vanei, Bruno Garcln, 
Roger Jaquet, Monique Nevers, 
Ella Clermont, Nadine Alart Re
gia : Guy Jorră

83.30 Telejurnal
32.30 închiderea programului

PROGRAMUL, H
19.50 Agenda cultural* a Capitalei. Ma

nifestări în inttmplnarea zilei de 
23 August

30.20 ,.Mlndru-l portul românesc*. Me
lodii populare

20.50 Eminesciana. Din lirica de dragos
te a lui MUial Eminescu

31,11 Telex
21.20 Documentarul românesc
31,40 Bijuterii muzicale. Capodopere ale 

genului muzical cameral : Sonata 
pentru vioară șl pian de Cesar 
Franck. Interpretează : Angela 
Gavrilă-Dleterle șl Albert Guttman 

13,10 Pagini de umor : Noi aventuri in 
epoca do piatră

23.30 închiderea programului

de oameni pe care Ie cuprind. O 
astfel de practică conduce nu la îm
bogățirea activității politico-educati
ve. ci la sărăcirea ei. nu la stimula
rea inițiativei, ci la îngustarea eh

în alte cazuri, planurile de acti
vitate ale unor consilii prevăd aproa
pe în exclusivitate acțiuni de con
trol asupra muncii diferitelor orga
nizații. Consiliul de educație din co
muna Berzovia, de pildă, iși pro
pune să realizeze în această vară 
numai acțiuni de control. Desigur, 
controlul este implicat în acțiunea 
de coordonare ce trebuie să o exer
cite consiliul. în nici un caz. activi
tatea acestui organism nu se poate 
reduce doar la control. Dimpotrivă, 
accentul, ponderea principală a 
muncii trebuie s-o formeze îndru
marea unitară, inițierea de acțiuni 
proprii, antrenarea organizațiilor la 
realizarea acestora.

Reține atenția și modul defectuos, 
Ineficient în care unele consilii con
cep analiza activității desfășurate în 
diferite domenii. De pildă, la combi
natul siderurgic, consiliul a analizat 
activitatea în domeniul creației teh
nice — problemă tn legătură cu care 
consiliul are răspunderi importante. 
Cum a decurs însă această analiză 7 
Materialul — Întocmit de către pre
ședintele comisiei tehnicienilor și in
ginerilor — menționează cîteva as
pecte pozitive, dar nu face referiri 
consistente la munca organizației de 
sindicat, U.T.C. șl a comisiei în a- 
ceastă direcție, nu ridică nici o pro
blemă, nu face nici o propunere. în 
discuțiile care au urmat, vorbitorii 
au arătat că, de pildă, la nivelul sec
țiilor se fac numeroase propuneri, dar 
ele nu sînt discutate și luate în con
siderație, că specialiștii nu dispun de 
cărți tehnice care să prezinte noută
țile ,Ja zi“ etc. Ce s-a întreprins pe 
baza acestor observații critice 7

— Practic, nimic — ne răspunde 
președintele consiliului, tovarășul 
Gheorghe Oprea. Iată cum o analiză 
care trebuia să marcheze o îmbună
tățire efectivă a activității educative 
în sprijinul creației științifice s-a 
transformat într-o ședință formală, 
fără vreo înrîurire efectivă asupra 
muncii.

Investigațiile noastre au evidențiat 
că în cele mal multe cazuri consiliile 
da educație politică și cultură so
cialistă s-au constituit ca o prezență 
activă în viata unităților economico- 
sociale de pe raza județului, contri
buind la dinamizarea și diversifica
rea- activității politico-educative, la 
stimularea inițiativei factorilor edu
caționali. Este de datoria organelor 
si organizațiilor de partid să ana
lizeze periodic activitatea consiliilor, 
să contribuie la îmbunătățirea sti
lului si metodelor lor de muncă, pen
tru a spori aportul acestor organis
me la coordonarea forțelor si mij
loacelor educative, la orientarea lor 
în direcția soluționării sarcinilor con-, 
crete.

Paul DOBRESCU

Căminul cultural din comuna Gropenl, ludețul Brdlla

Coruri țărănești 
din vechi vetre folclorice

De la Satu Mare la Baia 
Mare, șoseaua șerpuiește 
la dreapta Someșului. Este 
palma de tară care se nu
mește Cîmpia Someșului și 
iși face drum lăsind deo
parte Culmea Făgetului și 
mai apoi, în cealaltă, mun
ții din Tara Oașului. Mun
ții Gutîiului. Satu Mare... 
Roșior, Ardusat, Hideaga...

Roșior. în comuna de 
harnici gospodari sînt 100 
de coriști și cu șapte ani în 
urmă au sărbătorit 100 de 
ani de la înființarea coru
lui.

— Eu sînt cel mai bătrîn, 
ne spune Sima Vasile. Am 
73 de ani. Urmează Nicoa- 
ră Vasile — 63 de ani, 
apoi Manța Vasile. Bran 
Andrei, Roateș Vasile. Dra- 
goș Gheorghe. Să le nu
miți și pe Dragoș Maria 
— solistă, Roateș Serena, 
Roateș Maria, Manta Zita... 
Toți sîntem cooperatori, 
iar pe dirijorul nostru cred 
că-1 cunoașteți. îl cheamă 
Petrică Vacarciuc si locu
iește in Satu Mare.

CORUL ȚĂRĂNESC AL 
CĂMINULUI CULTURAL 
ROȘIOR — SATU MARE, 
formație distinsă cu . Pre
miul al II-lea în Festiva
lul „Cîntarea României". 
De ani de zile, oame
nii se lntîlnesc în fie
care săptămînă. de cîte 
două-trei ori. la școala ge
nerală. își reazemă de 
poartă sapa, coasa. își spa
lă mlinile, își limpezesc 
fata cu apa fîntînii ca să 
alunge oboseala unei zile 
de lucru și încep repeti
țiile.

— A scris pentru noi șl 
Gheorghe Dumitrescu; cîn- 
tecul se numește „Cetatea 
Sătmarului". Si Liviu Bor- 
lan ne-a compus. „Am fost 
și-om sî“.

— Dacă ar fi să susțineți 
un concert, cite piese atț 
putea prezenta 7

— Vreo 27, așa. fără re
petiție. Acum învățăm 
două coruri noi, pentru 
ziua de 23 August.

— înțeleg că totul mer
ge perfect aici, la Roșior.

Dirijorul este un om in
struit. aveți repertoriu, 
sînteti premiati... Dar ti
nerii vin la repetiție 7

— Vedeți, noi. cei apro
piat! de vîrsta lui Sima 
Vasile, venim, dar nu prea 
avem înțelegere la cei ti
neri. Ei lipsesc si nu-i bine 
deloc., E drept că multi 
sint navetiști, că nu prea 
stau prin sat, dar poate tot 
ar trebui să-și găsească o 
cale si spre școala genera
lă, spre sala unde repetăm.

Cale spre școală. spre 
muzică. Se adună sute de 
coase, de furci și de sape 
în grădina școlii cind ei

castelului, drept pe malul 
Someșului, printre mără
cini si bălti ; voia liniște ! 
Bătrinii își aduc aminte că 
primul învățător care a ve
nit s-a numit Alexandru 
Anderco și cunoștea mul
te, multe cîntece. Si, deși 
foarte săraci, oamenii au 
pus ban lingă ban, să-și 
cumpere un hannoniu și o 
vioară.. Pe la 1898 au fă
cut tor. După 1900 — se 
spune într-o monografie, 
oamenii au pornit să cînte 
pentru sătenii din comu
nele învecinate, să se în
treacă cu alte coruri țără
nești.

Despre activitatea artiștilor amatori 
din Roșior, Ardusat și Hideaga

repetă. Au numărat cînte- 
cele pe care le știu, au 
vorbit despre dirijorul lor, 
despre cum vor convinge 
tinerii să vină la cor. To
tul legat de muzică, de an
samblul coral, pentru că 
face parte din viata lor. 
Așa cum string roadele po
milor. sau se bucură de re
colta lanurilor, sau tin 
piept unei ierni prea fri
guroase ; așa cum îl săr
bătoresc pe cel ce și-a ri
dicat casă nouă șl-i laudă 
iscusința cu care a îmbi
nat motivul decorativ, adi
că jocul plăcilor ceramice. 
Așa cum se sfătuiesc cu 
totil, pentru ca lucrurile 
să meargă. în comună, cit 
mai bine.

CORUL CĂMINULUI 
CULTURAL DIN ARDU
SAT — MARAMUREȘ. Ar- 
dusădanii. adică locuitorii 
Ardusatulul, spun că ei 
știu din bătrîni că pe aco
lo iobagii, cu secole în ur
mă. l-au ascuns pe Pintea 
Viteazul. Că înainte de 
1900 exista un grof, tare 
bogat, care avea un castel 
pe un virf de deal. Si, în
tr-o noapte, a gonit tot sa
tul, adică pe cel ce trăiau 
în cocioabele din' jurul

— Cel mai bine este să 
vedeți sala unde repetăm 
— ne invită Onea Octavian 
de la comitetul comunal 
de partid. Putetl număra 
diplomele — vreo 20, me
daliile — tot atîtea. Sîntem 
de patru ori laureati pe 
țară la concursuri de ama
tori. iar acum am obtinut 
premiul III în „Cîntarea 
României". Am fost si în 
Polonia, la Miedzroy, și în 
Italia, la Gorizia. Si să 
Stiti că avem și tineri în 
ansamblu: Rața Florîca, 
Span Simonica. Crainic 
Dorina, care vin alături de 
cei mal vechi coriști : Gh. 
Laura. Ioan Chiș, Aurel 
Mureș an.

Sînt în acest cor 80 de 
țărani cooperatori. Oameni 
harnici care Iubesc ctntecul 
și munca. Lasă stnaița la 
ușă și -intră „la probă", 
cum se apune pe alct Mulțl 
direct de la lucru, seara pe 
la 8. Au studiat ani de-a 
rindul cu prof. Valentin 
Băintan, acum îl au ca di
rijor pe compozitorul Li
viu Borlan.

— Și noi sîntem Invitați 
la „Hora de la Prislop", 
sărbătoarea populară ma
ramureșeană de la mijlo

cul lunii august. Deci ne 
pregătim.

CORUL ȚĂRANILOR 
DIN IIIDEAGA. E drept, 
Hideaga este o comună de 
numai 640 de locuitori. Dar 
oamenii de aici, toti. ță
rani cooperatori, au reușit 
să înființeze, cu opt ani în x 
urmă, un ansamblu de a- 
proape 100 de coriști. Și, 
avîndu-1 dirijor pe loan 
Săcăleanu. au obținut, un 
an mai tirziu de la 
înființare. Trofeul „Ion 
Vidu“, apoi premiul I la 
concursul „Ciprian Porum- 
bescu". de la Suceava, tot 
premiul I la Pitești, la un 
alt concurs destinat caru
rilor de amatori. Este tn
tradiția acelor locuri. ca
oamenii să se adune lao
laltă. să învețe a cînta. Și
locuitorii din Hideaga au 
arătat dorința sinceră de 
a învăța arta ctatulul.

— Așa-i — ne spune un 
sătean ; avem multe di
plome. avem șl o medalie. 
Am repetat cu prof. Săcă
leanu si cîte șase ore, în 
fiecare zi, pină la miez de 
noapte. Mai ales înaintea 
vreunei sărbători sau în
treceri, așa cum a fost cea 
mare: „Cîntarea Româ
niei" !

Corul din Hideaga este 
o formație tînără ; nu are 
100 de ani de la înființare, 
dar are 100 de coriști, oa
meni cu tot sufletul pen
tru muzică. Este recunos
cut ca foarte bun.

— Pentru „Cîntarea Ro
mâniei" am adăugat celor 
38 de cîntece pe care le 
aveam în repertoriu, trei 
cîntece nemaidlntate ptnă 
acum. Vrem să notați, dacă 
e posibil, și o părere 
de-a noastră. Noi credem 
că dacă un județ nu are 
un cor bun nu trebuie să 
trimită cu orice chip. în 
concurs, un ansamblu, doar 
pentru a fi prezent. Iar 
dacă alt județ are 3—4 co
ruri bune, să fie lăsate toa
te să ajungă la capătul 
competiției 1
Smaranda OȚTANU

LA DROBETA—TURNU SEVERIN-

Constructori de școli... corigenți
Peste numai o lună 

— mai exact la 15 sep
tembrie — școlile își 
vor redeschide porțile 
pentru un nou an de 
studiu. în multe locuri 
elevii vor începe acti
vitatea în localuri noi, 
spațioase, dotate cu 
tot ce este necesar 
pentru buna desfășu
rare a procesului in- 
structiv-educativ. Nu
meroase asemenea lo
caluri noi sînt, de pe a- 
cum, gata sau se află în 
stadiul final de exe
cuție, constructorii lu- 
crind în ritm intens 
pentru a-si onora an
gajamentul de a da în 
funcțiune, la termenul 
planificat, școlile ne 
care le clădesc. Nu 
tot astfel stau lucru
rile la construcția 
noului Liceu de... con
strucții din Drobeta- 
Tumu Severin, o clă
dire cu 18 săli de cla
să. care are ca termen 
de realizare 1 septem
brie. „Filmul" unei 
zile de lucru oe acest 
șantier relevă un ritm 
de muncă nesatisfăcă
tor. cate periclitează 
realizarea la termen a 
clădirii. Iată-1 :

...La ora 8. pe șan
tier se află, de regu
lă, grupe de elevi care 
dau o mină de ajutor 
La înălțarea propriei 
școli si. totodată, fac 
primii pași In însu
șirea viitoarei lor me- 
serii de constructori.

...Pe la ora 9—9,30 
apar si constructori de 
la întreprinderea ju
dețeană de constructii- 
montaj Mehedinți. Nu 
urea multi, doar vreo 
2—3. Ca si cum trebu
rile pe șantier ar mer
ge strună, iar timp ar 
fi berechet

In Imagine, un Instantaneu, cum nu am fl dorit 
sd înfâțișâm, de pe șantierele noilor construcții 
școlare (la Liceul de construcții din Drobeta- 

Turnu Severin)

...Iar pe la ora prîn- 
zului, fiecare se în
dreaptă liniștit spre 
casă, deși nu se poa
te spune că a lucrat 
cu prea mult spor.

Este, evident, cazul 
ca forurile locale de 
partid, consiliul popu
lar județean să anali
zeze situația de pe 
șantierul Liceului de 
construcții din Drobe- 
ta-Turnu Severin si să

ia operativ măsuri 
pentru recuperarea ră- 
mînerii in urmă a lu
crărilor. Deschiderea 
noului an școlar se a- 
propie. iar elevilor 
trebuie să li se asigu
re condiții corespunză
toare de învățătură, de 
pregătire pentru mun
că și viată.
VirgiUu TATARU 
corespondentul 
„Scînteii"

După ce și-a constituii 
pină acum o legitimă no
torietate de poet, eseist și 
dramaturg, autorul Poeme
lor si al lui Iona se în
cearcă. de data aceasta, in 
genul romanului, ambitio- 
nînd. se vede limpede, să 
dobindească statutul de 
scriitor complet sau total. 
O asemenea năzuință ni 
se pare cu totul îndreptă
țită în cazul autorilor do
tați cu „demonul scrisu
lui". cum este Marin So- 
rescu. căci delimitarea 
prea strictă între genuri 
si specii, urmare, credem, 
a exceselor didacticiste ale 
scolii, nu corespunde, de 
obicei, realităților vocației 
literare caracterizate mai 
degrabă prin unitatea de 
viziune si de timbru spe
cific decît prin comparti
mentare. Iar unitatea de 
viziune si specificul vo
cii artistului pot fi ilus
trate în mod firesc prin 
Întregul repertoriu de ge
nuri si specii. Specializa
rea nu este atît o probă a 
incapacității scriitorilor de 
a aborda celelalte genuri, 
cit o problemă de opțiune 
ori de rutină. Nu trebuie 
prin urmare să ne sur
prindă ipostaza de proza
tor a unui poet ori a unui 
critic sau dramaturg, lite
ratura lumii, ca si litera
tura română oferă exem
ple prea numeroase pri
vind transferul de preo
cupări si numai inertia 
noastră, ca cititori care am 
aranja deja pe scriitori în 
categorii fixe, poate să ge
nereze surpriza ori scepti
cismul în fata faptelor care 
sparg tiparele.

care a mesajului. Și. ant.i- 
cipinxL vom spune că ro
manul lui Marin Sorescu 
confirmă, cu abundența de 
probe pe care dimensiu
nile speciei o presupune, 
imaginea de pină acum a 
scriitorului. oferindu-ne, 
în plus, o mare încredere 
în energia si disponibilită
țile proteice ale talentului 
șău indiscutabil. în mod 
aproape automat. cind 
după o activitate de, circa 
două decenii, un. poet și

nuim un. alterego al auto
rului, ni se pare o pro
bă între altele prin ipos
taza. atît de caracteris
tică și altor personaje, un 
fel de Cănută om sucit : 
„Unde s-a mai pomenit 
asta în viața lui, să facă 
chiar ce-i place 7 Ba, dacă 
ar fi s-o luăm logic, me
todic, toată viața fusese 
taman pe dos : exact ce 
nu-i place. Mincase ce-i 
producea greață și-i Întor
cea stomacul pe dos... se

în stele... Așa e la început". 
Sînt insă eroii cărții niște 
lucizi, niște judecători ri
guroși ai existentei 7 Iată 
o întrebare la care, cău- 
tind răspunsul, intrăm și 
în dezbaterea romanului „în 
sine". Aproape toate per
sonajele sint, mai Înainte 
de toate, tineri, iar tinere
țea presupune o inevitabi
lă doză de naivitate, lipsă 
de experiență, elanuri ne
supravegheate, ceea ce este 
de natură să creeze, în

Marin SORESCU

„Trei dinți din față"

cinema
• Dragoste, mare e puterea ta !: 
CENTRAL — 9,15: 11.30; 13.30; 16-- 
18; 20.
• Străina : SALA PALATULUI 
— 20. LUCEAFĂRUL — 9; 12: 16-, 
19, la grădină — 20. FAVORIT — 
9,15: 12,15; 16,15; 19.15. SCALA - 
9.30; 12.45; 16: 19.15, GRADINA 
DINAMO — 20.15.

< întoarcere ttrzie t EFORIE — 
9; 11.15; 13.30; 16; 18,15: 20.30.
• Cuibul salamandrelor — 9;
11.15; 13.30; 15,45. Prin cenușa Im
periului — 18; 20 : TIMPURI NOI.
• Lumea animalelor — 9.30: 11,15: 
13.15. Alice nu mai locuiește aici
— 15; 17.30: 20 : DOINA.
a Pintea : VICTORIA — 9: 11,15: 
13.30; 15.45; 18: 20.15.
• Omul liniștit : PATRIA — 9; 
12.30; 16; 19,30, MODERN — 8,45; 
11.30; 14,15; 17; 19.45, la grădină
— 20,15. FESTIVAL — 8,45: 11,30; 
14,15; 17; 19,45, GRADINA CAPI
TOL — 20.
• Robin Hood junior ■ FERO

Evident. prima tentatie 
care ne încearcă este aceea 
de a raporta ultima carte 
a autorului la ansamblul 
operei sale de pină acum, 
de a stabili măsura conti
nuității viziunii si expre
siei si, nu in ultimă in
stanță. a problematicii și 
a universului de idei, 
eventual devierea ori de
vansarea preocupărilor, a
modalităților de comuni

un dramaturg publică un 
roman, citim această carte 
nu numai în sine, ci și cu 
scopul de a descifra de
mersul poetic ori drama
turgie. mal ales pentru că, 
se știe, aceste specii folo
sesc adeseori un limbaj 
mai eliptic, mai esentiali- 
zat. uneori dificil, iar ro
manul ar putea comite un 
fel de divulgare a meca
nismului poetic si de re
constituire a unor trepte 
si verigi, mai degrabă con
fidențiale ; in fine, căutăm 
In roman ceea ce se chea
mă „tema autorului"., căci 
Ispita confesiunilor si a 
autobiografiei, evident spi
rituale. e de multe ori 
irepresibilă. pe. spațiul su
telor de pagini, chiar dacă 
se face prin mijlocire^ al
tor personaje si se proce
dează „epic", „obiectiv". 
O asemenea divulgare a 
temei autorului sub latura 
spirituală, o repetăm, ni 
se pare a fi descifrat si în 
TREI DINȚI DIN FAȚA. 
Portretul tinărului gazetar 
Tudor Frătilă. în care bă-

pllmbase pe unde n-avuse- 
se chef, discutase cu oa
meni care-1 urau și-i vînau 
cuvintele, le așteptau ca 
pe niște alice pe care vină- 
torii economi le scot din 
căprioarele ucise, pentru a 
le folosi din nou. Cuvinte
le lui erau folosite din nou 
împotriva sa. Un singur 
lucru făcuse el după pof
ta inimii — gîndise — și 
tocmai de-aici i s-au tras 
toate". Apare înclinația 
spre demitizare a realită
ții, altfel spus, de adoptare 
a unei atitudini raționale, 
lucide, pe calea ridiculi
zării subtile a habitudini
lor și reflexelor, cale așa 
de specifică poetului și dra
maturgului : „Așa sînt toți 
la început, superinteresan- 
tisimi, niște „enigme ne’s- 
plicate", ciudățeniile pă- 
mîntului, munți de calități, 
piscuri de caracter. Da. da, 
umplut cu calități, tocate 
mărunt, ca să încapă cit 
mai multe. Ardei umpluți 
cu uraniu, guști un pic și 
ti se pare că iei foc, te faci 
avion cu reacție, te aruncă

egală măsură, euforie și 
traume sufletești. Titlul 
romanului este simbolic. 
Infirmitatea de care suferă 
personajele principale, pier
derea „dinților din față", 
sugerează ceva din tocirea 
avîntului pur și juvenil. 
Autorul încearcă să facă 
și procesul unei epoci 
dintre cele mai complexe 
și, în același timp, mai 
captivante : de pe pozițiile 
raționalismului construc
tiv ce caracterizează noul 
suflu al revoluției socia
liste. „Nu trebuie să ne 
străduim să inventăm duș
mani, să ne facem duș
mani cu forța, ori să-1 cău
tăm cu luminarea. Eu în
țeleg lupta deschis : com
batem toți pentru niște i- 
del, dar nu ne lichidăm în
tre noi", spune tinărul 
sculptor Val Tomiță, un 
entuziast și un spirit con
structiv. Iar Tudor, gaze
tarul, exprimă următoarea 
convingere : „Cred, sint 
ferm convins... că genera
ția noastră, care n-a prins 
decît un sfîrc din suflul

acela, suficient totuși să ne 
facă mai înțelepți și chiar 
să ne dea îndreptățirea de 
a zice că ne-am călit, va 
fi cea care va reînnoda fi
rul cu tradiția... va reașeza 
lucrurile și le va duce mai 
departe... Unii au și început 
să se afirme". Generozi
tatea. altruismul persona
jelor principale din ro
man, calități dobindite in 
epoca pe care o parcurg, 
constituie o garanție că 
vremurile ce vin vor căpă
ta lumina și puritatea mo
rală după care tînjesc oa
menii : același Tudor Fră
tilă la care ne-am mai re
ferit, fiu de țăran, e trau
matizat de cearta pentru 
„moșie" dintre doi consă
teni. care s-a încheiat c-o 
lovitură de resteu in moa
lele capului unuia dintre 
ei : „important era faptul 
că Tudor, de la natură mai 
pirpiriu, se întorsese acasă 
c-o durere de cap cumpli
tă. Durerea ăluia. Parcă 
pe el îl lovise". Momente 
în acest sens semnificative 
întilnim si la alti tineri, 
precum fragilul Mitache 
Stanciu. poetul, ziaristul 
Adrian Ploscaru S.a.

Caracterul de „roman 1- 
ronic" ce s-a atribuit cărții 
poate fi și o aparentă, căci 
se poate demonstra, la fel 
de elocvent, că TREI DINȚI 
DIN FAȚĂ este un roman 
sentimental ori, cu sigu
ranță, un roman moralist, 
în sensul clasic. Unda de 
ironie, așa de caracteristică 
scrisului lui Marin Sores
cu, Iși are sorgintea în vi
ziunea detașată, de sus, dar 
niciodată indiferentă a au
torului. care mai Intîi își 
apropie lumea pe care o 
zugrăvește și după aceea, 
ca un adevărat părinte al 
ei. Isi îngăduie s-o mustre, 
spre a o feri de boala ilu
ziilor ce se pot rata. Ironia 
lui Marin Sorescu trece, 
mai Intîi, printr-o baie de 
sentimente.

PomplUu MĂRGEA

Vacanfe scurte, 
reconfortante

Vacarmul orașelor, al oricărei lo
calități mai aglomerate îi îndeam
nă pe oameni să-si găsească liniș
tea in mijlocul naturii. Iar tara 
noastră a fost hărăzită cu munți, 
dealuri, cu numeroase locuri pito
rești. unde oricine șe simte minu
nat. unde se poate odihni. între
prinderea de turism, hoteluri si 
restaurante București oferă nume
roase posibilități ca oricine să ajun
gă în locul preferat, să petreacă 
scurte vacante reconfortante. Stu
diind programul acestor vacante 
pot fi reținute cîteva ca deosebit de 
atractive, iar costul lor — foarte 
accesibil.

Cu trenul se organizează excursii 
de 6 zile in perioada 21—26 august 
în următoarele stațiuni balneocli- 
matice și alte localități turistice : 
Piatra Mare — 428 lei de persoană; 
Lacu Roșu — 524 lei ; Scropoasa — 
528 lei ; Cheia-Căsute — 483 lei : 
Vadul Cerbului — 598 lei ; Izvorul 
Rece — 563 lei.

Drumeții în frumoșii noștri 
munți: masivul Făgăraș (18—27 au
gust) — 650 lei de persoană : masi
vul Retezat (21—29 august) — 550 
lei; masivul Ceahlău (21—27 august)
— 475 lei.

Excursii de o zi (în 23 si 24 au
gust) pe ruta : București — Con
stanta si retur — 80 lei de persoa
nă ; București — Predeal si retur
— 38 lei ; București — Slănic-Pra- 
hova și retur — 32 lei.

Cu autocarul: — cîteva zile tn : 
nordul Moldovei (23—28 august) — 
932 lei de persoană ; Maramureș 
(18—23 august) — 967 lei ; „marile 
trecători" (21—28 august) — 1 326 
lei ; turul țării (21—28 august) 1 326 
lei : Delta Dunării (20—24 august)
— 626 lei. De asemenea, se organi
zează excursii de o zi pe următoa
rele trasee : București — Pitești
— Rucăr — Bran — Valea Prahovei 
(23 august) — 106 lei de persoană ; 
București — Cheia — Săcele — 
Brașov — Valea Prahovei (23 și 24 
august) — 99 lei ; București — Vă
leni — Cheia (23 și 24 august) — 81 
lei : București — Predeal — Poiana 
Brasov (23 și 24 august) 99 lei : 
București — Curtea de Argeș (23 si 
24 august) 99 lei.

Iată, așadar, o varietate de trasee 
dintre cele mai plăcute. Filialele 
întreprinderii de turism, hoteluri si 
restaurante București fac zilnic în
scrieri. între orele 8 si 20 (dumini
ca 8—13) la sediile din bulevardul 
Republicii nr. 4 și 68. Calea Grivitei 
nr. 140 si Calea Dorobanți nr. 1—7.

VIAR — 8,45: 10,30: 12,30; 14,301 
16,30; 18,30; 20,30.
• Frații mei, păsări călătoare : 
EXCELSIOR — 9: 11,15: 13.30; ’6; 
18,15; 20,15. MELODIA — 9: 11,15; 
13.30: 16: 18,15; 20,30. GLORIA — 
9; 11,15; 13,30; 15.45; 18: 20,15.
• Inspectorul șl fantoma : BU- 
ZEȘTI — 9; 11,15; 13.30; 16: 18,15;
20.15, la grădină — 20, ARTA — 9; 
11,15; 13.30; 15,45; 18; 20.
• Rocky : GRIVITA — 9: 11,30; 
13,45; 16; 18,15; 20.30. AURORA — 
9; 11,30; 14; 17; 19.30, la grădină 
— 20, TOMis — 9; 11.30: 14; 17;
19.15, Ia grădină — 90,15.

• Pentru clțlva dolari tn plus — 
9,45; 11,45, Călătorie cu mătușa 
mea — 14, în orașul „S“ — 16,15, 
Gervatse — 18,30; 20,30 : CINEMA
TECA.
• Premiera : GRADINA UNIREA 
— 20,15.
• Acești vecini „minunați" : GIU- 
LEȘTI — 15,30; 17,45; 20. MIORI
ȚA — 9; 11; 13,15; 15,30: 17.45; 20.
• Ultima noapte a singurătății : 
GIULEȘTI — 9; 11; 13.15.
• Timidul : FLAMURA — 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20.15, VOLGA — 
9; 11,15; 13,30; 15,45: 18; 20,15,
GRADINA PARC-HOTEL — 20,15.

• Desene animate t FLAMURA 
— 9.
• Comedie mută >77 t BUCEGI — 
9; 11; 13; 15,30; 17,30; 19,30, la gră
dină — 20,15, GRĂDINA FESTI
VAL — 20.
• Locotenentul McQ tn acțiune : 
LIRA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15.
• Anul de grație 1573 : DRUMUL 
SĂRII — 16; 18; 20.
• Bunicul șl doi delincvent! mi
nori — 9,30; 11,30; 13,30, Brigada 
diverse tn alertă — 15,30; 17,30; 
19,30 : FERENTARI.
• Veronica — 9,30; 11.45; 13,30,

Cadavre de lux — 15,30; 17,45; 28 : 
COTROCENI.
• Pisicile aristocrate — 16; 18, 
Maiakovski ride — 20 : PACEA.
• Taina muntelui de aramă — 9: 
11; 13, Ah, Jonathan, Jonathan I 
— 15,30; 18; 20 : FLOREASCA.
• Gloria nu cîntă t VIITORUL — 
15,30: 17,45: 20.
• Magnolia Înflorește din plin l 
POPULAR — 15,30; 18; 20.15.
• Trei frați In vacantă — 10; 13, 
Paradă Chaplin — 14; 16; 18; 20: 
MUNCA,
• Călătoriile Iul Gulliver — 9;

11; 13, Gluma — 18,45: 18; 30:
COSMOS.
• Pasărea albastră : FLACĂRĂ 
— 9,30; 11.30; 13,30; 16; 18; 20.
• In sftrșit, ne Înțelegem : PRO
GRESUL. — 18; 18; 20.
• Urmărire Ia Amsterdam : GRĂ
DINA ARTA — 20.30.
• Haiducii Iul Șaptecai I GRĂ
DINA URA — 20,30.
• Joe Kidd l GRĂDINA FLACĂ
RA — 20,15.
• Expresul bulgărilor de zăpadă: 
GRĂDINA MOȘILOR — 20.
• Un gentleman tn vestul sălba
tic : GRĂDINA TITAN — 20,15.

teatre
• Teatru! de operetă (la Teatrul 
de vară Herăstrău) : Contesa Ma
rini — 20.
• Teatrul Mic (la Rotonda scrii
torilor din Cișmlgiu) : Spectacol 
de sunet și lumină „Din stejar, 
stejar răsare" — 20.
• Teitrul satirlc-muzlcal „C. Tâ- 
nase* (grădina Boema) : „Cam- 
plng-Boema" — 19,30.

I

I
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DECLARAȚIA COMITETULUI NATIONAl 
PENTRU APARAREA PĂCII

din Republica Socialistă România
La împlinirea a 32 de ani de la 

bombardamentele atomice asupra 
orașelor (aponeze Hiroșima și Na
gasaki, Comitetul Național pentru 
Apărarea Păcii din Republica Socia
listă România exprimă preocuparea 
opiniei publice române fața de con
tinuarea și intensificarea cursei 
înarmărilor, care generează pericole 
tot mai grave pentru pacea și secu
ritatea internațională.

într-o perioadă în care o mare 
parte din omenire trăiește încă în 
condiții de subdezvoltare economi
că, cheltuirea unor fonduri uriașe 
care se Irosesc în fiecare an în 
scopuri militare reprezintă o grea 
povară pe umerii popoarelor, întîr- 
zie progresul general, viciază con
ținutul însuși al relațiilor internațio
nale. Mai mult decît atît, crearea 
permanentă de noi arme tot mai 
perfecționate alimentează cursa în
armărilor, duce la apariția unor pe
riculoase surse de încordare care 
pot degenera într-o confruntare 
distrugătoare de proporții globale.

Aprobînd șl sprijinind pe deplin 
poziția consecventă a Partidului Co
munist Român și Guvernului Repu
blicii Socialiste România, poporul 
român se pronunță cu hotărîre pen- 

u intensificarea eforturilor tuturor 
statelor, guvernelor, forțelor politice

responsabile, pentru convenirea și 
adoptarea cît mai grabnică a unor 
măsuri eficiente de dezarmare și în 
primul rînd de dezarmare nucleară, 
pentru încetarea producției și lichi
darea stocurilor de arme atomice 
și a mijloacelor de transportare a 
lor la țintă, pentry interzicerea șl 
scoaterea în afara legilor a tuturor 
armelor de nimicire în masă.

în acest spirit, poporul român se 
pronunță împotriva planurilor de 
producere a bombei cu neutroni, 
destinată distrugerii în masă de vieți 
omenești, care ar accelera șl mal 
mult cursa înarmărilor, ar adăuga 
noi primejdii la adresa păcii șl des
tinderii internaționale.

Totodată, poporul român consideră 
că se Impune Intensificarea luptei 
maselor populare, a tuturor forțelor 
iubitoare de pace pentru a determi
na trecerea urgentă la măsuri con
crete de dezangajare militară șl de
zarmare, inclusiv pentru încetarea 
producției șl perfecționării armelor 
de nimicire în masă, care sâ înlă
ture pentru totdeauna spectrul unul 
război distrugător, să creeze condi
țiile pentru dezvoltarea unei colabo
rări nestingherite, pașnice, construc
tive, între toate națiunile, într-un cli
mat de destindere, înțelegere, pace 
și securitate.

COMITETUL NAȚIONAL 
PENTRU APARAREA PĂCII 

DIN REPUBLICA SOCIALISTA ROMANIA

Cronica
Marți, președintele Marii Adunări 

Naționale a Republicii Socialiste 
România, Nicolae Giosan, a primit 
pe doamna Tullia Carettoni Romag- 
noli, vicepreședinte al Senatului ita
lian., care se află într-o vizită in 
tara noastră.

Oaspetele și-a exprimat admirația 
pentru realismul politicii interne și 
externe promovate de România, de 
președintele Nicolae Ceaușescu, sa
tisfacția pentru relațiile tradiționale 
de prietenie și conlucrare rodnică 
dintre cele două țări și popoare, în 
a căror evoluție un rol hotărâtor l-au 
avut convorbirile la cel mai înalt 
nivel.

In timpul Întrevederii a fost rele
vată contribuția pe care cele două 
parlamente, grupurile parlamentare 
o aduc la amplificarea raporturilor 
dintre România și Italia. Au fost 
evidențiate, de asemenea, rolul im
portant și modalitățile prin oare par
lamentarii pot participa la dezvolta
rea relațiilor dintre state, în spiritul 
înțelegerii, colaborării și păcii, al 
apropierii între popoare.

★
Cu prilejul Zilei naționale a Re

publicii Ecuador. Institutul român 
pentru relațiile culturale cu străină
tatea a organizat marți o seară cul
turală dedicată acestui eveniment.

Despre istoria si realitățile con
temporane ecuadoriene a vorbit conf. 
univ. dr. Ilie Văduva, prorector al 
Academiei de Studii Economice din 
București.

Au participat membri ai condu
cerii I.R.R.C.S., Ministerului Aface
rilor Externe, un numeros public.

★
Marți, detașamentul compus din 

două nave ale Marinei militare so
vietice care a făcut o vizită de prie
tenie în tara noastră a părăsit portul 
Constanta. Pe timpul cît s-au aflat 
în România, marinarii militari sovie
tici au vizitat stațiuni de odihnă, 
obiective culturale, turistice si eco
nomice de pe țărmul românesc al 
Mării Negre, s-au întîlnit cu oameni 
ai muncii si marinari militari ro
mâni.

★
O nouă expresie a schimbului per

manent de valori culturale promovat 
de țara noastră cu state din toate re
giunile lumii este Expoziția de carte 
indiană, deschisă marți la Biblioteca 
centrală universitară din Capitală.

FESTIVALUL DE FOLCLOR 
AL ȚĂRILOR BALCANICE
Festivalul de folclor al țărilor bal

canice — manifestare internațională 
organizată și găzduită de țara noas
tră — continuă să constituie, în a- 
ceste zile de vîrf ale sezonului esti
val, evenimentul cultural central în 
stațiunile de pe litoralul românesc 
al Mării Negre.

Marți 6eara, formațiile participante 
au susținut spectacole în localitățile 
Neptun, Eforie Nord și Costinești. 
Suite coregrafice, melodii populare 
interpretate de soliști vocali sau in
strumentiști, piese reprezentative din 
tezaurul folcloric al țărilor partici
pante au făcut din nou cunoscute 
spectatorilor bogatele resurse spiri
tuale ale popoarelor ce trăiesc în 
această zonă geografică. Spectacolele 
au relevat, totodată, multiplele tră
sături comune «le creației populare 
balcanice — dovezi grăitoare ale 
strânselor legături statornicite între 
aceste țări de-a lungul istoriei, ale 
bunei vecinătăți și prieteniei.

(Agerpres)

zilei
Expoziția prilejuiește vizitatorului o 
întilnire cu una dintre culturile da 
străveche tradiție, cunoscută , în 
România din cărțile populare încă 
din veacul al XVII-lea. Volume de 
beletristică, de artă, științifice, de 
largă informare, cărți originale și 
traduceri din patrimoniul universal, 
prezente in expoziție, ilustrează câte
va dintre coordonatele spirituale ale 
poporului indian, mesajul literaturii, 
științei și artei naționale.

Raporturile culturale existente în
tre cele două țări, rolul cărții de me
sager al prieteniei, au fost relevate, 
în alocuțiunile rostite la festivitatea 
de deschidere, de Aurel Martin, di
rector general adjunct al Centralei 
editoriale, și de S. L. Ka«ul, ambasa
dorul Indiei la București.

La vernisaj au participat Ladislau 
Hegedus, secretar de stat la Consi
liul Culturii și Educației Socialiste, 
reprezentanți ai Ministerului Aface
rilor Externe, academicienii, scriitori, 
alți oameni de cultură și artă.

Au fost de față șefi de misiuni di
plomatice acreditați la București, alți 
membri ai corpului diplomatic.

(Agerpres)

LOTO
NUMERELE EXTRASE 

LA TRAGEREA EXCEPȚIONALA 
DIN 9 AUGUST 1977

FAZA I
Extragerea I : 76 86 16 2 55 43 48 85 

47 68 64 32.
Extragerea a II-a : 53 41 10 65 87 

54 67 7 19 59 15 78.
FAZA a II-a

Extragerea a IlI-a : 80 79 2 58 6 3.
Extragerea a IV-a : 23 8 10 35 20 16.
Extragerea a V-a : 86 75 72 53 25 84.
FOND GENERAL DE CÎSTIGURI : 

645 178 lei.

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Vă transmit mulțumirile mele pentru urările cordiale și mesajul de 
prietenie pe care ați avut amabilitatea să mi le adresați cu prilejul pre
luării funcției de președinte al Mexicului.

Așa cum bine arătați și dumneavoastră, relațiile dintre Mexic si Româ
nia se dezvoltă pe baza cooperării și dialogului între țările noastre și au 
ca obiectiv atît întărirea legăturilor bilaterale, cît și înfăptuirea unor sar
cini care să reprezinte o contribuție comună la marile deziderate ale pă
cii, înțelegerii și cooperării în lume. Viitorul relațiilor noastre este foarte 
încurajator și am deplina convingere că la aceasta vor contribui într-o mă
sură din ce în ce mai mare rezultatele eficiente ale programelor de coo
perare și schimburi pe care Mexicul și România le realizează in diferite 
domenii.

Convins că contactele între șefii de state stimulează idealurile de prie
tenie reciprocă și de înțelegere între popoarele și guvernele noastre, accept 
cu deosebită plăcere Invitația cordială pe care mi-ați adresat-o de a vizita 
România, la o dată care se va putea conveni pe căi diplomatice.

Folosesc această ocazie pentru a exprima cele mal bune urări de pro
gres și bunăstare harnicului popor român șl de a vă reînnoi asigurarea sti
mei mele. \

JOSE LOPEZ PORTILLO
Președintele Statelor Unite Mexicane

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Mulțumesc în mod deosebit Excelenței Voastre pentru mesajul pe care 
a binevoit să mi-1 adreseze cu ocazia sărbătorii naționale belgiene. Văd in 
acesta o nouă mărturie, față de care mă simt mișcat, a relațiilor de prie
tenie care există atît de fericit între cele două țări ale noastre.

La rândul meu, adresez cele mai bune urări de fericire personală Ex
celenței Voastre și prosperitate poporului român.

BAUDOUIN

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Vă mulțumesc sincer pentru mesajul călduros de felicitare adresat cu 
prilejul alegerii mele ca președinte al Republicii India.

împărtășesc pe deplin încrederea dumneavoastră că relațiile de prie
tenie tradițională și cooperare care există atît de fericit intre India și 
România vor continua să se întărească în viitor, în avantajul reciproc al 
popoarelor noastre și în interesul păcii internaționale, înțelegerii și coo
perării. '

Folosesc acest prilej pentru a ura personal Excelenței Voastre sănătate 
si noi succese în activitatea dumneavoastră, iar poporului României progres 
Si prosperitate.

NEELAM SANJIVA REDDY

Întoarcerea în Capitală a reprezentantului 
președintelui Republicii Socialiste România 

la funeraliile președintelui Ciprului, arhiepiscopul Makarios
Tovarășul Emil Bobu. vicepre

ședinte al Consiliului de Stat, s-a 
înapoiat marți seara în Capitală ve
nind de la Nicosia, unde a reprezen
tat pe președintele Republicii Socia
liste România la funeraliile președin

telui Republicii Cipru, arhiepiscopul 
Makarios.

■ Pe aeroportul Otopeni au fost 
prezenți tovarășii Emil Drăgănescu, 
viceprim-ministru al guvernului, și 
Vasile Gliga. adjunct al ministrului 
afacerilor externe. (Agerpres)

vremea
Ieri in țară : Vremea a fost in gene

ral frumoasă șl călduroasă. Cerul a 
fost variabil, cu tnnorărl mal accen
tuate după amiază. Au căzut averse 
locale de ploaie șl s-au semnalat frec
vente descărcări electrice în zona de 
deal șl de munte șl Izolate in sud-es- 
tul Crlșanel, sudul Banatului. vestul 
Olteniei șl sudul Moldovei. Vintul a su
flat cu viteze ptnă Ia 25 km pe oră. 
Temperatura aerului la ora 14 era cu
prinsă Intre 17 grade la Miercurea 
Ciuc și Sl grade la Berzeasca. Roșiorii 
de Vede. București șl Călărași.

Timpul probabil pentru zilele de 11, 
U șl 13 august. In țară : Vremea va 
fl in general frumoasă șl călduroasă, 
mal ales in jumătatea de sud a tării. 
Cerul va fl variabil, mai mult senin 
noaptea și dimineața în sudul țării. 
Ploi Izolate, care vor avea șl caracter 
de aversă, Însoțite de descărcări elec
trice, vor cădea in Crlșana, Transilva
nia, Maramureș, nordul Moldovei șl 
zonele de deal șl de munte. Vintul va 
sufla slab, pină la potrivit, cu viteze 
plnă la 25 km pe oră. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse între 12 și 22 
de grade, local mal coborîte in estul 
Transilvaniei, iar cele maxime intre 
26 șl 34 de grade, mal coborâte tn nor
dul țării In a doua parte a Intervalu
lui.
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box ; „Mănușa litoralului”
Competiția internațională de box 

„Mănușa litoralului11 a început aseară 
în sala sporturilor din Constanta cu 
participarea a peste 130 de pugiliști 
din 10 țări : Bulgaria, Cehoslovacia. 
R.D. Germană, R.F. Germania, Iugo
slavia. Pakistan, Polonia. Turcia, 
U.R.S.S. și România. Primii au urcat 
in ring pugilistii de categoria ușoară 
care au furnizat meciuri spectacu
loase încheiate cu următoarele rezul
tate •. O. Fehrel (R.D.G.) întrece la 
puncte pe Horst Dods (R.F.G.) ; Zeno 
Kadîr (Pakistan) întrece prin K.O.

tehnic în rundul doi pe St Gheorghe 
(România) ; N. Costin (România) <âș- 
tigă la puncte In fata lui Pavel Slup- 
sko (U.R.S.S.) ; Șt. Tudorache (Româ
nia) învinge prin abandon ne I. Fru- 
don (Cehoslovacia), tn limitele cate
goriei mijlocie-mică S. Islanovici 
(Iugoslavia) dispune la puncte de F. 
Selaj (Cehoslovacia).

Din cauza numărului mare de par- 
ticipanți, începind de astăzi se dispu
tă în fiecare zi două gale, prima de 
la ora 15, iar cea de-a doua de la 
ora 19.

ASTĂZI

Prima etapă în „Cupa 

Voința" la ciclism
Cea de-a 21-a ediție a competiției 

cicliste „Cupa Voința11 începe astăzi 
la Ploiești, reunind concurent! din 
tara noastră, precum si din Polonia, 
șl Cehoslovacia. Prima etapă se dis
pută pe traseul Ploiești — Răzvad 
— Tîrgoviște — Ploiești (138 km).

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
• Aseară la Istanbul, în fața a 

25 000 de spectatori, s-a disputat 
partida internațională amicală de 
fotbal dintre selecționata divizionară 
din România si echipa turcă Fener
bahce. ' Meciul s-a încheiat cu scorul 
de 2—1 (0—1) în favoarea gazdelor. 
A marcat Tuna (2), respectiv Zamfir.
• Selecționata României a obținut 

a treia victorie consecutivă in cadrul 
campionatelor europene de baschet 
pentru junioare, competiție care se 
desfășoară în aceste zile în Bulgaria. 
Tinerele baschetbaliste românce au 
Întîlnit la Haskovo reprezentativa 
Cehoslovaciei.- în fata căreia au cis
tigat cu scorul de 55—50 (30—27). Alta 
rezultate : Bulgaria — Franța 92—52 
(45—22) ; Iugoslavia — Ungaria 58—57 
(30—24). în clasamentul grupei preli
minare A conduce echipa României, 
cu 6 puncte, urmată de formațiile Iu
goslaviei — 6 puncte. Cehoslovaciei si 
Bulgariei — cite 4 puncte.

Partidele din grupa preliminară B 
s-au încheiat cu următoarele rezul
tate : U.R.S.S. — Italia 106-40 (61— 
21) ; Polonia — Finlanda 57—52 (27— 
23) ; Israel — Spania 69—67 (34—38). 
în această grupă, pe primul loc al 
clasamentului se află U.R.S.S. — 6 
puncte, urmată de Polonia — 5 
puncte.

• Sala sporturilor din Brasov a 
găzduit aseară întîlnirea amicală de 
baschet dintre selecționatele feminine 
studențești ale României si R.P. Chi

neze. Partida s-a Încheiat cu scorul 
de 83—61 (48—31) in favoarea spor
tivelor românce.

• Echipa de fotbal Alnasr din 
Kuweit, care întreprinde un turneu 
în tara noastră, a întîlnit ieri forma
ția Progresul București. partida 
terminîndu-se cu scorul de 8—T 
(4—0) în favoarea jucătorilor români.
• Cu trei runde înainte de Înche

ierea turneului internațional feminin 
de șah de la Pernik (Bulgaria), con
duce maestra româncă Margareta Mu- 
reșan, cu 6.5 puncte, urmată de co
echipierele sale Gertrude Baumstark 
— 6 puncte (1) și Emilia Chis 5 punc
te (1). în runda a 8-a, Margareta Mu- 
reșan a învins-o în 28 de mutări, pe 
maestra bulgară Mihailova.

• După consumarea a trei runde; 
in turneul internațional de șah „Me
morialul Rubinstein", care se desfă
șoară la Polianița Zdroi (Polonia), 
conduc maestrul român Theodor Ghi- 
țescu și marele maestru cehoslovac 
Vlastimil Hort, cu cite 2,5 puncte. In 
runda a treia. Ghițescu l-a învins pe 
Labredo (Cuba). Iar Hort a câștigat la 
Adamski (Polonia).

• La Ciudad de Mexico a Început 
cea de-a 24-a ediție a campionatului 
mondial universitar masculin de șah. 
In prima rundă : U.R.S.S. — R.F. 
Germania 2,5—1,5 puncte ; Brazilia — 
Scoția 2—0 (2) ; Cuba — Mexic 2—1 
(1) ; S.U.A. — Guatemala <—0 > Po

lonia — Venezuela 2—0 (2) ; An
glia — Columbia 1—0 (3).
• Turneul internațional de tenis de 

la South Orange a fost câștigat de ju
cătorul argentinean Guillermo Vilas, 
învingător cu 6—4. 6—2 în finala dis
putată in compania americanului 
Roscoe Tanner. în finala probei de 
dublu, perechea Wojtek Fibak (Polo
nia) — Colin Dibley (Australia) a în
trecut cu 6—1. 7—5 cuplul Ion Tiriac 
(România) — Guillermo Vilas (Ar
gentina).

• Campionatul mondial de moto-
cros la clasa 500 cmc a fost ciști- 
gat la actuala ediție de motociclistul 
finlandez Heikki Mikkola — 247
puncte, urmat in clasamentul final 
de olandezul Gerd Wolsink — 185 
puncte, belgianul De Coster — 171 
puncte si americanul Lackey — 150 
puncte.

• Intr-un meci Internațional a- 
mical de fotbal disputat la Split, e- 
chipa vest-germană S.V. Hamburg a 
învins cu scorul de 5—3 formația lo
cală Hajduk.
• în finala turneului international 

de fotbal de la Bruges, disputată în
tre două echipe engleze. Queen’s 
Park Rangers a învins eu scorul de 
2—1 (1—0) formația Derby Country. 
Pe locul trei s-a clasat echipa belgia
nă F. C. Bruges, care a întrecut (după 
executarea loviturilor de la 11 m) for
mația A.E.K. Atena.

(Urmare din pag. I)

al celor șapte coline ieșe
ne. Tin minte că scepticii 
vorbeau atunci, in urmă cu 
20 de ani. despre o presu
pusă incompatibilitate in
dustrializare - culturalizare. 
Se argumenta •: destinul și 
vocația Iașiului în spațiul 
românesc ar rămîne doar 
în planul ..spiritual11 ; ce
tatea culturii nu-si va pu
tea păstra prestigiul șl a- 
tributele sub panașul de 
fum al coșului uzinei. Su
pliment de argumentare : 
în 1938. Iașiul contribuia la 
producția industrială nați
onală cu infimul procent 
de ...0.008 la sută (!!). fără 
ca aceasta, nu-i asa. să-i 
știrbească prestigiul sl au
ra dobindite prin veac. Dar 
nici să i le consolideze — am 
spune astăzi, cînd produc
ția industrială a județului

* ajuns s-o depășească pe 
aceea a întregii Românii 
din 1938 ! Șovăirile Începu
tului ni se par. acum, ridi
cole si deșarte ; adevărata 
explozie de dinamism pro
prie anilor noștri a avut 
insă de clătinat obișnuințe, 
de dezrădăcinat deprinderi. 
Iar vocația culturală a Ia
șiului nu numai că n-a in
trat „in umbra uzinei", ci, 
dimpotrivă, s-a consolidat 
tocmai prin confruntarea, 
colaborarea, simbioza, chiar 
cu viata industrială : nu
mai în ultimii cinci ani s-au 
creat. în oraș si în iudet, 
316 000 noi locuri de mun
că. s-au construit 19 000 de 
apartamente, numărul stu
denților a aiuns la 25 000. 
Iașiul a trimis în librăriile 
tării. în ultimii șapte ani, 
cârti în mai multe exem
plare decît s-a tipărit aici 
în trei secole si mai bine

de activitate editorială, in
stituțiile artistice s-au cla
sat ne locuri de frunte în 
Festivalul național „Cânta
rea României", iar școala 
ieșeană de toate gradele 
este mai prestigioasă ca 
oricind. Un amănunt : fie
care al patrulea locuitor al 
județului este elev sau stu
dent !

...Mergeam, tn urmă cu 
20 de ani. prin satele din 
jurul Iașiului. Hulpavul 
glod moldovenesc, adică 
hlei amestecat cu frunze 
căzute din salcîmii ulițelor 
strîmbe. Învelea, ca un lin
țoliu. fata pămîntului. Ca
sele noi le numărai De de
gete. Rănile dealurilor ero
date se căscau indecent si 
descuraiant. Din ce în ce 
mai puțin timid apăreau 
primele semne ale noului 
— in Primul rind în oglin
da ogoarelor, apoi in înfă

țișarea comunelor. Același 
pămtnt dă. astăzi, cu 33 la 
sută mai multă roadă. 8 000 
de case noi s-au ridicat 
numai intre 1971-1975. In 
localități mărunte și abia

DIN VIAȚA PARTIDELOR

COMUNISTE Șl MUNCITOREȘTI
P. C. DIN MAREA BRITANIE:

Dezbateri pe pian național asupra proiectului de program
„CALEA BRITANICĂ SPRE SOCIALISM"

In fiecare an, tncepind din 1969, Partidul Comunist din Marea Britani» 
organizează la Londra, in timpul verii, cursurile „UNIVERSITĂȚII CO
MUNISTE" — una din principalele forme de invățămînt politic. La ase
menea cursuri participă muncitori, funcționari, studenți fi cadre didactice 
membri de partid, activiști sindicali. Actuala ediție a „Universității comu
niste", la ale cărei cursuri participă peste 1 200 de persoane, are in cen
trul atenției documentul-program al P. C. din Marea Britanie „CALEA 
BRITANICĂ SPRE SOCIALISM" — document care urmează sd fie supus 
aprobării congresului partidului in noiembrie.

în cadrul expunerilor prezentate 
de membri ai conducerii partidului, 
de profesori universitari comuniști, 
a fost evidențiată preocuparea P. C. 
din Marea Britanie de a elabora 
căile edificării unei societăți noi. so
cialiste, pornind de la condițiile con
crete ale Angliei, prin aplicarea crea
toare a tezelor fundamentale ale În
vățăturii marxist-leniniste. în acest 
sens, documentul supus dezbaterii 
face o amplă prezentare a proble
melor economico-sociale si politice 
cu care este confruntată în prezent 
societatea britanică, analizînd aspec
tele de criză economică, politică și 
socială. „Viitorul a milioane de oa
meni tineri este nesigur — se arată 
în document ; există un șomaj larg 
răspîndit ; tot mai multi cetățeni sînt 
prinși în «capcana sărăciei» ; pensiile 
rămin la un nivel de mizerie , cali
tatea vieții este amenințată. Mult 
așteptata reconstrucție urbană este 
în continuare aminată. Căile ferate 
și transportul public sînt sacrificate 
în interesul marilor monopoliști. 
Cultura este comercializată, iar oa
menilor li se răpește posibilitatea de 
a-și dezvolta pe deplin talentele și 
capacitățile lor. Sindicatele — prin
cipalul apărător al oamenilor mun
cii — sînt supuse unui atac perma
nent. Este vorba. în același timp, de 
o societate în care milioane de femei 
sînt dublu oprimate, ca muncitori, 
în primul rlnd. si apoi ca femei.

Milioane de oameni simt că au 
foarte puțin de spus în principalele 
decizii care afectează viețile lor. De
mocrația se limitează la dreptul de 
a vota în cursul alegerilor si neagă 
oamenilor participarea reală la lua
rea deciziilor1'.

Căile soluționării acestor proble
me, prin dezvoltarea luptei clasei 
muncitoare, a maselor largi popu
lare, a diferitelor categorii sociale 
afectate, sînt analizate în strînsă 
conexiune cu schimbările si proce
sele înnoitoare petrecute pe plan 
mondial.

Trăim într-o lume — subliniază 
documentul — în care schimbările 
sociale capătă dimensiuni fără pre
cedent. Dezvoltarea lumii socialiste, 
extinderea mișcărilor de eliberare 
națională, creșterea mișcării clasei 
muncitoare din întreaga lume au 
produs o schimbare decisivă în ra
portul de forte in lume. Astfel, în 
Marea Britanie si în celelalte țări 
capitaliste din Europa occidentală se 
creează posibilitatea de a înfăptui 
profunde transformări sociale. Nu va 
fi ușor să înaintăm spre socialism. 
Acest lucru se poate realiza doar prin 
lupta unită a maselor populare bri
tanice. Forța conducătoare în această 
alianță este clasa muncitoare, care cu
prinde majoritatea populației. Pentru 
a edifica socialismul, clasa muncitoa
re si aliatli săi trebuie să preia pu
terea politică. Pentru realizarea a- 
cestui obiectiv se impune îmbinarea 
luptei maselor în afara Parlamentu
lui cu alegerea unei majorități parla
mentare si a unui guvern hotăirît să

Dună în aplicare programul socialist.
Cucerirea puterii politice de către 

clasa muncitoare si aliatli săi nu va 
fi un act singular, ci un proces de 
luptă, în care o etapă viitoare im
portantă este instaurarea unui gu
vern laburist care să pună în apli
care o politică de stînga și să- intro
ducă schimbări democratice profun
de în societate, deschizînd astfel ca
lea spre socialism. Socialismul în 
Marea Britanie poate fi înfăptuit șl 
construit numai prin dezvoltarea cea 
mai largă a democrației, respectiv 
printr-o cît mai largă participare a 
oamenilor muncii la conducerea tă
rii, recunoașterea Parlamentului ales 
ca organ suveran al tării, libertate 
pentru toate partidele politice demo
crate, asigurarea unei adevărate li
bertăți a presei, a independentei sin
dicatelor si consolidarea si lărgirea 
libertăților civile cucerite prin luptă 
de-a lungul secolelor.

Documentul supus dezbaterii pune 
în evidentă Însemnătatea Întăririi 
Partidului Comunist, partid ce se 
sprijină pe învățătura marxist-leni- 
nistă. Adine Înrădăcinat in rîndurile 
clasei muncitoare, ale mișcării sin
dicale, el trebuie să aibă legături 
strânse cu toate forțele sociale 
antimonopoliste. Proiectul de pro
gram subliniază totodată că P.C. 
din Marea Britanie va dezvolta 
relații strânse eu mișcarea comu
nistă din alte țări, relații baza
te pe independenta și egalitatea 
fiecărui partid. O asemenea solida
ritate internațională este vitală nu 
numai in bătăliile imediate, ci si în 
Înfăptuirea și edificarea socialis
mului.

Succesul luptei pentru socialism în 
Marea Britanie depinde de măsura 
în care stînga devine forța dominan
tă în mișcarea laburistă si democra
tică si de existenta unul partid co
munist cu o bază mai largă, ca parte 
componentă a acestei stingi — se 
arată în document. Această strategie 
se bazează pe condițiile nolitice si 
sociale reale, pe tradițiile istorice, 
gradul de organizare al clasei munci
toare si noua situație internațională. 
Fiecare revoluție socialistă este unică 
în unele aspecte majore. Nu există 
o structură universală sau model care 
să poată ti urmat. Exportul de revo
luție este un mit. Schimbările sociale 
decisive pot apărea numai In funcție 
de condițiile particulare ale fiecărei 
țări.

Drumul «pre socialism el Marii 
Britanii va fl diferit Metodele prin 
care socialismul s-a realizat în alte 
țări au fost strâns legate de condi
țiile specifice acestora si de situa
ția internațională din acea perioadă. 
Istoria si coriditiile deosebite ale Ma
rii Britanii și schimbarea rapor
tului de forțe pe plan mondial 
ne dau Încrederea că. în tara noastră, 
socialismul se poate realiza fără lup
ta armată. Clasa muncitoare formea
ză majoritatea populației. Puterea 
potențială a mișcării muncitorești 
este enormă. împreună cu aliatli săi.

ea îi poate izola pe monopoliști. For
țele democratice au o experiență în
delungată de luptă sl au cistigat 
libertăți civile si drepturi democrati
ce care, deși atacate «permanent. for
mează baza pentru continuarea lup
tei politice. Parlamentul, el Însuși 
produsul unor bătălii duse în trecut 
pentru democrație, poate fi transfor
mat Intr-un Instrument democratic al 
voinței marii majorități a poporului. 
Cucerirea puterii politice de către 
clasa muncitoare sl aliatii săi nu va 
fi un act unic, d un proces revolu
ționar. Este imposibil să se treacă 
peste noapte la un guvern care să in
troducă socialismul. Nu există Încă 
condiții politice pentru aceasta : ele 
trebuie create.

în expunerile si dezbaterile din ca
drul „Universității comuniste11 un 
loc important l-au ocupat probleme
le concrete ale edificării socialismu
lui. Dat fiind că în socialism toate 
industriile de bază si miiloacele de 
producție sînt proprietate obștească — 
se arată In proiectul de program — 
bogăția produsă de munca muncitori
lor va fi utilizată spre binele întregu
lui popor. O parte a acestei bogății 
va fi folosită nemijlocit pentru ridi
carea nivelului de trai al po
porului, sub forma salariilor, pen
siilor, indemnizațiilor și subven
țiilor. O altă parte a acesteia va 
fi folosită pentru serviciile so
ciale — sănătatea. învătămîntul, 
construirea de locuințe, amenajări 
culturale. Guvernul socialist va- avea 
ca obiective principale : să desă- 
vîrsească naționalizarea socialistă a 
tuturor monopolurilor din industria 
productivă, finanțe si distribuție, a 
terenurilor urbane, cu excepția celor 
ocupate de proprietari, și a marilor 
proprietăți agricole : să inițieze pla
nificarea socialistă a economiei în 
ansamblu ; să ridice nivelul de trai 
al poporului si să lărgească necon
tenit producția.

în ce ' privește politica externă, se 
preconizează ca un obiectiv esențial 
sprijinirea procesului de destindere, 
a eforturilor pentru dezarmare, pen
tru renunțarea la forță. Ca națiune 
europeană. Marea Britanie va dez
volta cooperarea cu toate statele 
continentului; ea va urmări să dez
volte comerțul si cooperarea De o 
bază cît mai largă cu putintă si în
deosebi cu țările socialiste.

Dezvoltarea continuă a alianței 
nonulare. făurită în decursul luptei 
pentru transformări sociale, va avea 
o importanță vitală pentru construi
rea socialismului — se arată în do
cument. Clasa muncitoare va con
stitui elementul decisiv în cadrul 
acestei alianțe si va avea rolul con
ducător în construirea socialismului. 
Socialismul poate fi construit numai 
pe baza unității dintre Partidul La
burist sl Partidul Comunist. între 
cele două partide se vor dezvolta 
legături de unitate din ce In ce mai 
strânse. Societatea comunistă va fi 
o societate fără clase, fără exploa
tare. care folosește stiinta si tehno
logia pentru a elibera oamenii de 
munca brută, va mări timpul con
sacrat odihnei. învătămîntului si cul
turii. astfel incit omul să-și dez
volte Dlenar toate aptitudinile, o so
cietate în care, potrivit Manifestului 
Comunist. ..libera dezvoltare a fie
căruia este condiția pentru libera 
dezvoltare a tuturor".

„Daciada"
(Urmare din pag. I)

Prin această amploare, prin lărgi
rea necontenită a bazei de masă, ma
nifestările „Daciadei11 — urmărite eu 
grija și atenția necesare — vor putea 
prilejui, in același timp, depistarea 
unor noi talente sportive. Este incon
testabil că în rindul maselor de ia 
orașe și sate există nenumărați tineri 
cu alese1 aptitudini și posibilități de 
a urca pe treptele măiestriei sportive. 
„Daciada11 creează cadrul cel mai 
propice pentru evidențierea, crește
rea și promovarea acestora — fiind 
bine cunoscut că extinderea bazei 
de masă este o pricipală condiție pen
tru perfecționarea și afirmarea spor
tului de performanță.

Comunicatul recentei ședințe a Co
mitetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R. precizează, totodată, că fiind 
concepută intr?-un sistem unitar. 
„Daciada11 cuprinde Întrecerile la ni
velul tuturor unităților economice, 
școlilor și facultăților, satelor, la toa
te ramurile de sport și într-o mare 
diversitate de forme. Competițiile se 
vor desfășura în două ediții ; de vară 
(în perioada martie-octombrie) și de 
iarnă (noiembrie-februarie), cu o fi
nală pe țară, o dată la doi ani, in- 
cepind cu anul 1978. In felul acesta, 
„Daciada" va include sub egida sa 
toate celelalte manifestări sportive 
aflate în curs de desfășurare : com
plexul polisportiv „Sport și sănă
tate11, gimnastica zilnică, „înotul 
pentru toți", „.Amicii drumeției",

complexul „Pionier sportiv", cam
pionatele asociațiilor, campionate
le locale, con.cdrsuri.le locale la 
sporturile tehnico-aplicative, cape
le și festivalurile județene, cupele 
pe ramuri de producție.

Firește, toate acestea reprezintă 
prilejul cel mai fertil pentru mani
festarea inițiativei de masă in întrea
ga tară, pentru realizarea unei emu
lații puternice in cuprinderea mase
lor Ia activitatea sportivă sistemati
că, pentru ridicarea nivelului mișcă
rii noastre sportive. In felul acesta 
întreaga forță a mișcării sporti
ve acționează concertat pentru de
plina reușită a marii competiții na
ționale. De aceea, prin regulament, 
organizarea și desfășurarea „Da
ciadei11 se concep a se realiza intr-un 
sistem unitar — de către Consiliul 
Național pentru Educație Fizică și 
Sport. împreună cu toate organele și 
organizațiile obștești și de stat cu 
atribuții in mișcarea sportivă.

După cum se cunoaște. întrecerile 
purtind genericul „Daciadei" se află 
în plină desfășurare in întreaga țară ; 
în această fază, de masă, ele cunosc 
— la orașe, ca și la sate, in unități 
economice si de învătămînt — o popu
laritate mereu crescîndă, bucurîn- 
du-se de interesul și atenția factori
lor politici, sociali si sportivi din 
flecare localitate. Faptele arată, tot
odată. că in organizarea, desfășurarea 
el îndrumarea acestei acțiuni de mare 
importantă si largă rezonantă se tac

•taițlte tn unele locuri deficienta 
ca, de pildă, tendința de a se comu
nica cifre umflate, care să ara
te că ar fi vorba de1 participări 
masive, deși uneori e vorba de gru
puri restrinse de initiati care concu
rează la mai multe discipline spor
tive ; predilecția pentru aspecte fes- 
tiviste ; preocuparea insuficientă 
pentru a organiza manifestări spor
tive și in timpul liber din cursul săp- 
tămînii. De asemenea, se constată că 
organismele sportive, organizațiile 
U.T.C., sindicatele, organizațiile de 
partid nu acordă peste tot sprijinul 
necesar bunei desfășurări a acestei 
importante competiții, de mare inte
res social si național. In spiritul sar
cinilor trasate de nartid. este necesar 
ca fiecare din aceste organizații, de 
stat, de masă si obștești cu atribu
ții in domeniul sportului, să acțio
neze cu hotărîre pentru ca „Daciada11 
să se bucure de o reușită ’ deplină.

In același timp, organele si orga
nizațiile de partid — sub a căror con
ducere trebuie să se desfășoare „Da
ciada11 — sînt chemate să aoorde a- 
cestei competiții sprijinul si atenția 
ce i se cuvin., să asigure Îndrumarea 
si controlul activității tuturor orga
nismelor cu atribuții in acest sens, 
astfel ca — așa cum a indicat recen
ta ședință a Comitetului Politic Exe
cutiv — „Daciada" să contribuie ia 
ridicarea nivelului general al activi
tății sportive de masă și de perfor
manță. să determine creșterea apor
tului social al educației fizice sl 
sportului la formarea unui om nou.

Valeriu MIHONESCU

nia molcomă s . țăranului 
moldovean este si rămine 
chezășia viitoarelor apro
piate împliniri.

Și încă o dată m-am con
vins. vizitînd. zilele trecu-

Renașterea Iașiului
știute (Răducăneni. Tibă- 
nesti. Belcești) începe să 
se vorbească despre indus
trie si urbanizare. încă mal 
sînt destule de făcut, nu 
curg lapte și miere pe 
marginea fiecărei ulițe, o 
bună parte din suprafața 
județului este afectată de 
eroziune, alunecări de te
ren si inundații, dar dîrze-

te. nu o cooperativă agri
colă puternică si înstărită 
(cum destule sînt). ci una. 
ca să-i spun astfel, urgisi
tă : ani in sir. pămînturile 
ei cele mai bune erau co
tropite fie de apa Jijiei, 
fie de cea a Prutului. Re
coltele intrau tn mii. Tru
da se ducea ne gîriă. în 
fostele lanuri se zbengu

iau. toamnă de toamnă, 
cirduri de rate sălbatice.. 
La chemarea organizației 
de partid si cu spriiinul e- 
fectiv al tuturor locuitori
lor Iașiului. cooperatorii din 
Grozești au pornit să înalțe 
diguri. Rodnicele ogoare 
sint scoase de sub eterna 
amenințare a apelor. Vara 
aceasta s-a ridicat cea mai 
frumoasă recoltă din ulti
mii 30 de ani. Și a dat o 
ploaie torențială, cum o 
singură dată într-un secol 
se intîmplă ! Stratul fertil, 
cu tot cu plante, a fost 
smuls, cărat, izbit, spălat, 
azvîrlit in șanțuri. Și cînd 
totul părea definitiv com
promis. țăranii moldoveni 
din Grozestii Prutului. în 
frunte cu președintele lor, 
un inginer ce n-a împlinit 
nici 30 de ani. au luat-o de 
la capăt, cu acea dîrzenie 
molcomă ale cărei carate

nu le Doti admira si prețul 
decît atunci cind Împreju
rări dramatice o arată de
plin si impresionant. Alte 
răsaduri. Altă muncă. Ki
lometri de șanțuri. Sprijin 
consistent. în utilaje supli
mentare pentru desecări, 
asigurat de organele jude
țene. La sfîrșitul acestei 
toamne, ogoarele din Gro- 
zesti vor rodi iarăși. Și ni
mic nu va mai putea peri
clita. în viitor, tihna lanu
lui de grâu, foșnetul po
rumbului în lapte. Totul 
s-a făcut cu trudă, cu dra
goste fată de fiecare braz
dă — iar satisfacțiile, toc
mai de aceea, rămin de 
neegalat. De altfel. în în
tregul iudet. lunta pentru 
apărarea pămîntului a in
trat in faza ei hotărâtoare. 
Pe aproape un sfert din su
prafața ogoarelor ieșene se 
vor executa lucrări de în

diguiri. desecări si irigații. 
Alte 50 000 de hectare vor 
fi scoase de sub amenința
rea eroziunii. In directă le
gătură cu aceste cifre, al
tele : producția de lapte va 
creste cu aproape 50 la 
sută, cea de lină cu 40 la 
sută.

Proiectele nu-s nici orgo
lioase. nici ireale. Ele deri
vă direct din ritmurile ieșe
ne. al căror spectaculos a 
ieșit de sub zodia mirării 
si exclamației : producția 
industrială a județului va 
fi. în 1980. aproape dublă 
fată de cea obținută in 
1975 și de două ori mai 
mare decit nivelul maxim 
al întregii Românii antebe
lice.

Să ne reamintim : In 
1938. Iașiul însemna. în an
samblul economiei națio
nale. 0,008 la sută.

Fără alte comentarii.
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In sprijinul luptei pentru înfăptuirea 
dezarmării generale, In primul rlnd 

a dezarmării nucleare
Peste zece mii de persoane au participat 

Ia ceremonia solemnă de la Nagasaki
TOKIO — Peste 10 000 de ’persoane 

din orașul Nagasaki au luat parte 
marți dimineața la o ceremonie so
lemnă organizată in memoria celor 
70 000 de victime ale bombei atomice 
lansate asupra acestei localități in 
urmă cu 32 de ani. Au participat Ha
milton Shirley Amerasinghe. pre
ședintele celei de-a 31-a sesiuni a A- 
dunării Generale a O.N.U.. iar din 
partea guvernului japonez Mlchio 
Watanabe, ministrul sănătății si asi
gurărilor sociale.

în discursul rostit cu acest prilej. 
Shirley Amerasinghe a subliniat că 
singura cale de a invăta din tristele 
lecții de la Hiroșima si Nagasaki este 
aceea a întăririi hotărârii de a aboli 
armele nucleare.

Din partea reprezentanților victi
melor exploziei nucleare de la Naga
saki, apărând in fata asistentei pe un 
scaun pe rotile, Chieko Watanabe — 
cane avea în momentul traumatlzării 
sale pe viată frageda vârstă de 16 ani 
— a dat citire unui angajament de 
pace. Chieko Watanabe a declarat că 
persoanele care suferă de pe urma 

v

în Comitetul O.N.U. pentru decolonizare

Condamnare aspră a regimurilor rasiste 
din Africa australă

NAȚIUNILE UNITE. — Comitetul 
O.N.U. pentru decolonizare a adoptat 
în unanimitate două rezoluții în care 
se cere extinderea sancțiunilor îm
potriva regimului rasist din Rhode
sia si se condamnă intensificarea re
presiunilor regimului minoritar rasist 
împotriva poporului Zimbabwe, pre
cum și actele de agresiune și ame
nințare la adresa țărilor învecinate.

Prima rezoluție condamnă cu ho
tărâre . politica acelor guverne. în 
special a celui sud-african, care con
tinuă să colaboreze cu regimul ilegal 
Ian Smith. Rezoluția cheamă la ex
tinderea sancțiunilor, deja impuse 
rasiștilor de către Consiliul de Secu
ritate.

Cealaltă rezoluție condamnă, de a- 
semenea, guvernul Ian Smith pentru 
repetatele acte de agresiune și a- 
menintări împotriva Mozambicului, 
Zambiei și Botswanei. Documentul 
condamnă, totodată, Republica Sud- 
Afrlcană pentru „sprijinul său conti
nuu acordat regimului rasist minori
tar" din Rhodesia.

Rezoluția cere Marii Britanii, ca 
putere administrativă responsabilă, 
să ia măsurile necesare pentru a per
mite accesul la independență al Rho- 
desiei în conformitate cu aspirațiile

Documentul adoptat de Comisia de mediere a O.U.A. se pronunțS-

Pentru soluționarea pașnică 
a diferendului somalezo-etiopian

LIBREVILLE 9 (Agerpres). — Co
misia de mediere a Organizației 
Unității Africane, însărcinată să exa
mineze diferendul somalezo-etiopian. 
și-a încheiat luni seara lucrările, la 
Libreville, adoptând un document ce 
reafirmă principiul intangibilității 
frontierelor actuale. Textul — infor
mează agențiile de presă — a fost 
alcătuit în absenta delegațiilor celor 
două țări, care fuseseră invitate să-și 
prezinte punctele de vedere în fața 
comisiei.

Documentul adoptat la Libreville 
reamintește o rezoluție anterioară a 
Organizației Unității Africane care 
„reafirmă in mod solemn să toate 
statele membre se angajează să res
pecte frontierele existente în mo
mentul proclamării independenței lor 
naționale". Recomandarea comisiei de 
mediere amintește în același timp 
o altă rezoluție a O.U.A. care cere 
tuturor membrilor săi să nu tolereze 
nici o acțiune subversivă inițiată de 
pe teritoriul lor împotriva oricărui

UN RAPORT AL F. M. I. RELEVĂ:

Eliminarea practicilor restrictive este o cerință
a intensificării comerțului international

După 1974, anul declanșării actua
lei crize economice din lumea capi
talistă, barierele protecționiste ciștigă 
tot mai mult teren in comerțul mon
dial — relevă ultimul studiu con- 
junctural al Fondului Monetar Inter
național (F.M.I.), publicat zilele tre
cute la Washington.

Studiul pornește de la constatarea 
că volumul schimburilor internațio
nale de mărfuri a sporit cu 11 la sută 
în 1976. după un recul de 4,5 la sută 
în 1975. Creșterea putea fi conside
rabil mai mare dacă practicile 
restrictive in domeniul importurilor 
și. in special, barierele tarifare nu 
s-ar fi înmulțit, afectind dezvoltarea 
comerțului international. în fapt, ță- . 
rile capitaliste dezvoltate au conti
nuat să impună controale selective 
Ia importuri — o formă ascunsă de 
protectionism, pe care specialiștii 
F.M.I. o consideră mai „agresivă" 
decît cele care se observă cu ochiul 
liber.

Astfel, Franța, R.F. Germania și 
Marea Britanie au aplicat măsuri 
restrictive, îndeosebi, la importul de 
textile provenite din țările în curs 
de dezvoltare. La rândul lor, Statele 
Unite au introdus cote cantitative la 
Importurile de oțeluri speciale și 
carne. Iar Japonia a supus importu
rile de soia la notificări prealabile, 
în același timp, s-a extins practica 
așa-numitelor „depuneri prealabile" 
a unor fonduri din care să se plă
tească importurile. Italia, de pildă, 
a introdus, în mai 1976, un sistem de 
depuneri prealabile, fără dobîndă, 
egale cu 50 la sută din valoarea im
porturilor.

Potrivit raportului F.M.I., actualele 
practici protecționiste s-au îndepăr
tat mult de tendințele spre liberali
zarea schimburilor și plăților inter
naționale care au caracterizat — 
deși numai într-o măsură mică, in

exploziei de acum 32 de ani se anga
jează să lupte pentru eliminarea ar
melor nucleare și apărarea păcii.

Primarul din Nagasaki, Yoshitake 
Morotani, a prezentat o „Declarație 
de pace", în care se afirmă că noi 
eforturi vor fi făcute, cu o sporită 
hotărire, pentru edificarea păcii 
mondiale. Vorbitorul a cerut Orga
nizației Națiunilor Unite să se an
gajeze pe calea abolirii armelor nu
cleare si a dezarmării generale si 
totale.

După ce sute de porumbei — sim
bol al păcii — au fost lansați dea
supra Parcului Păcii, ceremonia s-a 
încheiat. Marti au fost organi
zate alte două reuniuni consacrate 
memoriei victimelor exploziei ato
mice de acum 32 de ani si luptei 
împotriva înarmărilor nucleare. Ele 
au fost organizate de Consiliul japo
nez împotriva bombelor atomice și cu 
hidrogen (Gensuikyo), sprijinit de 
Partidul Comunist din Japonia si 
Congresul japonez împotriva bombe
lor atomice și cu hidrogen (Gensui- 
kin), sprijinit de Partidul Socialist.

majorității populației. Alte prevederi 
ale rezoluției amintite reclamă înce
tarea fluxului de imigranți străini 
în Rhodesia și retragerea imediată a 
tuturor mercenarilor din acest terito
riu. Rezoluția cheamă toate statele 
să ia măsuri de prevenire și împo
triva recrutării mercenarilor.

★
PRETORIA. — în diferite localități 

din R.S.A. au continuat, pentru a 
treia săptămână consecutiv, manifes
tațiile împotriva discriminării rasiale 
în domeniul învățământului. în ora
șul Evaton, situat la 80 kilometri 
sud de Johannesburg, forțele poliție
nești ale regimului rasist au interve
nit cu brutalitate Împotriva tinerilor 
africani care demonstrau pentru a-și 
exprima protestul față de „bantusta
nizarea" învățămîntului. Politia a 
operat 230 de arestări.

în localitatea Brakpan, situată la 
16 kilometri est de Johannesburg, 
aproximativ 1 500 elevi africani au 
manifestat pe străzile orașului, pro
testând împotriva discriminării rasiale 
In domeniul învățămîntului. Manifes
tații similare au avut loc și în loca
litatea Kwathema, unde poliția regi
mului rasist a arestat 21 de tineri 
africani.

stat membru al organizației. Tot
odată, comisia de mediere a in
vitat cele două părți implicate in 
conflict să pună capăt ostilităților 
și reafirmă opoziția tuturor statelor 
africane față de ingerința oricărei 
puteri străine in afacerile interne ale 
țărilor Organizației Unității Africane.

Subliniind importanța soluționării 
politice a diferendului somalezo-etio
pian, comisia de mediere invită toate 
statele să se abțină de la orice ac
țiuni susceptibile să afecteze realiza
rea unei înțelegeri între cele două 
părți sau să determine o intensifi
care a tensiunii și conflictului, ceea 
ce ar pune în pericol pacea, secu
ritatea și integritatea teritorială a 
celor două țări. Președintele comisiei 
este solicitat ca, dată fiind gravita
tea situației, să ia contact cu șefii 
de stat ai Etiopiei și Somaliei pentru 
a se ajunge la o Încetare a ostilită
ților și pentru crearea unui climat 
propice căutării unei soluții pașnice 
a acestei probleme.

suficientă — economia mondială în 
primele trei decenii ale perioadei 
postbelice.

Criza economică, dezordinea mo
netară au stimulat „demonii protec- 
ționismului". declanșând o aprigă luptă 
de concurență între monopoluri, în 
special în triunghiul S.U.A. — Piața 
comună — Japonia, unde micile sau 
marile „războaie comerciale" au cu
prins aproape 65 la sută din produ
sele destinate schimburilor inter
naționale.

Dar această bătălie, în care toate 
loviturile sînt utilizate, stîrnește tot 
mai multă neliniște chiar în lumea 
capitalistă. „Angajindu-se deliberat 
pe povimișul protecționismului, ță
rile occidentale nu riscă oare să 
amine sine die perspectivele relan
sării economice ?“ — se întreabă zia
rul britanic „Financial Times". In
tr-adevăr, măsurile restrictive în do
meniul schimburilor la care se re
curge tot mai frecvent au prins eco
nomia capitalistă într-un cerc vicios : 
fiecare ar vrea să exporte mai mult, 
dar de fapt exportă mai puțin.

Riscurile escaladării protecționis
mului sînt însă mult mai mari. 
„Dacă țările occidentale, scria ziarul 
„Le Monde", vor continua să adopte 
măsuri restrictive la importuri, pen
tru a-și salva propriile economii de 
recesiune, comerțul internațional va 
fi antrenat intr-o criză similară cu 
cea din anii ’30". Asemenea avertis
mente se bazează pe numeroase 
fapte. Cel mai recent este eșecul 
primei faze a negocierilor privind 
reînnoirea Acordului asupra comer
țului internațional cu textile, desfă
șurate luna trecută la Geneva. Par
ticipant» n-au reușit să ajungă la 
un consens. îndeosebi datorită opo
ziției țărilor vest-europene. cărora 
li s-au alăturat S.U.A. și Japonia, 
de a reînnoi acordul în forma sa ac

ORIENTUL 
MIJLOCIU

Se preconizează o întîlnire 
la nivel înalt a unor țări 

arabe și a O.E.P.
CAIRO 9 (Agerpres). — Statele 

arabe vizitate de secretarul Depar
tamentului de Stat al S.U.A., Cyrus 
Vance, in cursul actualului său tur
neu — Egiptul, Siria, Iordania, Li
banul și Arabia Saudită — precum 
și Organizația pentru Eliberarea Pa
lestinei urmează să participe la o în
tâlnire la nivel înalt în vederea ela
borării unei poziții comune în 
problema Orientului Mijlociu, infor
mează ziarul egiptean „Al Massa". 
Data și locul întâlnirii urmează să fie 
stabilite la sfințitul acestei luni, pre
cizează cotidianul cairot. Necesitatea, 
întâlnirii a apărut în lumina posibi
lității ca situația din Orientul Mijlo
ciu să fie discutată la viitoarea se
siune a Adunării Generale a O.N.U.

RIAD. — Secretarul de stat al 
S.U.A., Cyrus Vance, și-a încheiat, 
marți, vizita întreprinsă la Taef 
(Arabia Saudită). Agențiile de presă 
relatează că oaspetele american a fost 
primit de regele Khalid, cu care a 
examinat o serie de probleme refe
ritoare la perspectivele de soluțio
nare politică a situației din Orientul 
Mijlociu și, în mod deosebit, ale re
luării .într-un viitor apropiat a con
ferinței de pace de la Geneva.

Secretarul de stat american a sosit 
marți la Tel Aviv. unde a avut o în
trevedere cu ministrul de externe 
israelian. Moshe Dayan.

F.A.O. PREZINTĂ DATE ESTIMATIVE PRIVIND

Evoluția comerțului internațional 
cu produse agricole

ROMA 9 (Agerpres). — Exporturile 
agricole ale țărilor în curs de dezvol
tare au siporit valoric cu 12 la sută 
în 1976 datorită în special cafelei, 
urmând ca in 1977 să înregistreze o 
nouă creștere — relevă raportul 
anual al F.A.O., dat publicității la 
Roma. „Raportul privind situația și 
perspectivele materiilor prime agri
cole" precizează că în timp ce volu
mul schimburilor de produse agricole 
a sporit foarte puțin, valoarea lor a 
fost cu 4 la sută superioară anului
1975, atingind suma de 123 miliarde 
dolari.

Exporturile agricole ale țărilor în 
curs de dezvoltare au totalizat, în
1976, 38 miliarde dolari, după ce, pe 
parcursul mai multor ani, cunoscu
seră o diminuare. Patru produse, ca
feaua, cauciucul, bumbacul și oleagi-

agențiile de presă transmit:
Cunoscuta formație corală 

„Cintarea brănișteană" din ju
dețul Dîmbovița a susținut mai 
multe spectacole in orașele 
Gand, St. Nicolas si Bornem din 
Belgia, prezentind un bogat re
pertoriu de cintece populare ro
mânești. Spectacolele s-au bucu
rat de un deosebit succes.

Premiul întîi al Concursului 
internațional de canto organizat 
de Centrul internațional „Vi
valdi" din Vdine a fost confe
rit ex-aequo basului Andrasy 
Gabor, de la Opera maghiară de 
stat din Cluj-Napoca. si sopra
nei americane Sharon Marko- 
viei.

La Pekin s_au des^?urat re_ 
cent lucrările Conferinței naționale 
pentru îmbunătățiri funciare, la care 
au participat 1 140 delegați, reprezen- 
tind diferite regiuni ale tării. In ca
drul lucrărilor, delegații au elaborat 
proiecte destinate ameliorării tere
nului agricol pentru următorul se- 

tuală, care prevede sporirea în fie
care an, cu 6 la sută, a cotelor de 
import. De fapt, țările Pieței comu
ne, cu excepția Franței, doresc „în
ghețarea" importurilor la nivelul a- 
nului 1976, ceea ce ar aduce serioa
se prejudicii țărilor in curs de dez
voltare, pentru care exporturile de 
textile reprezintă o importantă sur
să de finanțare a programelor lor 
economice. Tocmai de aceea, direc
torul general al G.A.T.T., sub auspi
ciile căruia se desfășoară aceste ne
gocieri, a cerut țărilor interesate să 
depășească dezacordul existent și să 
acționeze în răstimpul care a mai ră
mas pînă la expirarea actualului 
acord (31 decembrie 1977) pentru 
căutarea unui teren de conciliere. 
Totodată, el a atras atenția asupra 
pericolelor care ar decurge dintr-un 
eșec total, arătînd că aceasta „ar da 
semnalul dezintegrării comerțului 
mondial".

Cu alte cuvinte, accentuarea ten
dințelor protecționiste este cu atit 
mal neliniștitoare cu cît ea riscă să 
afecteze sau chiar să repună în cau
ză actualele negocieri multilaterale 
din, cadrul G.A.T.T. Cunoscute și sub 
denumirea de „runda Tokio", aceste 
negocieri îsi propuseseră ca obiecti
ve realizarea unei largi liberalizări a 
comerțului mondial prin eliminarea 
progresivă a obstacolelor din ca
lea schimburilor, precum și asigura
rea de avantaje suplimentare pentru 
comerțul țărilor în curs de dezvoltare, 
prin aplicarea unui tratament spe
cial, mai favorabil, acestor țări. Dar 
atingerea acestui obiectiv n-a fost 
promovată prin tratativele de pînă 
acum. In aceste condiții, este de în
țeles de ce tot mai multe state se 
pronunță pentru abolirea neîntîrziată 
a măsurilor protecționiste unilaterale, 
neconforme cu principiile G.A.T.T., 
și pentru elaborarea unor soluții con

ÎNTlLNIRE LEONID BREJNEV - TODOR JIVKOV
MOSCOVA 9 (Agerpres). — La 9 

august, în Crimeea, a avut loc o în
trevedere între Leonid Brejnev. se
cretar general al CiC. al P.C.U.S., 
președintele Prezidiului Sovietului 
Suprem al U.R.S.S.. și Todor Jivkov, 
prim-secretar al C.C. al P. C. Bul
gar. președintele Consiliului de Stat 
al R. P. Bulgaria.

Leonid Brejnev șl Todor Jivkov

Preocupări economico-sociale în țările 
în curs de dezvoltare

MOZAMBIC. Lucrările de construi
re a barajului de la Massingir din 
Mozambic. începute în 1972. urmea
ză să se încheie în decembrie acest 
an. Barajul va permite irigarea a 
90 000 hectare de terenuri arabile și 
regularizarea debitului fluviului Sawe 
în sezonul ploios. Costul total al lu
crărilor este estimat la 1 200 000 con- 
tos.

TANZANIA. Un important zăcămlnt 
de gaze naturale, conținînd aproxima
tiv 30 miliarde metri cubi, a fost des
coperit în Insula Songo-Songo, în su
dul litoralului Tanzaniei. Ministrul 
tanzanian al apei și energiei a anun
țat că circa 80 la sută din cantitățile 
ce vor fi extrase sînt comercializabile, 
menționînd că se va trece și la prelu
crarea chimică a acestora. Prospec
tările au fost efectuate cu asistentă 
tehnică furnizată de guvernele indian 
și norvegian.

noasele au furnizat cinci șesimi din 
rețetele suplimentare ale acestor țări.

Cafeaua a ocupat locul zahărului ca 
prim produs de export al acestor 
țări. Valoarea totală a exporturilor 
de bumbac a crescut cu 400_milioane 
dolari. Această cifră globală are la 
origine o creștere de 600 milioane 
dolari a exporturilor țărilor din Ori
entul Apropiat și din statele africane.

în ceea ce privește exportul de ce
reale al țărilor dezvoltate, acesta 
s-a redus cu 20 la sută în 1976, ci- 
frîndu-se la 48 miliarde dolari.

Pe termen scurt, se poate preve
dea o anumită expansiune a cererii 
de produse agricole, cu o dezvoltare 
mai rapidă pentru produsele desti
nate alimentației umane ți animale, 
menționează In încheiere experții 
F.A.O.

zon lamă-prlmăyară. cât si pentru 
perioada pînă în anul 1980.

La Colombo “_a deschis con' 
sfătuirea regională a hidrologilor din 
țările Asiei afiliate la Programul hi
drologic al Organizației Națiunilor U- 
nite pentru Educație, Știintă și Cul
tură. Participă la lucrări reprezen
tanți din Sri Lanka, Afganistan, Ban
gladesh, Japonia, India și alte țări. 
Reuniunea este menită să contribuie 
la consolidarea colaborării dintre ță
rile continentului asiatic în vederea 
soluționării problemelor legate de 
utilizarea resurselor de apă.

Credit. IuSosIavla * semnat un 
acord cu B.I.R.D. privind obținerea 
unui al doilea credit în valoare de 
75 milioane dolari pentru dezvoltarea 
agriculturii. Unitățile agricole pro
prietate socială vor beneficia de o 
parte din aceste fonduri pentru dez
voltarea pomiculturii și creșterii a- 
nimalelor, construirea de fabrici. de 
prelucrare a fructelor, legumelor și 
cărnii, a produselor lactate Si a u- 
nor depozite frigorifice si instalații 
de deshidratare a legumelor.

venite, a unor aranjamente de dura
tă, care să dea stabilitate, certitudine 
și eficientă schimburilor comerciale 
și care să evite prejudicierea inte
reselor țărilor in curs de dezvoltare.

Procesul de liberalizare a comer
țului Internațional se cere nu frînat 
prin măsuri restrictive, .ci. dimpo
trivă, stimulat. Restricțiile în dome
niul comerțului nu sint in interesul 
nimănui ; țările industrializate sînt 
interesate să-și lărgească continuu 
debușeurile, iar țările rămase în urmă 
să aibă cel mai larg acces pe piețele 
internaționale pentru a-și putea des
face în condiții optime produsele lor 
și a-și achiziționa mărfuri industriale, 
utilaje și mașini, tehnologii care să 
contribuie la industrializare^ lor 
rapidă. Tocmai în acest sens 
LĂRGIREA SCHIMBURILOR ȘI A 
COOPERĂRII ECONOMICE, FĂRĂ 
NICI UN FEL DE BARIERE, DIS
CRIMINĂRI ȘI RESTRICȚII, CON
STITUIE UNA DIN CERINȚELE E- 
SENȚIALE ALE NOII ORDINI E- 
CONOMICE MONDIALE.

în ceea ce o privește, România s-a 
situat consecvent pe poziția promo
vării unui larg comerț internațional, 
fără restricții și bariere artificiale, 
corespunzător intereselor atît de na
tură economică, dar și politică, pen
tru adîncirea destinderii, apropierea 
între state, întărirea păcii, pentru 
progresul general al tuturor popoare
lor. în această lumină, se impune 
a se acționa perseverent pentru 
transformarea comerțului internatio
nal într-un factor de eliminare a de
calajelor economice, astfel îneît ac
tuala rundă a G.A.T.T. să aducă o 
contribuție semnificativă la instau
rarea unei noi ordini economice 
mondiale.

Gh. CERCELESCU 

s-au informat reciproc despre pro
blemele actuale ale dezvoltării ecb- 
nomico-sociale ale U.R.S.S. si R. P. 
Bulgaria și ale relațiilor dintre cele 
două țări. A avut loc. de asemenea, 
un schimb, de păreri privind proble
me actuale ale vieții Internaționale, 
precum și ale mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale.

ANGOLA. Una din sarcinile priori
tare ale Învățămîntului în Angola este 
în prezent asigurarea cadrelor nece
sare școlilor elementare. într-un scurt 
interval de timp vor fi pregătiți încă 
30 000 de învățători, care să se ală
ture celor aproape 25 000 de cadre di
dactice aflate în prezent la posturile 
lor. Ca urmare a hotărârilor guver
nului, la puțin timp după proclama
rea independentei învătămîntul pri
mar a fost declarat gratuit și obliga
toriu în Angola, ceea ce a făcut ca 
numărul capiilor de vîrstă școlară să 
ajungă la peste 900 000, adică practic 
triplarea numărului elevilor.

VENEZUELA. Prinitr-o hotărire gu
vernamentală. sucursala din Caracas 
a întreprinderii transnaționale 
..Sears" a fost închisă temporar. Mă
sura a fost dictată de încălcarea de 
către' întreprinderea străină a preve
derilor legii privind protecția consu
matorilor — s-a anunțat la Caracas, 
precizindu-se că ..Sears" a modificat 
în mod ilegal preturile la produsele 
puse în vînzare pe piața venezueleană.

RELUAREA NEGOCIERILOR 
AMERICANO-PANAMEZE

CIUDAD DE PANAMA. — S.U.A. 
și Republica Panama au reluat, . de 
data aceasta în capitala panameză, 
negocierile privind semnarea unui 
nou tratat asupra Canalului și zonei 
sale adiacente. Agențiile de presă 
subliniază că reprezentanții celor 
două guverne sânt chemați să solu
ționeze, in această nouă rundă de ne
gocieri, patru subiecte importante 
pentru evoluția viitoare a raporturi
lor panamezo—nord-americane : pro
blema prezenței S.U.A. în zonă, 
chestiunea compensațiilor economi
ce datorate de S.U.A. statului pana
mez, aspectele concrete privind su
prafața de apă și de teren ce trece 
imediat după semnarea noului tratat 
sub jurisdicția Republicii Panama și 
detaliile tehnice și juridice privind 
funcționarea căii inteiroceanice.

Viitorul Groenlandei. - p°- 
porul groenlandez trebuie să se pro
nunțe printr-un referendum asupra 
acordării unei autonomii parțiale 
Groenlandei" — a declarat premie
rul danez. Anker Joergensen. Potrivit 
Constituției din 1953. Groenlanda este 
parte integrantă a Danemarcei. Pre
mierul Joergensen a precizat că in
staurarea unui regim de autonomie 
parțială are în vedere în mod deose
bit atribuirea de drepturi speciale 
privind utilizarea de către Groenlan
da a bogățiilor subsolului.

Blocarea aeroporturilor 
canadiene. AProaPe toate zboru
rile comerciale de pe și spre aero
porturile canadiene au fost suspen
date luni, ca urmare a grevei declan
șate de cei 2 200 de controlori ai tra
ficului aerian din Canada. Parlamen
tul canadian a fost convocat într-o 
sesiune excepțională în scopul adop
tării unei legislații cu privire la nor
mele de muncă pentru controlorii 
aerieni

Zece mii de pompieri 
ajutați de avioane speciale continuă 
să lupte pentru a împiedica extinde
rea incendiilor care devastează, pen
tru a doua săptămână consecutiv. în
tinse zone de pe coasta de vest a 
Statelor Unite. Seceta persistentă în
greunează insă operațiunile. Din 
cauza lipsei de apă echipele de pom
pieri sînt nevoite să lase să se pro
page incendiul pe o suprafață de pes
te 30 000 hectare, căutând să-1 împie
dice doar în jurul zonelor locuite. în 
nord, aproximativ o sută de mii de 
hectare de teren se află în flăcări.

Capriciile vremii
DELHI. Ploile musonice care cad 

de aproape o lună în India au fost 
deosebit de abundente în Delhi în 
acest an, provocând inundații grave 
în zonele mai joase ale orașului și 
în împrejurimi, afectînd traficul, ser
viciile telefonice și rețeaua electrică 
aproape în întreg orașul. Noi unități 
ale armatei indiene au întărit contin
gentele mobilizate pentru suprave
ghere în jurul capitalei, în timp ce 
ploile musonice continuă să cadă în 
partea de nord a Indiei.

Inundațiile au provocat moartea a 
150 de persoane și au lăsat alte zeci 
de mii fără locuință, au anunțat ofi
cialități guvernamentale.

GENEVA. — Ploile torențiale care 
au căzut recent asupra Elveției au 
provocat daune evaluate la peste 100 
milioane franci elvețieni. într-o se
rie de regiuni ale tării s-au produs 
alunecări de teren, circulația a fost 
întreruptă ne principalele magistrale 
rutiere. Dificultăți de circulație 
s-au semnalat mai ales pe soseaua 
care asigură legătura cu tunelul San- 
Bernardino, unde șirul de automobi
le si mașini care așteptau trecerea 
prin tunel a depășit 20 km.

HANOI. — După cum relatează a- 
genția V.N.A., provinciile din nordul 
Vietnamului se află în prezent în plin 
sezon ploios, condițiile meteorologice 
fiind din cele mai nefavorabile. Ca 
urmare a ploilor intense, nivelul 
cursurilor de apă din sistemul hidro
grafic al Fluviului Roșu, precum și 
din provincia Thai Binh. situată în 
delta fluviului Bac Bo, a crescut foar
te mult. în orașele și satele situate 
de-a lungul râurilor, ca si din pro
vinciile de coastă, populația, căreia i 
s-au alăturat unități militare, a luat 
măsurile necesare pentru prevenirea 
oricăror inundații.

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A ECUADORULUI

Excelenței Sale Domnului yiceamiral
ALFREDO POVEDA BURBANO

Președintele Consiliului Suprem de Guvernămînt al Republicii Ecuador
QUITO

Sărbătoarea națională a tării dumneavoastră îmi oferă plăcuta ocazia 
de a vă transmite, in numele poporului român, al guvernului și al meu 
personal, sincere felicitări, precum și urări de prosperitate poporului 
ecuadorian prieten.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

în ultimii ani, în 
tara situată pe linia 
imaginară care împar
te globul în două ju
mătăți au avut loc o 
serie de transformări 
înnoitoare ale structu
rilor vieții economice 
și sociale. în urma na
ționalizării bunurilor 
societății transnațio
nale „Gulf-Oil", la în
ceputul acestui an, în 
industria petrolieră 
cota parte a statului, 
care exercită controlul 
asupra producției și 
comercializării petro
lului, a crescut de la 
25 la sută la 62 la sută, 
statul dispunând, tot
odată, de o rafinărie 
modernă, la Esmeral- 
das. dată recent în 
funcțiune.

Organismele de stat 
îndeplinesc, de aseme
nea. un rol important 
în stabilirea direcțiilor 
principale ale valorifi
cării resurselor natu
rale, pe cale indus

trială. In luna mai, 
guvernul a anunțat un 
plan de industrializa
re care prevede — cu 
participarea capitalului 
national — moderniza
rea întreprinderilor e- 
xistente si construirea 
unor obiective impor
tante în siderurgie, 
construcțiile de mașini, 
petrochimie. electro
tehnică și electronică, 
în acest scop vor fi a- 
locate investiții în va
loare de 3 miliarde de 
dolari.

Preocupările econo
mico-sociale vizează, 
de asemenea, dezvol
tarea armonioasă a di
feritelor regiuni ale 
tării, prin ridicarea 
economică a celor ră
mase în urmă, crește
rea productivității în 
agricultură și asigura
rea de cadre calificate 
în toate domeniile de 
activitate.

Poporul român ur
mărește. cu sentimen

• „UPSILON". Fizi
cienii de la Laboratorul national 
Fermi din Batavia (statul Illi
nois) au anunțat descoperirea 
unei noi particule subatomice, a 
cărei existență nici măcar nu 
era bănuită pînă în prezent. 
Noua particulă, denumită „Upsi- 
lon", este de zece ori mai grea 
decît un proton, avînd astfel 
cea mai mare greutate a unui 
element subatomic. Descoperi
rea ei a fost interpretată de că
tre oamenii de știință ca o pri
mă dovadă a posibilității exis
tenței unei noi familii de par
ticule subatomice — cea de-a 
cincea identificată pînă acum —• 
care ar alcătui nucleul atomu
lui.

• „NIMIC DE RE
GRETAT". După cum s-a mal 
relatat, regizorul John Parceval 
de la centrul britanic de televi
ziune B.B.C. a hotărât să toarne 
un documentar TV denumit 
„Modul de viață al omului pri
mitiv", care să redea condițiile 
de existență ale strămoșilor noș
tri, făcind în acest scop a,pel la 
un grup de voluntari. La apel 
au răspuns 900 de persoane, din 
care au fost selecționați 12 băr
bați și femei. într-o regiune ți
nută în secret din Anglia a fost 
amenajată o localitate primitivă, 
de genul acelora în care vie- 
tuiau celții cu 300 de ani î.e.n. 
îmbrăcămintea și ustensilele 
noilor locuitori sînt minuțios 
copiate duipă exponatele muze
istice și confecționate manual 
în colibe s-au amenajat vetre 
pentru pregătirea hranei. Opinia 
celor ce s-au mutat în bizara 
așezare a exprimat-o doctorul 
Martin Alfik, care într-o critică 
directă la adresa traumatisme
lor societății de consum a spus : 
„N-avem nimic de regretat. Oare 
am renunțat in această perioa
dă la ceva după care să ne pară 
cu adevărat rău

• CELE MAI VECHI 
INSCRIPȚII DIN PAKIS
TAN. Cercetări efectuate de 
arheologi pakistanezi într-o re
giune aflată la circa 350 de kilo
metri de Peshawar, la Rehman 
Dheri, s-au soldat cu descoperi
rea unor inscripții considerate 
de unii specialiști ca fiind cele 
mai vechi din cele găsite pînă 
acum pe actualul teritoriu al 
Pakistanului și Indiei. Efectulnd 
săpături, arheologii au găsit, 
printre altele, oale avînd picta
te sau încrustate pe ele plcto- 
grame și ideograme, precum șl 
un os lustruit, de mici dimen
siuni, cu simboluri gravate pe 
suprafața sa.

• 500 DE ORE PE 
MOTOCICLETĂ. Un
„record" de durată într-un ma
raton pe motocicletă a fost sta
bilit de un echipaj australian de 
trei persoane. Richard Kennett, 
Don Mitchell și Owen Fitzgerald 
au rămas pe motocicletă timp 
de 500 de ore, parcurgînd un cir
cuit în jurul unei cazărmi din o- 
rașul australian Perth. Fostul 
record era de 466 de ore și zece 
minute, stabilit tot în Australia, 
la începutul acestui an.

• EXPERIMENT UR
BANISTIC. Primăria orașului 
Lille a hotărît efectuarea unei 
originale experiențe în materie 
de urbanistică : valorificarea 
unei uzine dezafectate, situată 
în plin centrul orașului francez, 
în interiorul clădirii vor fi ame
najate mici ateliere pentru meș
teșugarii orașului si pentru in
dustria locală si un club. Vor fi 
realizate, de asemenea, o sută 
de apartamente, prin comparti
mentarea marilor hale ale vechii 
fabrici.

• SUCCESE IN LUP
TA ANTI-DROG. In aceste 
zile au fost identificate în Flo
rida șase rețele ale traficanților 
de droguri, care operează în 
strînsă legătură cu Mafia. Po
trivit Biroului federal de luptă 

te de simpatie și so
lidaritate, realizările 
pe calea dezvoltării de 
sine stătătoare a Re
publicii Ecuador. în
tre România și Ecuador 
s-au stabilit- relații 
prietenești de colabo
rare pe multiple pla
nuri, care au cunoscut 
o puternică dezvolta
re în urma vizitei e- 
fectuate în Ecuador 
de președintele Nlcolae 
Ceaușescu, în 1973. 
Intensificarea schim
burilor economice, lăr
girea cooperării tehni- 
co-stiintifice si a legă
turilor culturale sînt 
expresii ale unor re
lații întemeiate pe 
stimă, egalitate în 
drepturi si avantaj re
ciproc. în interesul 
celor două țări si po< 
poare, al cauzei înțele
gerii și progresului ge
neral.

Eugen POP

împotriva stupefiantelor, aceste 
rețele au introdus în cursul ul
timelor 10 luni, în mod clan
destin. mai bine de 3 000 tone de 
marijuana, în valoare de două 
miliarde de dolari. Potrivit a- 
celeiași surse, aceste rețele ale 
„crimei organizate", care dispun 
de cele mai moderne mijloace 
de transport, de comunicație și 
supraveghere, investesc fonduri
le realizate pe această cale în 
activități mai mult sau mai pu
țin „legale", cum ar fi jocurile 
de noroc, care le servesc drept 
acoperire.

• EXPOZIȚIE DE OR
DINATOARE. în prezent, la 
Universitatea din Boston este 
deschisă o expoziție de ordina
toare, cuprinzind ultimele nou
tăți în materie de electronică. 
Astfel, pot fi văzute ordinatoare 
capabile să joace cărți si o se
rie de alte jocuri de societate, 
să completeze orice fel de for
mulare, să „predea" copiilor 
lecții de matematică, să dea *- 
larma în caz de incendiu etc.

• IN APĂRAREA ME
DIULUI MARIN. Experții 
Institutului de construcții nava
le din R.D. Germană a>u elabo
rat o instalație, care se mon
tează pe nave, destinată arderii 
deșeurilor care, în mod obișnuit, 
se adună la bord în timpul na
vigației pe marea deschisă. Este 
vorba de o instalație semiauto
mată. servită de un singur 
om, care într-o oră incinerează 
complet pînă la 50 kg deșeuri, 
încercările s-au încheiat cu suc
ces. Arzînd deșeurile în timpul 
călătoriei se eliberează spații 
importante care ar putea fi fo
losite în alte scopuri și, pe de 
altă parte, dispare tentația de a 
le arunca, eventual, în mare, in
stalația constituind, în acest 
sens, încă o contribuție pentru 
apărarea mediului ambiant.

• OGLINZI IN LOC 
DE LEMNE. Primăria unei 
localități situate la nord de ca
pitala japoneză intenționează, să 
dea în folosință, în vara anului 
viitor, o clădire care să fie în
călzită cu energie solară. Casa 
va fi înzestrată cu un sistem 
format din 704 oglinzi paraboli
ce. După cum a reieșit din cal
culele specialiștilor, energia ca
lorică a Soarelui va putea fi u- 
tilizată timp de nouă luni pe an, 
în rest urmînd a se recurge la 
combustibili clasici. ,

• FĂRĂ „LICENȚĂ DE 
IMPORT". „Pussi", o pisică 
persană, a costat compania ae
riană olandeză „K.L.M." 450 
lire sterline. Campania a recu
noscut că a contravenit legilor 
britanice de protecție împotriva 
turbării, lăsînd să coboare din 
avion grațioasa felină, fără a 
avea „licență de import", în no
iembrie 1976, la aeroportul 
Heathrow din Londra. In con
secință, compania a fost con
damnată la pedeapsa maximă.

• DESCOPERIRI AR
HEOLOGICE. In valea Sin
jar, din nordul Irakului, arheo
logii au descoperit urmele unei 
așezări omenești datînd din e- 
poca de piatră. Operațiunile 
preliminare au dus la depistarea 
a nu mai puțin de 14 straturi de 
cultură, dintre care cel mai ve
chi este datat cu aproximativ 
8 000 ani î.e.n. Locuințele erau 
construite din cărămizi din lut 
nears și alcătuiau un adevărat 
ansamblu. Au fost găsite, de a- 
semenea, cuțite din piatră, ace 
din os, precum si alte obiecte 
casnice. Cele mai interesante o- 
biecte descoperite sînt figurinele 
din lut, înfățișând oameni și a- 
nimale, precum și bilele de pia
tră, a căror utilizare exactă nu 
a putut fi încă stabilită. Primele 
analize ale rezultatelor săpătu
rilor au dus la concluzia că lo
cuitorii acelor meleaguri erau 
vînători-culegători.
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