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8. CREȘTEREA MAI ACCENTUATĂ 
A PRODUCTIVITĂȚII MUNCH 

temelie trainică pentru progresul țării
„Să concentrăm energia, forța creatoare, inteli

gența și priceperea întregii națiuni pentru sporirea mai 
rapidă a productivității muncii - factorul hotărîtor de 
care depind creșterea venitului național, ridicarea ni
velului de trai al celor ce muncesc, mersul tot mai ferm 
înainte al României pe calea progresului socialist".

NICOLAE CEAUȘESCU
Să ne oprim mai întîl asupra a două cifre : 

în primul semestru din acest an productivitatea 
muncii în industrie a crescut cu circa 8,5 ia 
sută fată de perioada corespunzătoare a anului 
trecut ; pe această cale s-a realizat 83 la sută 
din sporul producției industriale. Cu toate aceste 
rezultate bune, se poate afirma că nu există în
treprindere în care să se fi epuizat resursele de 
sporire a productivității muncii. Avem in această 
privință rezerve mari care trebuie să fie intens 
valorificate in circuitul econoniic. în această 
lumină capătă o deosebită însemnătate indica
țiile date de secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, la recenta plenară 
a C.C. al P.C.R., cu privire la mai buna folosire 
a forței de muncă, utilizarea rațională a capaci
tăților de producție, promovarea formelor și me
todelor moderne de organizare, întărirea ordinii 
și disciplinei pentru asigurarea creșterii in ritm 
mai susținut a productivității muncii, a eficien
ței întregii activități economice.

Principala sursă a dezvoltării 
eCOnOmiCe. Potrivit directivelor Congresului 
al XI-Iea al partidului, în acest cincinal pro
ductivitatea muncii trebuie să crească cu 38—12 
la sută ; prin planul cincinal s-a stabilit ca a- 
ceastă creștere să ajungă la 50,7 ia sută, iar 
prin programul suplimentar adoptat de Confe
rința Națională, la 55,1 la sută. Sîht creșteri 
care corespund unor necesități obiective ale e- 
conomiei noastre și care reflectă resursele noi 
de sporire a productivității muncii descoperite 
in întreprinderile industriale. Cit despre semni
ficația acestei bătălii pentru creșterea din ce in 
ce mai ridicată a productivității muncii, este su
gestiv calculul următor :

în 1978, un singur procent de creștere a 
productivității muncii echivalează cu un 
spor absolut de producție industrială de 
peste. 8 miliarde lei, cu circa 3 miliarde 
Iei mai mare față de anul 1975.

Iată cum. prin sporirea productivității muncii, 
fără investiții suplimentare se pot obține spo
ruri tot mai înalte de producție, de venit na
țional. Sint create, în acest fel, resurse tot mai 
mari pentru dezvoltarea economiei naționale,

pentru ridicarea nivelului de trai al întregului 
popor, pentru accelerarea progresului economic 
și social al țării.

Totodată, sporirea în ritm înalt a productivi
tății muncii se impune cu atit mai stringent 
pentru țara noastră — ca țară socialistă în curs 
de dezvoltare. Așa cum sublinia secretarul ge
neral al partidului Ia Conferința Națională, nu
mai în condițiile ridicării rapide și substanțiale 
a productivității muncii se poate asigura lichi
darea decalajelor care ne mai despart de statele 
avansate din punct de vedere economic. Și acest 
obiectiv poate fi atins cu cîțiva ani mai devreme 
prin fiecare procent de creștere suplimentară a 
productivității muncii în actualul cincinal.

în sfîrșit, mai amintim că cerința creșterii 
necontenite a productivității muncii apare și 
mai evidentă dacă privim acest indicator prin 
prisma unei corelații economice obiective fun
damentale : ritmul de creștere a productivității 
muncii trebuie să devanseze ritmul de creștere 
a retribuției. Cu alte cuvinte, pentru a asigura 
creșterea în continuare a retribuției — și po
trivit programului de creștere mai accentuată a 
nivelului de trai al populației, retribuția me» 
die reală va crește în acest cincinal pină in 
1980 cu 30,2 la sută — trebuie să asigurăm o so
lidă temelie economică, un plus de randament 
și, pe această cale, un plus de bunuri materi
ale. Partidul nostim a subliniat clar, în repetate 
rinduri. că în afară de muncă, de muncă mereu 
mai spornică, mai eficientă altă bază pentru 
creșterea nivelului de trai nu există in econo
mia noastră socialistă. Cu atit mai mult se im
pune această sarcină acum cînd, in economia 
noastră, s-a trecut la aplicarea programului de 
reducere treptată a săptămînii de lucru, măsură 
ce ne obligă să asigurăm la fiecare loc de mun
că, în fiecare întreprindere o înaltă productivi
tate a muncii. Potrivit prevederilor,

în acest an productivitatea muncii pe o 
persoană trebuie să crească cu 9 la sută 
în industrie și cu 14 la sută in construc- 
ții-montaj.

_______________________ Iile ȘTEFAN 
(Continuare în pag. a U-a)

CONCEPȚIA ȘTIINȚIFICĂ
DESPRE LUME Șl VIAȚĂ
la baza gîndirii și activității

fiecărui comunist
îtf procesul istoric de făurire a 

noii orinduiri, partidul nostru se 
preocupă stăruitor de dezvoltarea 
conștiinței socialiste a celor ce mun
cesc, de formarea omului nou, in
struit și cu o conștiință înaintată, eli
berat de orice încătușare socială sau 
spirituală — aceasta constituind o 
cerință și condiție esențială a succe
sului întregii activități de transfor
mare revoluționară a societății.

Conștiința socialistă este clădită 'pe 
știință ; ea are la bază concepția 
filozofică născută prin generalizarea 
celor mai avansate cuceriri ale gîn
dirii umane — materialismul dialec
tic și istoric, care oferă o explicație 
științifică asupra tuturor fenomene
lor din natură și societate, fiind 
ireductibil opus fideismului, con
cepțiilor mistice, religioase.

în opoziție cu acestea, materialis
mul dialectic, demonstrînd materia
litatea lumii și posibilitatea cunoaș
terii și schimbării ei pe baza folo
sirii acțiunii legilor obiective ale 
dezvoltării sociale, asigură oameni
lor o perspectivă istorică justă și 
clară, ie insuflă încredere în pro
priile forțe, ii mobilizează la acțiune 
conștientă pentru transformarea na
turii și societății, in concordanță cu 
interesele lor.

Prin urmare, formarea și dezvol
tarea conștiinței socialiste impune ca 
o condiție esențială eliberarea de 
orice credință și manifestări mistice, 
înțelegerea științifică în spiritul ma
terialismului dialectic și istoric a le
gilor sociale. încrederea în capacita
tea omului de a transforma realitatea 
înconjurătoare.

ÎNDATORIRI CONSACRATE DE 
PRINCIPIILE DE BAZA $1 DO
CUMENTELE FUNDAMENTALE 
ALE PARTIDULUI. Cerința formă
rii unor convingeri ateist-științifice 
ferme este cu atit mai imperioasă

în cazul comuniștilor. Intrarea în 
rîndurile partidului comunist a fost 
dintotdeauna și este o opțiune liber 
consimțită, are loc pe baza angaja
mentului celui ce aspiră la înaltul 
titlu de membru de partid de a slu
ji neabătut cauza partidului, de a-și 
consacra întreaga capacitate și pu
tere de muncă înfăptuirii politicii 
sale, de a munci și a trăi in chip 
comunist. Nimeni nu a obligat și 
nici nu va obliga pe cineva vreo
dată să intre în partidul comunist. 
Odată făcută insă această opțiune, 
fiecărui membru de partid îi revin 
o serie de răspunderi și îndatoriri 
în ceea ce privește modul său de 
gîndire și comportare, decurgînd 
din însuși rolul și caracteristicile 
partidului, ca partid revoluțio
nar al clasei muncitoare. „Intra
rea în partid — sublinia to
varășul NICOLAE CEAUȘESCU — 
constituie intr-adevăr un act poli
tic solemn care trebuie să de
termine o schimbare fundamen
tală in viața fiecărui membru 
al partidului, in viața fiecărui acti
vist de partid și de stat. Trebuie să 
facem în așa fel incit toți comuniș
tii să muncească și să trăiască în 
spirit comunist, după normele și 
prevederile Statutului, ale Codului 
eticii si echității socialiste

Or. intre aceste norme și prevederi 
se află — așa cum se știe — și obli
gația, îndatorirea însușirii concep
ției ideologice a partidului, ma
terialismului dialectic și istoric, 
luptei împotriva teoriilor idealis
te, a prejudecăților mistice, a su
perstițiilor, a oricăror manifestări 
de obscurantism. însăși înscrierea 
acestor îndatoriri în documentele 
fundamentale ale partidului — Pro
gramul, Statutul, Codul etic — ilus
trează faptul că respectarea lor nu 
are un caracter facultativ, ci repre

zintă o obligație, finind de esența 
profilului moral al comunistului. 
Există o incompatibilitate principia
lă intre calitatea de membru al par
tidului revoluționar al clasei munci
toare, ce-și întemeiază întreaga ac
tivitate pe concepția materialismului 
dialectic și istoric, și împărtășirea 
unor convingeri mistice, religioase. 
Cum ar putea comuniștii să acțio
neze pentru înarmarea temeinică a 
maselor largi ale oamenilor muncii 
cu concepția filozofică revoluționară 
a partidului, să combată ideile și 
prejudecățile mistice, retrograde, 
dacă ei înșiși ar rămîne tributari 
unor asemenea idei ?

Cerîndu-le membrilor de partid să 
se situeze consecvent pe pozițiile 
materialismului științific, ale ateis
mului, partidul se preocupă totoda
tă de educarea in acest spirit a tu
turor oamenilor muncii. Desigur, 
partidul și statul nostru nu interzic 
ca cetățenii țării să împărtășească 
convingeri religioase. în spiritul de
mocratismului ce-i este propriu, so
cietatea noastră garantează tuturor 
membrilor ei libertatea de conștiin
ță, așa cum prevede și Constitu
ția. Este semnificativ în acest sens 
faptul că statul nostru recunoaște 
14 culte, nu recurge la măsuri admi
nistrative și nu admite nici un fel de 
discriminări între cetățeni după cre
dințe religioase, nu intervine în ches
tiunile religioase ale cultelor.

La rindul lor, cultele, recunoscute 
de stat, având posibilitatea de a-și 
desfășura activitatea legal, nu inter
vin în treburile statului și nu între
prind acțiuni contrare legilor și in
tereselor statului român. Este grăi-

Paul DOBRESCU
(Continuare in pag. a III-a)

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
s-a întilnit cu tovarășul Armânii Nicolas

secretar general al Partidului Comunist din Martinica

Joi, 27 iulie, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, s-a întilnit, 
în stațiunea Neptun, cu tovarășul 
Armand Nicolas, secretar general al 
Partidului Comunist din Martinica, 
aflat la odihnă în țara noastră, la 
invitația C.C. al P.C.R.

în timpul întrevederii a avut loc 
o informare reciprocă privind preo
cupările actuale ale Partidului Co
munist Român și Partidului Comu
nist din Martinica, precum și un 
schimb de vederi asupra unor pro
bleme ale situației politice mon
diale, ale mișcării comuniste și mun
citorești.

Relevindu-se cu satisfacție bunele 
raporturi statornicite intre Partidul 
Comunist Român și Partidul Comu
nist din Martinica, a fost exprimată

hotărirea de a extinde și aprofunda 
aceste raporturi, de a intări soli
daritatea și prietenia dintre cele 
două partide.

în cadrul schimbului de vederi 
privind unele aspecte ale situației 
internaționale actuale, s-a sublimat 
necesitatea unirii tuturor forțelor 
revoluționare, progresiste, antiim.pe- 
rialiste, pe scară națională și inter
națională, a intensificării eforturilor 
lor în vederea soluționării, în inte
resul popoarelor, a marilor pro
bleme ce confruntă omenirea, spri
jinirii luptei de eliberare a popoare
lor oprimate, instaurării unei noi 
ordini economice internaționale, în
făptuirii unor măsuri concrete de 
dezarmare, și în primul rind de 
dezarmare nucleară, fără de care nu

pot fi concepute pacea și securitatea 
mondială.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Armand Nicolas s-au pronunțat, de 
asemenea, pentru soluționarea pe 
cale pașnică a stărilor de încordare 
și conflict din diferite zone ale lu
mii, pentru excluderea din viața in
ternațională a forței și amenințării 
cu forța.

A fost subliniată, totodată, hotărî- 
rea celor două partide de a milita 
pentru întărirea unității, solidarită
ții și colaborării, dintre partidele co
muniste și muncitorești, dintre toate 
forțele democratice, antiimperia- 
liste, în interesul socialismului, păcii 
și progresului în întreaga lume.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă caldă, tovărășească.

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a primit pe ministrul comerțului din Iran

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a primit joi. in stațiunea Neptun. pe 
ministrul comerțului din Iran. Ka- 
zein Khosrowshahi. președintele păr
ții iraniene in Comisia mixtă ministe
rială româno-iraniană de colaborare 
economică și tehnică, ale cărei lucrări 
se desfășoară la București.

La primire a luat parte Cornel 
Burtică, viceprim-ministru al guver
nului. ministrul comerțului exterior 
și cooperării economice internaționale, 
președintele părții române in co
misie.

A participat, de asemenea. Moham
mad Aii Moshiri, ambasadorul Ira
nului la București.

Ministrul iranian a transmis pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu un sa
lut călduros, multă sănătate și feri
cire din partea Maiestății Sale Impe
riale Mohammad Reza Pahlavi Ary- 
amehr, șahinșahul Iranului.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a mul
țumit pentru urările transmise și a

adresat. Ia rindul său. șahinșahului 
Iranului un salut cordial si cele mai 
bune urări.

în cadrul întrevederii au fost re
levate bunele relații de prietenie și 
cooperare in diverse domenii — eco
nomic. tehnico-științific. cultural —• 
dintre România si Iran, dintre po
poarele celor două țări, raporturi care 
cunosc un curs ascendent în confor
mitate cu înțelegerile stabilite cu pri
lejul dialogului la nivel înalt de la 
București și Teheran.

în acest context, s-a dat o apre
ciere deosebită lucrărilor actualei 
sesiuni de Tă București a Comisiei 
mixte ministeriale, subliniindu-se 
cu satisfacție că ele au evidențiat 
noi posibilități pentru extinderea ra
porturilor economice româno-ira- 
niene, pe baza unor noi acorduri, în
țelegeri și contracte pe termen 
lung, care oferă stabilitate și per
spectivă cooperării bilaterale, inclu
siv pe terțe piețe, în industrie, pe

plan tehnologic și științific, în agri
cultură, în economia forestieră și în 
alte domenii de interes reciproc, 
precum și intensificării schimburilor 
comerciale dintre cele două țări. S-a 
exprimat convingerea că acestea 
servesc cauzei progresului și dez
voltării celor două țări și popoare, 
păcii și colaborării internaționale.

Au fost abordate, de asemenea, unele 
aspecte ale vieții internaționale, re- 
liefindu-se interesul celor două țări 
de a conlucra și in această direcție 
pentru o soluționare justă a proble
melor complexe care confruntă ome
nirea. pentru instaurarea unor relații 
noi intre state, bazate pe egalitate și 
respect intre națiuni, pentru edifi
carea unei noi ordini economice in
ternaționale, pentru asigurarea dez
voltării independente a economiei 
fiecărei țări, pentru o politică de 
pace și înțelegere în lume.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.
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Marea întrecere în cinstea

SECERIȘUL A INTRAT 
INTRO FAZĂ DECISIVĂ
Mai este de strins griul 
de pe 770000 hectare

Pînâ la 27 iulie, griul a fost recoltat de pe 1 469 040 ha, ceea ce 
reprezintă 83 la sută din suprafețele cultivate în întreprinderile agricole 
de stat și 63 la sută în cooperativele agricole. Pe hartă este înfățișat 
stadiul recoltării griului, la data amintită, în cooperativele agricole (în 
județele marcate cu o liniuță, secerișul nu a început sau abia a de
marat). La închiderea ediției, ni s-a anunțat — după cum se poate 
citi în pagina a lil-a — încheierea recoltării și în județele Prahova și 
Dîmbovița.

Ancheta „Scînteii“ în județele Timiș, 
Hunedoara, Vaslui și lași

In pagina a ll-a

zilei de 23 August
Industria județului Co*  

vasna a îndeplinit planul 
pe 7 luni. Colectivele de muncă 
din industria județului Covasna ra
portează realizarea, în ziua de 27 
iulie, a sarcinilor de plan Ia pro
ducția industrială pe 7 luni. Fină la 
sfirșitul lunii iulie se va obține un 
spor de producție industrială în 
valoare de peste 53 milioane lei, 
materializat în 37 500 tone cărbune, 
387 mc produse prefabricate din 
beton-armat, 179 mc cherestea, 200 
mii mp țesături de bumbac și alte 
produse industriale.

In telegrama adresată cu acest 
prilej C.C. al P.C.R., tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, de Comitetul ju
dețean Covasna al P.C.R., se spune :

Vă asigurăm, mult stimate și iu
bite tovarășe secretar general, că, 
însuflețiți de aceste rezultate, de 
perspectivele luminoase ce se des
chid dezvoltării armonioase a jude
țului Covasna in etapa următoare, 
ca de altfel întregii țări, urmînd 
neabătut exemplul dumneavoastră 
de dăruire, abnegație și pasiune în 
tot ceea ce faceți pentru înflorirea 
României socialiste, sîntem hotăriți 
să facem totul pentru înfăptuirea la 
cotele exigențelor și posibilităților 
etapei actuale a tuturor sarcinilor 
ce ne revin din mărețul Program al 
partidului, pentru ca să sporească 
și în_ continuare contribuția noastră 
la măreața operă de edificare a so
cialismului și comunismului pe pă
mântul strămoșesc al patriei comune 
— Republica Socialistă România.

însemnate depășiri ale 
planului producției fizice au 
obținut oamenii muncii din industria 
județului Timiș. Astfel, ceramiștii 
din unitățile întreprinderii „Extra- 
ceram" Timișoara, care prin folosirea 
cu randament sporit a capacităților 
tehnice au asigurat creșterea produc
tivității muncii cu aproape 1 600 lei 
pe lucrător, au livrat, în plus, de la 
începutul anului o producție fizică in 
valoare de peste 4,5 milioane lei, 
spor concretizat în importante canti
tăți de prefabricate din beton, cără
mizi, cahle și alte materiale de con
strucții. Tot pe baza utilizării mai 
eficiente a capacităților tehnico-pro- 
ductive, constructorii de mașini de 
ridicat și transport uzinal de la în
treprinderea mecanică Timișoara au 
înscris în contul depășirilor de plan 
peste 450 tone utilaje tehnologice și 
mecanice, iar colectivul întreprinderii 
„Electrobanat", produse electrotehnice 
în valoare de 4 milioane Iei.

Creșterea eficienței eco

nomice “te unul din obiectivele 
urmărite perseverent de oamenii 
muncii — români, maghiari și de alte 
naționalități . — din industria muni
cipiului Cluj-Napoca. Un recent bi- 
lanț ilustrează că în cei doi ani și 
jumătate trecuți din actualul cinci
nal s-a obținut un spor de producție 
in valoare de peste 1 800 milioane 
lei. Semnificativ este faptul că orien
tarea hotărîtă a eforturilor spre la
turile calitative ale activității — in 
rindul cărora perfecționarea tehnolo- 
giilor de fabricație, mode.mizarea 
producției și creșterea productivității 
muncii ocupă un loc central — a de
terminat sporirea eficienței economi
ce. Astfel, în perioada amintită, chel
tuielile la 1 000 lei producție-marfă 
au fost diminuate cu 175,8 lei.

20 000 tone laminate, 
peste prevederi, au înscris, de 
la începutul anului, pe graficele de 
producție laminoriștii de la Combi
natul siderurgic din Hunedoara, can
titate ce reprezintă îndeplinirea an
gajamentului asumat pe întreg anul. 
Sporul de _ producție s-a realizat în 
condițiile îmbogățirii gamei sorti
mentale cu noi tipodimensiuni de 
laminate și ale creșterii ponderii 
produselor din oțeluri aliate si înalt 
aliate cu caracteristici superioare.

Recorduri de producție 
au realizat, în primele 4 zile din 
această săptămină, colectivele de 
muncă din cadrul combinatului mi
nier „Oltenia", extrăgind din mine 
J5i cariere 0 cantitate de peste 
210 000 tone lignit. Aceasta echiva
lează cu o producție zilnică medie 
de circa 52 000 tone cărbune ener
getic, adică cu peste 5 000 tone mai 
mult decit nivelul de producție 
atins în zilele anterioare. Cele mai 
bune rezultate au fost înregistrate 
de colectivele de muncă de la carie
rele Lupoaia, Gîrla, Beterega și 
mina Leurda. (Dumitru Prună).

O nouă capacitate de 
producție pusă în funcțiune 
la Combinatul chimic din Rîmnicu 
Vilcea. Este vorba despre fabrica de 
alfanaftoli a cărei tehnologie are la 
bază rezultatele cercetărilor între
prinse de un colectiv de specialiști 
din cadrul ICECHIM București. Fiind 
prima instalație de acest fel din țară, 
noua capacitate urmează să înlocu
iască importurile de. alfanaftoli folo
siți ca materie primă în industria 
farmaceutică, a coloranților, precum 
și la fabricarea unor insecticide de 
mare eficiență. (Ion Stanciu).
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fFAPTUL!

ÎDIVERSI

Printr-un ritm susținut de lucru, recoltarea griului poate fi încheiată in citeva zile

I Arheologică |
I Săpăturile arheologice intre- ■ 
I prinse de specialiști de la Insti-
• tutui de istorie din Cluj-Napoca * 
Iși de la Muzeul de istorie din

Majoritatea covirsitoare a acciden
telor rutiere — ne spune interlocuto
rul nostru — în orice caz. mai-bine 
de trei sferturi din totalul acestora, 
ar putea fi evitate printr-o conduită 
preventivă din partea tuturor facto
rilor participanti la traficul rutier. 
Accentuez ideea de „conduită pre
ventivă", nu conducere preventivă,
pe de o parte "pentru a implica, oda
tă cu conducătorii de vehicule, si pe
pietoni (care sînt vinov^ti la noi de
un mare număr de accidente — peste
37 la sută), pe de alta — pentru a 
sublinia in legătură gu primii că nu 
este vorba numai de’ actul conducerii 
ca atare, ci si de starea lor genera
lă. fizică și morală atunci cind se 
așază la volan, inclusiv de pregătirea 
vehiculului etc.

— Poate furnizați cititorilor noștri 
citeva explicații suplimentare...

— Conduita preventivă implică o 
nouă optică asupra traficului rutier 
modern, un npu comportament — pe 
care multi de pe acum il manifestă 
— expresie a răspunderii sociale pe 
care o au fiecare conducător de ve
hicul si fiecare pieton pentru desfă
șurarea în perfectă siguranță a cir
culației. Ea presupune, bineînțeles, 
cunoașterea si respectarea în spiritul 
si litera lor a prevederilor regula
mentului de circulație pe drumurile 
publice, dar nu se rezumă la atît. 
Sintetizind. ar fi vorba de trei aspec
te principale : — aflîndu-te pe drum 
să prevezi si să anticipezi in perma
nentă situațiile generatoare de acci
dente : să eviți asemenea situații 
atunci cind. in ultima instanță, nu se 
pot evita, să cauți să ieși din ele cu 
minimum dc urmări.

Să exemplificăm : numai sîmbgta 
și duminica trecută au avut loc 36 
de accidente în care 13 persoane 
și-au pierdut viața, iar alte 38 au fost 
rănite. Cele mai multe puteau fi 
ușor evitate dacă cei implicați acțio
nau in acest spirit. Astfel, se știe că 
legea stabilește viteze maxime pen
tru trecerea prin localități. — dar nu 
scrie că atunci cînd conducătorului 
auto ii apare o minge pe carosabil 
să reducă viteza, fiindcă ar putea 
să-i apară brusc in fata roților și co
pilul care fuge după minge : nicăieri 
nu scrie că dacă din direcția opusă 
vine încet un car cu boi, cum s-a 
intimplat m Strehaia. trebuie, de ase
menea. să incetinești. fiindcă din car 
ar putea sări un copil. Or. tocmai 
asemenea situații au generat două 
accldenlc. soldate cu schilodirea unor 
copii. Oare accidentele nu puteau fi.

Miercurea Ciuc au scos Ia ivea- ! 
lă trei importante fortificații I 
dacice în apropierea orașului

I Miercurea Ciuc. După denumi- : 
rile locale este vorba de Tere- I 
nul Morii, Dealul Cetății și Pis- * 1 * * * *

Icul Cetățuia. De o semnificație . 
aparte este fortificația Dealul
Cetății, care se pare că era folo- I 
sită drept loc de refugiu in caz

| de primejdie. Fortificațiile daci- I 
I ce poartă amprenta influentei | 

tehnicii romane, care se regă-
■ sește și în ceramica descoperită ■ 

cu acest prilej, unele produse |
■ fiind chiar de origine romană. •

i „Coana
j Chirița“
| pe patru roți

într-una din zilele trecute, nu-

Imeroși curioși s-au adunat in 
jurul unui autoturism Dacia- 
1300 (din Ilfov), staționat în

I Piața „23 August" din Brașov. 
Interesul stîrnit de autoturism 

a era pe deplin justificat : nici 
unul dintre curioși nu mai vă- 

| zuse o mașină împopoțonată 
| pină la ridicol ca aceasta. Am 

Încercat din priviri să inventa-
■ riem „podoabele" care o încăr- 

cau inutil. în interiorul și exte-
• riorul ei apare de 6 ori cuvîn- 

tul Dacia și de 13 ori cifra
I 1 300. La bord și în spate — 
I ciini, căței, negrese, crocodili, 

maimuțe, lanțuri. în plus, pe

I capotă sint prinse două antene, 
iar in spate și în față faruri 
duble. Șirul unor asemenea ab-

Ițibilduri nu se incheie aici. 
Peste tot apar steaguri, stegu- 
lețe, etichete, iar faimoasa pot
coavă de cal nichelată, in mă-

I rime naturală, era prinsă pe 
I masca din față. După ce a pri- 
* vit-o, unul dintre curioși a 
. spus : „Parcări Coana Chirița 
I pe patru roți. Oare proprietarul, 
I care, distrăgind atenția spre ab- 

țibildurile lui riscă să se vadă 
J tamponat într-o zi. cum o fi 
I arătînd ?“. Mai ales că nu-i 
* singurul ce-și agață la parbri- 
j zuri palme, căței, pisici, tigri 
I întru completarea ...menajeriei.

| Ciobanii
■ bătăuși
• Frații Mircea și Marin Cornea 
. sint ciobani la oile cetățenilor 
I din satul Popești, comuna Ba- 
■ ciu, județul Cluj. Oamenii sint 

mulțumiți de modul cum sint 
I îngrijite oile, că se întorc din 

cimp bine hrănite, dau lapte 
mult. Să nu creadă insă cineva 

( că asta se datorește vredniciei 
I celor doi ciobani. Ei dorm, se 
I odihnesc la umbră, uneori mai 

trag și pe la bufetul din sat, 
iiar oile pasc culturile coopera

tivei agricole vecine, din satul 
Coruș. tntr-una din zilele trecu- 

Ite, președintele cooperativei din 
Coruș, Vasile Demian, i-a prins 
in flagrant delict. Cei doi frați 

I ciobani se delectau dintr-o sti
clă de țuică, iar oile dăduseră 
buzna in culturile cooperativei.

I „De ce 1“ — a întrebat pre- 
| ședințele. Atât le-a trebuit celor 

doi frați ciobani : au tăbărit cu 
| bitele lovind pe președinte care 
| de care mai puternic. Acum cio

banii fluieră a pagubă.
I

I Prietenie

I
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Mircea Păun, președintele 
C.A.P. Uivar din Timiș, pasio- I 
nat fotograf amator, a surprins 
pe peliculă un instantaneu de 
sezon, cu totul inedit. Un pui de I

I 
!
I
I

i
I
I
I
I
II
I
I
I
I
!
î
I
I
I

căprioară, rănit de o combină, 
este îngrijit, in timpul conva
lescenței, de doi pui de om : 
Mircea (cel cu biberonul) in 
virstă de 6 ani și Viorel de 5 
ani, nepoții președintelui.

Instructorul 
neinstruit

Un grav accident de circula
ție a avut loc zilele trecute în 
orașul Zlatna (Alba). Consecin
țele : o persoană decedată și 
două grav rănite. Deși autorul 
accidentului a dispărut — în 
mod rușinos — de la locul fap
tei, in scurtă vreme s-a lămurit 
totul. Conducînd autoturismul 
proprietate personală. Dacia 
1 300 cu nr. l-AB-3269, Constan
tin Corneliu Drăgoi a intrat 
într-o curbă cu viteză excesivă, 
a pierdut controlul direcției și 
a tamponat un grup de oameni. 
Ce ocupație are autorul acci
dentului ? Deși greu de crezut, 
după cele întimplate. el este... 
instructor la școala de conducă
tori auto amatori din Alba Iulia. 
Să sperăm că elevii săi au pus 
preț pe vorbele și nu pe faptele 
sale.

Rubrlcâ realizotâ de
Gheorqhe GRAURE
cu sprijinul corespondenților 
„Scinteil"
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CUM SE REALIZEAZĂ 

VITEZA ZILNICĂ LA SECERIȘ ?
TIMIȘ :

Cînd organizarea 

este temeinică, ploile 

nu sint un impediment
Viteza zilnică de lucru a fost sta

bilită la 10 000 hectare. Din cauza 
timpului capricios, ritmul nu a pu
tut fi realizat. Totuși, ca urmare a 
măsurilor luate de comandamentul 
județean pentru utilizarea la maxi
mum a combinelor in zilele și orele 
bune de lucru s-a atins o viteză 
medie la recoltat de peste 8 500 hec
tare. în unitățile agricole din con
siliile intercooperatiste Cărpiniș. Bi- 
led. Deta. Lovrin, Tormac, care au 
încheiat de. acum recoltatul griului 
și care au beneficiat de perioade 
mai mari cu timp frumos, viteza de 
lucru a fost depășită in medie cu 
25 pînă la 50 la sută. Nu același 
lucru se poate spune despre consi
liile intercooperatiste Ceacova. Peciu 
Nou și altele, unde întîrzierile la 
recoltat nu se datoresc numai plo
ilor, ci și slabei organizări a mun
cii, lipsei de control și de sprijin

Recoltarea griului la I.A.S. Vetrișoaia, județul Vaslui Foto : V. Botosanu

Maxi-taxi - un nou mijloc 
de transport în comun

De citeva zile și-au 
făcut apariția pe stră
zile Capitalei mai 
multe microbuze cu 
însemnele I.T.B. Sint 
noile curse rapide de 
maxi-taxi-uri care 
fac legătura între cen
trul orașului si diferi
te zone ale sale. în to
tal sînt 37 de micro
buze. care circulă pe 
10 linii. între orele 
6—23 (in afara zilelor 
de duminică), cu opri
ri la puncte fixe. Li
nia 1 : Drumul Taberei 
(complexul Favorit)
— Piața Rosetti ; o- 
priri la Academia Mi
litară și Operă ; tarif
— 2,50 lei. Linia 2 : 
Berceni (Piața Reșița)
— Universitate : opri
re la statia Toporași ; 
tarif — 4 lei. Linia 3 : 
Balta Albă (intersec
ția Bd. Ion Sulea cu 

B-d. Sălăjan) — Piața 
Romană ; opriri la sta
țiile Baba Novac și 
Piața. Unirii : tarif — 
5 lei. Linia 4 : Pante- 
limon — Hotel Inter
continental ; oprire la 
statia Școala Iancului; 
tarif — 3 lei. Linia 5: 
Bd. Păcii (statia Vete
ranilor) — Piața Ro
mană ; oprire la Leu ; 
tarif — 3 lei. Linia 6 : 
Titan (la intersecția 
bd. Macaralei cu str. 
Postăvarul) — Piața 
Sf. Gheorghe ; oprire 
la posta Titah ; tarif 
— 5 lei. Linia 7 : Co- 
lentina (strada Doam
na Ghica) — Piața 
Romană : oprire la 
statia Tunari : tarif — 
3 lei. Linia 8 : Piața 
„Scinteii" — Piața Ro
mană ; tarif — 3 lei. 
Linia 9 : Hotel Parc

din partea specialiștilor, a coman
damentelor agricole locale.

Se poate aprecia că transportul și 
depozitarea producției decurg in mod 
corespunzător. Media curselor pe zi 
pe un mijloc de transport a ajuns la 
3,8. superioară anilor anteriori. Din 
păcate, media, bună pe ansamblu, 
ascunde și unele minusuri. La unele 
baze de recepție, ca de exemplu 
aceea unde livrează produsele uni
tățile aparținînd consiliilor inter
cooperatiste Lugoj, Boldur și Gă- 
vojdia. camioanele au staționat și 
cite 4—5 ore. datorită slabei organi
zări a muncii. în felul acesta capa
citatea de transport scade, influen- 
țînd și randamentul combinelor.

HUNEDOARA ■.

Fiecare „fereastră" 

bună de lucru — 

folosită din plin 
în județul Hunedoara, timpul 

ploios din ultima perioadă a în
greunat simțitor înaintarea seceri
șului. Dar cooperatorii, mecaniza

— Pasajul Cina : tarif
— 3 lei. Linia 10 ; Pi
pera (Uzina „Electro
nica") — Hotel Inter
continental oprire la 
stația Tunari; tarif — 
4 lei.

Citeva precizări : cu 
excepția ultimelor trei 
linii pe care circulă 
cite două microbuze, 
pe celelalte trasee cir
culă — la intervale de 
9—15 minute — cite 
4—5 microbuze ; urca
rea călătorilor se face 
numai în limita celor 
16 locuri de pe scaune, 
nefiind permisă călă
toria în picioare ; dacă 
microbuzele și-au 
completat capacitatea 
la statia de plecare nu 
mai opresc la stațiile 
intermediare.

M. IONESCU

evitate dacă șoferii respectivi se 
gindeau dinainte la posibilitatea ivi
rii lor. dacă anticipau situațiile ?

In alte cazuri, pietoni, oameni ma
turi. au traversat drumul neregula
mentar. în locuri nemarcate, unii in 
stare de ebrietate. Cu mai multă în
țelegere. gindind la faptul că în zile 
ca sîmbăta si duminica se mai intim- 
plă, din păcate, ca unii cetățeni să 
circule in asemenea condiții, acciden
tele ar fi putut fi evitate. în același 
interval de timp, patru pietoni la 
Arad. Brașov si Craiova au fost grav 
accidentați chiar pe marcajele do 
trecere, iar unul, in Capitală, a fost 

Profilaxia accidentului rutier
- prin conduită preventivă

omorit Pe loc. Intr-adevăr, legea sta
bilește — cu fermitate, clar și ca
tegoric 1 — prioritatea pietonilor pe 
aceste marcaje, dar aceasta nu tre
buie fetișizată sau identificată cu o 
asigurare infailibilă că pe marcaje nu 
se poate intimpla nimic grav. Firește 
că răspunderea deosebit de gravă 
în toate aceste cinci cazuri revine 
conducătorilor auto, care vor fi ju
decați conform legii. Dar. fără a-i 
scuza citusi de puțin pe aceștia, s-ar 
putea spune că... nu trebuie să moară 
nimeni cu satisfacția că a avut de 
partea Iui dreptatea... O frînă se 
poate defecta, un conducător auto 
poate fi obosit, bolnav, nervos sau 
pur si simplu iresponsabil — pină la 
depistarea lui : nu este rău. de aceea, 
ca și pietonul să-și ia anumite mă
suri de precauție, să anticipeze even
tualele pericole.

Sint unii conducători auto care se 
angajează in depășiri in curbe lip
site de vizibilitate, fără a-șl pune în
trebarea preventivă — dacă le va 
ieși bpusc in față un alt vehicul ? 
Există, după cum se știe, drumuri 
prioritare, dar a circula pe un ase
menea drum nu înseamnă ca un con
ducător auto să nu-și ia o măsură de 
precauție incetinind in intersecții — 
atît în- localități, cît și în afara lor. 

torii. puternic impulsionați de do
rința de a recolta in cel mai scurt 
timp și fără pierderi griul, folosesc 
din plin fiecare ..fereastră" bună de 
lucru, intensificînd secerișul pe par
celele unde se poate recolta. Cu 
toate eforturile făcute. în primele 
zile nu a putut fi realizată viteza 
zilnică de recoltat decît în procent 
de 73 la sută. Pentru realizarea și 
depășirea ritmului de lucru prevă
zut. comandamentul județean și cele 
locale au dispus tuturor specialiști
lor din unitățile agricole să identi
fice permanent suprafețele cu umi
ditate scăzută și cu posibilități de 
introducere a combinelor în lan. Așa 
cum s-a procedat la cooperativele 
agricole Dobra, Brănișca. Orăștie și 
Burjuc. unde în prezent s-a recoltat 
griul de pe mai mult de 50 la sută 
din suprafața cultivată.

Totodată, pentru impulsionarea 
ritmului de recoltare în consiliile 
intercooperatiste unde este griul mai 
avansat în coacere s-a luat măsura 
concentrării combinelor în aceste 
unități. Din consiliile intercoopera
tiste Hațeg, Cîmești și Hunedoara 
au fost detașate un număr însem
nat de combine în consiliile inter
cooperatiste Ilia, Deva și Dobra. Da
torită acestor măsuri, ca și faptului 
că se acționează cu promptitudine 
pentru dirijarea combinelor unde se

Excursii 
la munte și la mare 

întreprinderea de turism; ho
teluri și restaurante București 
organizează diferite excursii in 
cursul lunii august « Pe lito
ralul românesc al Mării Negre de 
la 22 Ia 27 cu trenul și de la 22 la 
24. ori de la 24 la 27 august cu 
autocarul e în Delta Dunării în
tre 22 și 26 cu pontoane dormi
tor • Pe Transfăgărășan de la 
22 la 24 și de la 23 ia 25 au
gust ® La cabanele Babelg, Pa
dina, Cheile Zănoagei, Bolboci. 
Durau și Gura Rîului intre 22 și 
24 august, la Diham. Poiana Se
cui și Bunloc intre 26 și 27 au
gust • Drumeții montane in 
Carnații Meridionali de la 13 la 
27, in Făgăraș de la 18 la 27, în 
Retezat intre 20 și 27. in Bucegi 
de la 20 la 26 august, in Ceahlău 
în perioada 18—25, în Apuseni 
de la 19 la 27 august. In Moldo
va de mijloc între 22 și 24 au
gust, la motelurile Cristina și 
Plăieșu și la hotelul Durău.

Zilnic, între orele 8 si 20, fi
lialele I.T.H.R. din Bd. 1848 
nr. 4. Bd. N. Bălcescu nr. 35. Bd. 
Republicii nr. 68, Cal. Griviței 
nr. 140 și punctul de valorificare 
de Ia poarta \ nr. 3 a Uzinelor 
„23 August" oferă informații su
plimentare și.rezervări de locuri.

Datele generale arată că o pondere 
mare au accidentele in care sînt an
gajate două sau mai multe vehicule, 
ca urmare a vitezei excesive sau a 
depășirilor. Numai în cele două zile 
la care ne referim au avut loc 
patrusprezece asemenea evenimente
— noi le zicem „clasice" fiindcă se 
repetă mereu. Pe Valea Prahovei sau 
pe șoseaua spre Litoral se circulă în 
coloană, frecvent in ambele sensuri. 
De fiecare dată se găsește însă cite 
un ..curajos" — citește iresponsabil !
— care se avintă in slalomul depăși
rilor. Să le spunem de la bun în
ceput acestor iresponsabili că nu

Convorbire cu tovarășul 
colonel Victor BEDA, 
șeful direcției circulație 

din Inspectoratul general al miliției

ciștigă, practic, nimic ca timp. Eva
dările rapide si periculoase presupun 
rapid reveniri in coloană și deci cir
culația in viteza coloanei. In final, 
la o sută-două de kilometri, dacă se 
cîstigă cinci sau cel mult zece mi
nute — si acestea cu prețul unor 
mari pericole pentru viata lor si a 
altora 1

Sau alt exemplu : în coloană, din 
diferite motive, un vehicul poate 
frina brusc. Condiția preventivă im
pune să se anticipeze asemenea e- 
ventualit.ăți — și, ca să nu se producă 
tamponări. să se păstreze o distanță 
suficient de mare între vehicule (re
comandabil. o distantă egală cu o 
lungime de vehicul pentru fiecare 
zece kilometri de viteză pe oră). Deci 
cam 30 m in cazul unei coloane ce 
înaintează cu 60 km pe oră. Dacă un 
vehicul se apropie prea mult, lăsati 
orgoliul la o parte si faceti-i semn 
să treacă înainte. 

poate lucra, marți a fost realizată 
pentru prima dată viteza zilnică 
planificată la seceriș de 872 ha.

Totuși, există condiții reale ca vi
teza planificată să fie simțitor de
pășită. Spunem aceasta, deoarece rit
mul dc lucru nu este satisfăcător în 
unele cooperative agricole din con
siliile Baia de Criș și Hunedoara, 
care, nefolosind orele bune de lucru, 
intîrziind intrarea pe parcelele bune 
de recoltat, așteaptă doar condiții 
ideale de lucru.

VASLUI:

0 primă „zi record"
Tovarășul loan Smidt. secretar al 

comitetului județean de partid, ne-a 
arătat că ținînd seama de condițiile 
create de ploile căzute săptămina 
trecută, cind mai multe zile recolta
rea griului a încetat, comandamentul 
județean și cele comunale au ac
ționat pentru reactualizarea progra
melor zilnice de lucru in sensul ur
gentării secerișului. în acest scop, 
toate cadrele de conducere ale or
ganelor agricole județene, activiștii 
de partid și de stat se află perma
nent pe teren, unde acordă ajutor 
și îndrumare concretă pentru buna 
desfășurare a lucrărilor. în vederea 
reducerii pierderilor prin scuturare 
și grăbirii ritmului de lucru s-a 
decis continuarea recoltării griului 
cu umiditate mai ridicată și depozi
tarea lui în spatii protejate, unde 
este lopătat de către echipe special 
organizate pînă cînd umiditatea sca
de la limita admisă. Prin toate a- 
ceste măsuri se urmărește ca viteza 
zilnică să crească la peste 6 500 ha. 
De altfel, joi, 27 iulie, a fost prima 
zi cînd s-a depășit ritmul de lucru 
stabilit, recoltîndu-se aproape 7 000 ha 
cu grîu.

Acum, centrul de greutate al se
cerișului s-a deplasat în partea de 
nord a județului, unde lucrarea este 
intirziată cu 6—7 zile față de sud. 
în această zonă, pe lingă mijloacele 
proprii ale unităților de mecanizare 
vor fi concentrate toate combinele 
din zonele consiliilor intercoopera
tiste ce incheie recoltatul. Astfel, se

CÎTEVA CONCLUZII...
Constatările făcute de corespondenții noștri dovedesc că în județele 

mai sus amintite comandamentele județene și cele comunale, ca și con
ducerile unităților agricole au intreprins, in funcție de condițiile concrete 
de lucru, măsuri operative care să asigure înregistrarea unor ritmuri la 
seceriș superioare celor planificate. Subliniem in mod deosebit unele ac
țiuni și inițiative ce-și pot găsi o largă aplicare în toate județele unde 
secerișul este intîrziat, pentru grăbirea lucrărilor :

O Dirijarea și concentrarea operativă a tuturor combinelor pe 
parcele unde se poate lucra din plin

• Organizarea cu promptitudine a acțiunilor de întrajutorare cu 
forte mecanice, de Ia unitățile care au încheiat recoltarea său sînt 
avansate la cele unde lucrările sînt intirziate

• Corelarea perfectă a capacității de transport cu aceea de recol
tare, pentru ca in funcționarea combinelor să nu se înregistreze nici 
o stagnare

• în fiecare „fereastră" dintre ploi să se intre de indată în lanuri 
cu întreaga capacitate de lucru

® Unde griul se menține la o umiditate ridicată trebuie recoltat, 
depozitat pe platforme și lopătat, pină ajunge la umiditatea de inma- 
gazinare
Pe lmgă aceste acțiuni și inițiative, care trebuie să fie generalizate 

pentru grăbirea secerișului, există și unele neajunsuri, mai mult de na
tură subiectivă, ce se cer să fie grabnic înlăturate.

• Reținerea unor specialiști de a începe recoltatul in așteptarea 
unor condiții ideale de lucru

• Dereglările în folosirea mijloacelor de transport care impun 
„pauze" nedorite în desfășurarea secerișului

O Deficiente în organizarea locurilor de muncă, neremedierea cu 
operativitate a defecțiunilor, neasigurarea unor mecanici de schimb pe 
combine pe timpul pauzei de masă etc.
Iată doar citeva modalități de acțiune concretă pentru creșterea rit

mului la seceriș și scurtarea cît mai mult posibil a duratei de recoltare.
Anchetă realizată de: A. PAPADIUC 
C. IOANA, S. CERBU, C. 1ALUCI, 
M. CORCAC1

Firește, pe timp de ploaie, cind 
drumul este umed, distanta trebuie 
mărită. Numai in două ore. în de
cursul unei recente ploi. în București 
au avut loc peste 60 de tamponări, 
cît în trei-patru zile cu vreme fru
moasă 1/

— Ați amintit de situații devenite 
„clasice" prin frecvența lor. De ce 
nu sint prevăzute în lege ?

— Nici cel mai perfecționat regu
lament nu poate prevedea multitu
dinea de situații posibile și. de altfel, 
legea nu poate deveni un volum de 
recomandări. Viteza excesivă, la rin- 
dul ei. nu înseamnă întotdeauna de

pășirea vitezei legale, ci una care nu 
concordă cu condițiile de drum sau 
de vizibilitate, cu intensitatea cir
culației. cu experiența conducătoru
lui etc. Există situații cind și 30—40 
de km pe oră pot însemna viteză ex
cesivă ! Deci, o mare varietate de 
situații. Iată doar una. Pe panta cu 
serpentine din direcția Stîna de Vale 
spre Beius cobora un autocamion ce 
transporta 23 de persoane. La un mo
ment dat, frina s-a defectat și vehi
culul a intrat intr-un perete de stin- 
că : mai multe persoane și-au pierdut 
viața pe loc. Drama putea fi evitată 
dacă șoferul respecta regula elemen
tară. „cobori panta cu aceeași treaptă 
de viteză (a doua sau a treia) pe care 
o folosești la urcare" — ceea ce ar 
fi permis ca motorul să acționeze ca 
frirjă. De asemenea, ar fi „deplasat" 
să se prevadă interdicția de a adormi 
Ia volan. Dar in duminica amintită 
(de altfel situațiile se repetă la fie
care sfirșit de săptămină). doi condu
cători auto, porniți la drum cu „noap- 
tea-n cap", neodihnit! au adormit la 
volan provocind accidente grave. O 
conduită preventivă ar fi impus fie 
odihnă prealabilă corespunzătoare, fie 
oprirea autovehiculului cind condu
cătorul s-a simțit cuprins de obo
seală.

va obține o viteză zilnică de lucru 
superioară celei de pină acum și 
chiar celei planificate, existînd con
diții pentru încheierea in cel mai 
scurt timp a secerișului.

IAȘI:

Se simte ajutorul

mecanizatorilor 

din alte județe
începînd de marți, vremea bună 

s-a stabilit in tot județul, ceea ce a 
permis să se treacă la recoltat cu 
toate forțele. Un lucru îmbucurător 
de natură să ducă la aproape dubla
rea vitezei de seceriș il constituie 
faptul că pină miercuri seara au so
sit din județele din sud încă 240 de 
combine, care au și fost repartizate 
pe unități, unde au inceput lucrul.

„Au fost luate măsuri ca toate 
combinele să lucreze de dimineața 
pină seara, în care scop acestea sint 
reglate de 3—4 ori pe zi, in funcție 
de umiditatea griului. în felul aces
ta — ne spunea tovarășul Lucian 
Hatmanu, directorul direcției agri
cole județene — urmărim ca zilnic 
să depășim norma pe fiecare com
bină cu 20—30 la sută, ceea ce ne 
va permite să terminăm și noi re
coltatul griului în 8—10 zile bune de 
lucru". Alte măsuri vizează grupa
rea combinelor pentru a fi mai ușor 
supravegheate și înlăturate opera
tiv defecțiunile, așa cum am întil- 
nit la cooperativele agricole Tg. 
Frumos. Strunga. Mircești, Bivolari 
și in alte părți.

Nu insă peste tot se insistă pen
tru a se recupera în acest fel timpul 
pierdut din cauza ploilor. în unită
țile din raza consiliilor intercoope
ratiste Răducăneni, Scinteia și Ți- 
bănești, bunăoară, marți nu s-a re
coltat deloc pe motiv că griul este 
ud. iar miercuri lucrul a început 
tirziu și nu suficient de bine orga
nizat, incit nu 's-au realizat nici 
■normele planificate.

Multe situații ce se ivesc pentru 
conduoătorii de vehicule grele și cei 
de turikme. sau între aceștia și pie
toni. se rezolvă incă de pe „pozițiile 
celui mai tare" sau exclusiv Prin 
prisma legii foarte ingust înțeleasă. 
Or. conduita preventivă care implică 
toate măsurile de precauție posibile 
pentru prevenirea unor accidente 
obligă să fii prevenitor, să ferești pe 
cei slabi — bicicliști, pietoni, condu
cători de motorete etc — reflecțind 
un grad mai inalt de civilizație ru
tieră, de responsabilitate față de tine 
și față de semenii tăi.

Desigur, formarea deprinderilor de 
conduită preventivă se formează, pe 
baza propriei experiențe 1— dar și 
prin cunoașterea experienței altora, 
inclusiv a cauzelor accidentelor. De 
aceea, am impus măsura ca toate 
accidentele să fie prelucrate în co
lectivele din rindu! cărora provin 
autorii. Există unele începuturi, incă 
timide si sporadice, ca asemenea e- 
venimente să fie discutate și in 
cercurile de șoferi amatori, membrii 
A.C.R. de pe lingă mari unități, sau 
in organizații sindicale. S-a încetă
țenit experiența să fie chemați, in 
colectiv, pentru discuții si prezentări 
de filme pe teme de circulație rutie
ră conducătorii auto si pietonii care 
au comis abateri. în județul Argeș, 
de pildă, aedstia sînt chemați la a- 
semenea dezbateri cu ocazia inmină- 
rii organizate a noilor permise de 
conducere, tocmai în ideea ca proas
peții conducători auto să simtă din 
prima zi marea răspundere ce le in
cumbă la volan. S-au tipărit manuale 
de circulație rutieră pentru scoli, 
s-au prevăzut ore de urmărire a cir
culației pe drumurile publice de că
tre candidate la examen pentru per
misul de conducere.

Desigur, toți lucrătorii miliției din 
domeniul circulației isi vor intensi
fica eforturile pentru a imprima în 
rindul participantelor la traficul 
rutier acel nou mod de a gîndi si de 
a se comporta unii fată de alții, in 
spiritul solicitudinii si ocrotirii reci
proce. pe care am incercat să-l de
finim drept conduită preventivă. 
Multi de pe acum o practică. Nu 
incape îndoială că vom reuși, avînd 
sprijinul mijloacelor de informare a 
maselor — presa, radioteleviziunea. 
întreaga opinie publică dornică să 
pună stavilă accidentului rutier.

Convorbire consemnată de 
Al. PLĂIEȘU

Creșterea 
mai accentuată 
a productivității 

muncii
(Urmare din pag. I)

Care sînt principalele direcții de 
acțiune pentru creșterea mai accen
tuată a productivității muncii ?

în primul rind. asigurarea creșterii 
susținute a productivității muncii 
necesită 0 bună organizare, 
ordine și disciplină în fiecare 
compartiment al producției, la fie
care loc de muncă. în această 
vastă acțiune se impune să fie an
trenat întregul colectiv, să se ia în 
calcul toți factorii care concură la 
desfășurarea unei activități ritmice, 
la nivelul maxim al posibilităților, 
in fiecare secție, atelier și loc de 
muncă ; măsurile de organizare su
perioară a producției trebuie să vi
zeze toate fazele procesului pro
ductiv.

Cu înaltă răspundere și exigență 
este necesar să se acționeze și in 
ceea ce privește întărirea ordinii și 
disciplinei in muncă — elemente e- 
sentiale ale activității de organizare 
științifică a producției — pentru u- 
tilizarea deplină, productivă, a tim
pului de lucru. Să reflectăm asupra 
următorului calcul :

in prezent, fiecare minut din 
timpul de lucru ai personalului 
productiv din industrie echiva
lează cu o producție de peste 
5.5 milioane lei. de aproape ” 
ori mai mare comparativ cu 
4—5 ani în urmă.

Este limpede că orice pierdere in 
această direcție diminuează sensibil 
nivelul productivității muncii. Acesta 
e-ste un adevăr pe care întreaga 
muncă politico-educativă desfășurată 
de organizațiile de partid din între
prinderi trebuie să-l reliefeze preg
nant. să-l înrădăcineze în conștiința 
tuturor lucrătorilor.

Experiența a numeroase întreprin
deri atestă că promovarea 
largă a progresului teh- 
nico-științific constituie o 
ghie esențială de creștere mai ra-1 
pidă a productivității muncii. De 
fapt, in marea majoritate a între
prinderilor, peste 50 la sută din re
sursele de creștere a productivității 
muncii există tocmai in acest dome
niu. al promovării progresului tehnic.

Pe această cale, numeroase unități 
au reușit să îndeplinească si depă
șească nivelul planificat al produc
tivității muncii, calculat atit pe baza 
producției globale, cit și in raport eu 
valoarea nou creată, cu producția 
netă. Totodată, se cuvine precizat că 
la ora actuală sînt in economie 
zeci si zeci de întreprinderi in care 
procesul de producție este automati
zat sau semiautomatizat. obtinindu- 
se o înaltă productivitate a muncii. 
Datorită însă menținerii unor tehno
logii invechite. in unele unități eco
nomice continuă să se lucreze cu un 
nivel scăzut de productivitate. In a- 
celași timp, in unele întreprinderi 
gradul de mecanizare și automatizare 
a producției este incă sub nivelul 
posibilităților de care dispun, al ce
rințelor actuale ; intr-o serie de sec
toare auxiliare și chiar in unele sec
ții de bază lucrează un număr mare 
de angajați, se consumă incă un 
mare volum de muncă fizică, ceea 
ce afectează productivitatea muncii. 
Iată de ce. pe drept cuvint, la ple
nara C.C. al P.C.R. din iulie s-a sub
liniat cerința de a se acționa cu ho- 
tărire pentru sporirea gradului de 
mecanizare și automatizare a pro
ducției, astfel incit sarcinile de creș
tere a productivității muncii să fie 
nu numai îndeplinite, ci și depășite.

Folosirea intensivă, de
plină a mijloacelor tehnice. 
Și in acest domeniu există mari re
zerve interne in numeroase între
prinderi. După cum s-a subliniat la 
recenta plenară a C.C. al P.C.R.. in 
primul semestru al anului, dacă s-ar 
fi lucrat normal cu utilajele exis
tente. la capacitatea proiectată, pre
vederile de plan la o serie de pro
duse de bază din industriile chimică, 
metalurgică, construcția dc mașini și 
minieră puteau fi îndeplinite in în
tregime și chiar depășite. Ca atare, 
organizațiile de partid.- consiliile oa
menilor muncii au datoria să aplice 
neîntîrziat in practică măsuri ener
gice de utilizare a capacităților in 
două și trei schimburi, pentru pre
venirea întreruperilor accidentale, să 
intensifice munca politico-organizato- 
rică in rindul colectivelor in scopul 
creșterii randamentelor în folosirea 
mijloacelor tehnice.

Ridicarea calificării lu
crătorilor și utilizarea ra
țională a forței de muncă. 
Definit ca cincinal al revoluției teh- 
nico-științifice. actualul cincinal tre
buie să asigure o cotitură radicală in 
direcția incorporării noilor cuceriri 
ale științei și tehnicii in procesul de 
producție. în acest context, crește
rea nivelului de pregătire profesio
nală și politică a tuturor celor ce 
muncesc si folosirea rațională a for
ței de muncă dobîndesc o impor
tanță deosebită. Mai bine pregătit 
profesional, fiecare om al muncii va 
realiza în unitatea in care lucrează 
indici superiori in folosirea mijloa
celor tehnice, va contribui mai sub
stanțial la promovarea progresului 
tehnic, la creșterea productivității 
muncii. Mai bine pregătit politic, 
fiecare om al muncii va înțelege mai 
clar semnificațiile politice si econo
mice ale sarcinilor stabilite de par
tidul nostru, va acționa în deplină 
cunoștință de cauză pentru înfăptui
rea acestora, mobilizînd. in acest 
scop, pe toti tovarășii lui de muncă.

Concomitent cu preocupările pri
vind ridicarea nivelului de pregătire 
politlco-profesională a lucrătorilor, 
organele si organizațiile de partid, 
consiliile oamenilor muncii trebuie 
să acționeze energic — in lumina 
sarcinilor subliniate de recenta ple
nară a C.C. al P.C.R. — pentru fo
losirea rațională, judicioasă a forței 
de muncă în activitatea de bază, 
adică nemijlocit in producție. Nici 
un moment nu trebuie scăpat din 
vedere faptul că orice majorare a 
ponderii lucrătorilor din activitățile 
auxiliare și adminișt.rat.ive influen
țează negativ ritmul de creștere a 
productivității muncii, al eficienței 
economice în general.

Stă în puterea noastră și trebuie 
să facem totul pentru a răspunde la 
•nivelul maxim al posibilităților sar
cinii stabilite de conducerea parti
dului pentru sporirea mai rapidă a 
productivității muncii, asigurind pe 
această cale creșterea eficienței eco
nomice. a venitului national, progre
sul economic și social tot mai acce
lerat al țării.
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CONCEPȚIA ȘTIINȚIFICĂ
DESPRE LUME Șl VIATĂ

(Urmare din pag. I) 
tor pentru loialitatea cultelor fată 
de statul socialist faptul că ele in
tră în componenta Frontului Unită
ții Socialiste și își au reprezentarea 
în forul suprem al puterii de stat 
— Marea Adunare Națională.

Apare clar, așadar, că societatea 
noastră nu numai că nu lezează 
manifestarea libertății de conștiință, 
ci asigură o libertate de conștiință 
reală pentru toți membrii săi.

LIBERTATEA DE CONȘTIINȚA 
NU INSEAMNA PASIVITATE. A- 
ceasta nu inseamnă insă cituși de 
puțin adoptarea unei atitudini de 
indiferență, de pasivitate sau ex
pectativă față de fideism sau dife
rite concepții mistice. Dimpotrivă, 
asigurînd și respectind liberta
tea de conștiință, partidul și sta
tul desfășoară o 
intensă activitate 
educativă pentru 
înrădăcinarea și 
generalizarea con
vingerilor ateist- 
științifice la sca
ra întregii socie
tăți.

Acest obiectiv 
își sporește im
portanța in pe
rioada actuală, e- 
dificarea societă
ții socialiste mul
tilateral dezvolta
te solicitind oa
meni cu o pregă
tire ideologică și științifică superi
oară, in măsură să asigure di
rijarea conștientă a proceselor 
complexe ale vieții economico-so- 
ciale, să încorporeze, în toate do
meniile de activitate, cele mai a- 
vansate cuceriri ale științei și teh
nicii. Succesul unei probe tehnice 
sau tehnologice depinde nu de „cum 
va da dumnezeu1* — ci de respecta
rea normelor tehnico-științifice și de 
gradul calificării profesionale, așa 
cum recolta stă nu în mîna unor 
forte supranaturale, ci depinde de ca
litatea lucrărilor de agrotehnică și 
irigații, așa cum sănătatea depinde de 
respectarea prescripțiilor medicale 
s j cum reușita la un examen — de 
-rivelul pregătirii candidatului. As
tăzi. cînd științele au atins un 
nivel de dezvoltare fără prece
dent, cind cunoașterea umană a 
realizat progrese atit de remarcabi
le. persistența rămășițelor obscuran
tiste ale veacurilor trecute repre
zintă, în mod evident, un anacro
nism. incompatibil atit cu necesită
țile dezvoltării societății, cit și cu 
cerințele formării omului nou, stă- 
pin al propriilor destine.

• CONSTANȚA. Timp de o 
săptămînă, de la 31 iulie la 6 
august, în toate localitățile de 
pe Litoralul românesc se desfă
șoară cea de-a IX-a ediție a 
„Serbărilor mării11. în decorul 
pitoresc al localităților pavoa
zate sărbătorește, manifestările 
vor debuta cu carnavalurile, or
ganizate la Constanța și Man
galia. alcătuite din zeci de care 
alegorice ale întreprinderilor e- 
conomice, de transport și turism, 
însoțite de alaiuri de tineri și 
tinere, travestiți în personaje de

Există la unii părerea că pentru a 
răspunde îndatoririlor ce le revin ca 
membri de partid, este suficient să 
muncească bine, să fie bine pregă
tiți profesional. Desigur, activitatea 
concretă desfășurată la locul de 
muncă constituie terenul principal 
de manifestare a personalității uma
ne și, de fapt, principala modalita
te de a contribui la edificarea noii 
orinduiri. Nivelul de conștiință care 
i se cere unui membru de partid nu 
poate fi apreciat însă numai prin 
prisma acestor cerințe, oricit de im
portante. Ca organizație politică re
voluționară, partidul acordă cea mai 

mare însemnătate și felului cum gîn- 
desc membrii săi, în ce măsură cu
noștințele profesionale sînt integrate 
concepției științifice despre lume.

In lumina acestor cerințe, nu se 
poate trece cu vederea că unii mem
bri de partid, indiferent de domeniul 
lor de activitate, nu acționează in 
permanență ea propagandiști activi 
ai concepției materialist-științifice 
despre lume și viață, subapreciază sau 
neglijează această îndatorire. Mai mult 
chiar, viața arată că sint comuniști 
care, avind reale convingeri materia
liste, mai fac, din cînd în cind, așa-zise 
,’,concesii11 unor practici mistice, ie 
minimalizează ca pe niște simple as
pecte periferice, considerindu-le „ne
semnificative11 pentru conduita lor 
generală. Or, a admite aceas
ta înseamnă a admite contradicții 
intre vorbe și fapte, căci așa-zisele 
„concesii11, optica de „treacă-meargă11 

• Dezvoltarea convingerilor ateist-științifice — com
ponentă esențială a procesului educativ de formare a 
omului nou • Combaterea teoriilor idealiste, a super
stițiilor și prejudecăților mistice — obligație statutară 
pentru fiecare comunist • Pot fi admisibile și unde 
pot duce „micile concesii" făcute fideismului ? • Cu
ceririle științei, mai intens valorificate în desfășurarea 

propagandei materialiste

față de participări la practici sau 
manifestări religioase reprezintă de
rogări de la ideologia partidului, aba
teri de Ia normele comuniste. Tot
odată, nu trebuie uitat că asemenea 
comportări din partea unor membri 
de partid constituie un exemplu ne
gativ pentru ceilalți oameni ai mun
cii, favorizează și deschid calea pen
tru proliferarea obscurantismului. 
Trebuie clar înțeles de către fiecare 
că. mai ales în etapa actuală, în sta
diul de dezvoltare în care ne aflăm, 
nu se poate, nu se mai poate mer
ge înainte cu un asemenea balast 
în gindirea și comportarea unor 
membri de partid. Este deci necesar 
să se discute temeinic cu aceștia, să 
li se explice că intre calitatea de co
munist și participarea la practici cu 
caracter religios există o incompati
bilitate de principiu. în acest sens, 
organizațiile de partid trebuie să a- 
corde o mai mare atenție momente
lor solemne din viața omului, să se 
preocupe ca acestea să poată fi săr
bătorite intr-un cadru social nou. e- 
liberat de orice Încărcătură mistică, 
să se asigure de traducerea în viață 
a indicațiilor privind îmbunătățirea 
formelor și cadrului organizatoric a- 
decvat unor asemenea solemnități.

O MAI INTENSA VALORIFICA
RE A CUCERIRILOR ȘTIINȚEI 
CONTEMPORANE. Activitatea edu
cativă. propaganda pot fi conside
rabil îmbunătățite printr-o mai 
intensă valorificare a cuceririlor 
științei contemporane, a concluziilor 
ateiste pe care le degajă acestea. 
Dezvoltarea fără precedent a cerce
tării științifice, rezultatele investi
gațiilor de specialitate atit la nivelul 
macrocosmosului (cerul. considerat 
„lăcașul zeilor11, este astăzi străbă

tut de sateliți și fotografiat de in
stalațiile acestora !), cil și la cel mi- 
crocosmic (celular), șuvoiul descope
ririlor din domeniul atomului, gene
ticii, psihologiei, biologiei, practic a 
tuturor științelor, dovedesc fără pu
tință de tăgadă, esența materială a 
lumii, confirmă strălucit și categoric 
tezele materialismului dialectic și is
toric. Acest impresionant material 
științific se cere insă mai bine va
lorificat în activitatea de educație 
științifică, folosit cu mai multă con
secvență și putere de convingere 
pentru a dezvolta in rindul maselor 
încrederea în puterea rațiunii, in ca
pacitatea omului de a-și spori domi
nația asupra naturii.

Așa cum se știe, propaganda ate
istă se adresează nu numai intelec
tului, dar și sensibilității omului, 
ceea ce impune ca această activitate 
să se desfășoare nuanțat și diferen

țiat, ținînd seama 
de nivelul de cul
tură, de condițiile 
de viață, într-un 
cuvînt. de specifi
cul categoriilor 
sociale cărora li 
se adresează.

De o importan
tă deosebită se 
dovedește a fi în 
educația ateistă, 
în combaterea 
misticismului, în
tărirea vieții co
lective, a spriji
nului și întraju
torării colegiale, 

tovărășești dintre oamenii care mun
cesc împreună. Nu este un secret că 
unii cetățeni, și chiar unii membri de 
partid, in momente mai grele din via
ța lor sau a familiei mai sint tentați 
să creadă în forțe mistice, să invoce 
explicații supranaturale, in loc .să a- 
dopte o atitudine rațională, de încre
dere în forțele sale, în capacitatea de 
intervenție și de transformare a o- 
mului. în asemenea condiții, unii a- 
jung, cîteodată, să cadă victimă a di
feriți „prezicători11, „ghicitoare11 și alți 
șarlatani sau chiar a unor secte care 
fructifică abil astfel de situații 
oferind un ajutor — deloc dezintere
sat — ce condiționează, de fapt, ade
rarea la secta respectivă. Unele 
secte. îndemnind la refuzul in
tegrării în viata socială, la în
călcarea unor obligații sociale și 
cetățenești de bază, exacerbînd 
fanatismul religios pină la cul
tivarea unor practici antiumane, ba
zate pe brutalități psihice și fizice, 
se dovedesc un rea) pericol social. 
Munca educativă pentru anihila
rea oricărei influențe a acestor 
secte, ajutarea celor ce le-au că
zut victimă să se sustragă acestei 
influențe reprezintă o importantă 
îndatorire a organizațiilor de partid 
și obștești.

Proces amplu de dimensiuni isto
rice, formarea concepției științifice 
despre lume solicită o acțiune co
ordonată din partea tuturor factori
lor de răspundere. Organizațiile de 
partid au datoria de a acționa pen
tru modernizarea și sporirea efici
enței acestei activități, de a milita 
ca fiecare activist și membru de 
partid să fie nu numai un bun pro
pagandist, ci un exemplu concret de 
muncă și viață socialistă.

in județele Dîmbovița, Prahova și Vrancea 
s-a încheiat recoltatul griului

«
Telegrame adresate C.C. al P.C.R., 

tovarășului Nicolae Ceaușescu
într-o telegramă adresată C.C. al 

P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
Comitetul județean Dîmbovița al 
P.C.R. raportează că, in cinstea ma
rii sărbători a poporului român da 
la 23 August, oamenii muncii de pe 
ogoarele județului au încheiat re
coltarea griului de pe întreaga su
prafață cultivată.

După ce se arată că se acționează 
cu toate forțele la executarea celor
lalte lucrări din actuala campanie, 
in telegramă se spune : Vă asigu
răm, mult iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. că lucrătorii ogoarelor 
dimbovitene. strins uniți în jurul 
partidului, al Comitetului său Cen
tral in frunte cu dumneavoastră, nu 
vor precupeți nici un efort, muncind 
cu dăruire și abnegație pentru pre
gătirea cu responsabilitate a campa
niei de toamnă și încheierea la timp 
a tuturor lucrărilor de sezon, pentru 
îndeplinirea si depășirea angajamen
telor asumate în întrecerea socia
listă.

★
Mecanizatorii, lucrătorii din I.A.S., 

membrii cooperatori, cadrele tehnice 
și ceilalți oameni ai muncii din 
agricultura județului Prahova au în
cheiat recoltatul griului de pe în
treaga suprafață cultivată. Pentru 
asigurarea unor recolte sporite la 
culturile de toamnă se efectuează In 
toate unitățile acțiuni de întreținere a 
plantelor prășitoare, a viilor și li
vezilor și în mod deosebit au fost 
intensificate lucrările de irigare a 
legumelor, porumbului, culturilor 
duble, sfeclei de zahăr și culturilor 
furajere.

Cooperativei agricole Smirna-Ialomița 
i s-a decernat Ordinul Muncii clasa I
în cadrul adunării generale a co

operatorilor care a avut loc, joi, 27 
iulie, la cooperativa agricolă de pro
ducție Smirna, județul Ialomița, au 
fost inmînate acestei unități Ordinul 
Muncii clasa I. conferit prin Decret 
prezidențial, și Drapelul Roșu și Di
ploma de onoare acordate de Uniu
nea Națională a Cooperativelor Agri
cole de Producție, pentru ocuparea 
locului întii pe țară în intrecerea so
cialistă dintre unitățile cooperatiste 
în îndeplinirea indicatorilor economici 
și financiari pe anul 1977. Anul tre
cut. cooperativa a obținut, între al
tele, 6 005 kg griu și 7 400 kg po
rumb la hectar pe terenuri neiriga
te. 4 248 litri lapte de la fiecare vacă 
furajată, ceea ce a dus la creșterea 
veniturilor unității și ale cooperato
rilor. la înflorirea satului.

în încheierea adunării, cooperato
rii din Smirna au adresat o tele

vremea
Timpul probabil pentru zilele de M, 

30 și 31 iulie. în țară : Vreme călduroa
să și în -general frumoasă. Cerul va fi 
variabil, mai mult senin, noaptea.

In telegrama adresată C.C. al 
P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu 
de Comitetul județean Prahova al 
P.C.R., se subliniază : Vă asigurăm, 
iubite tovaiășe Nicolae Ceaușescu, 
că vom depune toate eforturile, vom 
folosi întreaga noastră capacitate și 
putere de muncă, in vederea valo
rificării mai depline a pămintului și 
creșterii neincetate a producției 
agricole, cu convingerea că astfel 
ne aducem contribuția la înfăptui
rea programului partidului de ri
dicare a nivelului de trai al între
gului nostru popor, ia' înflorirea 
multilaterală a României socialiste.

★
Mecanizatorii, lucrătorii întreprin

derilor agricole de stal si coopera
torii din agricultura județului Vran
cea. muncind cu dăruire si înaltă 
responsabilitate, au încheiat joi. 27 
iulie, recoltarea griului. Totodată, a 
fost eliberată, arată si însămințată 
cu culturi succesive întreaga supra
față planificată.

In telegrama adresată cu acest 
prilej C.C. al P.C.R.. tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, de Comitetul ju
dețean Vrancea al P.C.R.. se men
ționează : Vă asigurăm, mult stima
te și iubite tovarășe secretar gene
ral că răspunzînd îndemnurilor dum
neavoastră patriotice, oamenii mun
cii din Vrancea acționează cu în
treaga lor capacitate creatoare, cu 
fierbinte entuziasm și deplină dăru
ire. alături de întregul popor, pen
tru înfăptuirea luminoaselor obiecti
ve ale Congresului al XI-lea si Con
ferinței Naționale ale partidului, 
pentru bunăstarea și fericirea în
tregii națiuni.

gramă C.C. al P.C.R., tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, în care se spune : 
Aplicind in viată hotăririle Congre
sului al XI-lea și Conferinței Națio
nale ale partidului, prețioasele dum
neavoastră indicații date cu prilejul 
vizitelor de lucru făcute în jude
țul nostru, cooperatorii, in frunte cu 
comuniștii, folosesc tot mai bine baza 
tehnico-materială. tehnologiile mo
derne în vederea creșterii producției 
agricole, conștient'! că numai în acest 
fel pot să-și sporească contribuția la 
ridicarea nivelului de trai al poporu
lui nostru.

Puternic stimulați de înaltele dis
tincții acordate cooperativei noastre, 
ne angajam, mult stimate tovarășe 
.Nicolae Ceaușescu. să nu ne pre
cupețim eforturile, muncind neabătut 
pentru indeplinirea exemplară a pla
nului și a angajamentelor pe anul 
1978 și pe întregul cincinal.

Izolat, în vestul țării, la sfîrșitul in
tervalului, va ploua slab, vînt slab, 
pină la moderat. Temperaturile minime 
vor Li cuprinse între 8 și 18 grade, iar 
cele maxime între 25 și 35 de grade, 
în București : Vreme frumoasă și căl
duroasă. cu cerul variabil, mai mult 
senin. Vînt slab. Temperatura în creș
tere.

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A REPUBLICII PERU

Excelenței Sale Domnului
FRANCISCO MORALES BERMUDEZ CERRUTTI

Președintele Republicii Peru
LIMA

La aniversarea Zilei naționale, vă adresez calde felicitări și cele mai 
bune urări de succes și fericire personală.

îmi exprim convingerea că relațiile de prietenie și colaborare stator
nicite între țările noastre vor cunoaște o continuă dezvoltare, in interesul 
popoarelor noastre, al cauzei păcii, colaborării și înțelegerii in intreaga 
lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
.. . . . Președintele

Republicii Socialiste România

Modernizarea capitalei peruane. 
Lima, a dus la extinderea perime
trului ei urban spre litoralul o- 
ceanic. adăugindu-i noi cartiere, 
ca Magdalena del Mar. San Isi
dro, Barranco, Miraflores. Cam la 
mijlocul lor se întretaie citeva 
mari artere de circulație, între ele 
bulevardele Arequipa și Brasil, 
străjuite de palmieri uriași. într-un 
scuar al celui de-al doilea se 
înalță monumentul luptătorilor 
contra dominației coloniale spa
niole. ale căror biruințe de la 
Ayacucho și Junin au pecetluit 
independenta tării, proclamată a- 
cum 157 de ani.

Fascinația pentru edificiile din 
beton și sticlă nu ajunge să um
brească farmecul aparte pe care îl 
păstrează oazele arhitecturii tradi
ționale. cum este Piața Armelor, 
unde se află palatul prezidențial, 
cu pitoreasca sa gardă ai cărei os
tași poartă căști aurite și uniforme 
în culori vii. In spatele coloanelor 
severe ale clădirii in stil clasic 
curge riul Rimac. de la care se 
spune că-și trage numele capitala.

Cind sînt evocate frumusețile a- 
cestei țări, de regulă atenția este 
atrasă de partea ei muntoasă, 
orientată de la nord spre sud. 
Ghidurile turistice au botezat-o 
„Elveția peruană11, datorită văilor 
înverzite si torentelor ce coboară din 
culmile etern înzăpezite ale Anzilor. 
Timp de secole, comorile munți
lor peruani — aur. argint, plumb, 
zinc, cupru etc. — au folosit mai 
mult străinilor. Din mîinile foști
lor colonizatori, ele au ajuns, mai 
tirziu. în stăpinirea cunoscutelor 
monopoluri „Anaconda11, „Cerro de 
Pasco" și altele, care controlau 83 
la sută din industria minieră a 
tării.

Acestei situații i s-a pus capăt 
prin revoluția din 1968. în urma 
căreia bogățiile naturale au trecut 
în patrimoniul statului. adoptîn- 
du-se. totodată, un șir de măsuri 
destinate să asigure valorificarea 
lor în folosul dezvoltării de sine 
stătătoare.

Noua etapă care a început atunci 
în viata peruanilor se caracteri
zează prin adinei transformări ale

★

Cu prilejul Zilei naționale a Re
publicii Peru, Institutul român pen
tru relațiile culturale cu străinăta
tea și Asociația de prietenie ro- 
mâno-peruană au organizat, joi. in 
Capitală o manifestare culturală. 
Mircea Moarcăș. redactor-șef ad
junct al ziarului „România liberă’1, 
a împărtășit asistentei impresii de 
călătorie din Peru, după cape a 

structurilor economice, social-poli- 
tice și culturale. Aplicarea unor 
ample programe de industrializare, 
in cadrul cărora un loc deosebit il 
ocupă industria cuprului și cea a 
petrolului, s-a materializat în con
struirea mai multor întreprinderi 
de stat, reprezentînd azi un su
port tot mai viguros pentru pro
gresul întregii economii. Este sem
nificativ in acest sens faptul că. 
începind din acest an. Peru iși 
asigură din producție proprie în
treaga cantitate de petrol nece
sară, avind. totodată, disponibili
tăți pentru export. înfăptuirea 
unei reforme agrare cuprinzind 
practic intreg teritoriul tării și 
constituirea de cooperative a dus 
la lichidarea sistemului latifundiar. 
Realizări importante s-au obținut 
în această perioadă și în domeniul 
învățămîntului, al sănătății și asis
tentei sociale.

Asemenea preocupări constituie 
liantul trainic al colaborării priete
nești dintre poporul peruan și 
poporul român, angajat, la rîndul 
său, într-un amplu efort construc
tiv. colaborare stimulată și de afi
nitățile de limbă și cultură. Ală
turi de lărgirea schimburilor co
merciale și colaborării economice, 
raporturile româno-peruane includ 
și forme moderne de cooperare, 
inclusiv acțiuni comune de anver
gură. cum ar fi Fabrica de mașini- 
unelte andine sau exploatarea' de 
minereuri neferoase de la Anta- 
mina.

O contribuție de cea mai mare 
Însemnătate pentru amplificarea 
conlucrării reciproc avantajoase 
româno-peruane a constituit-o vi
zita oficială efectuată in Peru 
acum cinci ani de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. încadrîndu-se in con
textul larg al dezvoltării continue 
a relațiilor de prietenie și colabo
rare ale României cu statele lalino- 
americane, în general cu țările in 
cura de dezvoltare, lărgirea și di
versificarea raporturilor româno- 
peruane servesc intereselor ambe
lor popoare, cauzei progresului in 
întreaga lume.

V. OROS
★

fost prezentat un film documen
tar.

Au participat reprezentanți ai 
Ministerului Afacerilor Externe, 
oameni de artă și cultură, un nu
meros public.

Au fost orezenți Roger Eloy 
Loayza Saavedra, ambasadorul Re
publicii Peru la București, și 
membri ai ambasadei.

(Agerpres)

ÎNTOARCEREA DELEGAȚIEI GUVERNAMENTALE
ROMANE DIN R. P. CHINEZĂ

CONVORBIRI ECONOMICE ROMÂNO-IRANIENE • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

Joi s-a înapoiat in Capitală dele
gația guvernamentală, condusă de 
tovarășul Gheorghe Oprea, membru 
al Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R.. prim viceprim-ministru 
al guvernului, care a efectuat o 
vizită în Republica Populară Chineză.

Pe aeroportul Otopeni. delegația a 
fost întimpinată de Angelo Miculescu, 
viceprim-ministru. ministrul agricul

Vizita delegației Partidului Conservator din Anglia
Președintele Marii Adunări Națio

nale, tovarășul ' Nicolae Giosan. a 
primit, joi dimineață, delegația Par
tidului Conservator din Anglia, con
dusă de lordul Bessborough. care 
face o vizită în țara noastră, la in
vitația Consiliului Național al Fron
tului Unității Socialiste.

în timpul întrevederii s-a relevat 
cu satisfacție evoluția favorabilă a 
relațiilor dintre România și Marea 
Britanie și a fost exprimată dorința 
ca aceste bune raporturi să cunoască 
o extindere continuă, pe multiple 
planuri, subliniindu-se rolul parla

Delegația parlamentară spaniolă in județul Brașov
în cursul zilei de joi. delegația 

parlamentară spaniolă, condusă de 
Antonio Hernandez Gil. președintele 
Cortesurilor. care se află in vizită in 
tara noastră la invitația Marii Adu- 

ti'.Rationale. și-a ^continuat călăto- 
i in județul Brașov.
Oaspeții au1 vizitat Muzeul Bran, 

Centrul universitar si întreprinderea 
de tricotaje din Brașov, stațiunea tu
ristică Predeal.

★

Seara. președintele Cortesurilor 
spaniole. Antonio Hernandez Gil. a 
oferit un cocteil la Ambasada Spa
niei la București.

t V
PROGRAMUL 1

9,00 Școala contemporană
10.00 Telecinemateca
11.40 Corespondenții județeni transmit...
11,55 Telex
12.00 închiderea programului
16,00 Telex
16,05 Itinerar, peruan
16,35 Matineu de vacanță : în Mările 

turii și industriei alimentare. Neculal 
Agachi. ministrul industriei metalur
gice. Cornel Mihulecea. președintele 
Comitetului de Stat pentru Energie 
Nucleară, de alte persoane oficiale.

Au fost prezenți Li Tin-ciuan. am
basadorul R.P. Chineze la București, 
și membri ai ambasadei.

L (Agerpres)

mentelor și al parlamentarilor in dez
voltarea conlucrării dintre cele două 
țări in interesul și spre binele am
belor popoare, al cauzei păcii și coo
perării internaționale.

★
în aceeași zi, delegația britanică a 

avut o întrevedere cu Vasile Gliga, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne, în cadrul căreia au fost abor
date aspecte ale relațiilor bilaterale, 
precum și unele probleme interna
ționale de interes comun.

(Agerpres)

Au participat Nicolae Giosan. pre
ședintele Marii Adunări Naționale. 
Aneta Spornic, vicepreședinte . al 
M.A.N.. Suzana Gâdea. ministrul 
educației și invătămîntului. Vasile 
Gliga. adjunct al ministrului aface
rilor externe. Constantin Stanciu. 
adjunct al ministrului comerțului ex
terior si cooperării economice inter
naționale. președinți de copiisii ale 
M.A.N., deputați.

A fost prezent Josă Carlos Gonză- 
les-Campo Dal-Re. ambasadorul Spa
niei la București.

(Agerpres)

Sudului. Episodul 5 — ,.Naviga
torul solitar"

17.00 Emisiune în limba germană
19.00 Tragerea Loto
19,10 Muzică populară
19.20 1001 de seri
19,30 Telejurnal o 23 August — între

cerea socialistă în cinstea marii 
sărbători

19,50 La ordinea zilei în economie. 
Ciclu de emisiuni de dezbatere 
consacrat tratării problemelor cen
trale, prioritare din economie, des
prinse din documentele recentei 
Plenare a C.C. al P.C.R. Azi, des

Tovarășul Ilie Verdeț, prim vice
prim-ministru al guvernului, pre
ședintele Comitetului de Stat al Pla
nificării, a avut o întrevedere cu Ka- 
zem Khosrowshahi, ministrul comer
țului al Iranului, președintele părții 
iraniene in Comisia mixtă ministe
rială româno-iraniană de colaborare 
economică și tehnică, care participă 
la lucrările sesiunii de la București 
a comisiei.

Ministrul comerțului iranian s-a 
întîlnit, de asemenea, cu Ion Avram, 
ministrul industriei construcțiilor de

Ne-a vizitat țara o delegație de activiști 

ai Partidului Muncii din Coreea
La invitația C.C. al P.C.R.. o dele

gație de activiști ai Partidului Mun
cii din Coreea, condusă de tovarășul 
Yun Dăk San. secretar al Comitetu
lui regional Phen Anamdo al P.M.C., 
a efectuat o vizită pentru schimb de 
experiență in țara noastră, în peri
oada 17—28 iulie a.c.

Oaspeții coreeni au avut întîlniri si 
discuții la Consiliul Central de Con
trol Muncitoresc al Activității Eco
nomice și Sociale, Ministerul Con
strucțiilor de Mașini, comitetele 
județene sau municipale de partid 
Caraș-Severin, Mehedinți, Galați și

Gala de filme la Ambasada R. P. D. Coreene
Cu prilejul încheierii Lunii de so

lidaritate cu lupta poporului core
ean si al celei de-a XXV-a aniver
sări a victoriei in războiul pentru 
apărarea patriei, ambasadorul R.P.D. 
Coreene la București. Sin In Ha. a 
organizat, joi seara, o gală de filme 
la sediul ambasadei.

Au luat parte tovarășii Petre Lu- 
pu. membru al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R.. Vasile

pre „Folosirea capacităților de 
producție în industria națională".

20,10 Film artistic : „Deasupra noastră, 
valurile". Premieră pe țară. Pro
ducție a studiourilor engleze

21,50 Viața rațională : Nutriția și bolile 
diabetice. Diabetul zaharat.

22.00 Premiile Academiei Republicii So
cialiste România — 1976

22.20 Telejurnal
PROGRAMUL 2

17,00 „A 1 800 A" se afirmă — reportaj 
TV

17.20 „Cîntarea României". Aspecte din 
ediția a Il-a 

mașini, și cu Mihail Florescu, minis
trul industriei chimice.

Convorbirile care au avut loc cu 
aceste prilejuri au abordat aspecte 
concrete ale dezvoltării relațiilor eco
nomice, de cooperare, in diverse do
menii de interes comun, precum și a 
schimburilor comerciale româno-ira- 
niene.

Totodată, oaspetele a vizitat între
prinderea de mașini grele din Bucu
rești și întreprinderea „Tractorul11 
din Brașov, precum și unități din 
agricultură.

Constanta, au vizitat unele obiective 
economice, științifice și social-cultu- 
rale din Capitală și județe.

La încheierea vizitei, delegația de 
activiști de partid din R. P. D. Co
reeană a fost primită de tovarășul 
Virgil Cazacu. membru al Comitefu- 
lui Politic Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R. La convorbire, desfășurată 
într-o atmosferă tovărășească, de 
caldă prietenie, a participat Ștefan 
Kiss, secretar de stat Ia Consiliul 
Central de Control Muncitoresc al 
Activității Economice și Sociale.

A fost de față Sin In Ha. ambasa
dorul R. P. D. Coreene la București.

Mușat. secretar al C.C. al P.C.R., 
Tamara Dobrin. vicepreședinte al 
Consiliului Național al Frontului U- 
nității Socialiste. Neculai Agachi. 
ministrul industriei metalurgice, 
președintele Asociației de prietenie 
româno-coreene. Dumitru Turcuș. 
adiunct de sef de secție la C.C. al 
P.C.R.. reprezentanți ai unor insti
tuții centrale, generali si ofițeri su
periori. ziariști.

17,35 Ora veselă
18.30 Celor ce vor culege roadele. Re

portaj la Institutul agronomic din 
Timișoara

18.50 Artiști români contemporani
19.20 1001 de seri
19.30 Telejurnal • întrecerea socialistă 

în cinstea marii sărbători
19.50 Radar pionieresc
20.10 Portativ
20.50 O viață pentru o idee : Al. Papiu- 

Ilarian
21.20 Telex
21,25 Blocnotes — Informații utilitare
21.50 Telerama—sport

Fotbalul în
Loturile reprezentative de fotbal 

ale țării noastre urmează să susți
nă astăzi la Constanta primele me
ciuri de verificare în vederea sezo
nului internațional.

Lotul olimpic întilneste formația 
F.C. Carl Zeiss Jena (R.D. Germa
nă). iar iotul A va juca cu echipa 
bulgară Lokomotiv Plovdiv.

Din cele două loturi fac parte, 
printre alții, Răducanu. Vigu. Ștefă- 
r.escu, Iordănescu. Boloni. Bălăci, 
Crișan. Marcu. Dudu Georgescu ^(lo
tul A) și Lung. Anghelini, Păltini-

VOLEI: „TROFEUL TOMIS“
La Constanța au continuat joi în

trecerile turneului internațional fe
minin de volei pentru „Trofeul To
mis11. Echipa României a învins cu 
scorul de 3—0 (15—4. 15—7, 15—5) 
echipa Canadei, iar selecționata Po

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
• Campionatul european de polo 

ne apă pentru juniori a continuat 
joi la Budapesta cu meciurile din 
grupele semifinalelor. Echipa Româ
niei a terminat la egalitate 4—4 (0—1, 
2—1. 2—0. 0—2) cu cea a Ungariei. 
Jucătorii români vor • întîlni astăzi 
formația R.F. Germania. Alte rezul
tate : Olanda — Anglia 12—3 ; Ita
lia — Elveția 8—1 ; Polonia — Sue
dia 9—2 ; Franța — Austria 6—6. R.F. 
Germania — Bulgaria 6—3.
• Ieri, la Florența, au Început

campionatele europene de nalație 
pentru juniori. Pentru finala probei 
feminine de 200 m mixt s-a calificat 
si sportiva româncă Irinel Pănules- 
cu. care a realizat timpul de 
2’26”O2T00. Iată celelalte finaliste 
ale acestei probe : Dalia Valle (Ita
lia) — 2’23”60/100; Walde (R. D. Ger
mană) : 2’24”33/100 : Neumann (R- D. 
Germană) — 2’25”59/100 ; Scarponi
(Italia) — 2’25”69/100 ; Czopek (Po
lonia) — 2’26”64T00 și Cooper (An
glia) — 2'26”87/100. La juniori, cel 
mai bun rezultat a fost inregistrat 
de Săndor Vladar (Ungaria) — 2T3” 
4/100. ’Finalele (juniori și junioare) 
in proba de 200 m mixt vor avea 
loc astăzi.

• Aproape 10 000 de spectatori au 
urmărit joi pe stadionul Ciulești me

actualitate
șan. Zahiu, Beldeanu. lovănescu, 
Mulțescu si Radu II (lotul olimpic).

■A-
La Constanta s-au desfășurat lu

crările Simpozionului arbitrilor cu e- 
cuson F.I.F.A. din țările socialiste. Au 
fost prezentate referate privind per
fecționarea arbitrajelor și formare» 
de noi cadre de arbitri internațio
nali de fotbal.

Din partea forului fotbalistic in
ternațional a participat Frederich 
Seipelț (Austria), președintele Cole
giului de arbitri de pe Ungă Uniu
nea europeană de fotbal.

loniei a întrecut cu 3—0 (15—11, 15— 
11, 15—6) echipa Bulgariei. Astăzi de 
la ora 17 au loc partidele Canada — 
Penicilina Iași și România — Polo
nia.

ciul amical de fotbal dintre echipele 
bucureștene Rapid si Dinamo. Fot
baliștii dinamoviști au obținut vic
toria cu scorul de 3—0 (1—0). prin 
punctele marcate de Țevi. Custov ș> 
Mușat.
• Sub genericul „Daciadei11, la 

Mangalia s-au desfășurat întrecerile 
concursului de călărie pentru „Cupa 
Steaua11.

In proba de deschidere, pe locul 
întii s-a clasat Daniela Popescu 
(Steaua), care a concurat pe calul 
..Epigon". Proba de obstacole (barem 
B) a revenit lui Marian Simion (Di
namo), pe ..Belvedere11, iar proba de 
obstacole (barem A) a fost ciștigată 
de Cornel Ilin (Steaua) pe ..Ron
del".

în proba de obstacole pe echipe, 
pe primul Ioc s-a situat Steaua, ur
mată de formațiile Dinamo și Uj- 
pest Dozsa Budapesta.
• în cadrul turneului internațio

nal de tenis de la Kitzbuliei (Aus
tria), Virginia Ruzici a invins-o cu 
6—4. 5—7, 6—4 pe Ivana Madruga 
(Argentina).
• Cea de-a 5-a partidă a meciului 

pentru campionatul mondial de șah. 
care are loc in orașul filipinez Baguio 
între deținătorul titlului. Anatoli 
Karpov, si șalangerul său. Viktor 
Korcinoi s-a întrerupt la mutarea 
a 42-a.

LA C.S.S. TECUCI :

LIPSESC 
ANTRENORII?

între unitățile sportive care. In 
județul Galati, se ocupă de selecția 
si pregătirea tinerilor performeri se 
află — de cițiva ani — și Clubul 
sportiv școlar din Tecuci. în general, 

■activitatea sa (ia fotbal și handbal) 
este apreciată De Plan iudetean. dar
— remarca orof. I. Stanciu. secretar 
al Consiliului iudetean pentru edu
cație fizică si sport — condițiile exis
tente. baza materială. în continuă îm
bunătățire. si. mai ales, elementele 
talentate din rindul elevilor tecuceni 
si din comunele învecinate pretind un 
soor serios în privința calității mun
cii.

Activitatea la C.S.S. Tecuci se 
desfășoară la patru sporturi (atletism, 
fotbal, lupte libere și handbal), sub 
îndrumarea a 10 antrenori, in ma
joritate profesori de educație fi
zică. Ajungind insă in acest 
punct al discuției, directorul clu
bului. prof. Mihail Focsa. a ținut 
să ne precizeze — referitor la rezul
tatele încă modeste ale unor sportivi
— că experiența și calificarea unora 
dintre ei nu pot asigura creșterea 
reală a performantelor, pe măsura 
sarcinilor și condițiilor clubului. 
...Situația este bine cunoscută de con
ducerea forului sportiv iudetean. 
Ceea ce. desigur, nu-i suficient. Cine 
să asigure cu toată competenta și răs
punderea o primă selecție si. apoi, să 
formeze performeri care, eventual, să 
bată la poarta consacrării adevărate, 
ca membri in loturile naționale ? în
trebarea trebuie să și-o pună (si. se 
ințelege. să-i găsească răspuns) in 
primul rind responsabilii sportului 
local. Noi, însă, supunem această 
nevoie și doleanță ale tecucenilor 
și in atenția serviciului de re
sort din cadrul Ministerului Educa
ției si învățămîntului. din a cărui 
rețea fac parte astfel de unități spor
tive de performantă. Poate într-un 
viitor nu prea îndepărtat Clubul 
sportiv școlar din această localitate 
să primească ajutorul specializat pe 
care-1 așteaptă.

Ion DUM1TR1U

basm. Vor urma spectacole fol
clorice, de teatru și muzică u- 
șoară, pe toate scenele de la 
Mangalia pină la Năvodari, în
treceri Ia toate disciplinele spor
tive, demonstrații nautice și hi
pice, competiții de pescuit cu 
undița, concursul de frumusețe 
„Miss Litoral11, organizat de Cen
trala O.N.T., un raliu automobi
listic sub auspiciile A.C.R., con
curs de cintece, versuri și epi
grame la care vor participa oas
peți veniți la odihnă in stațiuni. 

jocuri marinărești, o paradă a 
modei etc. (George Mihăescu) • 
ALBA. La Alba Tulia, in cadrul 
ediției a doua a Festivalului na
țional „Cîntarea României11 a 
fost inaugurată „Săptămînă cre
ației științifice și tehnice11, ma
nifestare care include în program 
o sesiune de comunicări și refe
rate, schimburi de experiență, 
dezbateri care vizează eficiența 
acțiunilor întreprinde pe linia 
creației' tehnice și științifice. 
Sub genericul „Azi casa de cul

tură vă aparține11. Casa de cul
tură din Alba lulia a avut ca 
oaspeți artiști amatori de la în
treprinderea de utilaje. (Ștefan 
Dinică) • IAȘI. La Casa de 
cultură a tineretului și studen
ților din Iași funcționează, pe 
tot timpul verii, un „club al va
canței11, avind in program diver
se activități politico-educative și 

cultural-artistice. „Crearea •ta
lului dac — factor politic de 
seamă in Europa Centrală și 
sud-estică tn secolul I i.e.n." și 
„Columna Traiana — autentic 
act de naștere al poporului ro
mân11 sint teme expuse la Clu
bul C.F.R., Clubul „Civica11 de 
la întreprinderea „Tehnoton" și 
alte intreprinderi din municipiul 

lași, in cadrul manifestărilor de
dicate împlinirii a 2050 de ani 
de la crearea statului dac centra
lizat și independent. Elevii li
ceului pedagogic „Vasile Lupu11 
din lași, sub îndrumarea profe
soarei Gabriela Lazăr, au orga
nizat o expoziție cu lucrări per
sonale de artă populară tradițio
nală. Expoziția este itinerată 
prin întreprinderile ieșene și 
urmată de dezbateri privind bo
gatele tradiții ale artei popu
lare, care se organizează cu 

«prijinul Muzeului etnografic. 
(Manole Corcaci) • BRAILA. 
La Muzeul Brăilei, în perimetrul 
expoziției etnografice s-a des
chis punctul de informare și de
monstrație a fenomenului etno
grafic și de artă locală, rod al 
muncii muzeografului Liviu Mi- 
hăilescu. Punctul cuprinde o 
gospodărie țărănească, un atelier 
de fierar (ambele din secolul 
XIX), un otac pescăresc specific 
zonei de bălță, precum și un 
amfiteatru cu 60 locuri, unde se 

realizează proiecții de filme pe 
teme etnografice. S-a deschis 
tabăra interjudețeană de creație 
literară. Participă reprezentanți 
ai cenaclurilor literare din ju
dețele Bihor, Galați. Botoșani, 
Hunedoara. Alba, Timiș, Argeș, 
Vrancea. Caraș-Severin, Satu 
Mare, Vilcea și municipiul Bucu
rești. „Rolul familiei in educa
rea copiilor11 este genericul unei 
dezbateri organizate de comite
tul municipal al femeilor. (Mir
cea Bunea)

i
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ROMÂNIA SE PRONUNȚĂ PENTRU NOI
FORME DE COOPERARE CU P.N.U.D.

ORIENTUL
MIJLOCIU

Intervenția reprezentantului țării noastre 
la sesiunea ECOSOC

GENEVA 27 (Agerpres). — Sesiu
nea Consiliului Economic și Social 
(ECOSOC) examinează, în prezent, 
activitățile operaționale ale O.N.U. in 
domeniul dezvoltării. Sint în discuție 
rapoartele de activitate pe anul 1977 
prezentate de Programul Națiunilor 
Unite pentru Dezvoltare (P.N.U.D.), 
Fondul Națiunilor Unite pentru acti
vități în domeniul populației 
(U.N.F.P.A.) și Fondul Națiunilor 
Unite pentru Copii (U.N.I.C.E.F.).

Reprezentantul tării noastre a sub
liniat rolul central ce revine P.N.U.D. 
în coordonarea și organizarea asisten
tei tehnice acordate țărilor în curs 
de dezvoltare. Punînd în evidentă 
rezultatele pozitive obținute de 
P.N.U.D. în anul 1977, vorbitorul a 
accentuat necesitatea dublării efortu
rilor acestui organism pentru adap
tarea sa rapidă la cerințele raporturi
lor noi între state si la obiectivele 
prioritare ale instaurării noii ordini 
economice internaționale.

Pentru atingerea acestor obiective. 
P.N.U.D. trebuie să-și mențină în 
continuare vocația sa universală, 
singura în măsură să-i asigure vita
litatea necesară depășirii oricăror di
ficultăți politice și financiare. Nu 
există justificări pentru eliminarea 
unor state în curs de dezvoltare mai 
avansate economic atît timp cit a- 
cestea apreciază că asistența pe care

o primesc în cadrul programului le 
este încă necesară — a subliniat re
prezentantul nostru.

în continuare, vorbitorul a subliniat 
rolul decisiv al voinței politice a 
statelor — în special, a celor dezvol
tate — de a sprijini, prin contribuții 
adecvate, asistenta tehnică acordată 
tarilor în curs de dezvoltare pentru a 
asigura astfel utilitatea și eficacitatea 
P.N.U.D.

România — a arătat el — acordă o 
importantă deosebită raporturilor sale 
cu P.N.U.D. și este dornică să pună 
în aplicare noi forme de cooperare, 
folositoare atit țării noastre, cit și 
P.N.U.D.

Referindu-se la activitățile din do
meniul populației, reprezentantul tării 
noastre a remarcat, ca un fapt pozitiv, 
tendința crescîndă a mai multor țări 
în curs de dezvoltare de a aborda 
problemele populației în contextul 
mai larg al dezvoltării lor economice 
si sociale. Este necesar ca această 
orientare să fie încurajată, iar 
U.N.F.P.A. trebuie să pună la dispo
ziția acestor țări toată asistența de 
care au nevoie.

A fost evidențiat, de asemenea, 
faptul că o parte însemnată din pro
iectele de asistentă pentru țările in 
curs de dezvoltare sînt realizate Prin 
cooperarea tehnică între aceste țări.

• Reuniunea Consiliului Națio
nal al Apărării din Egipt
• Contacte diplomatice la

Amman
CAIRO 27 (Agerpres). — După cum 

informează agenția M.E.N., la Ale
xandria a avut loc o reuniune a Con
siliului Național al Apărării al R. A. 
Egipt, sub președinția șefului statu
lui, Anwar El Sadat — informează 
agenția M.E.N.

La încheierea reuniunii, ministrul 
egiptean al afacerilor externe, Mo
hamed Ibrahim Kamel, a declarat 
că au fost examinate ultimele evo
luții ale situației din Orientul Mij
lociu în lumina convorbirilor pe care 
le-a avut președintele Sadat în Aus
tria, precum și rezultatele întîlnirii 
tripartite egipteano-israeliano-ame- 
ricane din Marea Britanie.

Șeful diplomației egiptene a pre
cizat că, în cadrul întrevederilor de 
la castelul Leeds, a fost prezentat 
planul egiptean de reglementare a 
situației .din zonă, care are ca obiec
tiv soluționarea problemei palesti
niene pe baza retragerii Israelului 
din teritoriile arabe ocupate și a re
cunoașterii dreptului poporului pa
lestinian la autodeterminare.

Conferința miniștrilor de externe
ai țărilor nealiniate

BELGRAD 27 — Trimisul special Agerpres transmite : Participan- 
(ii la Conferința miniștrilor de externe ai statelor nealiniate, ale că
rei lucrări se desfășoară la Belgrad, au continuat să sublinieze, in 
luările lor de cuvint, rolul mișcării de nealiniere pe arena interna
țională, pentru infăptuirea unor deziderate vitale ale umanității — 
dezarmarea, instaurarea unei atmosfere de pace, destindere, coopera
re, edificarea unei noi ordini economice internaționale, rezolvarea 
politică a situațiilor conflictuale.

Adunare solemnă cu prilejul aniversării 
insurecției naționale cubaneze

HAVANA 27 (Agerpres). — La 
Santiago de Cuba a avut loc adu
narea solemnă marcînd împlinirea a 
25 de ani de la asaltul cazărmii 
Moncada — Ziua insurecției națio
nale cubaneze. La această manifes
tare au participat conducătorii de 
partid și de stat cubanezi și nu
meroși oaspeți din alte țări.

Din tara noastră a luat parte o 
delegație de partid și guvemamen-

tală, condusă de tovarășul Emil 
Drăgănescu, membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R.

Luind cuvintul cu acest prilej, pre
ședintele Consiliului de Stat al Re
publicii Cuba, Fidel Castro, a subli
niat importanța momentului istoric 
de la 26 iulie 1953, referindu-se pe 
larg la succesele obținute de poporul 
cubanez în anii construcției socialis
mului, precum și la unele probleme 
ale vieții internaționale.

AMMAN 27 (Agerpres). — Regele 
Hussein al Iordaniei l-a primit pe 
ministrul egiptean al afacerilor ex
terne, Mohamed Ibrahim Ka
mel, care i-a transmis un mesaj 
din partea președintelui Anwar El 
Sadat, privind rezultatele convorbiri
lor tripartite de la Castelul Leeds 
(Marea Britanie) — anunță agenția 
M.E.N. în cadrul întrevederii au fost 
trecute în revistă ultimele evoluții 
ale situației din Orientul Mijlociu 
și eforturile depuse în vederea solu
ționării pașnice a conflictului israe- 
liano-arab.

într-o declarație făcută presei, 
ministrul egiptean de externe a pre
cizat că poziția țării sale este simi
lară cu cea a Iordaniei și se fondea
ză pe necesitatea retragerii israelie- 
ne din teritoriile arabe ocupate și 
recunoașterea drepturilor legitime și 
naționale ale poporului palestinian, 
inclusiv dreptul său la autodetermi
nare.

în acest sens. P. J. Patterson, mi
nistrul afacerilor externe al Jamai- 
căi, a arătat că este necesar să se 
consolideze vitalitatea de care a dat 
dovadă pină acum mișcarea neali- 
niaților. Unele mari puteri, a spus 
el. nu sînt convinse încă de faptul 
că relațiile dintre țări trebuie să se 
bazeze pe colaborare egală în drep
turi. și nu pe dominație, iar sarcina 
mișcării de nealiniere este de a ară
ta că această colaborare nu numai 
că este posibilă, dar și indispensa
bilă. dacă dorim ca • lumea să tră
iască in armonie si să se asigure 
progresul. Referindu-se apoi la re
lațiile dintre țările nealiniate, vorbi
torul a declarat că trebuie să se res
pecte reciproc deosebirile dintre o 
tară si alta.

Relevînd indivizibilitatea destin
derii, el a apreciat că acest proces 
nu trebuie limitat numai la unele 
regiuni ale lumii, fiind necesar ca 
țările „lumii a treia" să lupte cu 
hotărîre pentru „internaționalizarea 
destinderii". Vorbitorul a subliniat, 
în special, necesitatea instaurării unei 
noi ordini economice internaționale. 
„Cea mai mare contribuție pe care 
mișcarea noastră poate să o aducă 
la cauza progresului și la promova
rea păcii .internaționale, a spus el, 
este deplina noastră independență 
politică, ce reprezintă un mijloc 
pentru înfăptuirea independentei eco
nomice fundamentale a țărilor ne
aliniate și a celorlalte țări".

Șeic Mohamed Bin Mubarak Al- 
Khalifa, ministrul afacerilor externe 
al Bahreinului, a arătat că țara sa 
salută toate eforturile orientate spre 
înlăturarea încordării din relațiile 
internaționale și se pronunță pentru 
soluționarea tuturor problemelor pe 
cale pașnică. Conducindu-ne după 
aceste principii, a spus vorbitorul, 
ne opunem tuturor formelor de im
perialism, discriminare și ocupație 
străină

Referitor la situația din 'Orientul

Mijlociu, el a apreciat că aceasta 
„implică încă pericole care amenință 
pacea nu numai din regiune, ci din 
întreaga lume", subliniind că po
porul palestinian continuă să ră- 
mină victima agresiunii israeliene. 
El a relevat drept condiții princi
pale pentru soluționarea pașnică a 
crizei din Orientul Mijlociu re
tragerea Israelului din toate terito
riile arabe ocupate și recunoașterea 
drepturilor naționale legitime ale 
poporului palestinian, inclusiv drep
tul la un stat propriu.

Julio Ego Agire, ministru adjunct 
al afacerilor externe al Perului, a 
declarat că țara sa este convinsă că 
„forța mișcării de nealiniere rezidă 
în unitate si solidaritate. în pri
mul rind în independenta ei. Orice 
abatere de la această linie ar pu
tea compromite. în viitor, 
rea noastră, prejudiciind

agențiile de presă transmit:
Intîlnire la Budapesta. 

Jânos Kâdâr, prim-secretar al C.C. 
al P.M.S.U., s-a întîlnit cu Meir Vil- 
ner, secretar general al C.C. al P. C. 
din Israel, aflat la odihnă în R.P.U. 
Au fost examinate relațiile și căile 
de dezvoltare continuă a colaborării 
dintre cele două partide și s-a pro
cedat la un schimb de vederi în pro
bleme ale situației internaționale ac
tuale și ale mișcării comuniste și 
muncitorești.

tată în cadrul dezbaterilor privind le
gea acordării de ajutoare externe 
precizează că aceste sancțiuni dictate 
de către O.N.U. vor putea fi ridicate 
de S.U.A. dacă un guvern „liber 
ales“ la Salisbury va accepta să par
ticipe la o conferință reunind „toate 
părțile", inclusiv Frontul Patriotic 
Zimbabwe,

Windhoek a doi conducători ai aces
tei organizații patriotice din Nami
bia — Festus Naholo și France Ka- 
bungula.

Criza guvernamentală 
din Portugalia. Președintele 
Eanes a primit joi pe 
hal, secretar general 
Comunist Portughez, 
cisco Sa Carneiro, președintele Con
siliului Național al Partidului So
cial-Democrat, în cadrul consultă
rilor vizînd soluționarea situației 
create de demisia din guvern a celor 
trei miniștri ai Centrului Democratic 
și Social.

Alvaro Cun- 
al Partidului 
și pe Fran-

Economia cehoslovaca 
în primul semestru. Fraga 
a fost dat publicității comunicatul' 
privind îndeplinirea planului de stat 
pe primul semestru al anului în 
curs. în comparație cu aceeași pe
rioadă a anului trecut — se arată 
în comunicat — producția indus
trială a Cehoslovaciei a crescut cu 
5,5 la sută. Ritmurile cele mai ra
pide de dezvoltare au fost înregis
trate in sectoarele construcțiilor de 
mașini, cauciucului, chimiei si alte
le. Veniturile bănești ale populației 
au crescut cu 3,7 la sută.

Președintele ales al Re
publicii Dominicane, Antonio 
Guzman, a fost proclamat oficial în 
această funcție de către Adunarea 
Națională. în același cadru, Jacobo 
Majluta a fost desemnat vicepre
ședinte.

Atentate teroriste. Innoap- 
tea de miercuri spre joi, în Italia 
s-au. înregistrat mai multe atentate, 
soldate cu însemnate pagube mate
riale.

Senotul american a votat> 
cu 59 voturi pentru și 36 împotrivă, 
menținerea sancțiunilor economice 
împotriva Rhodesiei. Moțiunea adop-

arestări în R.S.A. Un c°- 
municat al Organizației Poporului din 
Africa de Sud-Vest (S.W.A.P.O.), di
fuzat la Lusaka, face cunoscută ares
tarea de către poliția rasistă din

Eliberarea deținuților po
litici în Bolivia. Noul pre- 
ședinte bolivian, generalul Juan Pe- 
reda Asbun, a ordonat eliberarea tu
turor deținuților politici. Măsura este 
apreciată de observatori ca fiind 
menită să confere noului guvern mi
litar o imagine liberală și să pareze 
cererile opoziției privind organiza
rea de noi alegeri.

cerință și componentă esențială
Potrivit unor știri recente transmise 

de agențiile de presă, principalele 
puteri economice ale lumii capitaliste 
— Statele Unite, țările membre ale 
Pieței comune si Japonia — au ajuns, 
zilele trecute. Ia un „acord-cadru" 
asupra elementelor de bază ale nego
cierilor multilaterale ce se desfășoară 
la Geneva sub egida G.A.T.T. (Acor
dul General pentru Tarife și Comerț). 
După cum remarcă însă comentatorii 
occidentali, este vorba mai mult de 
o „declarație de intenții" decit de un 
acord propriu-zis. Elaborat sub 
presiunea unor evenimente (vezi 
recenta reuniune economică la nivel 
înalt de la Bonn), documentul amin
tit nu conține măsuri concrete, măr- 
ginindu-se să consemneze stadiul în 
care se află negocierile si... promisiu
nea de a continua lupta împotriva 
actualelor tendințe protectioniste.

Cu alte cuvinte, „cei trei" n-au 
reușit să-și atingă obiectivul propus 

— acela de a realiza un „acord po
litic" în problemele esențiale ale 
„rundei Tokio" (cum sint denumite 
actualele negocieri din cadrul 
G.A.T.T.), astfel ca aceste îndelun
gate tratative comerciale, care au 
debutat în septembrie 1973. in capi
tala 
iate 
Mai 
chiar_ ______ ___
mitată. nu s-a bucurat de adeziunea 
deplină a semnatarilor. Astfel. Ja
ponia a refuzat să se alăture unor 
paragrafe, iar membrii Pieței comu
ne și-au exprimat rezerve de an
samblu, pe motiv că documentul in 
cauză dă o viziune prea optimistă 
asupra stadiului negocierilor și în
cearcă să minimalizeze disensiunile 
care subzistă. în fapt, cu excepția 
progreselor realizate în elaborarea 
unor proiecte de înțelegeri vizînd e- 
liminarea obstacolelor netarifare, ce
lelalte probleme de fond (reducerea 
taxelor vamale, liberalizarea comer
țului cu produse agricole, ameliora
rea sistemului generalizat de prefe
rințe acordate de țările dezvoltate 
celor în curs de dezvoltare) sînt de
parte de a fi soluționate, tocmai da
torită divergentelor încă mari dintre 
statele capitaliste dezvoltate.

„Runda Tokio" riscă însă să fie 
Si mai serios afectată de manifesta
rea tot mai evidentă a tendințelor de 
a se căuta soluții problemelor co
merțului mondial intr-un cadru în
gust. limitat artificial doar la „cei 
mari". Țările în cura de dezvoltare.

care pînă acum au fost tinute în a- 
fara negocierilor de fond, au criticat 
vehement astfel de practici discrimi
natorii. cerînd ca hotăririle de inte
res general să fie luate cu aprobarea 
tuturor statelor participante. De ase
menea. țările sărace si-au manifestat 
îngrijorarea fată de intențiile? țărilor 
bogate de a lua așa-numite măsuri 
selective de salvgardare, menite să 
restrîngă accesul produselor ..lumii a 
treia" pe piețele lor și de a aplica 
un tratament diferențiat statelor ră
mase în urmă pe plan economic, in 
funcție de nivelul lor de dezvoltare.

Astfel de măsuri, contrare > princi-

aflate în tabăra „clientilor". dar și 
în acelea care se găsesc în postura 
de furnizori. Explicația este simplă : 
importurile care nu sint acoperite 
de exporturi, antrenînd reducerea 
veniturilor în devize ale țărilor de
ficitare. determină aceste state să-și 
restrîngă achizițiile din țările exce
dentare, 
în acest 
generată 
registrat
sale cu Statele Unite si țările vest- 
europene ?

Din ansamblul negocierilor 
G.A.T.T. a reieșit, ca o concluzie

Ce poate fi mai convingător 
sens decit apriga dispută 
de excedentul comercial în
de Japonia în schimburile

Pe marginea negocierilor din cadrul G.A.T.T

niponă, să 
la sfirsitul 
mult. însuși 

în forma

poată fi înche- 
anului in curs.

„acordul-cadru". 
sa atît de li-

• Obiective prioritare ale dezbaterilor: reducerea taxelor 
vamale, liberalizarea comerțului cu produse agricole, îmbunătă
țirea sistemului de preferințe generalizate • Problemele comer
țului mondial își pot afla soluționarea doar cu participarea 
nemijlocită a tuturor statelor lumii • Echilibrarea schimburilor 
de mărfuri este impusă de realizarea unui comerț sănătos, de 
necesitatea intensificării diviziunii internaționale a muncii în 

spiritul coexistenței pașnice

piilor fundamentale ale G.A.T.T.. sînt 
adesea motivate in țările capitaliste 
industriale prin persistenta actualei 
recesiuni economice, care, antrenînd 
reducerea activității productive, ri
dică la cote alarmante șomajul. în 
aceste condiții, țările afectate caută 
să limiteze importurile îndeosebi din 
țările în cura de dezvoltare. Practica 
relațiilor economice internaționale a 
dovedit însă că acestea nu sînt decit 
false soluții, ce pot afecta insesi țările 
care le preconizează. Comerțul mon
dial. așa cum a dovedit însăși viața, 
este profitabil pentru toată lumea și 
poate contribui la amplificarea avan
tajelor diviziunii internaționale a 
muncii numai dacă se realizează un 
echilibru al schimburilor de mărfuri 
între state, sau. altfel spus, dacă fie
care partener are posibilitatea șă 
compenseze creșterea importurilor 
unor produse prin sporirea exportu
rilor de alte bunuri.

Atunci cînd un grup de țări își 
extinde exporturile în alte state fără 
a fi dispus să importe o parte e- 
chivalentă. se riscă afectarea situa
ției economice nu numai în țările

fundamentală, că fie' si pentru țările 
cele mai dezvoltate, singura cale de 
a depăși actualele dificultăți econo
mice si sociale este de a asigura 
schimburilor comerciale condiții de 
creștere și stabilitate. De altfel, po
trivit calculelor efectuate de specia
liștii G.A.T.T.. sporirea comerțului 
mondial cu numai unu la sută ar 
permite crearea a trei milioane de 
locuri de muncă. în schimb — așa 
cum avertiza Etienne Davignon, co
misar ‘ al Pieței comune însărcinat cu 
problemele industriale — dacă „cei 
nouă" si-ar închide total frontierele 
comerciale, ar avea nu 6 milioane 
de șomeri, citi au astăzi, ci un nu
măr dublu.

Firește, nu puțini oameni politici 
din Occident sînt constienti de nece
sitatea dezvoltării largi, neîngrădite a 
schimburilor si colaborării economice 
dintre state. Dacă, totuși, practicile 
restrictive continuă să se mențină, iar 
în anumite condiții, cum sint cele 
actuale, tind să prolifereze, aceasta 
se datoreste, în bună parte, influen
tei considerabile pe care o exercită 
asupra schimburilor internaționale

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA

Protest împotriva regi
mului de la Seul. Partidul Re
voluționar pentru Reunificare din 
Coreea de Sud a dat publicității o 
declarație în care condamnă decizia 
regimului lui Pak Cijan Hi de a 
înrola cu forța pe studenți in siste
mul militar represiv. Este vorba de 
măsuri destinate să împiedice acțiu
nile revendicative ale studenților, 
forțîndu-i să-și petreacă vacanțele in 
sistemul militar al „Corpurilor de 
studenți pentru apărarea națională" 
și încercind, in unități militare, să 
le imprime tinerilor „un spirit anti
comunist".

Marile inundații înregistrate 
în ultimele zile în Sudan ca urmare a 
ploilor torențiale au afectat 220 de 
localități, din care 100 au fost com
plet distruse. Președintele țării, 
Gaafar El Nimeiri. a adresat secre
tarului general al O.N.U., Kurt Wald
heim. cererea de a se acorda Suda
nului un ajutor urgent.

Furtuni violente s-au abătut asu
pra teritoriului chilian, provocind 
moartea a 12 persoane, în vreme ce 
alte 25 000 au fost declarate sinis
trate. Furtuni de zăpadă și ploi to
rențiale s-au înregistrat in regiunile 
din centrul și sudul țării, unde 95 
de poduri și 123 căi rutiere au su
portat efectele acestei dezlănțuiri a 
naturii. Pagubele materiale sînt esti
mate la șapte milioane dolari.

mișcar 
direct 

autoritatea politică de care se bucură 
mișcarea nealiniaților". „Tocmai de 
aceea, a spus el. astăzi este necesar 
mai mult decit oricind să existe 
unitate și coeziune în rîndurile miș
cării noastre, de 
în primul rind. 
lor ei".

Arătînd că Peru 
jorare justificată 
evenimente din lume, vorbitorul s-a 
referit la problemele create de si
tuația din Orientul Mijlociu. Africa, 
Cipru. Peru subliniază necesitatea 
intensificării luptei pentru instaura
rea unei noi ordini economice inter
naționale. considerind aceasta drept 
o problemă politică primordială si 
cea mai importantă sarcină a comu
nității Internationale în ansamblu, 
în acest context se cere comunității 
internaționale să ofere ajutor finan
ciar si de altă natură țărilor în curs 
de dezvoltare, iar țărilor dezvoltate 
din punct de vedere industrial li se 
cere să renunțe la tendința de a 
crea în acest sector important al ac
tivității internaționale tulburări so
ciale și de a încălca drepturile 
fundamentale ale omului. America 
Latină evidențiază în prim plan 
problema dezarmării si a creării de 
zone denuclearizate in lume, ceea 
ce corespunde idealurilor mișcării 
de nealiniere. Este necesar, a spus 
el. să se consolideze tot ceea ce con
tribuie la unitatea și independenta 
mișcării și să se respingă tot ceea ce 
o divizează și o abate 
aleasă.

Șeic Sabah AI Ahmed 
Sabah, vicepremier al 
kuweitian și ministru al afacerilor 
externe, a avertizat asupra perico
lului ce decurge din neînțelegerile 
survenite între unele țări nealiniate, 
de altfel expuse presiunilor forțelor 
străine. El și-a exprimat speranța 

actuala reuniune de la Belgrad 
vitalității 

și a 
a sub- 

reprezintă 
„conflictele 
uneori in

aceasta depinzînd, 
eficienta actiuni-

manifestă o îngri- 
fată de actualele

de la calea

Al-Jaber Al 
guvernului

că 
va contribui la întărirea 
mișcării de nealiniere 
unității ei. Vorbitorul 
liniat pericolul ce-1 
pentru țările nealiniate 
reciproce, transformate 
războaie locale, care ușurează inter
venția străină si activitatea colonia
lismului". Kuweitul, a spus el, se 
pronunță împotriva oricărei interven
ții străine si a oricărui amestec din 
exterior, subliniind că „mai mult de
cit oricînd trebuie apărate princi
piile nealinierii si independentei". 
El a arătat că situația din Orientul 
Mijlociu amenință încă pacea mon
dială si a cerut să se acorde sprijin 
O.E.P. ca singurul reprezentant legi
tim al poporului palestinian. Tot
odată. el a reafirmat sprijinul ne 
care tara sa il acordă unității, inte
grității si suveranității Ciprului, pre
cum si luptei de eliberare a popoa
relor din Zimbabwe, 
Africa de Sud. Vorbitorul 
zat asupra faptului că 
dintre tarile dezvoltate si 
tate creste tot mai mult, 
dezvoltajțe nu acordă tarilor nedez
voltate nici măcar ajutorul stabilit in 
cadrul O.N.U." și și-a exprimat „re
gretul că dialogul pe această temă 
se desfășoară intr-un ritm lent".

Abdul Hamud Hamran, reprezen
tantul personal al președintelui R. A. 
Yemen, a atras atenția asupra peri
colului crescînd pe care îl reprezintă

Namibia și 
a averti- 
„decalaiul 
nedezvol- 
că țările

conflictele și intervențiile străine. în 
special pentru lumea a treia, si a lan
sat un apel la luptă împotriva feno
menelor negative.
pentru ..confirmarea principiilor ne
alinierii". El a subliniat necesitatea 
sprijinirii luptei pentru înfăptuirea 
drepturilor poporului palestinian și 
retragerii Israelului din teritoriile 
arabe ocupate, a condamnat rasis
mul si a reafirmat sprijinul tării 
sale pentru lupta de eliberare a po
poarelor înrobite din sudul Africii. 
Vorbitorul a spus că „este trist ceea 
ce se petrece in Africa, unde inter
venția străină este atît de. evidentă, 
incit pune în pericol pacea în întrea
ga lume". El s-a pronunțat pentru 
transformarea Oceanului Indian în
tr-o zonă a păcii. Subliniind faptul 
că securitatea in Europa, precum și 
destinderea nu pot fi separate de 
lumea a treia, el a relevat că dezar
marea generală este necesară nu 
numai pentru înlăturarea pericolului 
de război, ci si ca o condiție pentru 
dezvoltarea întregii lumi.

Ministrul de externe al Tunisiei, 
Mohamed Fitouri, a scos în evidență 
rezultatele obținute de mișcarea de 
nealiniere în scurta sa istorie, subli
niind necesitatea prezervării și con
solidării unității si solidarității sale. 
Tunisia este deosebit de preocupată 
de creșterea tensiunii intr-o serie 
de zone ale lumii, in special pe con
tinentul african, care, a spus el. este 
pe cale să devină o arenă de con
fruntare a marilor puteri.

Vorbitorul a exprimat deplina so
lidaritate a țării sale cu lupta 
de eliberare a popoarelor din Africa 
australă. Totodată, el a reafirmat 
sprijinul pentru lupta poporului pa
lestinian de a obține respectarea 
drepturilor lui legitime. EI a lansat 
un apel statelor nealiniate pentru 
depășirea propriilor lor divergențe, 
pentru salvgardarea si respectarea 
principiilor mișcării de nealiniere.

Referindu-se. în cuvintul său, la 
rolul mișcării nealiniate pe arena 
mondială, ministrul de externe al 
Republicii Cooperatiste Guyana, Rash- 
leigh Jackson, a subliniat, 
sebi, contribuția pe care 
nealiniate au adus-o la

nronuntmdu-.se

în de te
statele 

efor
turile pentru realizarea dezarmării 
generale și totale. Menționînd nece
sitatea asigurării unei atmosfere de 
destindere si securitate, el a subli
niat pericolul pe care îl reprezintă 
tendința de a restringe destinderea 
doar la anumite zone geografice. 
Destinderea, a spus el. este un pro
ces care trebuie să cuprindă întreaga 
omenire.

Abordind o serie de aspecte ale 
situației internaționale, vorbitorul a 
reafirmat sprijinul pe care statele 
nealiniate îl acordă forțelor patrioti
ce din teritoriile africane aflate încă 
sub dominație străină, precum și po
porului palestinian, ce luptă pentru 
obținerea respectării drepturilor sale 
legitime. El a subliniat necesitatea 
realizării unității mișcării de neali
niere, a solidarității statelor nealinia
te. De această unitate și solidaritate, 
a spus el, depinde succesul statelor 
nealiniate în lupta împotriva presiu
nilor și încercărilor de a crea disen
siuni în cadrul mișcării.

Referindu-se la necesitatea con
certării eforturilor pentru soluționa
rea politică a problemelor conflic
tuale, pentru înfăptuirea dezarmării, 
ministrul de externe al Singaporelui, 
R. Rajaratnam, a menționat conse
cințele dezastruoase pe care le-ar 
avea o eventuală confruntare nu
cleară și a arătat că se impun acți
uni ferme pentru înfăptuirea dezar
mării generale și totalte. El a lansat, 
totodată, un apel statelor nealiniate, 
cerîndu-le să acționeze pentru res
pectarea principiilor independentei 
și libertății popoarelor, 
timp, el a vorbit despre 
intensificării cooperării 
între țările nealiniate, 
acestea trebuie să se bazeze, in pri-< 
mul rind, pe ele însele în eforturile 
întreprinse pentru dezvoltarea lor 
economică și socială, pentru progre
sul lor general.

Paralel cu dezbaterile generale, își 
desfășoară activitatea și cele două 
comitete ale conferinței — comite
tele politic și economic. Comitetul 
politic dezbate proiectul de declara
ție prezentat de țara gazdă a con
ferinței — Iugoslavia. Comitetul e- 
conomic dezbate două documente : 
proiectul de declarație economică și 
programul de acțiune pentru coope
rarea economică între țările neali
niate si celelalte țări in curs de dez
voltare.

In același 
necesitatea 
economice 

arătînd că

marile monopoluri, ale. căror inte
rese intră adesea în contradicție cu 
cele ale statelor pe teritoriul cărora 
acționează. De aceea, problemele 
comerțului mondial nu se pot reduce 
la nivelul diferitelor firme comer
ciale si nu sint exclusiv de resortul 
lor ; guvernele statelor au posibili
tatea să facă mult mai mult pentru 
a asigura dezvoltarea echilibrată a 
schimburilor, eliminarea deficitelor 
comerciale si. pe această cale, să de
termine intensificarea si diversifica- 

• rea colaborării economice interna
ționale.

România — care, potrivit politicii 
sale de dezvoltare cit mai largă a 
relațiilor economice cu toate statele, 
a aderat la G.A.T.T. — participă ac
tiv la actualele negocieri multilate
rale. in dorința de a-și aduce propria 
contribuție la realizarea obiectivelor 
„rundei Tokio". Țară socialistă 
în curs de dezvoltare. România se 
pronunță. împreună cu celelalte sta
te în curs de dezvoltare, pentru eli
minarea progresivă a obstacolelor de 
orice natură din calea comerțului 
mondial, precum si pentru asigurarea 
de avantaje suplimentare pentru ex
porturile lor. prin aplicarea unui tra
tament special, mai favorabil tutu
ror acestor state, indiferent de sis
temul lor social sau de zona geogra
fică în care sint situate. în același 
timp, tara noastră consideră că se 
impune ameliorarea substanțială a 
sistemului generalizat de preferințe 
acordate de statele dezvoltate celor 
în curs de dezvoltare, precum și 
desființarea restricțiilor cantitative 
care afectează importurile preferen
țiale. Realizarea acestor obiective ar 
facilita eforturile țărilor rămase in 
urmă îndreptate spre eliminarea 
subdezvoltării, a decalajelor econo
mice. ar face din comerțul mondial 
o componentă de bază a noii ordini 
economice internaționale, menită să 
contribuie la dezvoltarea tuturor 
popoarelor. La progresul general.

Totodată. succesul negocierilor 
multilaterale de la Geneva ar avea 
efecte pozitive nu numai pe plan 
economic. ImpuLsionînd dezvoltarea 
unor relații de colaborare reciproc 
avantajoase. înlăturarea barierelor 
artificiale ar contribui Ia creșterea 
încrederii între popoare, la întărirea 
conlucrării si cooperării lor in spiri
tul coexistentei pașnice, ar marca un ' 
aport de seamă la cauza generală a 
edificării unei păci trainice.

Gh. CERCELESCU

„FRANKFURTER RUNDSCHAU“ despre 
situația economică a lumii occidentale
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„Un ritm de creștere redus,
o cotă ridicată a șomajului și inflației"

Sub titlul „întilnirea la 
man „Frankfurter Rundschau' 
problemele economice ale lumii occidentale, cu referiri concrete la si
tuația celor șapte țări industrializate — S.U.A., Canada, R.F.G., Franța, 
Anglia, Italia, Japonia — participante la reuniunea economică amintită. 
„Este vorba — notează ziarul — de aceleași probleme cu care partici- 
panții au fost confruntați și la precedentele întilniri la nivel înalt — 
de la Rambouillet, Porto Rico și Londra : un ritm de creștere redus, o 
cotă ridicată a șomajului și a inflației, perturbări monetare, în depășirea 
cărora n-au fost obținute decit rezultate modeste".

Cele trei coloane ale graficului prezintă : 1) dinamica creșterii eco
nomice, 2) evoluția prețurilor și 3) proporțiile șomajului în țările O.E.C.D., 
al cărei nucleu îl reprezintă statele participante la recenta intîlnire de 
la Bonn. După cum reiese din grafic (prima coloană), dacă în 1976 rata 
creșterii a fost de 5,4 la sută, un an mai tîrziu s-a redus la 3,7 la sută, 
pentru ca în prima jumătate a anului în curs să fie de numai 3,5 la 
sută.

în ce privește coeficientul de sporire a prețurilor (a doua coloană), el 
se menține la un nivel constant între 8,6 la sută în 1976 și 7,7 la sută 
în aprilie 1978.

în fine, numărul șomerilor (a treia coloană) a crescut de la 15,4 
milioane în 1975, la 15,9 milioane în 1976, fiind în prezent de 16,4 mi
lioane.

nivel
i“ ilustrează — prin graficul de mai sus —

înalt de la Bonn“, ziarul vest-ger-

DE PRETOTINDENI
• HÎRTIE DIN... PO

LIETILENĂ. O performanță 
științifică deosebită a fost ob
ținută de oameni de știință le- 
ningrădeni : ei au pus la punct 
o metodă originală de fabricare 
a unei hîrtii fără obișnuitul 
conținut de celuloză — mai pre
cis, hirtie din polietilenă. Au 
fost efectuate cu succes expe
riențe de tipărire a ziarelor pe 
astfel de hirtie. Se pare că a- 
cest sortiment se pretează cel 
mai bine pentru fabricarea de 
hirtie fotografică ; nemaitre- 
buind să fie uscată, hirtia foto
grafică din polietilenă contri
buie la reducerea substanțială a 
timpului de realizare a unei 
fotografii.

• GRIU CULTIVAT PE 
MARE. O idee inedită — cul
tivarea de plante în apele să
rate, utilizîndu-se platforme 
speciale din plastic la suprafața 
oceanului. Pe baza unor expe
rimente încurajatoare, cercetă
tori din mai multe țări susțin 
că este posibil să se cultive în 
modul arătat sfecla de zahăr și 
anumite specii de griu, sub
stanțele aflate în suspensie 
în apa mării constituind 
pentru aceste plante o sursă 
inepuizabilă de hrană. Mentio- 
nind că plantele amintite rezis
tă bine la furtuni, cercetătorii 
respectivi apreciază că metoda 
recomandată poate constitui o 
soluție convenabilă pentru re
ducerea, în parte, a deficitului 
alimentar al țărilor cu climat 
secetos, ce nu dispun de tere
nuri prielnice agriculturii.

• VICTIMELE BOXU
LUI PROFESIONIST. «- 
nărui boxer profesionist spaniol 
Salvador Pons, in vîrstă de 19 
ani, a decedat în ziua de 20 Iu
lie, la puțin timp după ce su
ferise o înfrîngere prin K.O. în 
semn de doliu, toate meciurile, 
de box au fost suspendate in 
Spania timp de o săptămînă..’ 
numai o zi după acest tragic <?■., 
veniment, un alt boxer, de dati 
aceasta italian, mijlociul Ange
lo Jacopucci, care se afla in 
comă, de asemenea în urma 
unui K.O. în meciul pentru ti
tlul profesionist la categoria 
respectivă, a decedat intr-un 
spital din Bologna. După cum 
relatează ziarul „Le Monde", de 
la începutul anului au încetat 
din viață nu mai puțin de cinci 
pugiliști profesioniști, în urma 
loviturilor primite. Un trist bi
lanț și, in același timp, un pu
ternic act de incriminare împo
triva boxului profesionist.

• PARAȘUTISTUL 
NOROCOS. Tinăru! Jo
nathan Vowles se poate socoti, 
într-adevăr, im om norocos. 
Participînd la un exercițiu de 
parașutism, in apropiere de lo
calitatea Shobdon (Marea Brita
nie), a constatat, spre groaza 
sa, că sistemul de declanșare a 
parașutei principale s-a blocat ; 
acționînd parașuta secundară, 
nici aceasta nu a funcționat, în- 
fășurîndu-i-se in jurul corpu
lui. Jonathan își și vedea sfîr- 
șitul cu ochii. Printr-o întîm- 
plare extraordinară, cind mai 
era doar o mică distanță pină 
la sol, el s-a izbit de lumina
torul unui hangar, iar corzile 
parașutei secundare s-au agățat 
de unul din colțurile luminato
rului. Tinărul s-a ales doar cu 
o spaimă strașnică și cu o ușoa
ră luxație la un picior. „Un lu
cru este cert, a declarat el. în 
viața mea, n-am să mai sar cu 
parașuta".

• DOCUMENT IS
TORIC. în urma unor efor
turi și investigații asidue, a fost 
găsită în R.F. Germania copia 
unui film surprinzînd un mo
ment aparte din ultima perioa
dă a epocii hitleriste. Turnat la 
ordinul autorităților naziste, fil
mul înfățișează procesul gru
pului de ofițeri participanți la 
complotul eșuat împotriva lui 
Hitler din 20 iulie 1944. Așa 
cum se știe, în aeeeași zi, o 
bombă disimulată într-o ser
vietă a explodat la cartierul ge
neral al lui Hitler, fiihrerul 
însă a scăpat, alegîndu-se doar 
cu răni superficiale. Pelicula 
găsită, care reprezintă un do
cument istoric unic, va fi pre
lucrată, urmind a fi încorpo
rată într-un film documentar 
despre complotul din 20 iulie.

• SURPRIZE ALE A- 
BISULUI. O activitate biolo
gică surprinzător de intensă s 
fost Constatată de oamenii de 
știință în zonele de mare adîn- 
cime ale Oceanului Pacific 
unde, din cauza condițiilor spe
cifice, se credea că viata nu se 
mai poate dezvolta. în urma a- 
nalizării de către specialiști a- 
mericani a unui număr de 8 000 
de fotografii cuprinzînd o su
prafață de 81 000 mp din zona 
nord-ecuatorială a Pacificului, 
au fost identificate 2 000 de a- 
nimale marine. Procesele mi
crobiologice observate în zonele 
abisale sînt și ele mult mai ra
pide decit se credea pînă acum.

• SERVICIU POȘTAL 
PROMPT Șl CONȘTIIN
CIOS. De cel mai original 
serviciu poștal beneficiază, pa- 
re-se, insulele indoneziene Na
dina și Palan. Precum naviga
torii de odinioară, locuitorii ce
lor două insule închid mesajele 
în sticle pe care le încredin
țează apoi valurilor. Datorită 
curenților din jurul insulelor, 
scrisorile expediate astfel ajung 
într-o zi la destinație — mult 
mai convenabil și operativ de
cit cu vaporașul, care nu circulă 
decit o dată pe săptămînă.
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