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DEZVOLTAREA PRODUCȚIEI,

Miercuri după-amiazu. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, ■ secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Homar 
nia. l-a • primit pe tovarășul Nicola 
Kmezici, președintele Consiliului E- 
xecutiv- al Provinciei Socialiste Au
tonome Voivodina. care efectuează . o 
vizită in țara noastră.

La primire a participat tovarășul 
Janos Fazekas, membru al Comite
tului ■ Poliție . Executiv al C.C. al 

■P.C.R., viceprim-ministru al guver
nului, ministrul comerțului interior.

Oaspetele a adresat tovarășului 
Nicolae Ceaușescu sincere mulțumiri 
pentru onoarea de a fi primit, pen
tru •posibiiitutea 
România, de a 
muncii poporului 
ficarea societății 
terți dezvoltata.

în timpul întrevederii s-a expri
mat deplina satisfacție față de ex
tinderea relațiilor de prietenie din
tre Republica Socialistă România și 
Republica Socialistă Federativă lu-

oferită de a vizita 
cunoaște roadele 

roman pentru edi- 
socialiste multila-

goslavia, in particular cu Voivodi
na. regiune de graniță cu România, 
.și -s-a exprimat dorința comună de 
a se acționa in continuare pentru 
întărirea și extinderea colaborării 
multilaterale rornâno-iugoslave. de 
a se.găsi noi posibilități pentru o 
tot mai rodnică conlucrare, in folo
sul celor doua târî socialiste vecine 
și prietene, al popoarelor noastre.

întrevederea a decurs intr-o at
mosfera -caldă.' tovărășească.

CREȘTEREA PRODUCTIVITĂȚII MUNCII Socialistă Populară

singura temelie posibilă și necesară pentru înfăptuirea
programelor de creștere a nivelului de trai al poporului

După cum s-a subliniat în comuni
catul eu privire la • ședința Comitetu
lui Politic Executiv al C.C. al P.C.R. 
din 8 august, in primele șapte luni 
ale anului clasa muncitoare, întregul 
popor au obținut succese remarcabile 
in îndeplinirea planului pe acest an, 
in dezvoltarea economiei naționale. 
Aceste rezultate,’ care se adaugă ce
lor obținute de oamenii muncii în 
primul an al cincinalului, au creat 
condiții pentru noi realizări pe linia 
creșterii nivelului de trai, a îmbună
tățirii standardului de viată al po
porului.

Tocmai pe seama rezultatelor bune 
obținute, tocmai datorită acestor suc
cese a fost posibilă elaborarea Pro
gramului privind ridicarea mai acce
lerată a nivelului de trai al popu
lației în actualul cincinal. După cum 
se știe, acesta este un program sub
stanțial. care prevede creșterea .su
plimentară a retribuțiilor cu 35 mi
liarde. Ici ne întregul cincinal., spori
rea pensiilor, alocațiilor pentru copii 
ș.a. Aplicarea prevederilor programu
lui se bazează nu numai pe rezulta
tele de pină acum. ci și pe acelea care 
trebuie obținute in continuare, de a- 
cunt înainte in economie. Trebuie în
țeles cu claritate că importantele 
prevederi referitoare la creșterea bu
năstării poporului vor putea fi apli
cate integral numai dacă si obiecti
vele de plan, pe baza cărora au fost 
elaborate, vor fi si ele îndeplinite si 
depășite la toți indicatorii, pe între
gul cincinal. Creșterea bunăstării nu 
are și nu poate avea nici o altă sursă 
decit 'munca noastră, decît rezultatele 
pc caro le obținem in dezvoltarea e- 
conomiei, in. sporirea continuă a avu
ției naționale. A obține realizări bune 
in creșterea producției materiale, in

sporirea eficientei economice, a ve
nitului național constituie condiția 
vitală, esențială pentru aplicarea mă
surilor cuprinse in programul adop
tat de partid, pentru noi progrese in 
ridicarea nivelului de trai al popo
rului.

Este cunoscut că. in primele șapte 
luni din acest an, concomitent cu, 
succesele amintite, au existat și uiic-i 
le neimpliniri, respectiv nu s-au' îti- ' 
denlin.it integral prevederile Planului 
la un sir de produse, la unii indica
tori, intre care productivitatea mun
cii. Or, acesta este, un indicator fun
damental al planului, intrucit tocmai 
pe baza sporirii productivității mun
cii sint prevăzute să se obțină prin
cipalele creșteri ale producției, ale 
venitului national. Și. firește, trebuie 
să se acționeze pentru sporirea mult 
mai rapidă a randamentului muncii, 
deoarece neimplinirile în acest do
meniu nu pot decit să genereze pie
dici in dezvoltarea in ritmul prevă
zut a economiei. Mai mult decit 
atât, trebuie. să se asigure creș
terea mai accelerată a productivită
ții muncii, intrucit in acest domeniu 
avem de recuperat principala rănn- 
nere în urmă fată de .țările dezvol
tate din punct de vedere •economic — 
acesta fiind și factorul-cheie al, li
chidării decalajelor care ne despart 
de aceste țări.

Creșterea mai accentuată a pro
ductivității muncii reprezintă o sar
cină primordială pentru toate ramu
rile producției materiale, pentru co
lectivele din toate unitățile econo
mice. înfăptuirii acestui obiectiv tre
buie să-i acorde întreaga atenție 
toate organele si organizațiile de 
partid, chemate să concentreze efor
turile și capacitatea creatoare a oa-
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raenilor spre punerea intensă in va
loare a potențialului tehnic ■ si' liman 
din întreprinderi in vederea creșterii 
suplimentare a producției si produc
tivității muncii.

Pentru a se asigura creșterea mai 
rapidă a productivității muncii, po
trivit sarcinilor suplimentare stabili
tă, se- impune o acțiune fermă in 
scopul întăririi disciplinei muncii, 
instaurării unui regim strict de mun
că pe baza organizării superioare a 
producției, spre a se asigura folosi
rea judicioasă a timpului de lucru 
si a tortei de muncă, a tuturor ma
șinilor si utilajelor. Măsurile de or
ganizare superioară a producției tre
buie să cuprindă toate fazele* proce
sului productiv — de la aprovizio
narea locurilor de muncă si utiliza
rea mașinilor și instalațiilor, pînă 
la realizarea produsului finit. Creș
terea mai puternică a productivității 
muncii depinde, de asemenea, de 
sporirea exigentei si preocupărilor 
pentru pregătirea tehnico-profesiona- 
lă a muncitorilor. De aceasta este 
lăsată si calitatea producției, .întrucît 
o productivitate înaltă a muncii în
seamnă realizarea unor produse de 
calitate superioară : a fabrica produ
se nefolosibile. care nu sint utile c- 
conomiei. care nu se realizează pe 
piață. înseamnă o productivitate scă
zută. Tot in vederea creșterii 
mai susținute a productivității mun
cii trebuie acționat eu mai multă 
stăruință, mult mai energic în do
meniul mecanizării si automatizării 
proceselor dc muncă, pentru a re
duce cit mai mult numărul lucrători
lor auxiliari si neeulificati. care trag 
înapoi productivitatea muncii pe an
samblul întreprinderii.
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Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a primit, miercuri, in stațiunea 
Neptun, pe Ez.zedin Al-Mabruk, mi
nistrul petrolului din Jamahiria Ara
bă Libiana Socialistă Populară, pre
ședintele părții libiene in Comisia 
mixtă de colaborare libiâno-română.

La primire a luat parte tovarășul 
Ion Pătan. viceprim-ministru al gu
vernului, ministrul comerțului exte
rior si cooperării economice interna
ționale.

Oaspetele a transmis tovarășului 
Nicolae Ceaușescu din partea' pre
ședintelui Consiliului Comandamen
tului Revoluției Jamahiriei ĂraJje 
Libiene Socialiste Populare, Moamer 
El Geddal’i. un mesaj de prietenie, 
împreună cu urări de succes po
porului român în. activitatea sa con
sacrată prosperității patriei.

Mulțumind. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a rugat pe oaspete să

adreseze salutul său prietenesc pre
ședintelui Moamcr El Geddafi, iar 
poporului libian, urări de bunăstare 
si fericire.

în timpul întrevederii a fost re
levată evoluția pozitivă a relațiilor 
româno-lib.iene, exprimindu-se con
vingerea că ele vor cunoaște un curs 
mereu ascendent, in conformitate cu 
înțelegerile si hotăririle stabilite de 
■șefii de stat ai' celor două tari. A 
fost reliefat interesul comun pentru 
promovarea intr-un ritm mai rapid 
a cooperării economice si tehnice, 
pentru valorificarea mai deplină a 
posibilităților oc care le asigură in 
acest sens economiile celor două 
țări- pentru concretizarea, in bune 
condiții, a acordurilor si a celorlalte 
documente de colaborare existente 
intre România si Libia. De ambele 
Dării s-a apreciat că raporturile de 
prietenie'si cooperare dintre Româ
nia si. Libia servesc intereselor vita-

le ale celor două popoare, cauzei co
laborării dintre toate națiunile, pro
movării unor relații între state în
temeiate oc egalitate si echitate, fău
ririi unei noi ordini economice și 
politice internaționale.

Au' fost abordate aspecte ale si
tuației din Orientul Mijlociu. în ca
drul schimbului de vederi, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a reafirmat pozi
ția consecventă ;■ României in pro
blema soluționării conflictului din 
Orientul Mijlociu, ară,tind că o pace 
dreaptă și trainică in această zonă 
presupune retragerea trupelor Israe
lului din teritoriile ocupate in urma 
războiului din 1967. recunoașterea 
dreptului poporului palestinean la 
autodeterminare. inclusiv crearea 
unui stat palestinian independent, 
asigurarea independentei si integri
tății teritoriale a tuturor statelor din 
regiune.

întrevederea a decurs intr-o atmo
sferă caldă, prietenească.

Infăptuirea vastului program de 
creștere a nivelului de traioal popo
rului necesită, ui același țim.p. înde
plinirea riguroasă a sarcinilor de 
olan la producția fizică, inclusiv a 
celor suplimentare. Nici un moment 
nu trebuie să se piardă din vedere 
că pianul țiște considerat indeplinit 
numai atunci cind toate produsele 
s-au realizat în cantitățile si sorti
mentele prevăzute — si nu doar cind 
se realizează producția valorică, glo
bală. Economia națională are nevoie 
de producție efectivă, fizică, de va
lori reale, de produse dc calitate su
perioară. realizate cu costuri cit mai 
reduse. De nivelul superior ai pro
ductivității muncii, dc reducerea con
tinuă a cheltuielilor de producție ?i, 
in primul rind, a celor materiale, de 
calitatea produselor depinde, in mare 
măsură, si asigurarea stabilității pre
turilor de vinzare a bunurilor de 
consum. Această strinsă corelație 
■trebuie bine înțeleasă de toți oame
nii muncii — in calitatea lor de pro
prietari. producători si beneficiari "a 
tot ceea ce realizează.

Dezvoltarea susținută a producției 
materiale, sporirea mai accentuată a 
productivității muncii constituie 
pirghii hotărttoare ale creșterii veni
tului național — temelia Sigură a ri
dicării nivelului de trai al poporului. 
Tocmai de aceea, eslc de datoria or
ganelor si organizațiilor tie partid să 
explice limpede fiecărui om al mun
cii. prin date, fapte si comparații 
convingătoare, legătura indisolubilă 
dintre îndeplinirea exemplară. Ia toți 
indicatorii, a planului si angajamen
telor in întrecere si interesul per
sonal. dintre munca mai productivă, 
de inallâ calitate si mai eficientă, si 
satisfacerea cerințelor de bunăstare si 
civilizație. Totodată, ele sint chemate 
să mobilizeze toate colectivele, ma
sele de oameni ai muncii la realiza
rea si depășirea obiectivelor planului 
pe .acgst an si pe-iiiiregul cincinal, ja 

■ ■ . . ... ; largă in v'aloare>re>
----- te. — l'te.Tteti și resurse ac

1 Reprezentantul Parlamentului european și al Partidului

Tovarășul N i c o l a e Ceabșescu, 
secretar Reiterai al Partidului Comu
nist Roman, președintele Republicii 
Socialiste România, a primit, la 10 
august, in stațiunea Neptun. pe 
Mario Zagări. vicepreședinte al Par
lamentului european, membru al Di- 

. recțiunii' Partidului Socialist 
care se află in vizită in tara 

"'la invitația'C.C. al P.G.R,
La întrevedere a participat 

șui Ștefan Andreii membru supleant 
al Comitetului Politii- Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R.

Oaspetele a salutat cordial ne to
varășul Nicolae Ceausescu si a mul
țumit pentru prilejul de a lua din 
nou contact nemijlocit cu realitățile 
României contemporane.

Tn timpul convorbirilor a avut loc 
un schimb de păreri referitor la căile 
de dezvoltare a relațiilor dintre P.C.R.

Italian, 
noastră

tovarâ-

și P.S.I.. dintre România si Italia și 
in legăturii cu unele probleme actu
ale ale situației internaționale.

în același timp, a fost exprimată 
satisfacția pentru cursul ascendent al 
relațiilor dintre Remania si Italia, 
reliefindu-se dorința celor două 
partide de a acționa cu consecventă 
pentru dezvoltarea raporturilor mul
tilaterale româno-italiene. ceea ce co
respunde pe deplin intereselor celor 
două popoare prietene, cauzei păcii, 
colaborării și destinderii în Europa și 
in întreaga lume.

S-a subliniat că ambele partide a- 
cordâ o importantă deosebită aplică
rii in viată a prevederilor Actului fi
nal de la Helsinki. A fost, reliefată 
necesitatea intensificării eforturilor 
tuturor statelor, guvernelor forțelor 
politice pentru întărirea colaborării

economice. dezvoltarea contactelor u- 
mane. adoptarea cit mai grabnică a 
unor măsuri eficiente de dezarmare 
și .dezangajare militară. Tn acest ca
dru s-a evidential însemnătatea întă
ririi colaborării si prieteniei dintre 
țările si popoarele din Balcani, din 
zona Mediteranei. ca o contribuție la 
cauza păcii și colaborări^ din. Europa 
și din întreaga lume.
apreciat că 
popoarelor a problemelor 
ale vieții internaționale, 
idealuri loj __ ____ te______
pendență națională si progres 
promovarea unor transformări 
crătice impun Înțelegerea si 
crarea tot ma’ strinsă dintre 
piști. socialiști, dintre toate 
de stingă, progresiste.

Convorbirea s-a desfășurat intr-o 
atmosferă cordialii. prietenească.

Totodată, s-a 
rezolvarea in interesul 

complexe 
înfăptuirea 

dc pace, libertate, inde- 
social. 
derno- 
conlu- 
comu- 
fortele

de lucru în județul 
al

Gorj s tovarășului 
Partidului Comunist 

posturile noas- 
astăzi, în jurul 
Jiu, iar în jurul

Cu prilejul vizitei
Nicolae Ceaușescu, secretar general
Român, președintele Republicii Socialiste România, 

-. tre de radio și televiziune vor transmite direct, 
orei 11,30, adunarea populară din municipiul Tg. 
orei 16,30, adunarea populară din orașul Motru.

Raid-anchetă de-a lungul Dunării — în continuare : de la Galați la Marea Neagră
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Exploatarea minieră la zi de la Rovinari, județul Gorj

în lumina explicațiilor
FAȚĂ DE 1948, JUDEȚUL PRAHOVA REALIZEAZĂ ASTĂZI :

suplimentare

de peste 5 ori mai mult țiței și derivate
de peste 50 de ori mai multe mașini-unelte
de peste 70 de ori mai multe produse petrochimice
CEA MAI IMPORTANTĂ CREȘTERE O VA ADUCE CINCI- 

în 1980 producția
DAR
NALUL REVOLUȚIEI TEHNICO-ȘTIINȚIFICE
industrială a județului va fi de patru ori mai mare decît în 1965

de comparație

Care este stadiul irigărilor?
ÎN PAGINA A III-A

CU PRIVIRE LA PREVEDERILE
LEGII PENSIILOR Șl DECRETULUI 

DE MAJORARE A PENSIILOR 
Despre avantajele pensiei

Explicațiile, recent publicate, cu privire la 
prevederile Legii pensiilor și Decretului de 
majorare a pensiilor au fost primite cu deosebit 
interes de cercurile largi ale cetățenilor din 
țara noastră. Precizările cuprinse, claritatea 
argumentării, datele concrete au ajutat și ajută 
pe toți cei interesați să ințeleagă mai bine, mai 
aprofundat, aspectele esențiale, avantajele nou
lui sistem de pensionare, concordanta sa deplină 
cu principiile de etică și echitate socialistă, cu 
nivelul dezvoltării actuale a economiei națio
nale, cu posibilitățile reale, obiective de care 
dispune în prezent societatea noastră socialistă.

în lumina acestora — și în contextul general 
al programului de creștere a nivelului de trai al 
poporului, al majorărilor suplimentare ale retri
buțiilor — se reliefează și mai evident carac
teristicile principale ale prevederilor cuprinse 
în Legea pensiilor.

acest ansamblu general se detașează accen-

tul — firesc și legitim pus pe stimularea 
prioritară a participării tuturor membrilor 
societății la producția materială, la munca 
activă, creatoare de venit național, ceea ce 
corespunde intereselor majore ale întregului 
popor, care beneficiază de acesta ; diferențierea 
judicioasă a cuantumului pensiei in funcție de 
importanța socială a muncii, a ramurii de acti
vitate : neplafonarea pensiei, care, fără să aibă 
vreo limită fixă, rigidă, poate crește in sus, in 
funcție de aportul fiecăruia la viața economico- 
socială. ca și pe măsura sporirii potențialului 
economic al țării ; solicitudinea pentru recupe
rarea cit mai grabnică și reintegrarea în acti
vități productive a acelora care, datorită unor 
accidentări, au, temporar, o capacitate de muncă 
redusă — și pînă la creșterea rolului pensiei 
suplimentare în ridicarea nivelului dc trai al 
tuturor oamenilor muncii.

Despre acest ultim aspect — în pagina a Ill-a.

punerea și mai’’-
marilor posibilități __ __ _
progres ale economiei naționale. asi- 
gurîndu-se astfel accelerarea dezvol
tării tării.' creșterea avuției naționale 
si ridicarea, pe această bază, a nive
lului de trai al poporului.

pagini de istorie 
și actualitate socialistă

Ploiestenii îsi caută termeni
A ->

Ploiești.ului i.-a' fost 
să treacă — ih acea teri
bilă și răscolitoare vară a 
lui 1944 — prințr-un mar-' , 
tiriu cum puține așezări o- 
meneșți au mai cunoscut 
vreodată. Mirosea a trotil 
și pirjol. A fier ars. a țiței 
ars,.și a.carne arsă. Era ne
gru, sfi'rtecat, acoperii de 
lințoliul cernit al ruinelor, 
iar locuitorii lui — atiția 
ciți mai rămăseseră și' se 
incăpățmaserâ sau fusese
ră nevoi ți să ..trăiască" a- 
tunci acolo — purtau pe 
chipuri atita amărăciune, și 
în suflete atita' minie. că 
nu mai exista măsură pă- 
mintească să le-o poată 
măsură.

Trebuia insă să vină și 
mirosul 'cărămizii noi. al 
varului stins, al mortaru
lui. al mistriei și al p'iinii 
noi. Era așteptat, adulme
cat in aer. invocat ca o 
mintuitoare nădejde; apro
piat prin tot ce făceau plo
ieștean. oamenii aceștia 
dir.ii. ■ meinwnuncheati si 
neînfricoșat:, cu să-l gră
bească. Numai cine a trăit 
printre ploieșteni, 
cine le-a

truda și piinea. poate. să le, 
înțeleagă cu adevărat firea 
și să le explice comporta
mentul in istorie. ..Eu ii 
cunosc bine pe ploieșteni 
-- spupea tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la o adunare 
populară din municipiul 
..aurului negru" — știu dc 
ee sint capabili... într-ade-

bombardamente nimiciseră 
orașul, uzinele, rafinăriile, 
urgisind și mai [mult sără
cimea mahalalelor, ucigin- 
d-o prin ..adăposturi" pre
care. năruindu-i coșmeJiilc 
in care abia își mai supor
tau traiul și răpda minia. 
Războiul a distrus 35 la 
sută din instalațiile de dis-

numai
împărțit amarul.

/n viitor
din Prahova, cu un efectiv 
d< 27 000 de militari. cei 
.12 000 de ostași ai armatei 
romane aflați in zona Plo
iești, cărora li s-au adău
gat mii de muncitori — 
faptul că, din septembrie 
1944 pînă în mai 1945. ca
pacitatea de producție a 
schelelor . și a rafinăriilor
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văr. ploicșteniî au o glo
rioasă tradiție fie luptă re
voluționară : noi știm că 
partidul nostru comunist 
are un sprijin de nădejde 
in întreaga populație din 
Ploiești, ea. de altfel, in în
tregul popor român".

PrahQVa a fost Întotdea
una un creuzet , al călirii 
oamenilor in focul luptelor 
revoluționare.

Acel ■'August d< foc din 
’■14 fusese precedat de o 

cumplită. 'Zeci

tilare a țițeiului. |32 la sută 
din capacitatea de cracare 
a rafinăriilor, 61 Ta sută din 
capacitatea de stocare a 
produselor petroliere. Pro
ducția căzuse in vara lui 
1944 la nivelul ..atins" in a- 
nii 1925—1930.

Poate că cel mai bine 
ilustrează pentru muncito
rimea ploieșteană ce a în
semnat ziua de 23 August 
— alături de victoria in in
surecția care opusese pu
ternicei armate germane

■ de. petrol a crescut de trei 
ori față de cit înregistra
seră in August 1944.

Venise mirosul acela al 
cărămizii noi. al mortaru
lui proaspăt și al plinii 
noi. Venise timpul speran
ței. Era un timp al luptei 
și al. abnegației. Dacă n-aș 
fi trăit atunci printre plo- 
ieștenii mei. poate eâ aș fi 
primit aceste cuvinte doar 
ca pe niște metafore. Dar 
marea metaforă a acelui 
timp aparținind revoluției

era însăși realitatea. Era 
descătușarea forțelor popu
lare. afirmarea neingenun- 
cherii ploieștenilor, setea 
lor de dreptate, conștiința 
luptei, trăsături potențate 
de elanul revoluționar. 
Sint. încă mulți cei ce au 
trăit acele zile de foc, ma
rile mitinguri revoluționa
re din primii ani ai in
staurării puteri* populare, 
avintul reconstrucției, bucu
ria de a vedea că 
pe care și-o făureau ei în
șiși sub conducerea 
nișților le aparținea 
devărat lor și devenea 
moștenire de cinste de lă
sat urmașilor. Astăzi sint 
bărbați și femei in puterea 
virstei. părinți și bunici. 
Tar moștenirea acelor ani 
crește .și se îmbogățește pe 
măsura înfăptuirii insufle- 
țitorului Program aj parti
dului.

I-am 
trecute 
Pentru 
ca 
Gheorghiu 
Iosif Lisovschi și D. DragO' 
mirescu dc la ..I Mai". 
Marin Stan de la ..Tclea- 
jen" — cel co la 12 iunie 
1948. a doua zi lupă națio
nalizare fusese numit di-

lumea

comu- 
cu a-

căutat mai 
pe la vetrele 

ci ti va
..bătrinîi"

de

zilele 
lor. 

dintre ei. 
Demostene 
li.' ..V ega ,

loan GRIGORESCL'
(Continuare in pan. a V-a)

vedere panoramică a Combinatului petrochimic din Brazi

denlin.it
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în strategia si tactica Partidului 
Comunist Român pentru transfor
marea revoluționară a societății, 
problema alianței muncitoresti- 
tărănesti a ocuoat întotdeauna un 
loc central, partidul tinind seama 
atît de potențialul revoluționar al 
țărănimii, cit și de marea sa pon
dere socială într-o tară cu un ni
vel scăzut de dezvoltare a forțe
lor de producție, cu o economie 
predominant agrară. Deși făurirea 
acestei alianțe a fost stînienită si 
întirziată un timp datorită faptului 
că în anumite perioade au fost 
puse în circulație unele lozinci 
greșite, adoptîndu-se în mod meca
nic unele teze preluate de la alte 
țări si din alte condiții. P.C.R. a 
izbutit. încă înainte de eliberare, 
să-și creeze un sir do poziții trai
nice la sate, mărturii grăitoare in 
acest sens fiind diversele acțiuni 
ale țărănimii, alături de clasa 
muncitoare, la lupta antifascistă în 
perioada premergătoare celui de-al 
doilea război mondial, precum si la 
mișcarea de rezistentă din timpul 
dictaturii fasciste și al războiului 
antisovietic. contribuția sa activă la 
înfăptuirea insurecției armate din 
august 1944.

După eliberare. P.C.R. a desfă
șurat o vastă activitate pentru 
a-și lărgi influenta politică la sate, 
a atrage masele cele mai largi ale 
țărănimii în lupta revoluționară, 
a închega si consolida trainic alian
ța muncitorească-țărănească. consi
derată drept „condiția fundamen
tală a victoriei în revoluția popu
lară".

Esențial în acest sens a fost fap
tul că partidul a stabilit de la 
încenut. între principalele sale 
obiective. înfăptuirea reformei 
agrare, înscriind acest străvechi 
deziderat al țărănimii. încă in sep
tembrie 1944 în proiectul . de 
platformă a Frontului National 
Democrat. Partidul nu s-a limitat 
însă la simpla consemnare între 
obiectivele programatice. In condi
țiile in care clasele exploatatoare 
Si partidele lor politice, folosind 
pozițiile pe care le mai dețineau in 
guvern, au încercat, să împiedice 
legiferarea reformei agrare și au re
curs la sabotajul economic in agri
cultură, ea și in industrie, pentru a 
provoca haos și dezorganizare, a în
fometa populația și a submina pe a- 
ceastă cale lupta forțelor democrati
ce. P.C.R. a chemat la înfăptuirea re
formei agrare prin acțiunea revo
luționară directă, de masă, prin 
ocuparea cu forța si împărțirea cu 

, de la sine putere a păminturilor

Cum își alcătuiește primăria
planul de activitate?

i

CETĂȚENII

forța hotărîtoare a victoriei în desfășurarea

mosieresti de către țărani. în 
această acțiune, țărănimea a primit 
sprijinul direct, nemijlocit al clasei 
muncitoare, prin miile si miile de 
activiști de partid, muncitori din 
întreprinderi trimiși de partid la 
sate. Masele țărănimii s-au putut 
convinge nemijlocit de unitatea 
vorbei si faptei la comuniști.

Toate acestea au determinat 
adinei schimbări în conștiința ma
selor largi ale țărănimii, au avut 
drept urmare unirea lor tot mai 
strînsă sub steagul partidului co
munist. Și tocmai făurirea, in focul 
luptei pentru reforma agrară, a 
alianței muncitoresti-tărănesti.

propun, hotărăsc, înfăptuiesc

procesului revoluționar
tionalizării principalelor mijloace 
de producție din industrie, men
ținerea agriculturii bazate ne mica 
proprietate individuală venea in 
contradicție tot mai evidentă cu 
cerințele făuririi unei economii so
cialiste unitare, nu se putea asigura 
acea creștere rapidă a producției 
agricole, solicitată de progresul in
dustriei și al economiei în an
samblul ei, de ridicare generală a 
nivelului de trai.

Este de remarcat că în înfăptui
rea acestei sarcini deosebit de 
complexe, a cărei soluționare se 
impunea ca o necesitate obiectivă 
pentru rezolvarea deplină a pro-

con-prin metode economice, fără 
vulsii sociale.

Justețea politicii agrare a 
tidului s-a vădit pregnant prin 
tul că profunda reorganizare a 
ducției și a relațiilor sociale la sa
te nu a provocat perturbări sau 
diminuări ale producției agricole, ci 
a fost însoțită, dimpotrivă, de creș
terea continuă a acesteia.

Cooperativizarea agriculturii, mar- 
cind generalizarea relațiilor socia
liste de producție in intreaga eco
nomie. victoria deplină a socialis
mului în România, a însemnat o 
profundă revoluție în viata satu
lui. Eliberată de orice exploatare,

Originalitate și spirit creator în politica 
partidului de transformare revoluționară

a societății românești
uriașă forță socială revoluționară 
ce reprezenta covîrsitoarea maiori- 
ta.te a poporului, a decis soarta bă
tăliei pentru putere, a făcut posibilă 
marea victorie de la 6 martie, cînd, 
sub presiunea uriașă a valului 
luptei populare, a fost instaurat 
primul guvern democratic revolu
ționar. cu pronunțat caracter mun- 
citoresc-tărănesc.

în perioada următoare, partidul 
si statul democrat-popular au 
urmărit consolidarea bazei econo
mice a alianței cu țărănimea, ceea 
ce în condițiile specifice satului 
românesc, caracterizat prin prepon
derenta covîrsitoare a micii produc
ții de mărfuri (după reforma agra
ră. circa 71 la sută din suprafața 
agricolă a tării era deținută de 
țărănimea săracă și mijlocașă), s-a 
realizat prin adoptarea unui sir de 
măsuri de sprijinire a gospodăriilor 
țărănești mici si mijlocii in vederea 
sporirii producției agricole, de in
tensificare a schimburilor econo
mice între oraș și sat.

Problema reorganizării pe baze 
socialiste a agriculturii a fost pusă 
la ordinea zilei de partid numai 
după clțiva ani de la instaurarea 
puterii populare — la istorica 
plenară a C.C. din 3—5 martie 1949. 
in condițiile în care. în urma na-

blemei agrare, pentru însăși victo
ria revoluției socialiste si dezvol
tarea noii orînduiri, P.C.R. a știut 
să adopte acele căi și mijloace de 
acțiune corespunzătoare particula
rităților concrete, economice si so
ciale ale României.

Astfel, cooperativizarea agricul
turii a fost realizată cu răbdare și 
tact, pe baza unei stăruitoare 
munci de lămurire, a respectării 
liberului consimtămint al țărănimii, 
lolosindu-se forme simple de coo
perare. inspirate din tradițiile sa
tului românesc, ceea ce a, înlesnit 
considerabil procesul de convin
gere a țăranilor asupra avantaje
lor marii producții agricole, evi- 
tindu-se orice pripeală, orice for
țare artificială. Este semnificativ 
în acest sens faptul că cooperati
vizarea agriculturii s-a desfășurat 
pe o perioadă de aproape 14 ani.

Este, totodată» demnă de relevat 
rezolvarea originală pe care parti
dul nostru a dat-o problemei țăra
nilor înstăriți — îngrădind mai in- 
tii posibilitățile acestora de exploa
tare și creindu-le apoi condiții de 
a se încadra ca oameni ai muncii 
în cooperativele agricole. în acti
vități sociale utile ; desființarea a- 
cestei categorii s-a realizat astfel

țărănimea a devenit o clasă nouă, 
omogenă.' stăpină deplină pe mij
loacele de producție și pe roadele 
muncii sale, participantă activă ia 
făurirea noii orinduiri, alianța 
muncitorească-țărănească dobindind 
și mai trainice temeiuri, ridieîndu- 
se pe o treaptă superioară.

Ceea ce a caracterizat și carac
terizează in continuare politica 
partidului și statului nostru în 
condițiile generalizării relațiilor 
socialiste este efortul pentru valo
rificarea deplină a avantajelor sis
temului socialist de organizare a 
producției agricole, în scopul rea
lizării unei agriculturi moderne, in
tensive, de Înaltă productivitate, 
în măsură să asigure din plin a- 
provizionarea cu produse agroali- 
mentare a economiei, a întregului 
nostru popor. Căci, așa cum sub
linia tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
„cooperativizarea socialistă nu re
zolvă de la sine ridicarea agricul
turii. creșterea producției și ridi
carea bunăstării tărâm mii. Pentru 
atingerea acestui obiectiv — țelul 
principal al politicii agrare a cla
sei muncitoare, a partidului ei 
marxisț-leninist — sint necesare 
mari eforturi materiale si organi
zatorice din partea statului socia-

list. a țărănimii, investirea unor 
fonduri însemnate pentru dezvol
tarea bazei tehnico-materiale".

îndeosebi perioada care a trecut 
de la Congresul al IX-lea al par
tidului a marcat substanțiale pro
grese in dezvoltarea bazei tehnico- 
materiale a agriculturii. în incor
porarea cuceririlor științei si teh
nicii înaintate, în perfecționarea 
organizării și conducerii agricultu
rii socialiste, o expresie concluden
tă a progreselor realizate fiind în
suși faptul că in cursul anului 1976 
a fost obținută cea mai mare pro
ducție agricolă din istoria Româ
niei. Recentul Congres al consilii
lor de conducere din agricultură, 
al întregii țărănimi. materializind 
orientările Congresului al XI-lea 
al partidului . intr-un program u- 
nitar de dezvoltare iii ansamblu a 
agriculturii in actualul cincinal, a 
trasat căile concrete și a deschis 
perspectivele unei noi și puternice 
înfloriri a acestei ramuri de bază 
a economiei, ale unei creșteri și 
mai accentuate a bunăstării țără
nimii.

Extinderea în tot mai mare mă
sură, potrivit hotăririlor congresu
lui. a mecanizării si chimizării 
producției agricole, realizarea vas
telor lucrări proiectate de îmbună
tățiri funciare, dezvoltarea priori
tară a zootehniei, promovarea sus
ținută a celor mai noi cuceriri ale 
științei și tehnicii, creșterea gra
dului de calificare a cadrelor, a 
întregii țărănimi vor crea condi
țiile pentni înfăptuirea mărețului 
obiectiv înscris în Programul par
tidului : apropierea și ștergerea 
deosebirilor esențiale dintre mun
ca agricolă și cea industrială, 
transformarea din ce în ce mai 
mult a muncii în- agricultură -n- 
tr-o varietate a activității industri
ale. dispariția deosebirilor esenți
ale dintre oraș și sat. Aceste trans
formări. ce se vor accentua tot 
mai mult pe măsura edificării so
cietății socialiste multilateral dez
voltate. Vor genera.
mai mare apropiere 
torime și țărănime, 
procesul dialectic al 
antei clasei muncitoare cu țărăni
mea. proces profund progresist, 
contribuind la accentuarea aradu
lui de omogenizare a societății, la 
făurirea poporului muncitor un’c, 
stăpin pe soarta sa și pe roadele 
muncii sale, bucurmdu-se din plin 
do binefacerile civilizației comu
niste. „ •

desigur, o tot 
între munci- 
Acesta este 
evoluției ali-

Ada GREGORIAN

IAȘI

O gamă largă de servicii pentru populație
Cooperația meșteșugărească 

ieșeană a dat recent în folosin
ță noi unități de reparații radio 
și televizoare, încălțăminte de 
comandă, frizerie și coafură etc. 
atît in capitala județului, cît și 
la Pașcani. Hirlău și Tg. Fru
mos.

Preocupările meșteșugarilor 
Sint îndreptate spre diversifi
carea continuă a serviciilor, pu- 
nindu-se un accent deosebit pe 
asigurarea lucrărilor de con
strucții si reparații de locuințe, 
ca și pe cele de reparație a 
instalațiilor electrice, instalații
lor sanitare etc. Cooperativa 
„Prestatiunea", spre exemplu, 
anunță începerea activității de 
reparație a ascensoarelor pe 
bază de contracte cu asociațiile 
de locatari, precum Si realizarea 
unor microcentrale de încălzire 
în mediul rural prin arderea 
cărbunilor, paielor si bălegaru
lui.

Gama de prestări de servicii 
s-a lărgit acum pe timpul verii 
și la cele două „autoserviri" ce 
aparțin de aceeași cooperativă, 
ca urmare a înzestrării lor cu 
aparate de înaltă precizie. Se 
efectuează verificări și repara
ții auto cu aparate de mare pre
cizie. în stația aflată pe str. 
Păcurari, aproape de ieșirea din 
Iași către Pașcani, se asigură 
spălarea autoturismelor.

Și cooperativa ieșeană ..Igiena" 
și-a lărgit gama prestărilor, re- 
partizînd la cererea cetățenilor 
forța de muncă meșteșugăreas
că la domiciliu pentru spălat și 
călcat lenjerie, lustruit parche
tul și pentru ajutor la curățenie 
generală.

Noutăți în domeniul servirii 
populației au apărut si la coo
perativa „Miorița", specializată 
in confecționarea de covoare 
lucrate manual si de costume na
ționale și artizanat. Este vorba 
de înființarea in cartierul „Ale
xandru cel Bun" din Iași a unui 
centru cu munca la domiciliu 
care atrage numeroase gospodi
ne să execute cusături și costu
me populare, din diverse zone 
etnografice. Cooperativa „Mio
rița" realizează și o serie de 
piese din mase plastice, lemn, 
textile etc., ce se folosesc ca 
material didactic în grădinițele 
de copii.

Continuind acțiunile de diver
sificare a prestărilor de servicii, 
cooperația meșteșugărească ie-' 
seană și-a propus ca pînă în 
1980 să dezvolte volumul aces
tor activități cu cel puțin 15,8 
la sută, prioritare fiind cele de 
întreținere.-și reparare a arti
colelor electrocasnice si auto- 
moto-velo.

Manole CORCACI 
corespondentul „Scînteli"
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Construcții noi la Motru (județul Gorj)

Abia aiunși in Șimleu Silvaniei, 
l-am întrebat pe primul cetățean în-; 
tilnit in cale unde-i primăria.

— O țineți drept pe strada princi
pală și pe ătinga o să vedeți pri
măria. Dar pc primar, dacă pe din
eul ii căutați. apăi-it găsiți Ia Casa 
pionierilor. Astăzi e zi de sfat.

Arrj mers la Casa pionierilor, unde 
avea loc, intr-adevăr, o intîlnire a 
primarului, a deputaților cu concetă
țenii lor. Una din Obișnuitele „zile 
de sfat" — cum le spun localnicii — 
în care se născuseră atîtea și atitea 
inițiative pe care aveam să le regă- 

• sim chiar in hotăriri ale consiliului 
popular. Semn că si la Șimleu Silva
niei, ca pretutindeni de altfel, cei care 
hotărăsc în problemele de interes 
general sint înșiși cetățenii. Cu un 
an în urmă, la intîlnirea de dare de 
seamă a deputatului Constantin Băr- 
liba — mai mulți cetățeni din cir
cumscripția electorală nr. 8 au pro
pus organizarea unor acțiuni de 
muncă patriotică, prin care să se a- 
sigure devansarea termenelor de dare 
în folosință a obiectivelor social-cul
turale incluse în planul de stat. Pro
punerea — preluată apoi și de cetă
țenii din celelalte circumscripții e- 
lectorale ale orașului — a devenit, la
prima sesiune a ————----------------
consiliului 
Iar. prin 
deputaților. 
de putere.
urmare. ’ 
locatari. i 
ună cu echipe de 
constructori de 
la întreprinderile 
urmau să se mute 
A 1, de la gară, B 2 din str. N. Băl- 
cescu și B 16 din cvartalul Brădet, 
au muncit mai multe săptămini pe 
șantierele de locuințe, asigurind de
vansarea termenelor de dare în fo
losință cu luni de zile. Conform ace
leiași hotăriri, cadrele sanitare și cei
lalți angajați ai spitalului au lucrat 
efectiv la construcția secției de in
terne a spitalului și la construcția 
policlinicii. Zeci de cetățeni au mun
cit în orele lor libere la înălțarea 
creșei cu 220 de locuri de pe str. 
N. Bălcescu. în aceeași hotărire a 
fost inclusă și o altă propunere a ce
tățenilor, menită să asigure un nu
măr mai mare de locuri de muncă : 
realizarea înainte de termen, a unei 
hale mecanice la întreprinderea 
„Măgura".

Așadar, cetățenii propun, cetățenii 
hotărăsc, cetățenii înfăptuiesc. Și tot 
ei controlează modul în care se aduc 
la îndeplinire propriile lor inițiative 
— în spiritul hotăririlor consiliului 
popular și, bineînțeles, pe baza legilor 
țării și a celorlalte acte normative. Cum 
se exercită concret acest control 1 în 
primul rind, prin intermediul depu
taților, aleșii cetățenilor, reprezen
tanții acestora in organele puterii de 
stat, care au deopotrivă dreptul și 
datoria de a controla modul cum se 
aduc la îndeplinire legile țării și ho- 
tărirlle organelor locale ; au dreptul 
și' datoria de a interpela in sesiunile 
consiliilor populare pe cei ce con
duc un organ sau altul al adminis
trației de stat, pentru modul in care 
și-au îndeplinit atribuțiile. Dar nu 
numai in acest țel, pe care l-am 
tea numi, de rutină. A'm asistat 
Casa pionierilor din oraș, la una din 
obișnuitele intilniri ale primarului, 
ale celorlalți membri ai biroului exe
cutiv al consiliului popular cu con
cetățenii lor din circumscripțiile oră
șenești 15 și 16. Cu simț de răspun
dere. direct, deschis, intr-un cuvint, 
cetățenește, s-au abordat și de astă 
dată citeva din cele mai importante 
pttobleme ale localității : dezvoltarea 
edilitară, buna gospodărire și cură- 

. ‘ Jdrlți, unele abateri de la regulile de 
conviețuire socială. Dar nu la modul 
general, abstract, ci prin prisma le
gilor, prin prisma exigențelor și o- 
biectivelor pe care cetățenii înșiși și 
le-au propus în hotăririle adoptate 
anterior. Tovarășul Emil Moldovan, 
secretarul biroului executiv al con
siliului popular, le-a înfățișat celor 
prezenți la adunare concluziile con
troalelor făcute de către deputați, de 
către membrii comitetelor de cetă
țeni. de către cetățenii care fac parte 
din activul obștesc al primăriei, din

popu- 
votul 

. act
Drept 

viitorii 
împre-

DE LA
Economisirea organizată prin Casa 

de Economii si Consemnatiuni con
stituie mijlocul cel mai sigur și 
avanțaios pe.ntru păstrarea dispo
nibilităților bănești ale populației. 
O dovedesc nu numai cele peste 
13 milioane de librete de economii 
existente in prezent in tara noastră, 
dar si sutele de mii de depunători 
care folosesc obligațiunile C.E.C.. 
conturile personale, cecurile de 
economii școlare și. foile cu timbre 
de economii ale elevilor.

Toți depunătorii au asigurate im
portante si variate drepturi si a- 
vantaie:
• Garanția statului asupra sume

lor depuse, depunerile puțind fi re
trase orieînd.
• Păstrarea secretului privind 

numele depunătorilor si operațiile 
efectuate.

C. E. C.
• Scutirea de impozite șl de 

taxe ă operațiilor de denunete' Și 
restituire, ca și a dobinzilor și ciști- 
eurilor acordate de C.E.C. depună
torilor.
• Dreptul de a împuternici alte 

persoane să dispună de sumele 
păstrate la C.E.C.

• Dreptul de condiționare a de
punerilor.

• Dreptul de a lăsa moștenire 
sumele depuse.

• Imprescriptibilitatea depuneri
lor, a dobinzilor si cistigurilor.

în afara acestor drepturi si a- 
vanțaie generale, instrumentele de 
economisire, care se găsesc in per
manentă la dispoziția populației, 
conferă in plus depunătorilor avan
tajele lor specifice.

0 NOUĂ FORMULĂ TEHNICĂ LA TRAGERILE OBIȘNUITE 
PRONOEXPRES ÎNCEPÎND CU DATA DE 17 AUGUST 1977
• Se efectuează 3 extrageri separate în loc de 2. fiecare de cite 5 

numere diferite din 45.
• Se extrag 15 numere in loc de 11.
• Categorii unice de ciștiguri pe intreaga tragere.
• Se majorează cu 50% șansele de obținere a ciștigurilor la categoriile 

A, B și C.
• Se cîștigă cu 3 numere din 5 la fiecare extragere.
• Valoarea minimă a unui ciștig este de 60 lei in loc de 40 lei.
• Participarea se face pe bilete completate cu variante a cite 6 lei.
• Se poate juca integral (100°’o) sau sfert (250,’o).
• Se pot obține ciștiguri cumulate la două sau chiar la toate cele 

trei extrageri.

comisiile de judecată și colectivul de 
sprijin ăl autorității tutelare — asu
pra modului in care au fost înțelese 
și respectate unele dispoziții din ac
tele normative, centrale sau locale, 
referitoare Ia protecția mediului am
biant și salubritatea orașului, folosi
rea judicioasă a terenurilor agricole 
din perimetrul localităților, sistema
tizarea- și. disciplina in construcții, 

■ atițudineă civică in societate și in 
familie. Cu exemple de oameni și 
fapte. Bune și rele, față in față. 
Ceea ce, cum era de așteptat, a sus
citat intereSțil celor prezenți, cărora 
li se con firma.prin acest raport, incă 
o dată, calitatea de participant! di- 
recți, egali în drepturi și responsa
bilități, la dezbaterea tuturor proble
melor care interesează viața locali
tății în care trăiesc și muncesc. Toți 
cei care au luat apoi cuvintul n-au 
făcut decit să întregească acest ta
blou, această realitate. Vasile Cris- 
toltan din str. G. CoșbUc a criticat 
primăria pentru îngăduința manifes
tată față de conducerea cooperativei 
agricole care se face vinovată de de
teriorarea străzii, la modernizarea 
căreia s-au cheltuit bani și s-a in
vestit atita muncă. loan Lazăr, ve
cinul său, n-a avut prea multe cu

vinte de laudă la 
adresa comitetu
lui de cetățeni 
care n-a mobili
zat oamenii la re
pararea trotuare
lor. Vasile Pădu- 
reanu din str. Du
nării a reproșat, 
special, comisiei

însemnări de la 
adunarea populară din 

Șimleu Silvaniei
ai căror angajați 
în blocurile B 1 și

primăriei și, în 
permanente de deputați pentru in
dustrie și gospodărie comunală 
faptul că n-a urgentat racordarea la 
centrala termică a blocurilor de la 
nr. 55 de pe aceeași stradă. Alexan
dru Elekes, un apreciat gospo
dar, care,, la-chemarea primăriei de 
a se cultiva fiecare metru de teren 
din curțile- oamenilor, și-a transfor
mat propria ogradă într-o adevă
rată grădină, a eerut să se ia mă
surile necesare pentru a le reaminti 
unora această datorie cetățenească.

Este acesta un mod concret de a 
supune controlului public însăși ac
tivitatea primăriei, a primarului, a 
organelor locale de specialitate, a de- 
putaților si. firește, a cetățenilor. 
Dar, așa cum știm cil toții, cum am 
văzut si la adunarea de la Șimleu 
Silvaniei, a fi cetățean, a-ti exercita 
drepturile și îndătăririle de cetățean 
nu înseamnă numai dreptul și posi
bilitatea de a rosti răspicat adevă
rul, de a-i critica deschis, tovărășeș- 
te, pe cei cate, in numele tău, al 
obștii, îndeplinesc un mandat de de
putat sau o funcție publică, ci. în 
primul rind. să-i ajuți pe aceștia eu 
priceperea, cu experiența ta de njuh- 
că și de viață, să-și facă mai bine 
datoria. în acest spirit, de la nive
lul unei asemenea înțelegeri a res
ponsabilității cetățenești s-au dez
bătut mai departe, in adunare, toate 
aspectele concrete ale realizării pla
nului. de dezvoltare a OraSuldi. Laf 
propunerea cetățenilor s-a hotărit i 
organizarea în întreprinderi și insti
tuții. in cartiere.a unor echipe com
plexe de constructori, care’să parti
cipi' la iuăltarea unitâților..economjce 
locale ce urmează'-a se realiza pînă 
iri 1980. la ridicarea celor 1 400 de 
apartamente prevăzute in acest cin
cinal si a tuturor celorlalte do
tări social-culturale ; declanșarea 
chiar în acește zile a unei ample 
acțiuni de , control — la care să par
ticipe toți deputății, membrii comi
tetelor de cetățeni si activul obștesc 
al primăriei — asupra felului în care 
se respectă hotărirea consiliului popu
lar privind gospodărirea si cu
rățenia orașului : repunerea in cir
cuitul agricol a terenurilor părăsite 
de pe Măgura Șimleului — circa 
de hectare.

— Toate aceste hotăriri luate 
adunare — ne-a spus primarul 
vor constitui tot atîtea puncte 
ordinea de zi a sesiunii consiliului 
popular. Și. odată aprobate — sar
cini obligatorii pentru primărie, 
pentru cetățenii orașului.

Florin CIOBANESCU 
Ion MUREȘAN

40

în

pe

în ansamblul preocupăriIdf Comi
tetului județean Suceava al P.C.R.. ne 
un plan principal se situează creș
terea și educarea unui tineret vigu
ros. însuflețit de idealurile nobile ale 
socialismului, de principiile moralei 
comuniste, cu un larg orizont, de cu
noștințe. capabil să participe activ, 
cu pasiune și răspundere U dohm- 
direa marilor realizări alț"Prezen- 
tului, la înfăptuirea celor viitoare.

Pornind de la principiul politic și 
organizatoric care statuează^aă Parti
dul conduce direct si nemijlocit 
Uniunea Tinerelului Comunist — or
ganizațiile de partid acordă in pri
mul rind atenție perfecționării stilu
lui de muncă al organizației revolu
ționare a tineretului, indrumînd-o să 
lucreze temeinic cu tinerii, .să-și, m- 
suseââcă metodele proprii muncii 
politice, să facă o adevărată ucenicie 
revoluționară. Orientind activitatea 
organizațiilor de tineret in toate la
turile muncii lor organizatorice și 
politice, dar evitind. in același timp, 
tutela măruntă, asigurind participa
rea comuniștilor la acțiunile si ma
nifestările întreprinse de organiza
țiile U.T.C., încredințînd tinerilor 
sarcini si răspunderi menite să le 
întărească încrederea in propriile 
forte, să-i pregătească pentru marile 
responsabilități ce le revin, organi
zațiile de partid stimulează inițierea 
unor acțiuni care deschid făgaș larg 
afirmării entuziasmului, spiritului de 
inițiativă, puterii de dăruire a tine
rilor. Anul trecut, de exemplu, peste 
27 000 de tineri din unitățile econo- 
mico-productive au fost cuprinși in 
întrecerea socialistă, aproape 5 000 
dintre ei situindu-se în rindul frun
tașilor : peste 200 și-au inscris nu
mele în rindul inovatorilor si inven
tatorilor.

Scopului generos al educării tine
rei generații în cultul muncii ii 
sint subsumate si eforturile pen
tru organizarea celor 14 șantiere 
de muncă patriotică ale tineretului 
— construirea unor cămine de nefa- 
miliști la Suceava, alimentarea cu 
aoă a orașului Cimpulung_ Moldove
nesc, efectuarea unor lucrări de iri
gații, desecări. îndiguiri, de comba
tere a eroziunii solului, împăduriri 
etc. — locuri de muncă și de între
cere care au devenit școli ale băr
băției. unde tinerii isi însușesc ri
gorile disciplinei muncitorești, ale 
dîrzeniei, ale spiritului de organizare 
și ordine. în cele 22 tabere de

muncă patriotică ale elevilor, la ac
tivitatea atelierelor-seoală in care 
s-a desfășurat practica productivă a 
acestora, valoarea totală a lucrărilor 
efectuate a depășit suma de 50 de 
milioane lei.

Formarea la tineri a unei atitudini 
înaintate fată de muncă si avutul ob
ștesc, dezvoltarea spiritului gospodă
resc. întărirea ordinii si disciplinei 
se înscriu, practic, printre obiectivele 
permanente ale organizațiilor do 
partid. în acest cadru, s-a acordat

matic dc perfecționarea pregătirii 
profesionale a tinerilor. In acest 
an. de exemplu, peste 57 000 de an
gajați sint înscriși la cursurile de 
calificare, mai mult de 25 000 frec
ventează diverse forme de ridicare 
a calificării, iar peste 8 000 de tineri 
sint antrenați la Concursurile profe
sionale și olimpiadele pe meserii, 
faza de masă și județeană. Fără în
doială însă, că în această privință, 
mai sint de înfrint unele inerții, ati
tudini de comoditate ori neglijență.

zațiile de partid, conducerile uni
tăților au fost îndrumate să elabo
reze programe amănunțite de școla
rizare. in strînsă legătură cu diver
sificarea continuă a producției, cu 
lărgirea nomenclatorului meseriilor. 
Totodată, avînd in vedere experiența 
bună acumulată în unele Unități 
privind integrarea tinerilor, insistăm 
pentru generalizarea inițiativei „Prie
tenii noului angajat", organizațiilor 
de partid revenindu-le în continuare 
sarcina de a încredința tinerii unor

FORMAREA TINERETULUI
PENTRU VIA ȚĂ Șl MUNCĂ - 
sarcină de permanentă actualitate 

a organizațiilor de partid
intiietate generalizării unor inițiati
ve valoroase ale tinerilor comuniști 
între care : „Brigada de producție, 
brigadă de educație socialistă", „Eu 
produc, eu controlez, eu răspund", 
„Cel mai bun gospodar al locului de 
muncă", „Faptele — oglinda con
științei tale" și altele care solicită 
o largă participare a tinerilor oferin- 
du-le, in același timp, posibilitatea a- 
firmării personalității.

Ca o componentă esențială a edu
cației. o atenție deosebită se acordă 
integrării tinerilor in activitatea pro
ductivă. dobindirii de cunoștințe spe
cifice meseriei pentru ca. odată in- 
țrati pe porțile întreprinderii, să de
vină buni cunoscători ai mașinilor si 
utilajelor ce le sint încredințate, să 
se integreze armonios in familia co
lectivelor muncitorești. Multe orga
nizații de partid, între care cele de 
la întreprinderea de utilaje si piese 
de schimb; întreprinderea mecanică 
si întreprinderea de tricotaje „Zim
brul" din Suceava, se ocupă siste-

care, de multe ori se datoresc ?i 
controlului insuficient exercitat de 
unele organizații de partid. Iată si 
temeiul pentru care problema pre
gătirii forței de muncă se numără 
printre obiectivele ce revin sistema
tic in atenția biroului comitetului ju
dețean de partid.

Comitetul județean do partid are, 
de altfel, în vedere un complex de 
măsuri, prin care să asigurăm în 
viitor atît specialiștii in profilurile ne
cesare — cu precădere in domeniile 
mineritului si construcțiilor — cit si 
temeinica pregătire a acestei impor
tante forte. In pregătirea noului an 
de invătămint acordăm o atenție cu 
totul deosebită mai bunei orientări 
profesionale a tineretului din scoli, 
perfecționării pregătirii de speciali
tate, cultivării prin toate mijloacele 
a dragostei pentru meseria aleasă. 
Întrucît aproximativ' 58 ia sută din 
necesarul muncitorilor calificați va 
fi format prin cursuri de califi
care la. locul de., muncă, organi-

comunisti cu experiență de viață si 
profesională, care se bucură de sti
mă si autoritate in mijlocul colecti
velor de muncă.

Sarcini de deosebită însemnătate 
revin organizațiilor de partid in di
recția aplicării riguroase, neintirzia- 
te a prevederilor cu adevărat revo
luționare adoptate de partidul nostru 
privind educarea tinerilor care au 
comis diferite abateri. în primul 
rind, ne străduim să asigurăm ca 
peste tot tinerii încredințați spre re
educare colectivelor de muncă, orga
nizațiilor obștești, să înceapă să 
muncească efectiv. în mod sistema
tic, intrucit nu in totalitate s-atl 
prezentat la lucru. îndrumăm orga
nizațiile de partid să stabilească res
ponsabilități precise, nominale în a- 
ceastă direcție, să urmărească perio
dic situația acestor tineri, să contro
leze cum isi îndeplinesc atribuțiile 
consiliile oamenilor muncii, sindica
tele, comisiile pentru educație, cum

conlucrează acestea cu organizațiile 
U.T.C.

Orientăm totodată organizațiile de 
partid să asigure promovarea și cul
tivarea în rindul tinerilor a spiri
tului de responsabilitate socială. 
Este, de aceea, necesar ca între 
organizațiile de partid si cele de ti
neret să se desfășoare un dialog 
neîntrerupt si direct, intreaga activi
tate politico-ideologică si cultqral- 
educativă consacrată formării etice, 
în spirit revoluționar, patriotic si in
ternationalist cerîndu-se a avea un 
caracter sistematic — ceea ce. in. 
spirit autocritic, trebuie să recu
noaștem câ nu se întimplă încă peste 
tot. Ne preocupă, în acest sens, ge
neralizarea experienței dobindite de 
numeroase organizații de partid din 
întreprinderi, instituții, din școli și 
de la sate care acordă sprijin organi
zațiilor U.T.C. in inițierea unor ac
țiuni interesante, atractive, in măsură 
să capteze interesul tinerilor, să le 
lărgească orizontul de cunoștințe.

Din evantaiul larg de metode fo
losite, as aminti doar că, avind spri
jinul nemijlocit a numeroși activiști 
de partid și de stat, sint organizate 
expuneri în fața tinerilor, simpozioa
ne, mese rotunde, dezbateri — pe 
teme profesionale,; de etică, de lite
ratură. ca și ne teme ale _ politicii 
interne si internaționale, sînt pre
zentate informări privind conținutul 
documentelor de partid si al legilor 
statului. însemnătatea ideilor si o- 
rientărilor din cuvîntările secretaru
lui general al Partidului. Procedînd 
astfel, reușim în mai mare măsură 
sâ-i aiutăm pe tineri să găsească în 
învățătura marxist-leninistă. in prin
cipiile promovate de partid, de so
cietatea socialistă, un statornic te
zaur de îmbogățire a gîndirii si fan
telor lor, un permanent impuls pen
tru îndeplinirea importantelor sarcini 
economico-sociale care le revin.

Sîntem hotărîti să perfecționăm 
formele si mijloacele instructiv-edu- 
cative folosite, pentru ca tineretul 
sucevean — alături de toti tinerii tă
rii — să-si poată pune integra! in 
valoare elanul, puterea de muncă, 
inițiativa si inteligenta creatoare, 
afirmindu-se tot- mai mult ca o pre
zentă activă, dinamică în tot ceea ce 
se înaltă trainic, modem si frumos 
ne vatra acestor locuri.

Valerian GAINA
secretar al Comitetului județean 
Suceava al P.C.R.
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In lumina explicațiilor
V

RAID-ANCHETĂ DE-A LUNGUL DUNĂRII

CU PRIVIRE LA PREVEDERILE LEGII PENSIILOR 
Șl DECRETULUI DE MAJORARE A PENSIILOR: 

Despre avantajele pensiei

in continuare: de la Galați la Marea NeagrăA

Care este stadiul
irigărilor ?

suplimentare Fără vorbe, de vorbă cu ION TOMOESCU,
cazangiu la întreprinderea de utilaj

O mare parte din suprafața amenajată pentru irigații. de-a lungul 
Dunării se 
Cu apa din 
— se irigă 
cutate aici

chimic „Grivița roșie“ din Capitală
întreprinderea bucureșteană de 

utilaj chimic „Grivița roșie". Stăm 
de vorbă cu cazangiul Ion Tomoes
cu. Tocmai începuse asamblarea 
unui recipient ce urmează să fie li
vrat Combinatului chimic din Bor- 
zești. Ca toți lucrătorii din industria 
construcțiilor de mașini, a benefi
ciat și el de la 1 august a.c. de 
majorarea retribuției. Acum , 
2 500 lei lunar, cu aproape 400 
lei mai mult decît înainte.

— Dar la pensie v-ați gindit ?
— Da. Cu toate că am abia 

de ani, e bine să știu și cit o 
am la bătrînețe.

— Ce pensie veți primi ? Ați 
cut, de pildă, o comparație la 
s-ar ridica ea în total dacă veți con
tribui la pensia suplimentară cu 4 
la sută, față de 2 la sută în pre
zent ?

— Calculul exact, cu creionul în 
mînă, mărturisesc că nu l-am făcut.

l-am propus deci să stăm de vor
bă concret, apelînd la calcule și 
comparații.

Făcînd calculul pe baza retribuției 
actuale și a vechimii în muncă de 
41 de ani pe care o va avea la

data pensionării, Ion Tomoescu va 
primi o pensie de 1 825 lei. La a- 
ceasta se va adăuga pensia supli
mentară de 12 la sută (pentru o 
contribuție de 2 la sută, timp de 
peste 20 de ani) 
în total 2125 lei

adică 300 lei. Deci, 
lunar.

Dar dacă va contribui de acum 
înainte cu 4 la sută, va primi 
o pensie suplimentară de 450 
LEI, adică o pensie totală de 
2 275 LEI lunar.

In secția unde lucrează Ion To- 
moescu sînt și muncitori mai in 
vîrstă. Unii vor ieși la pensie peste

cinci, zece sau cincisprezece ani. 
Presupunind — pentru simplificare 
— că facem calculele pornind de la 
aceeași retribuție de 2 500 lei (pen
tru perioade diferite de contribuție, 
în ftincție de vîrsta fiecăruia), pen
sia suplimentară lunară va fi:

află în Dobrogea — zona cu cele mai reduse precipitații, 
bătrînul fluviu, în cele două județe — Constanța și Tulcea 
circa 300 000 hectare. Amplele lucrări care au fost exe- 
permit ca apa să ajungă pină in cele mai îndepărtate

puncte ale,județelor respective, iar executarea corectă a udărilor asi
gură obținerea unor recolte mari la hectar. întrucît în această zonă 
timpul se menține uscat, se impune continuarea cu toate forțele a 
lucrărilor de irigare a culturilor. în cadrul raidului-anchetă organizat 
în zonele limitrofe Dunării am continuat ieri investigațiile in jude
țele Constanta și Tulcea. solicitind unor activiști de partid și spe
cialiști din cadrul organelor agricole județene să relateze despre sta
diul irigărilor și măsurile ce se întreprind pentru intensificarea lor. 
Totodată, consemnăm si unele din constatările făcute pe teren in 
unitățile agricole cu suprafețe mai mari amenajate pentru irigat.

CONSTANTA

are
de

35 
să

ta
cit

Varianta cu 2 la sută 
timp de 5—10 ani
Dacă se va contribui cu 

2 la sută timp de 5-10 ani 
— adică 50 lei lunar — 
procentul de calcul va fi de 
5 la sută și se va primi o 
pensie suplimentară de 
125 LEI LUNAR.

• 2 la sută 
timp de 10—15 ani
Dacă se va contribui cu 

2 la sută timp de 10-15 ani, 
procentul de calcul va fi de 
8 la sută și se va primi o 
pensie 
200 LEI

suplimentară 
LUNAR.

de

• 2 la sută 
timp de 15—20 ani
Dacă se va contribui cu 

2 la sută timp de 15-20 de 
ani, procentul de calcul va 
fi de 10 la sută și pen
sia suplimentară va fi de 
250 LEI LUNAR

• 2 la sută 
timp de peste 20 ani

Dacă se va contribui cu
2 la sută timp de peste 20 
de ani, procentul de calcul 
va fi de 12 la sută și pen
sia suplilhentară va fi de
300 LEI LUNAR.

Dacă Ion Tomoescu 
va contribui cu 4 la 
sută timp de 5—10 ani

Dacă
4 la sută 
— adică 
procentul 
de 8 la 
suplimentară
200 LEI LUNAR

Varianta cu 4 la sută 
timp de 10—15 ani

• 4
timp de 15—20

la sută
ani

• 4
timp de

la sută
20—25 ani

• 4 la sută 
timp de peste 25 ani

va contribui cu 
timp de 5-10 ani 
100 lei lunar — 
de calcul va fi 
sută și
i va

pensia 
fi de

Dacă va contribui cu 4 
la sută timp de 10-15 ani, 
procentul de calcul va fi de 
12 la sută și 
suplimentară va 
300 LEI LUNAR.

pensia

va fi mult

Dacă va 
la sută timp de 15-20 de 
ani, procentul de calcul va 
fi de 14 la sută și pen
sia suplimentară va fi de
350 LEI LUNAR.

contribui contribui cu 4Dacă va
la sută timp de 20-25 de 
ani, procentul de calcul va 
fi de 16 la sută și pen
sia suplimentară va fi de
400 LEI LUNAR.

Dacă va contribui
la sută timp de peste 25 
de ani, .procentul de calcul 
va fi de 18 la sută și pen
sia suplimentară va fi de 
450 LEI LUNAR.

i.

cu 4

După cum se desprinde din tabelele de mai sus, dacă Ion 
Tomoescu va contribui cu 4 la sută — ceea ce înseamnă 100 
lei lunar — la vîrsta pensionării va primi o pensie suplimen
tară anuală (corespunzătoare unei contribuții de peste 25 de 
ani) de 5 400 lei. Desigur, aceste calcule sînt minimale, întru- 
cit la data cînd Ion Tomoescu va ieși la pensie, retribuția sa

mai mare — deci și baza de calcul pensiei vaa
fi superioară — intrucit de-a lungul anilor de muncă va bene
ficia, ca toți oamenii muncii, de noi și substanțiale majorări 
ale retribuției; totodată, se vor adăuga și creșterile rezultate 
din trecerea sa in categorii superioare de încadrare, pe mă
sura perfecționării calificării profesionale.

Prin întregul sâu conținut, Legea pensiilor reflecta preocu
parea constantă a partidului și statului nostru de a asigura 
oamenilor muncii o bătrînețe lipsită de griji. Prevederile legii 
sînt pătrunse de umanismul socialist ce caracterizează de altfel 
toate măsurile de creștere a nivelului de trai adoptate de 
conducerea partidului.

I

■

DE CE NU AȚI REALIZAT PLANUL 
LA PRODUCȚIA FIZICĂ?

Cum se repercutează nerespectarea contractelor 
asupra rezultatelor unei importante întreprinderi

economice
industriale

Instantanee din județul Con
stanța relevînd grija gospodari
lor pentru irigarea ogoarelor. La 
C.A.P. Cobadin se urmărește cu 
atenție irigarea terenurilor plan
tate cu soia. La C.A.P. Ciocirlia 
de Sus insă, instalații improvi
zate produc mare risipă de apă.

Ion Chlriac, directorul întreprinde
rii de exploatare a lucrărilor de îm
bunătățiri funciare : „Dacă în perioa
da 22—29 iulie, programul de udări 
s-a realizat. în proporție de 93 la sută, 
în intervalul 30 iulie — 5 au
gust au fost irigate aproape toate 
suprafețele prevăzute, mai precis — 
99 la sută. Aceasta a permis ca pînă 
la 5 august udarea întiia să se facă 
pe 167 800 ha. a doua — pe 97 200 ha, 
iar a treia — pe 32 500 ha. Pentru 
săptămina în curs, 6—12 august, au 
fost programate să se aplice udări pe 
72 400 ha. cea mai mare suprafață 
prevăzută a se iriga pină acum în 
decurs de o săptămînă. Comanda
mentul județean al irigațiilor a sta
bilit folosirea întregului echipament 
mobil de udare, au fost formate 
echipe de depanare dotate cu ateliere 
mobile, pentru a asigura funcționa
rea neîntreruptă, zi și noapte, a agre
gatelor do pompare. în legumicul
tura s-a hotărit să fie puse la dis
poziția unităților agricole 9 moto- 
pompe, 10 rezervoare de 
de autocisterne".

La cele spuse de 
I.E.L.I.F. adăugăm cîteva 
țările făcute pe teren, 
pe ansamblu, in cele 
teme 
programele de udări pe săptămina 
trecută au fost realizate si de
pășite. există unele cooperative a- 
gricole care, din lipsa apei, nu au 
putut să irige toate suprafețele Pre
văzute. Se pune întrebarea : de ce 
nu ajunge apa pentru toate unită
țile agricole din sistemele de iriga
ții ? Pentru că unele cooperative a- 
gricole. cum sînt Palazu Mare. Cio
cirlia de Sus. I.A.S. M. Kogălniceanu 
nu respectă programarea făcută de 
sisteme și instalează un număr mai 
mare de motopompe sau conducte 
butii pentru irigarea pe brazde, ca 
să irige suprafețe mai mari decît 
cele programate. Intenția este lău
dabilă. numai că asta înseamnă să-l 
lași pe vecin fără apă. Așa se face 
că unitățile agricole situate la extre
mitatea unor canale 
din. cooperativele 
chioi. Cobadin si

cauciuc, 95

directorul 
din. consta- 

Astfel, dacă 
in cele două sis- 

Murfatlar și Bărăganu —

primesc cantităti suficiente de apă 
și nu pot realiza integral programele 
de udări. Iată de ce în fiecare uni
tate agricolă se cere o disciplină ri
guroasă în ce privește respectarea 
programului de udări.

A doua problemă se referă la fo
losirea rațională a fiecărui litru de 
ană pompat in sisteme, astfel incit 
să se evite orice risipă. Din păcate 
însă, apa se pierde incă prin multe 
supape. La ferma 4 a I.A.S. M. Ko
gălniceanu normele de apă folosite 
la irigarea pe brazde sînt mult mai 
mari decît cele Indicate. Din această 
cauză, apa se scurge pe la capătul 
brazdelor și inundă șoseaua, in timp 
ce unitățile agricole vecine rămin 
fără apă. De altfel, la irigarea pe 
brazde ss constată serioase neajun
suri. Din cele peste 2 500 de seturi 
de conducte din butii folosite de 
unitățile agricole la irigarea prin 
brazde 75 la sută nu sînt prevăzute 
cu regulatoare de debit. Din această 
cauză se face o mare risipă. de apă.

Risipa de apă este determinată și 
de unele improvizații care contravin 
normelor tehnice de irigare a cultu
rilor. Iată un caz. Pe terenurile coo
perativei agricole Ciocirlia de Sus 
era în „funcțiune" o coloană_ de as- 
persiune lungă de 200 m. 
tele 
din 
prin 
este 
și o

Conduc- 
de aluminiu au fost perforate 
doi în doi metri si apa tișnea 

găuri. Efectul improvizației 
cert: risipă mare de apă 

foarte slabă calitate a udării.

TULCEA

I.A.S. Coba- 
agricole Anadol- 
Ovidiu — nu mai

Analizind, zilele acestea, modul de îndeplinire a 
Planului național unic de dezvoltare economico-soci- 
ală si apreciind realizările obținute pe perioada 1 ia
nuarie—31 iulie 1977. Comitetul Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R. a stabilit măsuri ferme pentru înfăp
tuirea ritmică, la toți indicatorii, a prevederilor de 
plan și, in special, in ce privește producția fizică, in
trucit economia noastră națională contează numai pe 
valori reale, pe bunurile efectiv produse. In acest scop, 
Comitetul Politic Executiv a cerut ministerelor, 
organismelor economice, conducerilor de întreprin
deri să acționeze în mod liotărit pentru recwpe-

rarea restantelor țtt timpul ceC maț settrt, respecta- ■ 
rea strictă a Obligațiilor contractuale.- îmbunătățirea 
aprovizionării tehnico-materiale ș.a. Acestea sint' sar- . 
cini de maximă importantă, mai ales cind este ■ vorba 
de produse principale si complexe, de înalt nivel teh
nic si calitativ, cum sint autocamioanele, deosebit de 
solicitate de economia națională si la export. Anche
ta noastră cu privire la realizarea producției de auto
camioane și-a propus tocmai să pună in lumină ne
cesitatea stringentă 
prioritare.

a îndeplinirii acestor obiective

Ce anume nu „merge ca pe roate" 
în desfășurarea cooperării interuzi- 
nale. aprovizionării tehnico-mate- 
riale, onorării contractelor economi
ce ? Precizări primim de la ing. 
Mircea Florescu. directorul tehnic al 
întreprinderii de autocamioane din 
Brașov :

— Pentru realizarea autocamioa
nelor românești — înscrise la loc 
de onoare in „cartea de vizită" a 
industriei constructoare de mașini 
din tară — întreprinderea brașovea- 
nă cooperează cu peste 120 de uni
tăți din aproape toate ramurile eco
nomiei naționale. Este evidentă, 
deci, importanta covirșitoare pe care 
o au. pentru o întreprindere cu 
producție de serie mare ca a noas
tră, buna funcționare a mecanismu
lui cooperării, primirea la timp, in 
cantitățile necesare și la parametri 
tehnico-calitâtivi corespunzători,
pieselor si subansamblelor prevă
zute in contractele economice. Din 
păcate însă, in ultima perioadă, in- 
tîmpinăm mari dificultăți în acest 
domeniu, cu consecințe nefavorabile 
asupra îndeplinirii ritmice, si inte
grale a planului de producție. Da- • 
torită unor furnizori care nu și-au 
onorat în întregime și la termen o- 
bligatiile asumate prin contractele 
perfectate cu uzina noastră, in mo
mentul de fată nu ne putem înde
plini in cele mai bune condiții pla
nul la producția fizică.

a

Care sînt restanțierii ?
1 ÎNTREPRINDEREA „ELEC- 
A TROBANAT" DIN TIMIȘOA

RA avea, la începutul lunii, o res
tantă de peste 6 800 faruri FAD-4. Ca 
urmare, mai bine de o săptămina, 
livrarea autocamioanelor către bene
ficiari a fost, practic, blocată. Auto
camioanelor fabricate, din parcul în
treprinderii, le lipsesc... farurile.

» ÎNTREPRINDEREA MECANI-
“ CA DIN REȘIȚA nu numai că 

nu a recuperat restantele din pri
mul semestru al anului, dar a con
tinuat să nu-si îndeplinească obliga
țiile: din cantitățile contractate pen
tru luna iulie de 2 700 de amortizoa
re de vibrație pentru motorul de 135 
CP si 1 000 de amortizoare pentru 
motorul de 215 CP a livrat 1 821 și, 
respectiv. 197 de bucăți. Nici în prima 
decadă a lui august cadența livrări
lor nu s-a accelerat.

3 ÎNTREPRINDEREA DE AUTO
TURISME DTN PTTF.SITT .... 

achitat 
mai la 
repere 
primei 
mari restante se înregistrau la înce
putul acestei luni la: supapele 
de admisie — 9 293 bucăți; su
papele de ’evacuare — 8 930 bucăți 
(ambele pentru motorul de 135 CP) : 
pistonul pentru motorul de 135 CP 
— 4 031 bucăți : pistonul pentru mo
torul de 215 CP — 3 676 bucăți ; 
segmentul de compresie (pentru mo
torul de 135 CP) — 6 840 bucăți :

TURISME DIN PITEȘTI nu s-a 
integral de sarcini debit nu- 
două poziții din cele 21 de 

din graficul lunii iulie și al 
decade din august. Cele mai

perăm restantele pină la sfirsitul lui 
septembrie.

Q Dan Navolan, inginer-șef la In-
" treprinderea mecanică din Re

șița : „Golurile" înregistrate in li
vrarea de amortizoare se datoresc u- 
nor defecțiuni repetate, survenite la 
două mașini cu comandă-program a- 
duse din străinătate la care s-au în
registrat. Dină in prezent. 132 de 
zile staționare. Au sosit acum din 
nou specialiștii să le repună in func
țiune. Pentru o altă mașină. care 
asigura circa 30 la sută din capaci
tatea de producție, nu avem piese

Ancheta „Scînteii“ la întreprinderea 
de autocamioane din Brașov -

segmentul de ungere (pentru moto
rul de 215 CP)

Am adresat factorilor de 
nundere din întreprinderile 
ti te următoarele 
măsuri aii luat 
rarea anomaliilor 
Cind veți recupera 
de contractele Pe care 
semnătura ?

2 745 bucăți ș.a. 
răs- 

amln- 
intrebări : Ce 
pentru inlătu- 

din livrări ? 
restantele fată 

v-ati pus

...Și ce ne răspund
1 Ion ltaclu. directorul comer- 
r cial al întreprinderii „Electro- 

banat" din Timișoara: Restantele se 
datoresc in principal faptului că nu 
am primit de la Combinatul siderurgic 
din Galați tabla satinată de calitate 
corespunzătoare, material de bază 
în confecționarea acestor faruri, re- 
butată in proporție de circa 20 la 
sută. De circa un an și jumătate s-a 
acumulat un voluminos dosar al se
sizărilor noastre adresate combina
tului gălătean si Ministerului Indus
triei Metalurgice in vederea reme
dierii acestei situații. Dar. de cîteva 
săptămini. in urma măsurilor pe care 
ministerul le-a luat. în sfirsit. am 
primit primele 8 tone de tablă de 
calitatea necesară, aflate acum in 
faza de test si prelucrare. Combina
tul siderurgic din Galati, care și-a 
pus la punct tehnologia, s-a anga
jat să ne livreze 85 de tone in au
gust și 100 tone de tablă in septem
brie. în aceste condiții, ne străduim 
să expediem in această lună I? Bra
șov 5 000 de faruri, urmind să recu-

de schimb. „Mașinexportimport". în
treprinderea importatoare, nu a răs
puns solicitărilor noastre. Ne anga
jăm : la amortizoarelc pentru moto
rul de 135 CP. prin mobilizarea în
tregii capacități disponibile, nc vom 
situa in această lună la nivelul pla
nificat. Cit despre recuperarea res
tantelor si livrarea aniortizoarelor 
pentru motorul de 215 CP. răspunsul 
este condiționat de repunerea in 
funcțiune a instalațiilor defecte.

o Mihai Ilie, inginer-șef la între- 
prinderea de autoturisme din 

Pitești : Am luat măsuri organizato
rice să aducem ..la zi" livrările la 
segmentul de compresie, ca si la cei 
de ungere, chiar in aceste zile. Cit 
despre pretinsele restante reclamate 
de întreprinderea braspveană la su
pape și pistoane, afirm că le-am li
vrat chiar cantități in plus. Nu ne 
interesează graficele impuse de în
treprinderea din Brașov, noi nu res
pectăm decît contractele, unicele acte 
juridice valabile. (! ?).

„Ce tie nu-ți place, 
altuia nu-i face“ - 

un dicton de reamintit 
întreprinderii 

de autocamioane
în fata unei asemenea atitudini 

bizare, contrară spiritului de coope
rare interuzinală — căci este vorba

de--reprezentantul unei întreprinderi 
auartimnd aceleiași Centrale indus
triale pentru autocamioane si turis
me -- am luat legătura cu Ion Doro
banții. șeful serviciului de cooperare 
țlțp cadrul centralei• respective, care 
ne-a precizat v

— Graficele -semnate la început de 
lună între furnizor și beneficiar re
gularizează contractele, in funcție de 
necesitățile obiective și devin lege 
contractuală. Pe baza analizei si
tuației din cele două întreprin
deri, centrala noastră a decis 
respectarea cererii unității din Bra
sov, graficul stabilit pentru iulie 
fiind de altfel semnat de împuterni
citul Vasile Licu. inginer-șef la în
treprinderea din Pitești. Menționez 
că întreprinderea de autoturisme nu 
numai că nu a onorat prevederile 
graficului, dar nici măcar cantități
le înscrise in contractul initial. (Deci 
— adăugăm noi — răspunsul repr 
zentantului uzinei din Pitești sl 
dează atit obligațiile ce-i r 
vin din înțelegerile legale, cit și 
realitățile !...). Centrala noastră V; 
interveni prompt pentru ca întreprin 
derea de autocamioane să-și reali 
zeze integral și ritmic planul hi pro- 

In același timp, 
întreprinderea de 
Brașov, la rin- 
serioase dificul

tăți unor beneficiari — intre care 
chiar întreprinderea din Pitești — 
cărora nu le livrează ritmic o serie 
de repere. Poate că simțul autocri
tic ar trebui să funcționeze mai in
tens. reamintind colectivului brașo
vean binecunoscuta zicală : ..Ce tie 
nu-ti place, altuia nu-i face".

ducția fizică, 
dori să arăt că 
autocamioane din 
dui ei. creează

aș

Vasile Geană, secretar al comitetu
lui județean de partid : „în. săptămina 
precedentă, unitățile agricole din ju
dețul Tulcea nu au irigat 1 421 ha din 
suprafețele programate. Cauzele : în 
principal, lipsa carburanților și ne- 
scoaterea în cimp a tuturor echipa
mentelor de udare în unele unități 
agricole, căderi de tensiune, ne- 
asigurarea de motopom.piști și udă- 
tori, defecțiuni apărute în siste
mul Sinoe, aflat în perioada de 
garanție. Au fost luate cu promp
titudine măsuri energice pentru 
înlăturarea acestor neajunsuri și 
organizarea temeinică a lucrărilor. Ele 
constau în completarea formațiilor de 
udători. asigurarea motopompiștilor 
pentru schimbul II cu mecanici de la 
atelierele S.M.A., I.A.S. și cooperati
vele agricole, constituirea în fiecare 
unitate agricolă a unor echipe de in
tervenție pentru înlăturarea operativă 
a defecțiunilor. Rezultatele : față de 
ritmul zilnic programat de 3 065 ha, 
s-au irigat efectiv : duminică — 
3 004 ha, luni — 3 065 ha. marți — 
3 072 ha și miercuri — 3 080 ha. Exis
tă deci garanția că prin măsurile 
luate programul, de udări stabilit 
pentru această, săptămina, 21 500 ha, 
se vâ realiza și depăși".

în multe localități din județ am 
consemnat o serie de acțiuni și ini
țiative ' ale comandamentelor locale, 
menite să combată efectele secetei si 
pe unele terenuri neamenajate pentru 
irigații. Unitățile agricole din incintele 
îndiguite Tulcea-Nufărul si Măcin-23 
August au. introdus ană pe rețeaua 
de desecare pentru a iriga zilnic circa 
300 ha cultivate cu porumb. în alte 
unități agricole, cum sînt I.A.S. Ca- 
simeea și RahmănU și cooperativa n- 
gricolă Camena. terenurile situate in 
jurul unor piraie si bălti se irigă di
rect din sursă, fără amenajări specia
le. De asemenea. în unele cooperative 
agricole, printre care Somova. Mineri 
și Nufărul, formațiile de pompieri vo
luntari si militari participă la irigarea 
grădinilor de legume.

Persistă încă unele neajunsuri la 
calitatea acestor lucrări, in sistemele 
Mahmudia și Babadag, la cooperati
vele agricole din Agigliiol și Sarichioi. 
Inginerul Sezanov Beniamin, din ca
drai I.E.L.I.F., ne-a înfățișat consta
tările făcute cu ocazia controlului din 
noaptea de 9 spre 10 august la uni
tățile agricole din. sistemul Babadag. 
I>ln lipsa de supraveghere pe timpul 
nopții a instalațiilor se irosesc mari 
cantități de apă care inundă șoselele 
și drumurile de acces 
se întimplă mai ales 
I.A.S. din comuna M.
și cooperativa agricolă

în cimp. Așa 
la fermele 

Kogălniceanu 
din C-ataloi.

Aurel PAPAD1UC 
Emesto MIHAILESCU

★

Se constată că pe filiera cooperării 
dintre întreprinderile amintite exis
tă numeroase „întreruperi".' Surprin
de, în primul rind. modul in care se 
desfășoară relațiile de întrajutorare 
dintre uzina brașoveană si aceea din 
Pitești, unităti care aparțin — 
s-a văzut — aceleiași centrale 
dustriale. Si aceasta, eu atît

cum 
in- 

mai 
mult cu cit nu există probleme de 
nerezolvat în cadrul cooperării din
tre cele două întreprinderi : pentru 
solutionarea lor ar fi fost suficientă 
intervenția promptă și energică a 
centralei industriale de resort. După 
cum. la fel de așteptată este și in
tervenția organelor si organizațiilor 
de partid din cadrul întreprinderii 
mecanice din Reșița și „Electroba- 
nat“ din Timișoara pentru recupera
rea grabnică a restantelor pe care 
aceste unităti le au fată de între
prinderea de autocamioane din 
șov. Respectarea cu strictele a 
tracteior și, deci, asigurarea 
stoc pentru minimum 5 zile de 
la montaj ar crea premisele unei pro
ducții ritmice, care să permită reali
zarea riguroasă a planului la produc
ția fizică 
prinderii 
Brașov.

Bra- 
con- 
unui 
piese

de către colectivul Intru
de autocamioane din

Viorel POPESCU

LA I.D.S.M.S.A.-FOCȘANI

Se diversifică producția prin valorificarea
Nu putem vorbi despre ritpiăl. lot 

mai ascendent de creștere a puterii 
economice a județului Vtancea. des
pre progresele înregistrate de in
dustria acestui județ in infăbttllrea 
politicii partidului de dezvoltare ar
monioasă a tuturor zonelor tării, o- 
mițind din marele număr de argu
mente existenta întreprinderii de 
dispozitive, staule, matrițe și scule 
așebietoare — Focșani. Racordată la 
circuitul producției de mecanică 
fină in cincinalul anterior, unitatea 
amintită s-a afirmat, la scurt timp 
de la punerea in funcțiune, prin rea
lizarea unor produse de înaltă teh
nicitate, competitive cu cele fabri
cate de firme cu tradiție în ramura 
respectivă.

Pe cartea de vizită a întreprin
derii se află la loc de cinste 
familia frezelor frontale cu as
cuțire continuă de tip ROMAS- 
CON — rod al fructificării cercetă
rilor proprii și al colaborării cu 
un colectiv de specialiști din cadrul 
Institutului politehnic Iași, Efor
turile de perfecționare constantă a

acestor produse .sînt continuate si 
in prezent, lucrindu-se la concepe
rea si asimilarea in fabricație a al
tor tipuri de freze, de înaltă tehni
citate și randament. Acesta nu este 
singurul argument al preocupărilor 
pentru concretizarea in producție -t 
propriilor cercetări, de punere in 
valoare a. capacității profesionale ă 
colectivului de muncă de aici.

Promovarea progresului tehnic 
prin modernizarea tehnologiilor ele 
fabricație și asipiilarea ele noi pro
duse are o bază de susținere' si a- 
firmare mult • mai largă. în■ ultimii 
trei ani, de exemplu, au fost asimi
late noi tipuri de scule așchietoa- 
re, de elemente tipizate de ștanțe și 
matrite. accesorii speciale, scule si 
port-scule pentru mașini-unelte.

— ..Comparand structura produc
ției realizate in primele 7 luni ale 
acestui an cu cea obținută în pe
rioada corespunzătoare din anul pre
cedent — arăta ing. Zaliaria Șandru, 
directorul întreprinderii, se consta
tă o Îmbunătățire a structurii aces-

propriilor cercetări
teia în. sensul creșterii ponderii pro
duselor cu complexitate ridicată, de 
o mat mare tehnicitate. Din lista a- 
similârilor realizate in primul se
mestru ar putea l'i amintite nume
roase produse. De asemenea. s-au 
elaborat tehnologii pentru cuțite de 
strung in vederea diversificării pro
ducției la aceste sortimente in pe
rioada semestrului actual".

în șirul argumentelor care eviden
țiază preocuparea colectivului de 
muncă al întreprinderii pentru spo
rirea dontinuă a contribuției aces
tuia la dezvoltarea economică a ju
dețului mai pot fi enumerate si alte 
împliniri. în rindul acestora poate fi 
amintit și faptul că in primele 7 
luni ale anului curent s-a obtinut o 
producție globală suplimentară de 
aproape 2,5 milioane lei. spor înre
gistrat pe seama creșterii produc
tivității. care a fost superioară sar
cinilor prevăzute cu 1149 lei pe fie
care angajat.

Dan DRAGULESCU
corespondentul „Scînteir
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Participare larga la viața cultural-artistica 
prin acțiuni variate, cu profund conținut educativ

Festivalul national „Cîntarea Româ
niei" a cuprins, intr-un climat nova
tor. creatori si interoreti din toate 
categoriile socio-orofesionale si de 
virstă ale populației — oameni ai 
muncii români, maghiari si de alts 
naționalități — constituind o expre
sie revelatoare a democrației in do
meniul culturii, capabilă să mobili
zeze capacitățile creatoare ale ma
selor. In etapele de masă ale festi
valului au fost antrenate peste 4 000 
cercuri de creație si cenacluri cu 
profil artistic, aproape 5 000 formații 
artistice de amatori si maioritatea 
covirsitoare a scriitorilor, plasticieni- 
lor. compozitorilor si artiștilor din 
instituțiile de cultură si artă din ju
dețul Cluj.

Ideea enunțată de secretarul gene
ral al partidului ca întregul festival 
să fie închinat muncii creatoare, 
făuritorilor noii societăți a stat la 
baza organizării si desfășurării în
tregii noastre activități. De altfel, 
cinstea ce a revenit Comitetului ju
dețean Cluj al P.C.R. de a lansa 
Chemarea la întrecerea socialistă 
către toate organele județene de 
partid, pentru realizarea tuturor in
dicatorilor de plan pe anul 1977. a 
constituit un puternic imbold pentru 
perfectionarea întregii activități cul
tural-educative. Nu este întimplător 
faptul că unităti ca întreprinderea 

mecanică de material rulant ,.16 Fe
bruarie", întreprinderea de transport 
urban Cluj, „Electrometal". întreprin
derea poligrafică din Cluj-Napoca, în
treprinderea de sticlă din Turda ; lo
calitățile rurale Valea Drăganului, 
Bicălat. Urca; liceele: pedagogic, 
..George Cosbuc". „Nicolae Băl- 
cescu" din Clui-Napoca. ..Mihai 
Viteazul" din Turda, liceul din 
Huedin: institutele politehnic, a- 
gronomic si medico-farmaceutic — 
situate în eșalonul fruntaș pe 
linia îndeplinirii sarcinilor de plan, 
a obligațiilor profesionale si so
ciale — au cucerit si titluri de 
laureati in etapa republicană a 
Festivalului ..Cîntarea României". 
Este o primă dovadă că în interiorul 
colectivelor de muncă din întreprin
derile și instituțiile fruntașe au du
cerii semnificații active, funcționale, 
nivelul de conștiință al oamenilor, 
comportamentul lor moral și gradul 
de cultură.

Concomitent cu îmbunătățirea ac
tivității de creație si interpretare ar
tistică in rîndul amatorilor au fost 
depuse eforturi stăruitoare pentru ri
dicarea la cote calitativ superioare

a vieții culturale în eadrul uniunilor 
de creație, instituțiilor profesioniste 
de spectacole și concerte. Discuțiile 
si dezbaterile pc probleme actuale 
ale creației contemporane literare, 
muzicale si plastice organizate in 
cadrul uniunilor de creație, expozi
țiile tematice de carte, pictură, gra
fică si artă decorativă. întilnirile oa
menilor de artă si cultură cu un nu
meros public din mediul urban si ru
ral — îndeosebi cu tineretul — au 
avut drept consecință o ancorare mult 
mai fermă a creației profesioniste 
în realitatea socială, cunoașterea mai 
profundă a fenomenului artistic de 
către categorii sociale tot mai largi.

carea noastră artistică : numărul re
lativ mic de formații existente in 
unele întreprinderi, sate și unități 
școlare : discontinuitatea aetivitătii 
unor formații artistice ; insuficienta 
preocupare.pentru ridicarea nivelului 
de interpretare artistică în cazul fie
cărei formații, al fiecărui spectacol. 
Pentru a exemplifica aceste neîm
plinită. voi arăta, de Pildă, că in 
peste 35 de unităti economice, insti
tuții si sate nu a existat nici un fel 
de formație artistică. Pornind de la 
aceste realități, de la experiența do- 
bindită. consiliul județean de educa
ție politică si cultură socialistă a 
adoptat, sub îndrumarea directă a co-

Succesele primei ediții a Festivalului 
național „Cîntarea României44 au stimulat 

în județul Cluj activitatea formațiilor artistice, 
a creatorilor și interpreter

O preocupare de fond, care a stat 
în permanentă în atentia organelor 
si organizațiilor de partid, a tuturor 
factorilor investiți cu răspunderi 
concrete în organizarea si desfășu
rarea primei ediții a Festivalului 
..Cîntarea României", a fost îmbună
tățirea conținutului întregii activități 
culturale, perfecționarea formelor de 
educație socialistă a maselor, a mij
loacelor de exprimare artistică. în 
acest sens, prin politica repertorială, 
prin tematica manifestărilor de in
formație culturală, de educație au 
fost selecționate si promovate cele 
mai valoroase opere din patrimoniul 
culturii naționale, a fost stimulată 
realizarea unor lucrări noi. inspirate 
din trecutul de trudă si luptă al po
porului nostru, din eroica epopee a 
dobîndirii independentei de stat a 
României și a făuririi edificiului so
cialist al patriei.

Munca depusă pentru reușita festi
valului de miile de artiști amatori si 
profesioniști din județul Cluj, efortu
rile activiștilor si animatorilor cul
turali. reușita manifestărilor prezen
tate au fost răsplătite de aprecierile 
unanime ale publicului, de cele 
peste 130 de premii obținute în etapa 
republicană de concurs.

Pe acest fond general pozitiv, pri
ma ediție a Festivalului „Cîntarea 
României" a scos la iveală si neajun
suri care mai persistă încă în mis-

mitetului județean de partid, o serie 
de măsuri de natură să conducă la 
valorificarea mai deplină a înaltului 
potential artistic de care dispun ma
sele de oameni ai muncii, creatorii 
amatori și profesioniști din județ. 
Ce vom întreprinde concret ? Vor lua 
ființă și vor fi antrenate in fazele de 
masă ale celei de-a doua ediții a fes
tivalului 250 formații artistice și 175 
cercuri de creație noi, acoperind ast
fel toate unitățile economice, institu
țiile și satele cu activități cultural- 
artistice complexe. în luna septem
brie se vor deschide la Cluj-Napoca 
cursurile externe ale scolii populare 
de artă, care vor fi frecventate de 
peste 80 de instructori ai formațiilor 
de teatru, dans, coruri si grupuri vo
cale, brigăzi artistice etc? în ce pri
vește repertoriile formațiilor artistice 
de amatori, acestea vor fi completate 
cu 10 piese de teatj-u într-un 
act editate pe plan central si trei 
editate pe plan județean. De ase
menea, sînt in pregătire, o culegere 
de versuri patriotice din' cenaclurile 
literare ale județului Cluj, o cule
gere de dansuri feciorești din Tran
silvania. precum și o culegere de lu
crări pentru fanfară.

Ne propunem să continuăm valori
ficarea si integrarea în circuitul ar
tistic a creațiilor folclorice-literare. 
muzicale si coregrafice, legate de 
obiceiurile de muncă, de momentele

semnificative din viața oamenilor ; 
să lărgim și să diversificăm genurile 
artistice noi — dansul tematic, tea
trul politic, brigada artistică, mon
tajul literar, care si-au cucerit un 
loc de cipste,. în conștiința marelui 
public, determinind atitudini, convin
geri si acțiuni directe. Avem obice
iuri de muncă valoroase, cu adinei 
semnificații, cum ar fi „cununa", 
„tinjaua". „împănatul boului", „mă- 
surisul". „claca", „șezătoarea" sau 
„haba" cum i se spune aici, „striga
tul peste sat", care nu sînt suficient 
cunoscute si valorificate.

Ca urmare a hotărîrilor luate de 
filialele clujene ale uniunilor de 
creație — scriitori, compozitori, 
ulasticieni si artiști din cadrul insti
tuțiilor de spectacole și concerte 
îsi vor intensifica eforturile pentru 
realizarea de noi lucrări si specta
cole cu un bogat conținut educativ, 
își vor lărgi sfera de preocupări în 
vederea sprijinirii mișcării artistice 
de amatori prin organizarea unui nu
măr mai mare de spectacole comune 
ale instituțiilor profesioniste si for
mațiilor de amatori. Sînt de no acum 
întocmite graficele manifestărilor 
culturale ce vor fi realizate in co
laborare pină la sfîrsitul anului de 
către artiștii amatori si profesioniști. 
Ele cuprind discuții si dezbateri 
asupra actului de creație, expoziții 
de artă plastică, fotografică, de artă 
populară, spectacole si concerte.

Sub conducerea si îndrumarea 
nemiilocită a comitetului județean 
de partid, prin consiliile de educație 
politică si cultură socialistă se acțio
nează ferm pentru asigurarea unei 
concepții si conduceri unitare a tutu
ror factorilor de răspundere din do
meniul propagandei, culturii si edu
cației. pentru permanentizarea si 
pentru asigurarea unui bogat conținut 
politico-ideologic tuturor acțiunilor. 
Considerăm că. in județul Cluj, sînt 
create toate condițiile ca festivalul 
muncii si creației să devină într-o si 
mai mare măsură. în edițiile urmă
toare. un factor activ pentru mate
rializarea energiilor creatoare în 
scopul îndeplinirii si depășirii sarci
nilor de producție, un cadru prielnic 
pentru dezvoltarea culturii si con
științei socialiste, pentru afirmarea 
opiniei publice, a spiritului revo
luționar.

Ioan NOJA
președintele Comitetului de cultură 
și educație socialistă
al județului Cluj

LA MĂGURA-BUZĂU

Tabăra de sculptură 
în aer liber 

la a opta ediție
Tabăra de sculptură în aer liber de 

la Măgura (județul Buzău), organi
zată in peisajul pitoresc din vecină
tatea vestitelor cariere de piatră de 
la Ciuta, ce străjuiesc Valea Buzău
lui, reunește pentru a opta oară un 
grup de 16 artiști plastici. Vreme de 
o lună, ei vor modela blocurile albe 
de piatră, adăugind celor 112 sculp
turi existente în muzeul in aer li
ber al Măgurii noi creații artistice.

— Munca de creație in actuala e- 
ditie a Măgurii — ne spunea sculp
torul Gheorghe Coman. șeful taberei 
— reprezintă o formă de participare 
a sculptorilor la munca de educare 
artistică a maselor de oameni ai 
muncii, la sporirea valorilor spiritua
lității naționale in consens cu impe
rativele mișcării de creație impulsio
nată de Festivalul național „Cîntarea 
României".

Cu prilejul deschiderii celei de-a 
opta ediții a taberei de sculptură in 
aer liber de la Măgura-Buzău. în 
amfiteatrul natural al locului s-a des
fășurat un impresionant spectacol de 
poezie, muzică și dans cu caracter 
patriotic, intitulat „Lumini de august", 
susținut de artiștii și formații lau
reate la prima ediție a Festivalului 
national „Cîntarea României". (Miliai 
Bâzu).

tv

BUCUREȘTIUL - ȘANTIER
Al RECONSTRUCȚIEI
Priviți aceste blocuri: 

au redevenit noi

Ansamblul „Vrakoforon" din Creta (Grecia) Ansamblul de dansuri al Consiliului popular din Varna (Bulgaria)

PROGRAMUL I
în jurul orei 11,30, transmisiu

ne directă de la adunarea popu
lară din municipiul Tîrgu-Jiu cu 
prilejul vizitei de lucru a tova
rășului Nicolae Ceaușcscu, secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, în județul 
Gorj,

16,00 Telex 
16,05 Teleșcoală

în jurul orei 16,30, transmisiune 
directă de la adunarea populară 
din orașul Motru, cu prilejul vizi
tei de lucru a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste 
România, în județul Gorj.

13.00 Moștenire pentru viitor 
18.40 România pitorească
19,00 Festivalul de folclor al țărilor bal

canice (selecțiuni)
19,20 1001 de seri
19.30 Telejurnal • In întîmpinarea ma

rii sărbători
20,15 România sub semnul lui August 

biruitor
20.30 Ora tineretului
21.00 Seară de teatru : „Tatăl nostru 

uneori44 de Eugen JLumezianu. 
Premieră TV.

22,25 Telejurnal
PROGRAMUL II

20,15 Concertul orchestrei Radiotelevi- 
ziunii

21.30 Un fapt văzut de aproape
21,50 Cîntece lirice
22,10 Emisiune de știință

teatre O veche adresă sub o nouă înfățișare: clădirea din Calea Victoriei nr. 208

FESTIVALUL DE FOLCLOR fiL ȚĂRILOR

BALCANICE

Un emoționant mesaj 
de prietenie

In fiecare seară, 
formații folclorice din 
Bulgaria. Grecia. Iu
goslavia. Turcia -si 
România prezintă spec
tacole pe litoral, la 
Mamaia. Eforie Nord si 
Sud. Costinesti. Nep- 
tun, Mangalia si Con
stanța. Pe scena Tea
trului de vară din 
Mamaia, publicul a 
putut astfel cunoaș
te pitorescul unor 
obiceiuri populare 
bulgărești, legate de 
sărbătorile de iarnă, 
a ascultat cimpoiul si 
gadulka. însoțind dan
satorii formației fol
clorice G.N.S. din Var
na. Ansamblul folclo
ric „Vrakoforon" din 
Creta a adăugat celor 
patru dansuri vechi si 
ritmul solar al pasio
nantului „sirtakl". O 
impresie deosebită a 
lăsat și evoluția an
samblului ..Firicelul", 
din Săvinesti. care a 
oferit o imagine plas
tică a extraordinarei 
prospețimi a folcloru
lui nostru.

Impresiile culese 
poartă, firesc., fiorul 
unic al întilnirii cu 
folclorul, cu arta po
poarelor balcanice.

KONSTANTIN GAȚEV, reprezentantul Minis
terului Culturii din R. P. Bulgaria : „Cred că 
Festivalul balcanic de folclor este o mare și ge
neroasă idee care nu poate decit să capete Ade
ziunea tuturor celor care cred în om, în priete
nie și colaborare. Sint foarte impresionat de fru
musețea dansului și portului popular românesc, 
de marea diversitate și bogăția acestui folclor. 
Sint. .de asemenea, impresionat de ospitalitatea 
românească, de grija și atentia cu care organi
zatorii acestui festival își înconjoară invitații. S-a 
creat chiar din prima zi un climat favorabil 
afirmării artei adevărate, a patosului creator, 
generator de optimism și încredere in puterea 
omului. Aici, in România, arta are, cum se vede, 
slujitori pasionați".

CONST ANTINOS VENIANAKIS. președintele 
asociației . Vrakoforon" din Grecia : „Sint fericit 
— ca întreaga noastră delegație — de a putea par
ticipa la un festival ca acesta, aici. în România. 
M-a impresionat bogăția costumelor populare 
românești, a ritmurilor, dar mai ales generozi
tatea și sensibilitatea oamenilor. Folclorul, tezaur 
de gindire și simțire colectivă, se dovedește, o 
dată mai mult, o posibilitate de întărire a prie
teniei dintre popoarele și țările noastre".

GHEORGHE COJOCARV. muncitor Ia Combi
natul siderurgic Galați: „Acest festival confirmă 
o dată mai mult că România dorește mai buna 
cunoaștere, prietenia cu celelalte țări din Balcani. 
Am urmărit’cu interes dansurile din Creta, din 
Varna, din Turcia, din Republica Socialistă Ma
cedonia. alături de cele românești. A fost un 
foarte frumos și ’semnificativ spectacol".

Compozitorul DORU POPOVICl : „Remarcăm 
ritmurile dansurilor bulgărești care au influențat 
pe Maessian, pe Bartok, care l-au interesat pe 
Enescu : descoperim elemente de doină, urmă
rim motivele repetate ale cîntecelor din Creta, 
duetele de pe malul Adriaticei. melopeele orien
tale depănate de soliștii turci... Festivalul de fol
clor al țărilor balcanice este încă un excelent 
prilej de a ne cunoaște mai bine, de a vedea 
cum motivele „păcii", „dragostei", „bunei înțele
geri între oameni" sînt dominante în folclorul 
popoarelor balcanice".

KVRT ROIIL, turist din R. F. Germania : 
„Vin de mai multi ani în România, mai exact 
la Mamaia. De-a lungul anilor am avut prilejul 
să mă apropii de arta populară românească, de 
folclorul uluitor al românilor. Festivalul de fol
clor al țărilor balcanice îmi dă acum prilejul să 
urmăresc, alături de dansurile din Moldova (o 
zonă excepțională, cu monumente unice), dan
suri din Bulgaria și Creta, din Turcia și Iugo
slavia. Este firesc ca un folclor atît. de bogat 
să reliefeze o concepție despre lume și viață de 
mare profunzime, să facă să strălucească no
bile idei de pace, cooperare, prietenie".

Carmen TIJDORA 
Smaranda OȚEANU

Printre manifestările 
culturale pe care le găz
duiește Bucureștiul în a- 
ceste zile se înscrie, sus-* 
citind un deosebit interes, 
și expoziția retrospectivă 
Vasile Blendea (sala 
Dalles). Vizitatorul are 
senzația unei adevărate 
revelații. Vasile Blendea, 
care împlinește in curînd 
82 de ani, a lucrat cu sîrg 
și fără zgomot la înălța
rea unei opere vaste, care 
astăzi impresionează pe 
oricine. Zeci de generații 
de absolvenți ai liceelor 
tirgoviștene l-au avut 
profesor de desen. La 
Tirgoviște numele lui e 
pronunțat întotdeauna cu 
foarte mare respect. Nici 
acolo însă nu se putea 
avea o reprezentare com
pletă despre sculptorul, 
pictorul și omul de cul
tură pe care ni-1 prezintă 
acum expoziția de la 
Dalles.

Retrospectiva Vasile 
Blendea ne prezintă un 
desenator viguros, înzes- 
trat cu un acut simț al 
observației, un pictor sub
til și un sculptor car© 
știe să sesizeze întotdea
una ceea ce am putea 
numi poezia volumelor, 
autor al atitor lucrări 
care meritau, fără îndo
ială. un destin mai bun. 
Unele dintre sculpturile 
sale au putut fi transpuse 
în material si străjuiesc 
diverse spatii publice : 
bustul lui Nicolae Bâlces- 
cu (1958) din parcul Ro
șiorii de Vede : portretul 
scriitorului I. Al. Brătes- 
cu-Voinești (1965) din par
cul scriitorilor. Tirgoviș
te ; bustul compozițional

Dan al II-lea (1967), aflat 
tot la Tirgoviște ; bustul 
compozițional Tudor Vla- 
dimirescu (1968) aflat la 
Slatina și altele. Dar mul
te nu și-au găsit locul pe 
care îl meritau. Ne refe
rim la frumoasa sculptură 
infățișindu-1 pe Nicolae 
Iorga — orator, rămasă 
netranspusă in material

O Filarmonica ,.George Enescu" 
(la Rotonda Ateneului) : specta
col de sunet și lumină „Muzica 
în Bucureștiul de ieri și de azi" 
— 19.30.
• Teatrul Mic (la Rotonda scrii
torilor din Cișmigiu) : Spectacol 
de sunet și lumină „Din stejar, 
stejar răsare" — 20.
• Teatrpl satlric-muzical ,,C. Tă- 
nase44 (grădina Boema) : „Cam- 
ping-Boema" ■— 19.30.
A Ansamblul artistic ..Rapsodia 
română44 : Bucuroși de oaspeți — 
18.30.
a Teatrul „ion Creangă44 (la Tea
trul de vară Herăstrău) : Nota 
zero la purtare — 19.30.

vechiul, optimismul cu 
resemnarea. în formele 
cele mai neașteptate. Pic
turile expuse de Vasile 
Blendea în cadrul expo
ziției de la Dalles, res- 
pectind toate exigențele 
artei autentice, devin și 
document în același timp 
— document uman, docu
ment social, document et-

Retrospectiva
Vasile Blendea

definitiv. Ne referim la 
acel Tudor Vladimirescu 
expus în curtea unui li
ceu din Craiova care ar 
merita oricind să străju
iască una din piețele pu
blice ale localităților prin 
care marele patriot a tre
cut și a luptat.

Adevărata revelație însă 
o constituie pictura iui 
Vasile Biendea. Trădind o 
excepțională sensibilitate 
și un cult al documenta
rului de care numai 
marii artiști au fost ca
pabili. tablourile lui re
prezintă o adevărată cro
nică a vieții românești 
din prima jumătate a se
colului XX, în condițiile 
în care modernul se îm
bină cu desuetul, noul cu

nografic. după cum înseși 
temele fixate pe carton 
sau pînză o arată cu pri
sosință („Colț din strada 
.Eternității" ; „Strada Câr- 
lova" ; „Atelier mecanic"; 
„Oborul vechi din Tirgo
viște" ; „Găzari prin nă
meți" ; „Lăutar" : „Țărani 
la tîrg" : „Case pe șanțu
rile cetății" : „Bucureștii 
noi. ieri și azi").

Ne aflăm, după cum 
putem vedea, in fața unui 
artist complex, continuînd 
o tradiție care părea de 
mult abandonată : aceea 
a meșterului renascen
tist. . Desenator. pictor, 
sculptor? restaurator și 
autor al unor valoroase 
lucrări de artă monumen
tală, Vasile Blendea ră- 
mine, fără îndoială, una

dintre figurile interesante 
ale artelor plastice româ
nești din secolul XX. Au 
trecut pe lingă el ocaziile 
unor succese facile și ră
sunătoare, au trecut pe 
lingă el tentațiile pe care 
le poate oferi viața co
modă, suficientă sieși, 
fără să se abată o clipă 
de la crezul propus. La 82 
de ani. maestrul Vasile 
Blendea îndrăznește să 
se prezinte publicului din 
Capitală cu o expoziție 
„personală". Toată viața 
a lucrat modest și tenace, 
cu convingerea că ceea 
ce face va trebui oame
nilor, fără să solicite mo
nografii. fără să-și anun
țe creațiile prin .acele 
mijloace de reclamă pe 
care civilizația modernă 
le pune la indemînă, cu 
prea multă generozitate, 
unor artiști.

Expoziția retrospectivă 
Vasile Blendea aduce în 
discuție o experiență cul
turală asupra căreia me
rită să medităm : arta 
autentică face casă bună 
cu modestia ; arta auten
tică nu se teme de 
scurgerea timpului ; *arta 
autentică triumfă oricind. 
La cei 82 de ani ai săi, 
Vasile Blendea este tot 
atit de optimist și preocu
pat de ceea ce i-a rămas 
de făcut ca și atunci cind 
Nicolae Iorga, intuind 
talentul său viguros, ii 
propunea să execute pri
mele copii după marile 
noastre lucrări de artă a- 
flate în posesia diverselor 
muzee și biblioteci din 
străinătate.

Gheorqhe ACHIȚEI

Și la blocul din Caleo Victoriei nr. 139 (colț cu str. Lem’nea) s-au terminat 
lucrările

„Romarta" reintinerită

cinema
• Și a venit ziua lâmîilor negre : 
SALA PALATULUI — 17,15; 20.15.
• Cuibul salamandrelor — 9;
11.15: 13,30; 15,45, Prin cenușa im
periului — 18; 20 : TIMPURI NOI. 
0 Lumea animalelor — 9.30: 11.15;
13.15. Alice nu mai locuiește aici
— 15; 17.30: 20 : DOINA.
• 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, GRĂDINA CA
PITOL - 20.
• Rocky : GRI VITA — 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. la grădină — 20,15.

• Duelul — 9.45, Destry — 11,45; 
14, Cavalcada eroică — 16.15, în 
orașul „S“ — 18.30. Călătorie cu 
mătușa mea — 20.30 : CINEMA
TECA.
• Premiera : GRĂDINA UNIREA
— 20.15.
• Acești vecini „minunați": CIU
LEȘTI — 15,30: 17,45: 20, MIO
RIȚA — 9; 11; 13,15; 15.30; 17.45; 
20.
0 Ultima noapte a singurătății : 
GIULESTT - 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.
GRĂDINA PARC-HOTEL — 20.15.
• Desene animate : FLAMURA
— 9.
• Comedie mută ’77 : BUCEGT — 
9: 11; 13; 15.30; 17.30; 19.30. Ia gră
dină — 20.15. GRADINA FESTI
VAL — 20.
• Locotenentul McQ în acțiune : 
LIRA — 9; 11,15; 13.30; 15.45: 18; 
20.15.
• Anul de gratie 1573 : DRUMUL 
SĂRII — 16; 18; 20.

• Bunicul și doi delincvenți mi
nori — 9.30; 11,30; 13.30. Brigada 
diverse în alertă — 15.30; 17.30; 
19.30 : FERENTARI.
• Veronica — 9,30: 11,45: 13.30,
Cadavre de lux — 15,30; 17.45: 20 : 
COTROCENI.
• Pisicile aristocrate — 16: 18,
Maîakovski ride — 20 : PACEA.
• Taina muntelui de aramă — 
9: 11: 13. Ah, Jonathan, Jonathan ! 
— 15.30; 18: 20 : FLOREASCA.
• Gloria nu cintă : VIITORUL — 
15.30: 17.45; 20.
• Magnolia înflorește din plin : 
POPULAR - *15,30; 18; 20.15.
• Trei frați în vacanță — 10; 12, 
Paradă Chaplin — 14: 16; 18: 20 : 
MUNCA.
• Călătoriile Iui Gulliver — 9; 11; 
13, Gluma - 15.45: 18; 20 : COS
MOS.
• Pasărea albastră : PALATUL 
SPORTURILOR ȘI CULTURII — 
18, FLACĂRA — 9.30; 11,30: 13,30; 
16; 18; 20.
• în sfîrșit, ne înțelegem : PRO
GRESUL — 16; 18: 20.

Pe zeci și zeci de șantiere. în toa
te cartierele Capitalei continuă în 
ritm intens lucrările de reparare a 
clădirilor avariate de cutremurul 
din 4 martie. în operațiile de con
solidare. la reparații interioare și 
exterioare sint angajate importahte 
forțe : unități ale Centralei de con- 
structii-montaj București, cele opt 
I.C.R.A.L.-uri. precum și echipe de 
constructori din 15 județe ale tării. 
De asemenea, la reparațiile de co
șuri. calcane, învelitori etc. participă 
meseriași din formațiunile de între
țineri» și din alte secții înrudite ea 
meserii din maioritatea întreprinde
rilor din Capitală. La această im
portantă acțiune un aport prețios 
prin munca lor. îl dau si locatarii

imobilelor respective. Astfel, pină 
acum, din cele peste 1 600 de imo
bile avariate în sectorul 1, circa ju
mătate — plus alte cîteva mii din ce
lelalte sectoare — au fost reparate.

în întîmpinarea zilei de 23 Au
gust, pe zecile de șantiere ale ma
rilor blocuri de pe arterele centrale 
ale Bucureștiului. activitatea de 
„vindecare" continuă intejis. Sînt 
terminate sau în curs lucrările de 
reparații la o serie de cunoscute e- 
dificii. După cum ne-a declarat di
rectorul I.C.R.A.L. Herăstrău, ing. 
V. Geambazu, „aceste clădiri sint 
astăzi nu numai mai frumoase, atit 
în exterior, cit și în interior, ci și 
mult mai trainice decit înainte".

într-adevăr, s-a făcut mult, dar au mai rămas încă destule de făcut 
pentru a reda Capitalei caratele ei de frumusețe, pentru a pune la punct 
întregul fond locativ, toate localurile publice, magazinele, școlile, uni
tățile sanitare etc. Ținînd seama de marile cerințe, se impune un efort 
susținut, bine organizat, pentru a se evita orice risipă de materiale, de 
timp prețios, orice stagnare a utilajelor, orice treabă de mintuială. Este 
vorba de o muncă ce trebuie făcută cu maximum de răspundere și la 
cel mai înalt nivel calitativ.

Foto: E. D1CH1SEANU ( 
Text: Al. PEAIEȘU
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Arheologică
în zona vetrei istorice a Iașiu- 

lui, unde a funcționat Curtea 
Domnească, fondată de Alexan
dru cel Bun, s-au descoperit in 
ultimii ani, cu prilejul 
construcții 
numeroase 
neolitică 
precum și 
XIII—XIV 
secolele XV—XVIII, 
arheologice de epocă medievală 
indică o amplă activitate eco
nomică, meșteșugărească și de 
schimburi comerciale. Monezile 
găsite aici, spre exemplu, sint 
din acelea care au circulat 
toate capitalele medievale 
Europei.

Zilele trecute s-a făcut o 
coperire puțin obișnuită: o 
strucție din zidărie cu două piv
nițe suprapuse, pivnițe care au 
sisteme de boltire deosebit de 
spectaculoase, realizate după 
procedee de înaltă tehnicitate. 
Arheologii și ceilalți specialiști 
ieșeni în materie au constatat 
că edificiul a aparținut familiei 
cronicarului Grigore Ureche.

noilor 
ce se realizează aici, 
urme din perioada 

(cultura Cucuteni), 
din secolele IV—VI, 
și, predominant, din 

Vestigiile

in 
ale

des- 
con-
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Cine-i ia
la ochi?

Intr-una din zonele centrale 
ale municipiului Botoșani (Pia
ța Mureș) se află, de mai multă 
vreme, o baracă. Zilnic trec pe 
Ungă ea mii de oameni, inclu
siv edilii orașului, 
trecut prin partea 
bătrină. „Cine-o fi 
maică — se întreba 
ritâ — că dărăpănătura 
care ne face de ris orașul, tare-i 
murdară și cîrpită cu hirtii!“. 
„Nu locuiește nimeni — i-a răs
puns cineva. Aici a fost odată 
-tirul sportiv- al asociației spor
tive (locale — n.n.) -Voința-". 
„Și dacă nu mai trebuie să fie, 
de ce o mai lasă primăria chiar 
aici, pi șentru

...Iar noi, fiind vorba de „tir 
sportiv", adăugăm: cine-i ia la 
ochi pe... gospodari ?

Omul

I
I
I

Intr-o zi, a 
locului și o 
locuind aici, 
ea nedume- 

asta,
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cu rucsacul
La cei peste 70 de ani, So- 

fron Muntean din Brașov urcă 
tinerește potecile Cristianului 
Marc de cel puțin două ori pe 
săptămină. Mulți din cei care 
l-au văzut urclnd sau coborind 
cu rucsacul in spinare, mai 
greu ia coborire decit la urcare, 
s-au întrebat mirați: ce o fi 
aducind din munți acest bă- 
trinel plin de vitalitate și voio
șie 7 „Ce■ să aducr. a-pă !"..ne-a 
răspuns cind i-am adresat și 
noi această întrebare. „De multi 
ani încoace — a ținut să adau
ge — eu nu mai beau apă decit 
de la două izvoare aflate unul 
sus pe Cristianul Mare, lingă 
cabana cu același nume, iar ce
lălalt pe drumul vechi al poie
nii. Este apa cea mai curată".

Și ca să ne risipească nedu
merirea, S.M. ne-a oferit și ar
gumente: 1) S-a constatat că 
apa de la cele două izvoare nu 
conține calcar — dăunător mai 
ales pentru dantură și ficat. 2) 
Transportul rucsacului in spi
nare ii face și un alt serviciu: 
ii aplică un excelent masaj in 
zona coloanei vertebrale, unde 
S.M. a avut cu ani in urmă o 
spondiloză. Efectul este vizibil, 
S.M. are o sănătate de fier.

Reîntîlnire
Zilele trecute, pe străzile Va

sluiului întinerit se plimba un 
grup destul de numeros de oa
meni cu timple argintii. Toți 
păreau de aceeași vîrstă. Tu
riști ? Străini de aceste melea
guri ? Nu, erau vasluieni, foști 
absolvenți ai școlii normale 
„Ștefan cel Mare“ din oraș, pro
moția... 1932. Printre ei se aflau 
Gheorghe Gherasim, fostul șef 
de promoție. Dumitru Bălăuță, 
loan Pește, Gheorghe Dumitra- 
che. Veniți de pe toate melea
gurile patriei, foștii vasluieni 
s-au entuziasmat de importan
tele realizări și de înfățișarea 
de azi a orașului multisecular. 
Acum, după 45 de ani de la 
absolvirea școlii, le-a rămas, ca 
amintire peste ani, o fotografie 
în grup la statuia lui Ștefan cel 
Mare din piața centrală 
sluiului.

Graba 
strică
treaba

a Va-

100 000 
Petrea
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Servieta mai conținea 
lei cind casierul plătitor 
Spălățelu — angajat al I.J.C.M. 
Vrancea — s-a hotărit să „ridi
ce casa". Dar de ce se grăbea 
casierul, de ce n-a rămas el să 
importă toți banii ? Se grăbea 
să nu rămână ultimul venit la o 
nuntă din soiul in care locu
iește — Hingulești. „Am plătit 
ce-am plătit astăzi, restul de 
plăti altădată" — și-a zis P.S.

Strașnică nuntă a mai fost, 
dar nu și pentru Spălățelu. In 
toiul petrecerii, soția a 
pe acasă să vadă ce mai 
prin ogradă. A dat și 
geanta soțului, dar era 
Banii, nicăieri ! Ce te faci 
Spălățelule ?

Rubrică realizată de
Gheoirqhe GRAURE 
cu sprijinul corespondenților 
„Scinteii"

trecut 
este 

peste 
goală, 
acum.
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Cronica
Președintele Marii Adunări Națio

nale a Republicii Socialiste Româ
nia, Nicolae Giosan. a adresat o te
legramă de felicitare președintelui 
Camerei deputatilor din Congresul 
mexican, Rodolfo Gonzalez Guevara, 
cu prilejul alegerii sale in această 
funcție.

★
Miercuri dimineața a părăsit Capi

tala doamna Tullia Carettoni Roma- 
gnoli. vicepreședinte al Senatului ita
lian, si Ettore Carettoni. director al 
filialei Roma a societății „Cartiera 
Burgo" din industria hîrtiei, care au 
făcut o vizită în țara noastră la in
vitația Consiliului Național al Fron
tului Unității Socialiste.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
oaspeții au fost salutați de Tamara 
Dobrin, vicepreședinte al Consiliului 
Național al F.U.S., membru al Consi
liului de Stat.

A fost prezent Diego Moretti. în
sărcinatul cu afaceri ad-interim al 
Italiei la București.

★
Ministrul afacerilor externe al Re

publicii Socialiste România. George 
Macovescu, a adresat o telegramă de 
felicitare ministrului afacerilor ex
terne al Republicii Turcia, Ihsan 
Sabri Caglayangil, cu ocazia reinves- 
tirii sale în această funcție.

★
Ministrul afacerilor externe al Re

publicii Socialiste România, George 
Macovescu. a trimis o telegramă de 
felicitare ministrului afacerilor ex
terne al Republicii Sri Lanka, 
A. C. S. Hameed, cu prilejul numirii 
sale în funcție.

★
Ministrul afacerilor externe al 

Republicii Socialiste România, Geor
ge Macovescu, a primit din partea 
șefului Departamentului politic fe
deral elvețian, Pierre Graber, o te
legramă de mulțumire pentru feli
citările adresate cu prilejul sărbăto
rii naționale a Confederației Elve
țiene.

★
Cu prilejul încheierii misiunii sale 

în tara noastră, ambasadorul Repu
blicii Guineea, Ibrahima Camara, a 
oferit miercuri o recepție. Au parti
cipat Vasile Gliga. adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, alte 
persoane oficiale. Au fost prezenți 
șefi de misiuni diplomatice acreditați 
la București, alti membri ai corpu
lui diplomatic.

★
Miercuri. 10 august a.c.. a părăsit 

definitiv Capitala Giambyn Niamaa,

zilei
ambasador extraordinar si plenipo
tențiar al Republicii Populare Mon
gole in Republica Socialistă Româ
nia. care si-a încheiat misiunea in 
tara noastră.

★
Cu prilejul celei de-a 30-a ani

versări a proclamării independentei 
de stat a Pakistanului, Institutul ro
mân pentru relațiile culturale cu 
străinătatea a organizat., miercuri 
după-amiază. o manifestare cultura
lă în cadrul căreia a fost relevată 
importanța istorică a evenimentului 
aniversat, precum și dezvoltarea con
tinuă a relațiilor româno-pakistaneze. 
Au participat membri ai conducerii 
I.R.R.C.S.. reprezentanți ai Ministe
rului Afacerilor Externe, un numeros 
public.

A fost prezent Arif Ayub. însărci
natul cu afaceri a.i. al Republicii 
Islamice Pakistan la București.

în încheiere a fost prezentat un 
program de filme documentare pa
kistaneze.

(Agerpres)

JUDEȚUL VRANCEA A
PE 8 LUNI

într-o telegramă adresată C.C. al
P.C.R.. tovarășului Nicolae Ceausescu. 
Comitetul județean Vrancea al P.C.R. 
raportează că oamenii muncii din 
acest iudet au realizat sarcinile de 
plan pe 8 luni la exportul de mărfuri.

ÎNDEPLINIT PLANUL
LA EXPORT
iar pînă la sfîrșitul acestei luni vor 
livra suplimentar produse în valoa
re de peste 20 milioane lei valută. 
Acest succes ei îl dedică apropiatei 
sărbători de la 23 August.

Recepție la Ambasada R.P.D. Coreene
Cu ocazia încheierii misiunii sale 

în tara noastră, ambasadorul Repu
blicii Populare Democrate Coreene 
la București, Pak Zung Guc, a ofe
rit, miercuri, o recepție.

Au participat tovarășii Paul Nicu- 
lescu. membru al Comitetului Poli
tic Executiv al C.C. al P.C.R., vice- 
prim-ministru al guvernului. Aneta 
Spornic, vicepreședinte al Marii Adu
nări Naționale. Tamara Dobrin, vice
președinte al Consiliului Național al

F.U.S., Dumitru Turcuș, adjunct de 
sef de secție la C.C. al P.C.R., Va
sile Gliga. adjurfct al ministrului 
afacerilor externe, general-colonel 
Marin Nicolescu, adjunct al minis
trului apărării naționale, reprezen
tanți ai unor instituții centrale, or
ganizații de masă si obștești, ziariști.

Au luat parte șefi de misiuni di
plomatice acreditați în România, alți 
membri ai corpului diplomatic.

(Agerpres)
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„DACIADV - o competiție pentru toți Cupa „Voința44 
la ciclism

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 12, 

13 și 14 august. în țară : Vremea vafi 
călduroasă și ușor instabilă, cu cerul 
schimbător. Vor cădea averse de 
ploaie, însoțite de descărcări electrice, 
cu caracter local în zonele de deal și 
de munte și izolat în vest. Vîntul va 
sufla moderat, cu viteze de 20—30 km/ 
oră și cu intensificări locale de scurtă 
durată de pînă la 45 km/oră. Tempe
ratura aerului va scădea ușor în nor
dul țării. Mjnimele vor fi cuprinse în* 
tre 11 și 21 de grade, iar maximele în
tre 21 și 31 de grade, izolat mai ridi
cate în sudul și estul țării. Izolat, con
diții de grindină. în București : Vre
mea va fi călduroasă. Cerul variabil, 
Cu înnorări după-amiaza, cînd condi
țiile devin favorabile aversei de ploaie. 
Vînt slab pînă la potrivit. Temperatura 
ușor variabilă.

Festivalul sportului sătesc 
din Teleorman

Paralel cu preocupările pentru se
lectarea si promovarea tinerilor per
formeri. in tradiția mișcării sportive 
din iudetul Teleorman se înscrie 
constant si sriia pentru dezvoltarea 
sportului de masă, pentru atragerea 
cit mai multor cetățeni la activități 
recreativ-sportive. în acest context, 
manifestările organizate în cadrul 
amplei competiții de interes na
tional „Daciada" se bucură de un 
larg ecou in rindurile iubitorilor de 
sport care participă in număr din 
ce in ce mai mare la întrecerile de 
masă initiate de C.J.E.F.S. si de fac
torii responsabili din scoli. întreprin
deri si instituții.

O reușită manifestare sportivă de 
larg interes a constituit-o cea de-a 
5-a ediție a Festivalului sportului 
sătesc de masă. organizat de 
C.J.E.F.S. Teleorman, comitetul ju
dețean al U.T.C.. U.J.C.A.P. și zia
rul ,,Teleormanul". Desfășurat pe 
parcursul a 5 săptămini. festivalul a 
avut un larg ecou în rindul tineri
lor: au participat 86 de asociații spor
tive cu 21 220 tineri, din care 2 500 
fete. Demn de menționat este și 
faptul că un număr de 15 540 spor
tivi si-au îndeplinit normele com
plexului polisportiv „Sport si sănă
tate". Finala festivalului a avut loc 
pe stadionul din comuna Brinceni. 
După o frumoasă paradă a sportivi
lor au urmat întrecerile finale la 
fotbal, ciclism, atletism (probe obli
gatorii). volei, tenis de timp, oină, 
trintă. box. iudo. iocuri distractive 
ș.a. (probe facultative). Ciștigătoare 
ale actualei ediții sint asociațiile 
sportive ..Unirea" Brinceni. „Meta
lul"' Frăsinet. „Avîntul" Uda Cloco- 
ciov si ..Recolta" Izvoarele — care 
s-au clasat pe primele 4 locuri. Festi

valul s-a încheiat cu un frumos și 
bogat program cultural-artistic sus
ținut de cîteva dintre cele mai bune 
formații din județ. (Ion Toader).

„Marșul factorilor - 
poștali44

In cadrul marii competiții sporti
ve ..DAC1ADA". in ziua de 14 au
gust va avea loc in Capitală finala 
pe tară a ..Marșului factorilor poș
tali". organizat de Comitetul Uniu
nii Sindicatelor din Transporturi și 
Telecomunicații si Direcția Generală 
a Poștelor si Telecomunicațiilor. 
Marșul se va desfășura pe traseul 
din str. Maior Coravu. Plecarea (și 
sosirea) va avea loc din fata sălii 
de atletism, diipă următorul pro
gram: ora 9: finala femei (2 000 me
tri): ora 9,45: finala bărbați (5 000 
metri); ora 11: festivitatea de pre
miere.

Competiția ciclistă internațională 
„Cupa Voința" a .început ieri după- 
amiază, la Ploiești, cu participarea 
fruntașilor ciclismului nostru, alături 
de care se află si cicliști din Ce
hoslovacia si Polonia. Traseul între
cerii — de această dată in mare ma
joritate pe teritoriul județului Pra
hova — măsoară in total peste 500 
km (în cinci etape). Prima etapă s-a 
desfășurat pe ruta Ploiești — Brazi— 
Bujoreanca — Tîrgoviste — Răzvad— 
Ploiești, prilejuind alergătorilor (la 
start 67) o foarte spectaculoasă 
dispută. în ciuda timpului nefavora
bil. Victoria a revenit, la sprintul 
final, lui Ion Cojocaru (Steaua), în
registrat pe 140 km cu timpul de 3h 
38’57”. L-au urmat, in ordine. A. Bo- 
beică (Metalul Plopeni), Cornel Ni- 
colaie (Voința Ploiești), E. Dulgheru 
(Steaua), I. Butaru (Metalul Plo
peni). cronometrați în același timp 
cu învingătorul.

BOX. „Mănușa litoralului"
Numeroși spectatori au urmărit 

miercuri după-amiază în Sala spor
turilor din Constanța a doua gală 
din cadrul competiției internaționale 
de box „Mănușa litoralului", la care 
participă 130 de pugiliști din 10 țări. 
In centrul atenției spectatorilor s-au 
situat intilnirile de la categoria 
„pană", care au prilejuit partide 
spectaculoase de un bun nivel teh
nic. Fost campion național, Gh. Cio
chină l-a învins la puncte pe ceho
slovacul Frantisek, iar Zidovin 
(U.R.S.S.) a dispus prin abandon in 
repriza a 3-a de Krampa (Polonia). 
Saidel (R.D. Germană) a cîștigat la 
puncte' meciul cu Traian Cerchia 
(România).

Aseară. în cea de-a treia gală, au 
fost inregistrate următoarele rezul
tate : semimuscă Salj (România) b.p.

Kaban (Turcia) ; Pak (U.R.S.S.).b. ab. 
3 I. Dancaliu (România) ; Jipa (Româ
nia) b.p. Vișan (România) ; muscă 
Teglistov (U.R.S.S.) b. ab. 2 Uslum 
(Turcia) : Ristevski (Iugoslavia) b.p. 
Omert (Turcia) ; Dominik (Polonia) 
b.p. Henzschel (R.D. Germană).

(Agerpres)
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Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

In numele Consiliului Federal exprim Excelentei Voastre întreaga mea 
gratitudine pentru felicitările si urările pe care ați binevoit să mi le adresați 
cu ocazia sărbătorii naționale a Elveției.

La rindul meu. vă transmit cele mai bune urări pentru dumneavoastră 
și pentru poporul român.

KURT FURGLER
Președintele Confederației Elvețiene

Excelenței Sale Domnului SULEYMAN DEMIREL
Prim-ministru al Republicii Turcia

Reînvestirea dumneavoastră în funcția de prim-ministru al Republicii 
Turcia îmi oferă plăcutul prilej de a vă adresa călduroase felicitări și cele 
mai sincere urări.

îmi exprim convingerea că bunele relații politice, economice, tehnico- 
stiințifice și în alte domenii, statornicite între țările noastre, vor continua 
să se dezvolte, in interesul întăririi prieteniei și conlucrării dintre cele două 
popoare, spre binele păcii, securității și cooperării în Balcani, în Europa 
și în lume.

MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

Fxrplpntpi Snip
Domnului JUNIUS RICHARD JAYEWARDENE

Prim-ministru al Republicii Sri Lanka
Numirea dumneavoastră in înalta funcție de prim-ministru al Republicii 

Sri Lanka îmi oferă plăcutul prilej dc a vă adresa, in numele Guvernului 
Republicii Socialiste România și al meu personal, calde felicitări și cele 
mai bune urări de succes, sănătate și fericire personală.

îmi exprim convingerea că relațiile dintre țările noastre se vor dezvolta 
în continuare, în folosul celor două popoare, al luptei pentru pace, colaborare 
și înțelegere intre națiuni, pentru instaurarea unei noi ordini economice 
internaționale.

MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

Excelenței Sale
Domnului DESIRE RAKOTOARIJAONA

Prim-ministru al Guvernului Republicii Democratice Madagascar
Cu prilejul numirii dumneavoastră în înalta funcție de prim-ministru al 

guvernului malgaș, vă adresez sincere felicitări și cele mai bune urări de 
fericire și sănătate.

îmi exprim convingerea că relațiile de prietenie, conlucrare și solidaritate 
româno-malgașe se vor dezvolta continuu, spre binele celor două popoare, 
în serviciul luptei pentru pace, independentă națională și progres în lume.

MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

R. P. CHINEZĂ.

(Urmare din pag. I)
sionar — constat că vatra 
și adevărata lor familie 
rămine tot întreprinderea 
unde au lucrat mai bine de 
40 de ani. La „Vega“, in
spectorul de instalații De- 
mostene Gheorghiu vine zil
nic la lucru, deși de o bună 
bucată de vreme este pen
sionar, de altfel ca și Li- 
sovschi și Dragomirescu de 
la „1 Mai“ și ca atîția al
ții ca ei. In lipsa unei mo
nografii exhaustive a ora
șului lor, ei sint un fel de 
enciclopedii vii, în memoria 
cărora găsești tot ce a con
semnat demn de reținut o 
viață de om. De ploieștean. 
„Nu știu dacă o să mă pu
teți înțelege — îmi spune 
Demostene Gheorghiu — 
dar „Vega“ a fost și ră- 
mîne pentru mine a doua 
mea familie... Copiii au 
crescut, au plecat pe la 
casele lor, dar „Vega“ a 
rămas... Și ea mă primește. 
Cum aș putea s-o părăsesc 
eu, cînd o știu de 48 de 
ani, și s-o las tocmai acum 
cind trece printr-o adevă
rată renaștere ?“

Nu știu exact unde se a- 
flă steaua Vega pe firma
mentul cerului de august, 
dar pe „Vega" de aici, ri
dicată la porțile de mia- 
zâ-noapte ale orașului, o 
cunosc bine- de vreo 30 de 
ani. Aici am primit botezul 
muncii, aici lucrase și mu
rise tatăl meu, aici am sim
țit pentru prima oară ce 
înseamnă să aparții famili
ei petroliștilor prahoveni, 
să trăiești cu ei și să-ți 
împărți plinea cu ei. La 
fosta baterie de distilație 
„Borman", într-un loc pe 
care îl cunoșteam așa cum 
iți cunoști propria casă, 
l-am regăsit pe meșterul 
Alexandru Ungureanu, care 
de 38 de ani lucrează in a- 
celași loc. Are 56 de ani, 
dar nu-i dai 45. Vînjos, cu 
fața smeadă, rîzind sănă
tos, sfidează bătrinețea.

Lingă o conductă vertica
lă din incinta instalației lui 
de rafinare a plantat un 
puiet de cireș care a cres
cut înalt ca o trestie. „Cind 
o să ies la pensie, tot aici 
o să vin, măcar așa, să-mi 
culeg cireșile 1“ — spune el 
rizînd. îi simt mirosul ace
la familiar de sudoare a- 
mestecată cu benzină. Un 
miros care m-a însoțit toa
tă copilăria și mi se părea 
atunci că, dacă aș aduna 
sudoarea petroliștilor în

Ploieștiul n-a pornit chiar 
de la zero. Ci de la 85 la 
sută distrugeri. Și tocmai 
într-un loc ca acesta, dacă 
un reporter s-ar apuca să 
caute în mod paradoxal 
„vechiul" și nu noul, n-ar 
prea avea ce să mai gă
sească. Orașul și-a înzecit 
și reînzecit puterea, a cres
cut ca ființă urbanistică, 
dar și ca potențial uman, 
a devenit centru universi
tar și cultural — ■ așa cum 
poate că nici măcar n-a în-

reprezentind cel de-al 
30-l<:a_tip de instalații de 
foraj produse in ultimii 25 

•de ani de Ploiești. „Glo
ria", prima platformă ro
mânească de foraj marin 
care străpunge acum roca 
sub apele Mării Negre, este 
dotată tot cu o instalație 
de foraj produsă de ploieș- 
teni.

Ploieștenii nu-și mai 
compară realizările dobin- 
dlte în acești 33 de ani — 
de cînd și-au scos uzinele

Ploieștenii își caută termeni 
de comparație... în viitor

lămpile de gaz la care am 
învățat să citesc, aș fi pu
tut aprinde lumina cu ea...

Și dacă tot am pornit-o 
pe panta mărturisirilor, ei 
bine, nu degeaba pe cister
na din filmul „Mastodon
tul", acea „hudubaie a hur
ducăturilor" condusă de 
nea Mitică „Dekawe" — 
după marca incropelii sale 
cu două roți numită „mo
tocicletă" — și cu care, prin 
1946, ne duceam duminică 
de duminică să reparăm 
uneltele țăranilor săraci și 
„să desfășurăm muncă po
litică la sate", purta pe 
pirttecul ei inscripția „Vc- 
ga-Oil“. Toți din ea erau 
de la „Vega", această bă- 
trînă rafinărie care se pre
gătește acum să renască, 
urmînd să devină în curind 
— așa cum mi-a spus in
ginerul șef Ion Vîlcu — o 
puternică bază de produ
cere a catalizatorilor pen
tru petrochimie, material 
pînă acum de import, pen
tru care se plătea valută 
grea.

Da, se poate spune că

drăznit să viseze Iorgu Ca- 
ragiale. care tot făcea de
mersuri sterile să se des
chidă aici un teatru — iar 
vechea lui vocație de cita
delă a aurului .negru a tre
buit să se înfrățească cu o 
nouă vocație, aceea de ce
tate industrială construc
toare de mașini.

Sint numai 25 de ani de 
cînd la „1 Mai" se con
struia prima instalație ro
mânească de foraj, născu
tă dintr-o experiență inci
pientă, dar rodnică în am
biții. De atunci au apărut 
tot mai noi și mai puter
nice tipuri de instalații tri
mise să foreze la mare a- 
dincime peste mări și țări, 
produsele acestei presti
gioase întreprinderi fiind 
cerute la export pe toate 
meridianele globului. O 
astfel' de instalație de tipul 
„F-400" a realizat, in 1970, 
recordul european de adîn- 
cime. Tot „1 Mai" a produs 
instalația de foraj „F-500" 
— capabilă să străpungă 
scoarța terestră pină la 
10 000 metri adîncime —

și casele de sub ruine și au 
început să pună din nou 
cărămidă peste cărămidă 
— cu anul de vîrf al pro
ducției antebelice, 1938, ci 
cu propriul lor start in so
cialism, adică cu momen
tul cînd muncitorimea pra
hoveana, laolaltă cu între
gul nostru popor, a devenit 
proprietarul de drept și 
beneficiarul tuturor bunu
rilor materiale și spiritua
le ale țării.

Cu 120 de ani de tradi
ție in industria combusti
bililor petrolieri, Prahova 
produce de peste cinci ori 
mai mult țiței și derivate 
ale .acestuia decit in 1948, 
de peste cincizeci de ori 
mai multe mașini unelte, 
de șaptezeci de ori mai 
multe produse ale pe
trochimiei — in acest do
meniu, raportarea față de 
1938 ar indica o creștere de 
peste... 280 de ori ! La în
grășăminte chimice produc
ția de astăzi este de peste 
o sută de ori mai mare ca 
in 1950. iar la energie elec
trică de aproape 60 de ori

mai mare decîț în 1944. 
Este deci explicabil cum, 
de la numai două sate e- 
lectrificate in 1944 in jude
țul Prahova, s-a ajuns as
tăzi la electrificarea a pes
te 360 de sate, aproape ne- 
maiexistind cătun în care 
să nu fi pătruns lumina e- 
lectrică.

Mai tentantă pentru pra
hoveni rămine însă rapor
tarea prezentului la per
spectivele deschise de actu
alul cincinal pus sub sem
nul revoluției tehnico-știin- 
țifice. La sfîrșitul acestuia, 
volumul producției globale 
industriale a județului va 
ajunge la peste 44 miliarde 
lei, ceea ce înseamnă o 
creștere de 52,5 la sută față 
de 1975 și de 4 ori față de 
1965. Cu alte cuvinte, de 
patru ori înmulțită puterea 
economică a Prahovei în 
răstimp de numai 15 ani. 
Cifrele comparative ar pu
tea să ilustreze și mai în 
amănunt această dezvolta
re — și oamenii din Praho
va știu că ele reprezintă 
parametrii muncii lor, ai 
capacității lor de a da pu
tere țării din propria lor 
putere, ai vieții și ai bu
năstării lor.

Sint oameni ca toți oa
menii, ploieștenii mei. și, 
totuși, par plămădiți din- 
tr-un material aparte. Vin 
dintr-un veac al luptelor 
proletare și merg către un 
veac al împlinirilor comu
niste. Astăzi, în municipiul 
cu un sfert de milion de 
cetățeni, numărul celor ce 
poartă carnetul roșu de 
partid este de peste 40 000. 
Patruzeci de mii de comu
niști reprezintă o colosală 
forță moral-politică, o de
monstrație a însăși forței 
revoluționare care a carac
terizat drumul acestui oraș 
prin istoria prezentului. A- 
ceasta explică mai mult de
cit orice alte cifre adevă
rata putere a citadelei 
muncitorești.

Populația
Provincia Tziansi. 

din estul Chinei, a fost 
considerată de geolo
gii străini care au pros
pectat-o in trecut 
drept o zonă săracă în 
resurse naturale. După 
investigații sistematice 
efectuate în ultimii 
ani, specialiștii chinezi 
aveau să dezmintă a- 
ceastă părere. Sub stra
tul de sol roșu, care 
acoperă cea mai mare 
parte din suprafața 
provinciei, a fost des
coperit mai întîi un 
vast depozit de sare, 
suficient pentru a aco
peri nevoile de consum 
ale populației locale 
timp de mii de ani. In 
1975 a fost localizată 
și o importantă rezervă

în sprijinul
de apă subterană, care 
a condus la rezolvarea 
problemei aprovizionă
rii cu apă a orașelor și 
intreprinderilor indus
triale. In total, geologii 
au pus în evidență, 
peste 65 de minereuri 
cu valoare economica, 
fapt ce atestă varieta
tea resurselor minerale 
de care dispune această 
provincie. Numărul ză
cămintelor minerale lo
calizate în ultima vre
me depășește de două 
ori pe cel al depozite
lor identificate în de
curs de un întreg de
ceniu. 14 din aceste 
zăcăminte sint consi
derate printre cele mai 
bogate nu numai din

geologilor
partea estică, ci și din 
întreaga Chină. Toate 
acestea vin în întîmpi- 
narea cerințelor econo
miei naționale.

Geologii de profesie 
colaborează intens, la 
descoperirea zăcămin
telor minerale, cu 
populația locală, bună 
cunoscătoare a topo
grafiei locurilor natale 
Si dornică să-și aduca 
contribuția la această 
vastă acțiune națională. 
Astfel, in provincia 
Tziansi două sute din 
depozitele semnalate de 
populație au fost in
vestigate de echipe de 
geologi și declarate 
apte de a fi puse in 
valoare. (G. Bondoc).

R. P. BULGARIA:

Noi obiective energetice
De la complexul in

dustrial . „Marita-Est", 
care este cel mai mare 
furnizor de lignit și 
energie electrică din 
Bulgaria, parvin știri 
despre noi initiative 
Si succese în muncă. 
Acest complex furni
zează anual economiei 
bulgare aproape 22 la 
sută din volumul to
tal al energiei elec
trice, 56 la sută din 
producția de cărbune 
si 100 la sută din cea 
de brichete. Totodată, 
costurile de producție 
sint aci cele mai re
duse, pentru că ex
ploatarea Ia suprafa
ță a zăcămintului

permite o mecanizare 
amplă a operațiilor și. 
ca urmare, costuri de 
producție reduse.

Istoria complexului 
a început odată cu 
anii '50. De atunci, 
s-au înălțat aici, pe 
malul drept al rîului 
Marita. două termo
centrale de cite 500 
MW fiecare. In sep
tembrie urmează să 
dea primii kilowați- 
oră primul din cele 
patru blocuri energe
tice, de cite 210 MW 
fiecare, a celei de-a 
treia termocentrale, 
unul din cele mai 
mari obiective ale ac
tualului cincinal. In

final. termocentrala 
„Marita-Est 3“ va a- 
tinge o capacitate to
tală de 840 MW. egală 
cu a celor două ter
mocentrale care ali
mentează astăzi Sofia.

In anul 1980. cînd 
producția de energie 
electrică a Bulgariei 
va ajunge la circa 38 
miliarde kWh. cele 
trei termocentrale-su- 
rori ale bazinului e- 
nergetic vor asigura, 
împreună. economiei 
aproape de 15 ori mai 
multă energie elec
trică decit se obținea 
în întreaga Bulgarie 
în anul 1944. (C. Ama
ntei).

R. D. GERMANĂ:

Cenușa —
In prezent, în R.D. 

Germană se desfășoa
ră o largă acțiune 
pentru folosirea în e- 
conomie a materiale
lor secundare. în a- 
cest sens, un remar
cabil succes l-a obți
nut un colectiv de in
ventatori de la centra
la electrică Liiboenau- 
Vetschau, care au 
reușit să folosească 
cenușa umedă pentru 
obținerea de energie 
electrică.

Cărbunele brun pro
venit de la unele ex
ploatări are un ridicat 
conținut de xilit (bu
căți de lemn insufi
cient carbonizate). Xi- 
litul nu este eliminat

sursă de materii prime
odată cu gazele si nici 
nu arde în cuptoare. 
A.stfel, rămin rezi
duuri cu o ridicată 
valoare calorică. Ce
nușa din cuptoare este 
umezită si răcită si a- 
poi transportată pen
tru prelucrare.

Procedeul se aplică 
deja în citeva mari 
termocentrale din 
R.D.G. Numai în
tr-un an, ele au folo
sit aproape 600 000 
tone cenușă udă. Asa 
au putut fi economi
site 700 000 tone de 
cărbune, cantitate ce 
asigură energie elec
trică pentru aprovizio
narea capitalei timp 
de 25 de zile.

Folosirea cenușii re
zultate din arderea 
cărbunelui brun nu se 
limitează numai la a- 
cest aspect. Cercetăto
rii de la Universitatea 
„Humboldt." din Ber
lin au elaborat un 
procedeu de a utiliza 
cenușa la recuperarea 
terenurilor degradate 
de exploatările minie
re la suprafață.

Treptat, reziduurile 
marilor centrale elec
trice, care ocupau în
tinse suprafețe pentru 
depozitare si nu-si gă
seau nici o utilitate, se 
transformă într-o sur
să de valoroase mate
rii prime. (C. Var
vara).

• FLOTA COMER
CIALĂ MONDIALĂ IN 
CIFRE. Recente date furnizate 
de O.C.D.E. (Organizația pentru 
cooperare și dezvoltare econo
mică) relevă că flota comercia
lă mondială a continuat să se 
extindă și în 1976, în pofida u- 
nor impedimente resimțite în 
construcțiile navale, ca si în 
transporturile maritime. In pe
rioada iunie 1975—iulie 1976, ca
pacitatea de transport a flotei 
mondiale a înregistrat o crește
re de 8.8 la sută, atingind 368.8 
milioane tone : în ce privește 
tancurile petroliere, sporul ca
pacității a fost de 12 la sută ; 
în prezent capacitatea de trans
port a flotei petroliere atinge 
168 milioane de tone, ceea ce 
înseamnă 46 la sută din întrea
ga capacitate a flotei lumii. In 
ce privește tonajul pronriu-zis 
al navelor, acesta s-a majorat

pe ansamblu cu 10 la sută, to
talul consemnat fiind 603.4 mili
oane tone registru. Japonia de
ține supremația — 41.7 milioa
ne tone, urmată fiind, în ordine, 
de Marea Britanie — 32.9. Nor
vegia — 27,9, Grecia — 25, 
S.U.A. — 13.3 milioane tone. Ță
rilor cu pavilioane de comple
zentă le revine 27 la sută din 
tonajul mondial.

• ORDINATORUL 
PUS ÎN INFERIORITATE. 
Un nou exemplu care dovedește 
că. în multe domenii, omul ră
mine superior mașinii, chiar 
cînd este vorba de mașinile cele 
mai perfecționate ale zilelor 
noastre : ordinatoarele. Cronica
rul de specialitate al ziarului 
„Le Monde" a comparat între 
ele trei dicționare generale ale 
limbii franceze apărute în ulti
ma vreme. Primele două. ..Grand 
Robert" și ..Grand Larousse de

la langue franpaise". au fost 
realizate cu mijloace traditiona
le: pe de o parte, o echipă de 
redactori si un număr mai mare 
de colaboratori, care se ocupă 
cu întocmirea fiselor, pe de alta, 
un grup restrîns care are ca 
sarcină selectionarea si definiti
varea acestora. AI treilea dic
ționar, „Tresor de la langue 
frariejaise". a utilizat sistematic, 
în etapa selecționării, ordinatoa
rele. Or. scrie „Le Monde", a- 
ceastă metodă nu s-a dovedit cu 
nimic avantajoasă, dimpotrivă, 
ea a dat naștere la un sir de 
ambiguități, evitate de cei ce au 
recurs la metodele traditionale.

• ZECE ANI PENTRU 
PATRU VIEȚI. Ca să scape 
de chiriași, care-i plăteau o chi
rie prea mică pentru pretențiile 
sale, proprietarul unui imobil 
de pe strada Marjorie Grove, 
din cartierul londonez Battersea.

DE PRETUTINDENI 
a incendiat clădirea. Ca urmare, 
chiriașii care se aflau la etaj — 
o mamă cu doi copii si un bă- 
trîn — au pierit în flăcări. Tri
bunalul l-a condamnat oe făptaș 
la zece ani închisoare — pe
deapsă considerată de majorita
tea presei londoneze mult prea 
ușoară.

• PE URMELE LUI 
SAMSON. Nu departe dk 
Tel Aviv, arheologi israelieni și 
americani au descoperit resturi
le unui oraș al filistenilor, cu
noscut sub numșle de Timnah. 
Filistenii au fost un ponor indo- 
european care, în migratia sa, 
a ajuns pînă la țărmurile Me- 
diteranei. La Timnah ar fi trăit

eroul antic Samson, a cărui pu
tere. potrivit legendei, era con
centrată în pletele sale lungi.

• ARHEOLOGIA $1 
DOMESTICIREA ANIMA
LELOR. In valea Camonica 
din nordul Italiei au fost făcute 
importante descoperiri arheolo
gice, printre • care figurează 
sculpturi preistorice, unele cu o 
vechime de peste 7 000 de ani. 
Profesorul italian de arheologie 
Emmanuel Amati a declarat că, 
pentru prima dată, au fost des
coperite statuete și gravuri în- 
fătișînd scene dedicate zeificării 
cîinelui din perioada de început 
a domesticirii animalelor pe te
ritoriul Italiei de astăzi.

• ȘCOALA TINERE
LOR TALENTE. u« de 
profesori de la școala muzical-

coregrafică din Ulan Bator s-au 
întors dintr-o lungă călătorie 
prin așezările și aimakurile de 
pe teritoriul R. P. Mongole. Ei 
au parcurs mii de kilometri în 
căutarea unor copii talentați, 
din rindul cărora se vor ridica 
viitorii pianiști și violoniști, cin- 
tăreți și dirijori.

• DIN LIGNIT - HÎR- 
TIE. Supunind lignitul la un 
tratament special set poate ob
ține celuloză utilizabilă ca ma
terie primă in procesul de fa
bricație a hîrtiei. economisin- 
du-se astfel importante cantități 
de masă lemnoasă — informea
ză agenția Taniug. Procedeul a 
fost elaborat de un grup de cer
cetători iugoslavi, care au folo
sit in acest scop lignitul extras 
la Doboj. lignit cu o putere ca
lorică prea redusă pentru a fi 
folosit drept combustibil indus
trial. Prin punerea la punct a

acestui procedeu de extragere a 
celulozei din lignit inferior, re
zervele de la Doboj. estimate la 
aproximativ 160 milioane tone, 
vor putea fi valorificate in mod 
superior.

• UN „RECORD" 
ABSOLUT ...ABSURD « 
stabilit tinărul Juan Olivarez, din 
Austin (statul Texas), care. în 
cadrul unui asa-zis concurs, a 
înghițit, in decurs de o oră. 90 
de ardei iuti dintr-o varietate 
locală (jalapeno). Majoritatea 
celorlalți participant! au trebuit 
să fie spitalizați la jumătate 
din scurgerea timpului regle
mentar. respectiv după 30 de 
minute. O perfectă ilustrare a 
inutilității, mai mult chiar, a pe
ricolelor Pe care le implică ase
menea concursuri absurde.
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NAȚIUNILE UNITE

Dezbaterile din Comitetul 
pentru exercitarea drepturilor inalienabile 

ale poporului palestinean
• Intervenția reprezentantului României

NAȚIUNILE UNITE 10 (Agerpres). — La sediul Națiunilor Unite de 
la New York a avut loc o ședință a Comitetului pentru exercitarea drep
turilor inalienabile ale poporului palestinean, comitet din care face parte 
ți România, Majoritatea vorbitorilor au evidențiat necesitatea intensifi
cării difuzării de informații, prin mijloacele de care dispune O.N.U.. cu 
privire la diferite aspecte ale problemei poporului: palestinean și situa
ției din Orientul Mijlociu.

Luind cuvîntul, șeful delegației 
României in comitet, ambasadorul 
Ion Datcu, a reafirmat poziția de 
principiu, consecventă, a tării, noas
tre de sprijinire fermă a soluționării 
problemei poporului palestinean in 
conformitate cu interesele și aspira
țiile sale legitime. EI a sprijinit pro
punerile făcute in comitet ca orga
nele O.N.U. de informare să inten
sifice, in conformitate cu hotăririle 
O.N.U., popularizarea diferitelor as
pecte ale problematicii Orientului 
Mijlociu, in special cu privire la 
drepturile poporului palestinean. în 
continuare, reprezentantul român a 
apreciat pozitiv contribuția comite
tului în direcția soluționării politice 
juste a problemelor privind drepturi
le inalienabile ale poporului palesti
nean. așa cum sint' ele definite in 
rezoluțiile O.N.U. în încheiere, vor
bitorul a recomandat ca președintele 
comitetului să continue contactele. cu 
toate țările implicate în conflict, idee 
împărtășită și de alți delegați care 
au urmat la cuvînt.

în încheiere, comitetul a analizat 
programul de activitate pentru ur
mătoarea etapă. S-a hotărit ca1 un 
grup de lucru să stabilească o dată 
convenabilă cînd Consiliul de Secu
ritate s-ar putea întruni pentru a lua 
în discuție, din nou. un proiect de 
rezoluție propus consiliului în ianua
rie 1976 de șase țări, printre care și 
România, proiect ce nu a putut fi 
adoptat atunci din cauza votului ne
gativ al S.U.A. Noua dezbatere in 
Consiliul de Securitate Si hotărirea 
ce va fi adoptată ar avea menirea, 
in opinia comitetului, să completeze 
Rezoluția 242 din 1967 cu menționa
rea drepturilor naționale ale poporu
lui palestinean, element cheie in in
staurarea unei păci drepte si dura
bile in Orientul Mijlociu.

O declarație a agenției 
de presă palestinene

BEIRUT. — într-o declarație dată 
publicității de agenția W.A.F.A. se 
reamintește că problema palestinea- 
nâ reprezintă un factor esențial in 
contextul situației din Orientul Mij
lociu, care nu poate fi ignorat în ca
drul nici unei încercări de soluțio
nare a conflictului din zonă. In acest 
sens, arată agenția, in conformitate 
cu hotăririle adoptate anterior de 
Consiliul Național Palestinean. Orga
nizația pentru Eliberarea Palestinei 
nu poate participa la conferința de 
Ia Geneva atit. timp cit Rezoluția 242 
a Consiliului de Securitate — pe baza 
căreia e organizată aceasta conferin
ța — ignoră existența poporului pa
lestinean, precum și drepturile sale

IRAN

Preocupări pentru accelerarea dezvoltării economice
TEHERAN 10 (Agerpres). — Ime

diat după formarea noului guvern 
iranian, majoritatea ministerelor au 
dat publicității programele lor de 
activitate, transmite agenția irania
nă de presă ..Pars". Ministerul Apei 
și Energiei Electrice a anunțat că 
proiectele existente vor fi revizuite, 
astfel incit acestea să poată răspun
de mai bine necesităților tării, iar 
Ministerul Agriculturii și Afacerilor 
Rurale a precizat că va depune e- 
forturi energice pentru realizarea 
programelor privind utilizarea tutu
ror resurselor existente în vederea 
sporirii producției agricole. 

naționale la autodeterminare și la 
crearea unui stat național indepen
dent. în același timp, declarația re
levă că documente ulterioare ale 
O.N.U. recunosc dreptul la suvera
nitate și independență’ națională a 
poporului palestinean. subliniind că 
respectarea să este 'indispensabilă 
pentru instaurarea unei păci juste și 
durabile in Orientul Mijlociu.

Precizări ale președintelui Siriei
DAMASC. — în cadrul unei reu

niuni a comandamentului central al 
Frontului Național Progresist, pre
ședintele Siriei, Hafez Al Assad, a 
declarat că. potrivit opiniei sale, pen
tru solutionarea situației' din Orien
tul Mijlociu'sint necesare respectarea 
drepturilor poporului palestinean, in
clusiv a dreptului său la autodeter
minare, reîntoarcerea .refugiaților pa- 
leșțineni la ..căminele lor, în confor
mitate cu rezoluțiile respective ale 
Organizației Națiunilor Unite, și re
tragerea trupelor israeliene din toate 
teritoriile ocupate in 1967.

De asemenea, el a arătat că Siria 
ar prefera o delegație arabă unică 
la Conferință de la Geneva pentru 
pace in Orientul Mijlociu.

Convorbiri 
americano—israeliene

TEL AVlV. — Secretarul de stat al 
S.U.A.. Cyrus Vance. a avut, 
miercuri, la Tel Aviv. o nouă rundă 
de convorbiri cu oficialitățile israelie
ne. El â conferit cu primul ministru. 
Menahem Begin, in legătură cu pro
blema recon vocării conferinței de 
pace de la Geneva si cu alte aspecte 
ale situației din Orientul Mijlociu.

La o conferință de presă, secreta
rul de stat american a evidențiat in
teresul pe care fiecare din părțile 
implicate l-a manifestat fată de stu
dierea pozițiilor celorlalți asupra di
verselor probleme-clteie. ..Este cert 
că numeroase puncte de divergentă 
se mențin — atit in ce privește pro
blemele de fond, cit și cele de formă 
— Si ele vor trebui înlăturate îna
inte de începerea negocierilor pro- 
priu-zise".

..Autoritățile israeliene. a arătat el. 
mi-au adus la cunoștință în mod 
clar poziția lor in ce privește crearea 
unui stat palestinean — soluție căreia 
i se opun. ca. de altfel, și ideii unei 
entități palestinene".

Cyrus Vance și-a exprimat insă 
satisfacția in legătură cu posibilitatea 
continuării la New York, in luna 
septembrie, a întrevederilor cu mi
niștrii de externe ai țărilor arabe si 
Israelului.

La rîndul său, Ministerul Educațir 
ei a relevat că prioritatea va fi acor
dată armonizării și Îmbunătățirii ca
lității invățămintului de toate gra
dele. astfel incit acesta să corespun
dă cerințelor de asigurare ă forței 
de muncă cu o inaltă calificare, ca
pabilă să realizeze programul de 
dezvoltare economică și socială a ță
rii. în același sens. Ministerul Mun
cii și Afacerilor Sociale a anunțat 
organizarea de cursuri postuniversi
tare cu o durată de cîteva luni pen
tru specializarea in diferite domenii 
industriale și tehnologice.

Un nou act provocator al rasiștilor 
rhodesieni

Atacul forțelor armate ale regimului de la Salisbury
a fost respins

GABERONES (10 (Agerpres). — 
Trupele regimului rasist minoritar 
din Rhodesia continuă provocările si 
atacurile îndreptate împotriva țărilor 
vecine. .

Un comunicat oficial dat publicită
ții la Gaberones anunță că forte ar
mate rhodesienc au atacat marți, in 
două rinduri. o bază militară de pe 
teritoriul Botswanei. situată la Ka- 
zungula. Comunicatul menționează că 
aproximativ 150 de, militari .ai. regi
mului rasist de la Salisbury. aflați la 
bordul unor vehicule .-blindate, au a- 
tacat baza aflată in preajma unui 
punct de intersecție între Botswana, 
Rhodesia. Zambia si Namibia.

Forțele botswaneze aii 'ripostai, 
obligind trupele rhodesiene agresoare 
să se retragă, relevă comunicatul.

MAPUTO 10 (Agerpres). — Robert 
Mugabe, lider al „Frontului Patriotic" 
a lansat tui nou apel la „întărirea 
luptei armate in Zimbabwe, singurul 
mijloc pentru obținerea independen
ței". într-un comunicat, dat publicită-

agențiile de presă transmit:
Congresul Ligii interna

ționale a femeilor. Sub deviza 
..Dezarmare și dezvoltare, pentru o 
lume fără armamente și mizerie", la 
Tokio se desfășoară lucrările celui 
de-al XX-lea Congres-al Ligii inter
naționale a femeilor pentru pace si li
bertate. la care iau parte peste 300 de 
delegați din 25 de țări. Participants 
examinează. între altele, probleme ale. 
luptei împotriva armelor nucleare, 
pentru apărarea păcii.

flCOrduI de schin«buri de pro
grame educative, culturale și de in
formații între Radioteleviziunea româ
nă și Radiodifuziunea — Televiziunea 
centrafricană a fost.serfuiat la Bangui. 
Acordul a fost semnat «le Traian Teo
dorii. însărcinat cu afȘceri a.i. al 
României, și de Barthelemy Yangon- 
go. ministrul centrafrican al Radio
difuziunii — Televiziunii.

Problemele relațiilor din
tre țările africane trebuie 
soluționate pe cale politică, 
prin negocieri — a declarat Ahmadou 
Ahidjo, președintele Camerunului. El 
a arătat că instaurarea păcii și stabi
lității pe continentul african ar des
chide largi orizonturi dezvoltării coo
perării. interafricane în toate dome
niile de activitate. Această colaborare, 
a spus președintele Ahidjo. este un 
factor important în lupta pentru con
solidarea independentei economice a 
statelor africane.

Împotriva barierelor co
merciale Președintele Tanzaniei. 
Julius Nyerere. a declarat, la Atlanta 
(Georgia), cu prilejul vizitei pe care-o 
efectuează în S.U.A.. că statele occi
dentale industrializate trebuie să eli
mine barierele comerciale protecțio- 
niste și să permită țărilor în curs de 
dezvoltare să obțină piețe mai bune 
pentru exporturile lor. Relevind că 
Tanzania importă cea mai mare parte 
a utilajelor și mașinilor, președintele 
Nyerere a menționat că tara are ne
voie de o creștere a productivității 
muncii în agricultură, pentru a pu
tea satisface nu numai cerințele in
terne. dar și pentru a crea un surplus 
căre să fie exportat.

Un nou partid politic in 
Pakistan. J- A- Rahim, care a 
făcut parte din conducerea Partidu
lui Poporului din Pakistan, fostă gru
pare politică de guvemămint. a anun

de Botswana
ții la Maputo, cu prilejul împlinirii 
unui an de la „masacrul de la Nya- 
zonia" — cînd armata, regimului, ra
sist de la . Salisbury a masacrat 700 
de persoane -refugiate intr-o tabără 
de lingă Maputo. Robert Mugabe cere 
„poporului. Zimbabwe să sporească 
sprijinul acordat militanților care 
luptă pentru libertate".

-GEORGETOWN. — Joshua Nkomo, 
lider, al Frontului Patriotic Zim
babwe, se află intr-o vizită la Geor
getown. La mitingul care a avut loc 

. in capitala Guyanei, Joshua Nkomo 
a condamnat atrocitățile pe care au
toritățile dela Salisbury, le .organi
zează'împotriva populației africane 
din Rhodesia care sprijină lupta de 
eliberare națională condusă de Fron- 
tul Patriotic Zimbabwe. El a reafir
mat hotărirea combatanților Zim
babwe de a "continua lupta pentru' 
dreptul la autodeterminare a popu
lației africane, pentru dreptul de a 
trăi in propria sa țară și de a duce 
o viață demnă.

țat crearea unui nou partid politic, 
denumit ..Uniunea democrată si so
cială". Rahim a declarat că noul său 
partid .va căuta ..să coordoneze t'oâto 
eforturile grupărilor progresiste". 
Totodată, el a apreciat că se impune 
adoptarea unei noi constituții a tării.

Ministrul de stat îir Minis- 
terul Afacerilor Externe al Marii 
Britanii, Frank Judd, a opinat — ip. 
cadrul unei conferințe de presă or
ganizate după gtrimirga ' sa de către 
președintele Finlandei, Urho Kek
konen — că viitoarea reuniune ge- 
neral-europeană de la Belgrad va 
permite o examinare temeinică și 
serioasă a realizărilor obținute in 
răstimpul .care _a. trecut de la Con
ferința pentru securitate și coopera
re de la. Helsinki din 1975. El a sub
liniat că .guvernul laburist este 
profund angajat față de destindere.

Acordul internațional al 
Cafelei închejatîla Londra la 3 de
cembrie 1975. a intrat efectiv in vi
goare, a anuntat Secretariatul O.N.U. 
Noul acord este destinat, ca si cel 
precedent (1968) să stabilească un „e- 
chilibru rezonabil" intre cerere si 
ofertă pe piața internațională a cafe
lei. la preturi care să fie „juste" pen
tru statele consumatoare si ..remu
neratorii" pentru țările producătoare.

La Phenian au avut ,oc con- 
vorbiri oficiale intre Pak Sen Cer, 
premier al Consiliului Administrativ 
al R.P.D. Coreene, și primul ministru 
a! Republicii Sao Tpme și Principe, 
Miguel Trovoada.

Primul acord comercial 
polono-etiopian a fost semnat 
la Varșovia., Părțile și-au acordat re
ciproc clauza națiunii celei mai favo
rizate. A fost instituită, de asemenea, 
o comisie mixtă pentru sprijinirea si 
coordonarea relațiilor economice bi
laterale.

Convorbirile iraniano-a- 
meriCUne problema achizițio
nării de către Iran a unor centrale 
atomoelectric'e din S.U.A. au fost re
luate la Washington, a anuntat purtă
torul de cuvint al Departamentului 
de Stat.

Guvernul R.F.G. al,otă,;it 
miercuri o sporire a bugetului fede
ral in scopul stimulării economiei, al 
cărei ritm de creștere tindg să ră- 
mină sub nivelul anticipat.

ATLASUL INFLAȚIEI
Un raport al O.I.M. 
arată eă prețurile 

bunurilor de consum 
au crescut în acest an 
în 90 de țări ale lumii

GENEVA. — Preturile la bunurile 
de consum au. continuat să crească 
in cursul acestui an in 90 de tari ale 
lumii (clin care există date disponibile 
în-a$est;domeniu) — se arată intr-un 

1 raport al p.T.M, Inflația se menține 
si continuă să greveze asupra nivelu
lui de trai. in. special intr-o serie de 
țări in curs de dezvoltare din Africa. 
Asia și _Amenca_ Latină. Potrivit da
telor O.I.M.. în ultimele 12 luni pre
țurile la. produsele de consum au 
crescut de peste idouă ori in Argenti
na și Chile și cu 20 la sută in Co
lumbia. Islanda. Irlanda. Coasta de 
Fildeș. Peru. Iordania. Mexic. PortU- 

' galia. Majorări între 10 si 20 la sută 
au fost înregistrate, in Australia.. Fin
landa. Noua Ze.elandă si Anglia.

Președintele R.S.F. Iugo
slavia Ios‘P Broz Tito, va face in 
toamna acestui an o vizită oficială 
de prietenie in Franța, la invitația 
președintelui Franței, Valery Giscard 
d’Esfaing, transmite agenția Taniug.

Banca Europeană de In
vestiții 8 acorciat' Italiei două îm
prumuturi. îtt valoare totală de 32 
miliardeilire, destinate valorificării 
zăcăjhinlelor. de gaze din nordul A- 
dfiaticii și îmbunătățirii rețelei ru
tiere în zona orașului Neapole. Pri
mul ajutor, de 18 miliarde lire, a fost 
acordat pe termen de 12 ani. cu o 
dobindă anuală de 10.1 la sută, iar al 
doilda — de 14 miliarde lire, pe 15 
anii cu o dobindă anuală de 8,75 la 
sută.

Cooperare în domeniul
Spațial c®ntruI Național de Studii
Spațiale al Franței (C.N.E.S.) a a- 
nuntat lansarea unui prim balon 
transmediteranean. in cadrul progra
mului de cooperare științifică intre 
Spania. Franța si Italia. Balo
nul. lansat la Trapani (Sicilia), 
cu un volum de 330 000 metri cubi. a 
ridicat o nacelă tehnologică si mate
rial pentru o experiență științifică 
spaniolă. Zborul a durat peste 20 de 
ore. la o altitudine de 40 km. sarci
na utilă fiind recuperată in , Anda
luzia. Trei stații de urmărire situate 
în Sicilia. Insulele Baleare si în sudul 
Spaniei au efectuat controlul intre- 
gului zbor.

DOCOS» Inventatorul teleimpri
matorului. Edward Kleinschmidt, a 
încetat marți din viată la Canaan, in 
Connecticut (S.U.A.). in virstă de 101 
ani.

amplelor ac- 
caracter so

Alegeri. 111 urma
țiuni revendicative cu
cial-politic și economic declanșate 
in ultimul timp în tară, guvernul u- 
ruguayan a hotărit organizarea, in
noiembrie ,1981. de alegeri generale.
Potrivit Comunicatului oficial . dat
publicității la Montevideo, pregătiri
le pentru desfășurarea scrutinului 
vor începe in 1980, dar în campania 
electorală sint admise numai parti
dele traditionale — Blanco și Colo
rado — fiind împiedicată astfel par
ticiparea în alegeri a coaliției forțe
lor democratice uruguayene , — 
„Frente Amplio" — care se bucură 
de un larg sprijin popular.

Progrese in negocierile americano-panameze
• Acord asupra aspectelor financiare ale unui nou tratat 

asupra Canalului Panama
CIUDAD DE PANAMA 10 (Ager

pres). — Negociatorii panamezi si 
americani au ajuns- la un acord asu
pra aspectelor financiare ale unui 
nou tratat asupra Canalului Panama, 
a anuntat Rodrigo Gonzalez, consilier 
economic al șefului guvernului pana
mez. Omar Torrijos. și membru al <— 
chipei de negociatori panamezi. El 
a precizat că rezultatele acordu
lui asupra aspectelor economice 
„sint mai apropiate de cererile pana
meze" decît de propunerile : părții 
americane în ce. privește cuantumul 
compensațiilor pe care statul pana
mez urmează să le primească pină la

INDIA

Măsuri pentru întărirea sectorului de stat al economiei
DELHI 10 (Agerpres). — într-un 

discurs rostit la deschiderea unui se
minar consacrat problemelor econo
mice ale Indiei, președintele Partidu
lui ..Janata". Chandra Sekhar. a pro-

Cu prilejul zilei de 23 August 
și al centenarului Independenței 
de slat a României, la Centrul 
de studii și cercetări sociale din 
orașul columbian Bucaramanga 
s-a deschis expoziția. „Lupta 
pentru unitate și independență 
națională a poporului român re
flectată in artele plastice".

Cu același prilej, la Cascais, 
Portugalia, a. avut loc vernisajul 
unei expoziții de pictură și 
sculptură contemporană româ
nească.

Președintele Mexicului, 
Jose Lopez Portillo, a arătat — în 
cuvintarea rostită la deschiderea Con
ferinței generale a Uniunii interna
ționale pentru .studiul populației, care 
se desfășoară în aceste zile la Ciu
dad de Mexico — că tara sa dorește 
realizarea unui acord cu S.U.A. în 
problema muncitorilor mexicani imi
granți. „problemă de natură socială, 
avînd o importantă economică și po
litică evidentă, atit pentru Mexic, cit 
și pentru S.U.A.".

Poliția vest-germană a 
reușit destrămarea unei rețele inter
naționale de traficanți de drOgiiri, 
care operau în mai multe orașe din 
R.F.G. Au fost arestați 17 membri 
ai bandei și s-au confiscat însem
nate cantități de stupefiante. Lâ 
Bonn, intr-un apartament din car
tierul Bad-Godesberg, au fost, găsiți 
40 de saci conținind hașiș.

INUNDAȚIILE DIN INDIA Șl BRAZILIA
DELIII. — Inundațiile 

din India provocate de 
ploi masonice, soldate 
pină in prezent cu.moar- 
tea a 150 de persoane și 
distrugerea unor însem
nate suprafețe cu culturi 
agricole, continuă să 
producă pagube in une
le zone ale tării, obli
gind mii de locuitori 
să-și părăsească gospo
dăriile. Situația continuă 
să fie gravă la Delhi și 
in trei state din nordul 

, Indiei — Hyrt/ana. Uttar 
Pradesh și Madhya, 
precizează, in acest sens, 
agenția indiană Sa- 
niachar.

La Delhi, cartierele 
rezidențiale din vestul 
Capitalei indiene au fost 
inundate mărfi, ca ur- 

I mare a creșterii apelor 
I riului- Dhansa Budn : in 

această zonă nivelul a- 
pelor continuă să creas
că. aproape 150 000 de 
persoane fiind transfe
rate temporar in zone 
mai înalte, ferite de 
furia apelor.

BRASILIA. — Inun
dațiile din sudul statu
lui brazilian Rio Grande 
do Sul au provocat a- 
varierea a 6 000 de lo
cuințe. afeCtînd. totoda
tă. șeptelul.

Primarul municipali
tății Arroio Grande, 
Flavio Perreira. a decla
rat că avele din riul 
Lagoa au pătruns 20 de 
kilometri in interior, 
toate culturile din jur 
dispărind sub o pinză 
de apă. Casele a 2 000 
de familii au fost dis

restabilirea suveranității depline asu
pra zonei canalului.

Gonzalez a menționat că s-au înre
gistrat progrese si în negocierile re
feritoare la alte aspecte ale viitorului 
tratat, inclusiv retragerea treptata a 
prezentei militare americane pină 
cînd „ultimul soldat american va ple
ca. la. 31 decembrie 1999.. din zonă".

Pe de altă parte, ambasadorul pa
namez în S.U.A.. Gabriel Lewis Ga
lindo. a adăugat că „mai există încă 
numeroase detalii ce trebuie puse la 
punct" înainte de a se considera pro
iectul de tratat drept elaborat.

pus un plan de, însănătoșire a econo
miei naționale, care prevede. între 
altele, trecerea sub controlul de stat 
a sistemului de desfacere a mărfuri
lor de primă necesitate si produce
rea in întreprinderile de stat a unui 
bogat sortiment de produse de larg 
consum. întreprinderile din sectorul 
de stat, al economiei naționale — a 
spus el — trebuie să joace un rol tot 
mai important în lupta împotriva 
creșterii preturilor în țară. Aceste 
măsuri, a declarat Chandra Sekhar, 
sint cu atit mai necesare cu cit sec
torul particular încurajează creșterea 
prețurilor, creează în mod artificial 
situații cind un produs sau altul lip
sește de pe piață, asigurindu-si astfel 
beneficii tot mai. mari.

MEXIC

Reuniune a partidelor 
de stingă sub semnul 
dezideratelor unificării

CIUDAD DE MEXICO 10 (Ager
pres), — în capitala statului mexican 
Nayarit a avut, loc o reuniune a 
partidelor de stingă din Mexic, la 
care au luat parte Arnoldo Martinez 
Verdugo, secretar general al C.C. al 
Partidului Comunist Mexican. Ale
jandro Gazcoh.. din partea Partidului 
Popular Socialist. Arnoldo Jaramillo, 
lider al Partidului Socialist Revolu
ționar. și Heberto Castillo, reprezen
tant al Partidului mexican al oame
nilor muncii.. Cei: cinci mii de dele
gați prezent! la reuniune, reprezen- 
tind grupări politice si sindicale care 
au luat parte împreună in cadrul re
centelor alegeri pentru organele pu
terii locale din statele Veracruz. Ja
lisco si Baja California, au hotărit 
accelerarea procesului de constituire 
a unui partid unic al clasei munci
toare in Mexic, anunță agenția I.P.S.

truse. La . Pelotas. lingă 
Lagoa. Dos Patos și in 
portul Rio Grande alte 
4 000 de case au fost, de 
asemenea, distruse.

IARNĂ „CALDĂ" 
IN ANTARCTICA
La baza științifică 

australiană Mawșon din 
Antarctica temperatura 
in acest sezon de mij
loc de iarnă in emisfera 
sudică a atins pentru 
prima dată in ultimii 
24 de ani valori poziti
ve. Potrivit specialiști
lor. deplasările curenti- 
lor de aer din straturile 
superioare ale atmosfe
rei au făcut ca termo
metrul să ajungă la 1 
august la 1,4 grade Cel
sius.

if
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ROL ACTIV, CONTRIBUȚIE MARCANTA LA PROMOVAREA 
MOR NRI, DEMOCRATICE, DE RELAȚII INTERNATIONALE

Preocupindu-se neabătut de dezvoltarea amplă a raporturilor de priete
nie iji colaborare multilaterală cu toate țările care construiesc noua orm- 
dujre. de extinderea și aaincirea conlucrării cu stotele ce au pășit pe calea 
dezvoltării de sine stătătoare, cu celelalte țâri ale lumii, indiferent de orin- 
ddire social-politicâ, România o acționat și acționează cu fermitate pentru 
afirmarea principiilor noi de relații interstatale, ca temelie a unei noi or
dini politice și economice mondiale, menită să asigure înflorirea fiecărei 
națiuni, conlucrarea rodnică și progresul întregii umanități.

PROMOVAREA ACESTOR PRINCIPII ESTE O ORIENTARE PROGRAMA
TICA CE GUVERNEAZĂ ÎNTREAGA ACTIVITATE INTERNAȚIONALĂ A 
PARTIDULUI SI STATULUI NOSTRU, ELE FORMÎND CHEIA DE BOLTA 
A RELAȚIILOR PE CARE ROMANIA LE-A DEZVOLTAT, LE DEZ
VOLTA Șl LE VA DEZVOLTA CU NEABĂTUTA CONSECVENȚĂ CU TOATE 
STATELE LUMII.

Atenția de prim ordin pe care 
România socialistă, o acordă întronă
rii noilor principii’ tși are suport m 
însăși evoluția vieții international ', 
care evidențiază drept o cerință le
gică. obiectivă, restructurarea relați
ilor interstatale, așezarea lor pc baze 
noi, democratice. Este știut că vechi
le raporturi dintre state, generate de 
imperialism si bazate pe inegalitate, 
pd dominație și dictat, pe subordona
rea celor slabi de către cei puternici, 
pe spolierea avuțiilor unor popoare 
de către puterile imperialiste, colonia
liste. au constituit principalul factor 
care a generat nenumărate conflicte 
si războaie, dueînd. totodată, la men
ținerea unor întinse zone ale globu
lui in condiții de subdezvoltare, la a- 
paritia și accentuarea decalajelor e- 
conomice. ceea ce i'rînează progresul 
general al umanității.

Tocmai de aceea lichidarea acestor 
relații constituie o necesitate im
perioasă a vieții internaționale con
temporane — care impune instaurarea 
unor raporturi noi. bazate pe norme
le și principiile juș.titiei , si moralei 
internaționale, menite să asigure 
dreptul fiecărei națiuni de a se dez
volta liber, fără teama unei agresiuni. 

I

de a-și alege or md ui rea socială co
respunzător voinței sale. Aceste prin
cipii au fost cristalizate . de iiisăsi 
dezvoltarea, istorică, de aspirațiile vi
tale ale popoarelor : RESPECTUL IN
DEPENDENTEI ȘI SUVERANITĂȚII 
NAȚIONALE, DEPLINA EGALITA
TE ÎN DREPTURI. NEAMESTECUL 
ÎN TREBURILE INTERNE - ȘI A- 
VANTAJUL RECIPROC, NER1- 
CURGEREA LA FORȚA SAU LA 
AMENINȚAREA CU FOLOSIREA 
I ORȚEI. RESPECTAREA DREPTU
LUI INALIENABIL AL FIECĂRUI 
POPOR DE A FI STAPlN PE BO
GĂȚIILE NAȚIONALE ȘI PE DES
TINELE SALE. însemnătatea pri
mordială pe care România o acordă 
noilor principii de relații interstatale 
decurge din dubla lor funcție : ele fa
vorizează afirmarea potențialului de 
creație materială si spirituală al fie
cărei națiuni și. totodată, asigură 
cadrul de liniște si securitate pentru 
o conlucrare rodnică ne plan inter
national. in folosul întregii umanități.

Așa cum se știe, partidul și statul 
nostru, personal tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, au meritul larg recunoscut 
nu numai de a li situat consecvent 
principiile noi, democratice, la teme

lia relațiilor României cu toate cele
lalte state, dar și de a fi acționat eu 
neslăbiță perseverentă pentru înrădă
cinarea lor trainică pe întreaga arenă 
internațională. Aceste principii si-uu 
găsit consacrare in peste 10 dc trata
te si declarații solemne semnate de 
țara noastră' in ultimii,ani cil țări de 
pe toate continentele.

O cerință imperioasă a timpurilor noastre este generalizarea 
în viața internațională a principiilor noi de relații între state, care 
să asigure popoarelor posibilitatea de a-și afirma, multilateral 
geniul și forțele creatoare. Partidul nostru, întregul popor vor 
face totul pentru a contribui la realizarea unor relații internațio
nale noi, astfel ca fiecare popor, fiecare națiune să se poată dez
volta liber, să-și făurească o viață de bunăstare și fericire, intr-o 
lume a păcii și colaborării pe planeta noastră.

NICOLAE CEAUȘESCU

Practic, nu există document politic 
semnat de tara noastră eu un alt stat 
in care să nu fi fost înscrise noile 
principii. întărite de angajamentul de 
strictă respectare a lor atit in rela
țiile reciproce, cit si in raporturile 
cu alte state.

Sint cunoscute, de asemenea, efor
tul perseverent al României pentru 
codificarea acestor principii in cadrul 
unor foruri internaționale, contribu
ția , activă Ia elaborarea unor docu
mente majore, intre care Declarația 
privind principiile, relațiilor reciproce 
dintre statele participante la Confe
rința general-europeană — parte in

trinsecă a Actplui filial de Ja Helsinki 
— Declarația asupra intâririi secu
rității internaționale. Declarația refe
ritoare la principiile de drept inter
national privind relațiile prietenești 
si cooperarea dintre state, adoptate 
la O.N.U. Toate acestea se înscriu ca 
un aport marcant la elaborarea unui 
veritabil cod de conduită a statelor — 

fuudament indispensabil al creării 
unei noi ordirfi politice si economice 
internaționale.. în. același timp, prin 
insesi relațiile pc care tara noastră 
le dezvoltă cu toate statele lumii, 
prin diversele forme de cooperare 
economică si tehnico-stiintifică pe 
care le promovează, ea aduce o con
tribuție practică, concretă la afirma
rea noilor principii. Ia democratiza
rea vieții internaționale. Se impune, 
totodată, sublinierea că noile princi
pii de relații formează un tot orga
nic. unitar ; de aici cerința stringentă 
a aplicării lor integrale, ele neputind 

fi invocate fragmentar — și cu atit 
mai puțin opuse unul altuia.

în acest context se poate spune că 
noile principii se afirmă, totodată, ca 
un factor cheie pentru soluționarea 
problemelor internaționale litigioase. 
Este -bine știut că diferendele și liti
giile interstatale iau naștere tocmai 
pe terehul nesocotirii sau încălcării 

principiilor justiției și eticii inter
naționale — și,, dimpotrivă, aplicarea 
riguroasă a acestor principii creează 
condiția necesară unor soluționări 
juste și trainice.

Constituie, fără Îndoială, o realita
te istorică pozitivă, un important suc
ces al luptei popoarelor faptul că a- 
ceste norme au cunoscut. îndeosebi in 
ultimii ani. o lârg'ă si puternică afir
mare. ele renrezentind. de altfel, una 
din pirghiile importante ale cursului 
nou spre destindere din viata inter
națională. Dar. totodată, nu este mai 
puțin adevărat, că aplicarea lor in 
practică întimpină incă nu puține re

zistențe’și dificultăți. DeSiaitr. nu 
este vorba de respingerea sau nega
rea lor directă, fățișă —- pentru că 
aceasta nici nu ar mai fi posibil in 
zilele noastre. Viata arată insă că nu 
întotdeauna aceste principii Sîrțt efec
tiv respectate in practica internațio
nală : este bine cunoscut că, din pă
cate. nu se poate vorbi de o întronare 
generală a principiului egalității in 
drepturi a statelor, că mai continuă 
actele sau tentativele de amestec m 
treburile interne ale statelor, că in
dependenta și suveranitatea naționa
lă continuă, să fie tinta 1 feluritelor 
atacuri. întreprinse pe diverse pla
nuri de cercurile imperialiste, reac
ționare. promotoare ale politicii de 
forță și dictat.

Trebuie spus că. dacă noul curs 
spre destindere nu s-a impus 
statornic, fiind încă fragil, una din 
principalele cauze este si aceea că 
noile principii de relații nu au fost 
generalizate, riguros si consecvent 
respectate si aplicate in relațiile in
terstatale. Or, tocmai aceasta se im
pune ca o direcție esențială spre care 
trebuie îndreptate eforturile perseve
rente ale tuturor națiunilor. Se poate 
afirma că există o interacțiune direc
tă intre destindere și noile principii: 
procesul destinderii se poate desfă
șura numai pe baza acestor princi
pii, iar extinderea aplicării lor de
termină. poartă cu sine consolidarea 
climatului de destindere.

în' concepția partidului nostru. în
tronarea trainică a noilor principii 
ar reprezenta o contribuție determi
nantă la promovarea si stimularea 
procesului de edificare a unei noi 
ordini politice si economice mondia
le. la crearea acelei lumi mai' bune 
si mai drepte spre care năzuiesc po
poarele de pretutindeni. Este 
ușor de imaginat cum s-ar în
fățișa lumea dacă locul animozi
tăților, al Încercărilor celor puternici 
de a-și impune voința celor slabi, a 
tentativelor celor bogați de a-i spolia 
în continuare pe cei săraci, l-ar lua 
relații clădite pe stricta aplicare a 

Călăuzită de un asemenea comandament major, România socialistă, 
așa cum se subliniază în Programul partidului, în celelalte documente 
ale Congresului al Xl-lea, în expunerile tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
este hotăritâ să aducă, în continuore, prin întreaga ei politică, prin 
activitatea practică pe tărîm internațional, o contribuție efectivă la 
instaurarea noilor principii de relații internaționale — deziderat funda
mental, impus de însăși evoluția istorică, corespunzător intereselor de 
pace, libertate și progres ale tuturor popoarelor.

Dumitru ȚINU

principiilor de egalitate, respect «i 
avantaj reciproc. Desigur. ca
lea spi’e .un asemenea obiectiv nu 
este lină. O nouă ordine politică ș! 
economică nu poate fi decit o ord 
ne a păcii, a securității și cooperării 
intre națiuni suverane, egale in drep
turi. o ordine a progresului general, 
complex, care implică rezolvarea a 
numeroase probleme de mare im
portanță — de la recuperarea deplină 
a bogățiilor naționale și folosirea lor 
in interesul propriu, statornicirea 
unui raport echitabil intre prețul 
materiilor prime si produselor indus
triale, asigurarea accesului Ittrg al 
tuturor statelor la cuceririle tehnico- 
stiintifice si pină la instaurarea unui 
nou sistem monetar-financiar in
ternational. Toate aceste probleme iși 
pot găsi insă o soluționare justă și 
viabilă numai in condițiile in care se 
pornește de la principiile noi de rela
ții. asigurindu-se astfel respectarea 
intereselor majore ale tuturor state
lor.

Iată tot atiteâ temeiuri în baza că
rora noile principii sint imbrătisate 
și susținute de tot mai multe state — 
de țările socialiste, de țările in curs 
de dezvoltare si nealiniate, de alte 
state ale lumii care aspiră spre li
chidarea raporturilor bazate pe ine
galitate si inechitate, spre,„înfăptui
rea dreptului lor suveran de a de
cide asupra propriilor destine. Tine
rele state angajate pe calea propăși
rii de sine stătătoare, celelalte state 
in curs de dezvoltare, țările mici și 
mijlocii, statele nealiniate sint vital 
interesate in eliminarea vechii poli
tici de dominație, forță si dictat, in 
crearea condițiilor pentru a folosi 
întregul lor potential material si 
uman in slujba progresului’si bună
stării națiunilor lor. Tocmai pentru 
că aceste țări alcătuiesc marea ma
joritate a națiunilor lumii, acțiunea 
perseverentă a României in favoarea 
statornicirii principiilor noi este în 
consens cu insesi cerințele vitale ale 
contemporaneității.
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