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MINERII 
OLTENIEI: 

Izbinzi în munca,
exemplu de hărnicie și abnegație

I
ln întreaga țarâ, marea întrecere In cinstea zilei de 23 August cunoaște un puternic avînt în 
toate ramurile economiei naționale. Din știrile primite în ultimele zile la redacție desprindem cîteva din 
succesele deosebite ale minerilor țării — acest harnic și entuziast detașament al clasei noastre muncitoare. 
Pe deplin conștienți că de munca lor, de modul in care își fac datoria depinde realizarea întocmai a 
sarcinilor de plan stabilite la cărbune, la alte resurse materiale necesare economiei naționale, minerii țării nu 
precupețesc nici un efort și acționează cu toată energia și priceperea pentru înfăptuirea exemplară a pla

nului și a angajamentelor pe acest an. Rezultate remarcabile au obținut minerii din bazinul Olteniei, care, 
in cursul lunii iulie, au reușit să sporească producția zilnică de cărbune de la 40 000 tone la 60 000 tone. 
Ce stă la baza acestor succese ? Cine sint fruntașii ? lată tema reportajului nostru de astăzi.

...Urmărim într-un regis
tru privind realizarea sar
cinilor de producție ..la zi“ 
evoluția extracției de căr
bune pe luna iulie in cadrul 
Combinatului minier ..Ol
tenia". Spicuim citeva cifre: 
1 iulie — 40 170 tone lig
nit : 18 iulie — 47 270 t„ 24 
iulie — 50 783 t ; 28 iulie 
— 57 260 t ; 29 iulie —
58 955 t : 31 iulie — 60 000 
tone lignit ! Așadar, la un 
interval de nUmai 30 de 
zile s-a înregistrat un 
randament superior eu 
20 000 tone ! Consemnăm 
în rindul fruntașilor : ca
rierele Lupoaia. Rovinari- 
Est. Beterega. Girla, Tis- 
mana. La Lupoaia. spre 
exemplu, sarcinile de pro
ducție din luna iulie an 
fost depășite cu peste 
30 000 tone lignit. Frun
tași sint și minerii din 
abatajele de la Leurdâ, 
Horăști și Mătăsari. Pre
tutindeni, in minele sau 
carierele de la Motru. Ro- 
vinari și Jilț, harnicii or
taci ai Gorjului sint anga
jați cu bărbăție si entu
ziasm in intrecerea pentru 
sporirea producției de căr
bune — „piinea energetică'* 
a țării — in senjn de a- 
leasă cinstire pe care o a- 
duc ..Zilei minerului" și 
apropiatei aniversări de la 
23 August.

— într-adevăr, ne rela
tează tovarășul Dumitru 
Gheorghe. director tehnic 
in cadrul Combinatului mi
nier „Oltenia", luna iulie 
a marcat un adevărat su-

Cum era șt firesc, ne-am 
concentrat eforturile spre 
folosirea cit mai corespun
zătoare, cu un randa
ment crescut, a utila
jelor complexe de care dis-

• în luna iulie, producția zilnică de 
cărbune energetic a bazinului carbonifer 
a sporit de la 40 000 la 60 000 tone.

• în eșalonul fruntașilor: colectivele 
de la Lupoaia, Tismana, Girla, Beterega, 
Rovinari-Est, Leurda, Horăști și Mătăsari.

• La baza succeselor aplicarea 
măsurilor formulate de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu privind folosirea cu indici 
superiori a utilajelor și organizarea rațio
nală a muncii.

fiu înnoitor în bazinele 
carbonifere din Gorj. Pen
tru noi, indicațiile și ideile 
deosebit de prețioase des
prinse din cuvintarea ros
tită de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. la recenta ple
nară a C.C. al P.C.R.. au 
constituit un valoros pro
gram concret de lucru.

pune fiecare mină sau ca
rieră. Acesta este un fac
tor decisiv pentru creșterea 
producției de cărbune, care 
depinde in cea mai mare 
măsură de noi. de modul 
in care ne organizăm ac
tivitatea. Am trecut astfel 
cu hotărire Ia aplicarea 
unor soluții tehnice adecva

te privind executarea in
tr-un timp cit mai scurt 
si de bună calitate a revi
ziilor si reparațiilor la uti
lajele mari ; s-au luat mă
suri pentru reducerea — 
pină la eliminarea totală — 
a intreruperilor datorate 
defecțiunilor electrice sau 
mecanice : s-a acționat și 
se acționează pentru redu
cerea timpului la operați
ile de vulcanizare si la cele 
de ripare a transportoare
lor. In acest fel. capacita
tea orară la excavatoarele 
cu rotor a crescut cu 11 la 
sută in luna iulie, fată de 
media înregistrată in se
mestrul I. prevederile de 
plan la acest indicator fi
ind Chiar depășite cu 7 la 
sută. Rezultatele tot mai 
bune pe care le-am obți
nut in ultima vreme ne-au 
convins că esențial este mo
dul in care reușim să orga
nizăm si să punem in va
loare uriașul potențial de 
muncă, de gindire tehnică, 
de conștiință înaintată, • al 
celor aproape 23 000 de 
muncitori, ingineri și teh
nicieni care lucrează in a- 
cest mare bazin carbonifer 
al țării.

...La sediul comitetului 
de partid al platformei mi-

Dumitru PRUNĂ
(Continuare in pag. a V-a)

569 autocamioane peste 
prevederi. In ultimul timp, 
activitatea productivă a con
structorilor de autocamioane 
din Brașov s-a situat Ia cote 
superioare. Asigurind o folosire 
mai deplină a capacilâților 
de producție și a timpului <Je 
lucru — urmare a Întăririi ordi
nii si disciplinei in. muncă r- 
constructorii de autocamioane 
au izbutit ca în ultimele luni să 
luareze mai productiv, mai efi
cient si astfel nu numai să re
cupereze restantele la producția 
fizică înregistrate in primele luni 
ale anului, dar să si realizeze 
suplimentar, față de prevederile 
planului pe 7 luni, 569 autoca
mioane și autoșasiuri.

Energeticienii de la ler- 
nut, Fîntînele și Tîrnăveni 
au ridicat la 360 milioane kWh 
producția suplimentară pulsată 
in sistemul energetic național 
de la inceputul anului. Conco
mitent, personalul muncitor de 
Ia aceste trei mari unităti eco
nomice mureșene a economisit o 
cantitate de combustibil con
ventional suficientă pentru a 
produce in plus peste 5 milioane 
kilowați-oră energie electrică.

Produse noi. La întreprin
derea mecanică Timisoara a 
fost finalizată producția primu
lui lot. de automacarale cu braț 
telescopic si acționare hidrau
lică de 16 tone capacitate, desti
nate șantierelor de construcții 
si unităților industriale. Noile 
utilaje întrunesc caracteristici 
tehnico-constructive superioare, 
care asigură atingerea tuiui 
Înalt randament in exploatare. 
Din gama utilajelor complexe 
realizate in ultimul timp 
fac parte și automacaralele 
de 12,5 tone și. respectiv, 
6.3 tone capacitate, proiectate in 
întregime de specialiștii timișo
reni. care se vor înscrie in pro
ducția de serie a întreprinderii 
mecanice din localitate, alături 
de alte tipuri de mașini de ridi
cat si transport uzinaL

Probele tehnologice ia 
mașina nr. 3 de turnare conti
nuă a oțelului, racordată recent 
la producția de metal a Combi
natului siderurgic Galați, se des
fășoară conform prevederilor. 
Pină in prezent, prin cristaliza- 
toarele mașinii au trecut peste 
40 000 tone oțel lichid, materiali
zat in brame. Noua capacitate își 
aduce, astfel, o contribuție tot 
mai mare la asigurarea eficien
tei procesului de fabricație din 
uzina de laminate plate, bramele 
turnate aici întrunind întru to
tul calitatea impusă de progra
mele de producție.

Oltenia minieră de azi: tehnică modernă, condiții superioare de muncă

Există societăți fluctuan
te in ale căror valori pre
valează nestatornicia, in 
care aspirațiile decad, in 
care instabilitatea moravu
rilor este o consecință a 
unor asemenea stări de lu
cruri. Profund interesați 
de evoluția concepțiilor 
lumii de azi. nu putem să 
nu înregistrăm in societa
tea si cultura capitalistă 
traiectoria bizară, descen
dentă a unor valori, a unor

crea pentru popor, pentru 
oameni care trăiesc, mun< 
cesc, se bucură, suferă și 
iubesc intr-o viață al cărei 
țel este făurirea celei mai 
drepte orinduiri cunoscute 
în istorie — și nu pen
tru neant. Desigur, a dori

noaște ? Comuniunea de 
idealuri si aspirații presu
pune deci comuniune in 
fapt. în acțiune. Pe scurt, 
aceasta înseamnă pentru 
noi libertatea de creație, 
făuritoare de valori destina
te oamenilor, reflectind is

oameni și ca popor elibe
rat de exploatare — ase
menea valori sint negate 
intr-un Occident ce dă nu 
puține exemple de dege
nerescentă și neantizare 
valorică, înjosind omul, 
spoliindu-1 de ceea ce-i

concepte fundamentale cum 
ar fi democrația, liberta
tea omului si. in acest ca
dru. libertatea de creație 
ș.a. în fond, de asemenea 
concepte, de soarta lor. ca 
să spun așa. atirnă evolu
ția culturii insăși, destinul 
omului. inclusiv al celui 
de cultură și de artă. Ce 
înseamnă pentru creatorul 
roman de azi libertatea de 
creație, cum și-o manifes
tă T în concordantă deplină 
cu idealul societății socia
liste pe care o făurim, pen
tru care milităm, valorile

A fi liber să slujești, 
prin tot ceea ce creezi, 

omul și omenia
--------------------------------- Pompiliu MARCEA---------------------------------

spirituale moștenite și cele 
create astăzi, pentru și 
despre oamenii de astăzi 
sint valori vii. factori ai 
formării omului, ai înălță
rii lui morale. Un om nou,
despovărat de servituti și 
prejudecăți, stăpin pe des
tinul său — iată in slujba
cărui ideal situăm valorile, 
creația, arta, cultura. A-
ceasta si înțeleg artiștii 
noștri prin libertatea de 
creație : libertatea de a

să fii liber tn acest fel și 
să-ti exerciți o asemenea 
libertate superioară nu este 
chiar ușor : aceasta presu
pune cunoaștere si iar cu
noaștere. implicare in via
ta oamenilor — ceea ce 
scriitorii, artiștii noștri și 
fac, pentru că înțelegem 
bine că limbajul artei este 
limbajul vieții, din ce în ce 
mai dinamică și mai com
plexă. Cum ai putea fi în
țeles de oamenii cărora 
le trimiti mesajul tău des
pre ei. dacă nu i-ai cu

toria eroică a drumului pe 
care l-au parcurs spre lu
mină. complexele prefaceri, 
înnoirile de astăzi, tumul
tul unei vieți împlinite. Iată 
insă că valori pe care le 
credeam perene — și noi 
le vom crede mereu, pen
tru că ele adună ceea ce 
este mal frumos în om — 
noblețea atitudinii, gene
rozitatea, compasiunea, lup
ta cu trufia, spiritul de sa
crificiu, eroismul in nume
le unor mari cauze de care 
ne-am legat destinul ca

înalță și menține demnita
tea. Putem sta cu mîinile 
în sîn cind vedem, citim, 
auzim asemenea lucruri ? 
Cred că nu. De altfel, nici 
nu cred că un scriitor, un 
creator de oameni in felul 
său, poate rămîne nepăsă
tor, mai ales aici și acum. 
Un scriitor român de azi 
scrie undeva cu îngrijora
re : ,ja apărut in culturile 
Occidentului, care au dat 
mari valori in secolul 
trecut, un lirism al oc

nelor -si al viciilor de tot 
felul, așa-zișii „sfinți" și 
„martiri ai răului, care pot 
îndreptăți sentimentul că 
stăm prost dacă s-a ajuns 
să se cadă în genunchi in 
fata creației literare ce nu 
caută, in mod premeditat, 
nici o rază de lumină..." în 
altă parte, același scriitor 
notează cu aceeași tulbu
rare credința unui sociolog 
francez că valorile socie
tății de consum „împing 
cultura umanistă spre mar
gine...".

Glasuri lucide de la noi 
si din țările unde se mani
festă primejdia promoțiu- 
nii grave a antivalorii sem
nalează cu ingriiorare fe
nomenele. le caută. în nu
mele rațiunii și demnității 
umane, explicațiile. E bine, 
fiindcă e firesc să fie așa.

Criza unei anumite gin- 
diri filozofice. Impasul 
mental care determină pro
liferarea subumanului nasc, 
ca un corolar, „critici" 
la adresa a tot ce este 
uman sau isi propune să 
fie. Acestea din urmă ata
că valorile socialismului, 
poziția omului cu adevărat 
eliberat de exploatare și 
care are, iată, aici la noi, 
în România, dreptul fun
damental de a mun
ci pentru el însuși și 
pentru ai săi, drept în afa
ra căruia orice libertate
(Continuare în pag. a IV-a)

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
s-a întîlnit cu Gert Petersen,

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. secre
tar general al Partidului Comu
nist Român, s-a intilnit marți. in 
stațiunea Neptun, cu Gert Petersen, 
președintele Partidului Socialist 
Popular din Danemarca, care se află 
la odihnă in țara noastră la invitația 
C.C. al P.C.R.

în timpul întrevederii s-au evocat 
cu satisfacție bunele raporturi, con
lucrarea prietenească dintre Partidul 
Comunist Român și Partidul Socia
list Popular din Danemarca, apre- 
ciindu-se că dezvoltarea colaborării 
dintre cele două partide contribuie la 
întărirea solidarității dintre oamenii 
muncii din cele două țări. Ia inten
sificarea relațiilor dintre România și

Danemarca, servind intereselor celor 
două popoare, cauzei păcii și colabo
rării pașnice in Europa și în întrea
ga lume. în acest cadru s-a relevat 
însemnătatea continuării schimbului 
de păreri, informații și experiență 
dintre cele două partide.

Au fost abordate. de asemenea, 
unele aspecte actuale ale situației 
mondiale, evidențiindu-se necesita
tea mobilizării tuturor forțelor de
mocratice și progresiste, a opiniei 
publice pentru îmbunătățirea clima
tului politic internațional și depăși
rea stărilor de tensiune din diferite 
zone ale lumii, pentru înfăptuirea 
integrală a prevederilor Conferinței

de la Helsinki, îndeosebi adoptarea 
unor măsuri concrete de dezangajare 
militară.

în cadrul convorbirii s-a subliniat, 
de asemenea, importanța extinderii 
conlucrării dintre partidele comu
niste, socialiste, social-democrate, in 
general a tuturor forțelor progresiste 
in lupta pentru realizarea securității 
in Europa, a unor măsuri concrete 
de dezarmare, pentru instaurarea 
unei noi ordini economice interna
ționale. pentru înfăptuirea idealurilor 
de pace, libertate și progres ale tu
turor popoarelor.

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

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a primit pe publicistul egiptean Sayed Farragh Fouad

în cursul zilei de marți, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. președintele Re
publicii Socialiste România, a primit,

în stațiunea Neptun,. pe publicistul 
Sayed Farragh Fouad, din Republica 
Arabă Egipt, care face o vizită

de documentare în tara noastră. 
A avut loc o convorbire care s-a 

desfășurat intr-o atmosferă cordială.

Sosirea în Capitală a tovarășului Santiago Carrillo
La invitația tovarășului Nicolae 

Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, marți seara 
a sosit în Capitală tovarășul Santia
go Carrillo, secretar general al Parti

dului Comunist din Spania, care iși 
petrece concediul de odihnă în țara 
noastră.

Pe aeroportul Otopeni, tovarășul 
Santiago Carrillo a fost întîmpinat 
de tovarășii Constantin Dăscălescu,

membru al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R., Va- 
sile Mușat, secretar al C.C. al P.C.R., 
Ghizela Vass, adjunct de șef de sec
ție la C.C. al P.C.R.

MAI ESTE DE STRiNS GRlUL DE PE 506 000 HECTARE
Timpul instabil impune un efort susținut pentru 

încheierea secerișului 

și depozitarea întregii recolte

Stadiul recoltării griului la data de 1 august

Cifrele înscrise pe hartă reprezintă, în procente, suprafețele 
de pe care a fost strîns griul în cooperativele agricole 
(în județele marcate cu o liniufă secerișul nu a început)

Recoltarea griului a intrat în faza finală. Mai sint de recoltat circa 
506 000 ha, situate in marea lor majoritate în județele din centrul și nordul 
țării. Desigur, aceasta reprezintă încă foarte mult și, tocmai de aceea, 
acum, cind timpul a devenit din nou instabil, este nevoie de o maximă 
mobilizare a torțelor umane și mecanice pentru ca și In aceste zone 
șă se încheie secerișul griului in cursul acestei săptămîni. Dacă avem în 
vedere forțele existente in județele respective, cit și cele trimise în aju
tor din sudul tării, rezultă că acest obiectiv este pe deplin posibil de 
realizat.

Nici un moment nu trebuie să se piardă din vedere faptul că acum, 
cind ne aflăm la inceputul lui august, orice intirziere la recoltare poate 
provoca pierderi irecuperabile de reooltă, prin scuturarea spicelor. Pe 
întinse suprafețe, lanurile au fost culcate de ploi și vînt, iar pe alocuri 
nu se poate intra cu combinele din cauza excesului de umiditate din sol. 
în aceste condiții, comandamentele locale și conducerile unităților agri
cole trebuie să mobilizeze la seceriș echipele de cosași și secerători, astfel 
ca tot griul să fie cules cit mai repede, iar pe cîmp să nu rămină nici un 
spic. Este de cea mai mare importanță ca producția recoltată să fie în 
aceeași zi transportată și depozitată. Or, chiar în județele care au în
cheiat secerișul, se mai află pe cîmp, în grămezi, sub cerul liber, mari 
cantități de griu — aproape 60 000 tone. Evoluția vremii impune ca tot 
griul să fie pus Ia adăpost în cel mai scurt timp, pentru a se evita orice 
pierderi de recoltă.

în pagina a lll-a :
Raidul nostru în județele Botoșani și Vaslui

Ieri s-a deschis 
în Capitală

Tîrgul de mostre 
de bunuri 

de consum

Relatarea 
în pagina a V-a

Adunările generale 
ale oamenilor muncii 

SPIRITUL
MUNCITORESC — 

spirit combativ, 
de gospodari 

exigeați
IN PAGINA A III-A

CRONICA
LUNII IULIE 

internă și 
internațională

IN PAGINA A IV-A

1N ZIARUL DE AZI:
RUBRICILE NOASTRE: 

Viața de partid • Cuvîntul 
cititorilor, cuvîntul oameni
lor muncii O Omul și viața 
rațională ® Faptul divers 
• Contraste ® Sport O De 

pretutindeni



PAGINA 2 SClNTEIA — miercuri 2 august 1978

■FAPTUL! 
DIVERS

STILUL DE MUNCĂ AL ORGANELOR ?l ORGANIZAȚIILOR DE PARTID INTR-UN PROCES DE CONTINUĂ PERFECȚIONARE

| Trofee |
I cinegetice

Expoziția trofeelor cinegetice • 
Idin județul Vrancea, deschisă 

recent la Focșani, a pus la grea I 
încercare pe organizatori. Dacă I 
intr-o poveste vinătorească se 

Imai trece cu vederea peste elas- I 
ticitatea centimetrilor și kilogra-

• melori intr-o expoziție unde vi- * 
. natul stă „ca la fotograf" s-a . 
! măsurat de șapte ori. Dintre I 
I exemplarele reprezentative pen- | 

tru fondul de vinătoare al jude-

Ițului (care trece de 490 000 hec- I 
tare}, 61 de trofee aspiră in | 
acest an la o medalie. Iar emo-

I title cele mai mari — pină la ■ 
anunțarea rezultatelor — le au, I 
bineînțeles, vinătorii. I

I
I

economice și sociale, care a efec
tuat un control complex al activită
ții economice, politice și cultural-e
ducative desfășurate in cadru! între
prinderii de aluminiu Slatina. Pe 
temeiul unei ample consultări cu 
numeroși membri de partid — ca
dre tehnice, muncitori cu înaltă cali
ficare — s-a elaborat un studiu refe
ritor cu deosebire la reducerea con
sumului de energie electrică, încă 
prea ridicat in această ramură in
dustrială. Planul de măsuri adop

aspecte complexe, mal ales tn ce 
privește activitatea zilnică. Or. sti
lul de muncă tocmai aici se verifică 
— in practica muncii cotidiene. Esen
țialul este că fiecăruia dintre cei 51 
de membri ai comitetului de partid al 
întreprinderii 1 s-a încredințat, din 
programele de măsuri adoptate în co
lectiv. cite o sarcină concretă, in 
sectoare șl probleme-cheie ale pro
ducției. ceea ce ne permite să ac
ționăm unitar și convergent în re
zolvarea oricărei situații și depăși

Conducerea colectivă presupune 
folosirea intensă a tuturor pirghiilor 

democrației interne de partid
---------- însemnări de la Întreprinderea de aluminiu Slatina -----------

totalitatea sa pentru mai buna gos
podărire și îngrijire a căminelor de 
nefamiliști, pentru intensificarea e- 
ducării comuniste a tinerilor din 
aceste cămine. Stabilind sarcini con
crete comitetului U.T.C., comisiei de 
femei, sindicatului, precum si altor 
factori de decizie din întreprindere, 
comitetul de partid a reușit să ob
țină îmbunătățiri substanțiale printr-o 
mai bună dotare a căminelor cu cele 
necesare unei vieți civilizate, prin 
desfășurarea unei activități educa

tive care să soli
cite efectiv inte
resul si partici
parea nemijlocită 
a celor vizați.

Desigur, alături 
de aspectele po
zitive ce ne-au 
fost relevate, ta
bloul ar fi incom
plet dacă n-am 
aminti că. asa 
cum recunoștea 
însuși secretarul 
comitetului de 
partid al între
prinderii. există 
încă suficiente po
sibilități ele per
fecționare a acti - 
vi tatii in acest 
domeniu. Si a- 
ceasta îndeosebi

în direcția insuflării spiritului de 
muncă colectivă și răspundere indi
viduală la toate eșaloanele — mai 
precis. în toate cele trei comitete de 
partid uzinale si 45 de birouri ale 
organizațiilor de bază. Membrii lor 
alcătuiesc o mare forță care, precum 
a reieșit din unele analize, nu e în
totdeauna valorificată la întreaga ei 
capacitate organizatorică și politică. 

Așa cum a reieșit din experiența 
vie, interesantă și. în multe privin
țe. exemplară a acestui comitet de 
partid, stilul muncii colective — a 
cărui componentă fundamentală este 
responsabilitatea individuală pentru 
ducerea la bun sfirșit a sarcinilor 
stabilite in comun — se impune tot 
mai mult ca o necesitate firească 
și, totodată, ca un model care își 
pune pecetea asupra tuturor orga
nelor și organismelor ce alcătuiesc 
angrenajul complex al democrației 
muncitorești.

Victor BÎRLADEANU

Cuvîntul 
cititorilor, 

CUVÎNTUL 
OAMENILOR

MUNCII
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Cu puii 
în sac

,,Onorată instanță, sînt un om 
cinstit și corect. Invidioșii m-au 
înfundat". Așa Încerca, cu nai
vitatea pe buze, C. Muzea, fost 
(că nu mai este) gestionar al 
„Grill“-barului din Sighișoara, 
să ceară clemență în fața instan
ței de judecată. De ce ajunsese 
aict C.M.? Pentru că, devenit ges
tionar, el confundase cele două 
unități („Grill“-barul și magazi
nul pentru desfacerea puilor 
cruzi, fiecare cu gestiune proprio) 
cu două oi de la care el, „blind" 
cum era, putea mulge in voie. 
Fără a ține seama de destinația 
inițială a puilor (ce trebuiau va
lorificați cruzi, și deci la un 
preț mal mic), C.M. ii frigea 
:ît ai bate din palme la „Grill"- 
bar, iar de aici „plusul" în... bu
zunar. După un șir de alte ne
reguli, „jocul de-a fripta" avea 
să se încheie. Prins cu... puii-n 
sac, c.M. este sancționat, pentru 
infracțiune de delapidare și 
crearea de plusuri in gestiune, 
pentru introducerea ilegală de 
mărfuri șl comercializarea lor, 
cu un an și 8 luni muncă corec- 
țională,

O firmă 
bizară

Printre noile magazine cu 
care a fost înzestrată Calea Do
robanți se află — chiar lingă 
Piața Confederației — și unul 
de desfacere a mărfurilor elec
trotehnice și electronice. In ul
timele zile, cetățenii din zonă 
ridică tot mai des ochii spre 
firma magazinului și parcă nu 
le vine să creadă ; pc firmă 
scrie cu litere de-o șchioapă.., 
ETON. De unde pină unde a- 
ceastă denumire cu tentă ușor 
ezoterică ? Oamenii au început 
să-și dea cu presupusul. Careva 
zicea că in Anglia există un co
legiu cu acest nume, Eton, desti
nat vlăstarelor din aristocrație, 
dar ce legătură să fie intre acest 
colegiu și magazinul de pe Do
robanți ? Altul își exprima opi
nia dă denumirea o fi vreo pre
scurtare a franțuzescului „ăton- 
nant" (uimitor)...

Uimitor e, desigur, faptul că, 
tn realitate, numele magazinu
lui este... ETALON Și că, de 
atltea zile, cei răspunzători de 
buna lui funcționare nu s-au în
vrednicit să observe că lipsesc 
două litere și, mai ales, să ia 
măsurile cuvenite pentru în
locuire. Curat ETON !
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— Firește, și pînă în prezent for
mele și metodele conducerii colec
tive s-au bucurat de atenția cuve
nită — ne spunea tovarășul Matei 
Fira, secretarul comitetului de partid 
de la întreprinderea de aluminiu 
din Slatina, colectiv fruntaș, distins 
recent cu Ordinul Muncii clasa I 
pentru locul I în întrecerea socia
listă — dar ele devin și mai 
actuale în prezent, cînd șl la noi, ca 
in toate unitățile economice, se sta
tornicesc noile modalități de auto- 
gestiune și auto- 
conducere munci- -----------------------
torească, instau
rate pe temeiul 
orientărilor tra
sate de secretarul 
general al parti
dului.

Ne-am putut da 
seama, in decursul 
discuției cu nu
meroși membri ai 
organelor de par
tid alese din dife
rite sectoare de 
producție ale ma
rii uzine slătine- 
ne, că există o 
preocupare tot 
mai accentuată 
pentru folosirea 
tuturor pirghiilor 
democratice în
vederea unei cit mal largi antre
nări a comuniștilor, a masei oameni
lor muncii Ia elaborarea și apli
carea tuturor actelor de decizie.

Există, in primul rind, o consul
tare colectivă privind cristalizarea 
sarcinilor și direcțiilor de acțiune. O 
metodă eficientă în acest sens se 
dovedește a fi pregătirea temei
nică a plenarelor comitetului de 
partid prin utilizarea tot mai frec
ventă a studiilor efectuate de co
misiile pe domenii, ca materiala 
de bază pentru dezbateri și pen
tru elaborarea unor hotăriri cît mai 
judicioase. Un exemplu între multe 
altele. In luna februarie 1978, comi
siei pentru problemele muncii orga
nizatorice și de cadre i s-a încre
dințat sarcina de a examina modul 
în care au acționat organizațiile de 
bază, consiliul oamenilor muncii, co
mitetele U.T.C. și de sindicat pentru 
aplicarea concluziilor și recomandă
rilor făcute, in cursul anului trecut, 
de un colectiv al Consiliului central 
de control muncitoresc al activității

tat de organismul colectiv a șl 
început să dea roade : la Începutul 
semestrului al doilea s-a atins pla
fonul stabilit ca optim pe plan mon
dial pentru industria aluminiului.

Odată stabilite sarcinile, se asi
gură o repartizare a acestora in ca
drul colectivului de conducere. Un 
element semnificativ al stilului de 
muncă colectiv îl constituie, astfel, 
nu numai antrenarea tuturor mem-, 
brilor organului de conducere la e- 
laborarea deciziilor, ci și participa
rea lor responsabilă Ia transpunerea 
in practică a hotăririlor adoptate, 
precum și la desfășurarea activită
ții curente, de zi cu zi.

— Din comitetul nostru de partid
— ne spunea tovarășul Gheorghe O- 
prea, secretar adjunct al comitetului
— fac parte 51 de membri și mem
bri supleanți din absolut toate u- 
zinele și secțiile care alcătuiesc în
treprinderea de aluminiu Slatina. 
Firește, ideea muncii colective, in 
condițiile unui număr atit de mare 
de „conducători colectivi", prezintă

rea oricărei dificultăți. Aceasta sub
liniază, cu tărie, profunda actuali
tate a chemării adresate la recenta 
plenară a Comitetului Central al 
partidului de către tovarășul 
Nicolae Ceaușescu : „Trebuie să în
tărim atit răspunderea colectivă, cit 
și cea personală ! Să se înțeleagă 
bine că răspunderea organelor co
lective nu diminuează cu nimic răs
punderea personală a fiecăruia la 
locul său de muncă".

— E bine să subliniem — adăuga 
tovarășa Elena lenei, secretar ad
junct al comitetului de partid — că 
nu ne limităm doar la activitatea 
organizatorică și politico-educativă 
pentru realizarea exemplară a sar
cinilor de producție, deși. în chip 
firesc, aceasta e preocuparea noas
tră centrală. Nu scăpăm insă din ve
dere problemele sociale, legate de 
condițiile de muncă și de viață ale 
membrilor colectivului.

Preocuparea aceasta s-a vădit 
grăitor, bunăoară, in acțiunea des
fășurată de comitetul de partid în

Permanent în
Gheorghe Ispășoiu. tehnician, Rm. 

Vilcea : Asigurarea unei bune ali
mentări cu apă potabilă a munici
piului nostru și evitarea risipei in 
acest domeniu stau permanent in 
atepția edililor locali. Pe lingă ad
ministrarea corespunzătoare a sur
selor de apă potabilă, consiliul 
popular municipal a luat măsurile 
necesare pentru ca la stațiile de 
spălare a mijloacelor auto să se 
folosească numai apă industrială, 
iar udarea grădinilor- și stropirea 
străzilor să se facă numai cu apa 
captată din Olt. Tot apă industrială 
folosesc și grupurile sociale din 
întreprinderile și instituțiile de pe 
raza municipiului. De asemenea, 
pentru evitarea pierderilor de apă 
potabilă și a risipei, periodic se 
efectuează revizia instalațiilor și 
conductelor de aducțiune, iar la 
blocurile de locuințe au fost in-

a te nț ia edililor
stalate contoare in vederea măsu
rării consumurilor. .

Problema alimentării cu apă po
tabilă a constituit, nu de mult, o- 
biectul unei ample analize și ' in 
cadrul comitetului de partid de la 
Centrala industrială de produse a- 
norganice Rm. Vilcea. cu care pri
lej s-au făcut o seamă de propu
neri valoroase. De pildă, cei care 
răspund de administrarea sectorului 
apă. potabilă de la Bistrița-Băbeni, 
din cadrul C.I.P.A., au procedat la 
denisiparea puțurilor existente și 
au pus in funcțiune încă 28 de pu
țuri, sporindu-se debitul cu 450 
metri cub! de apă.

Ca debitul de apă potabilă din 
rețeaua municipiului nostru să poa
tă crește și mai mult, aș propune 
ca edilii să analizeze posibilitatea 
captării de noi izvoare, in primul 
rind a celor de la „Cheile Olăneș- 
tiului".

Cînd se va muta piața la loc ?

în parc

OMUL SI VIATA

Cum ne alegem stațiunea 
de odihnă sau de tratament?

Deși majoritatea stațiunilor noastre de tratament sau de odihnă sînt 
la dispoziția cetățenilor in toate sezoanele, afluența spre stațiuni este 
deosebit de intensă in această perioadă a anului. Citeva recoman
dări in acest sens am solicitat din partea dr. Cornelia DEGERAȚI), 
directoarea Institutului de medicină fizică, balneoclimatologie și recu
perare medicală din București.

Televizoare cu circuite integrate și radioreceptoare 
portabile de producție românească
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Gheorghe Panțuru și Gheor- 
ghe Alexandru, din comuna 
C. A. Rosetti, se aflau intr-o sea
ră in parcul Cring din Buzău. 
Deodată, în fața lor au apărut 
doi huligani ; Marcel Argint și 
Victor Ciulin, ambii din Buzău, 
primul cu domiciliul în str. Lăs
tunului nr. 77 (fără ocupație), 
celălalt In str. Răchitei nr. 61,

— Banii !, au cerut ei.
Atunci, de pe o alee a apărut 

un om în uniformă Și le-a a- 
mintit celor doi că au mai făcut 
și altă dată asemenea fapte de
gradante, că nu de mult au pă
răsit locul de muncă, unde fu
seseră trimiși la reeducare in 
urma altui act de tîlhărie, că, 
în loc să muncească, fură, că...

Și au plecat împreună, la mi
liție.

S-a crezut... 
pește

lntr-una din zile, pe malul 
riului Bistrița, Constantin Am- 
zea, împreună cu trei prieteni, 
a încins un chef de pomină, La 
un moment dat, zărind in apro
piere un pescar amator. C.A. s-a 
gîndit să-i facă o farsă : s-a 
băgat în apă pentru a subtiliza 
momeala din undița pescarului. 
„Gluma" l-a costat viața, pen
tru că înainte de a intra in apă 
a uitat — in starea in care era 
— că nu știe să înoate. Avea 28 
de ani și doi copii minori de 
întreținut.

„Bani da, 
bilete - ba“

Sub acest titlu, 1a rubrica de 
față a apărut o notă din care 
reieșea că pe unele autobuze 
șoferii încasează bani, dar nu 
dau bilete. Față de cele sem
nalate, întreprinderea de trans
porturi auto Neamț ne răs
punde : „Abaterea conducătoru
lui auto Zamfirolu Mircea a 
fost pusă in discuția întregului 
colectiv al autobazei Roman 
și s-au luat următoarele măsuri: 
i s-a diminuat retribuția tarifa
ră prin retragerea a trei trepte 
pe timp de două luni; i s-a 
schimbat locul de munci de la 
transporturi călători la trans
porturi marfă: i s-a întocmit și 
înaintat dosarul penal comisiei 
de judecată din cadrul autoba
zei șl a fost amendat cu suma 
de 750 lei". Aviz șoferilor ama
tori de practici asemănătoare.

I
I
I

I

I
I
I

i 
i_.

Rubrică realizată de
Gh. GRAURE
cu sprijinul corespondenților
„Scînteii" _____I

— Eficacitatea curei balneare de
pinde în mare măsură de stabilirea 
momentului optim al aplicării trata
mentului specific, de alegerea cit mai 
potrivită a stațiunii indicate pentru 
fiecare bolnav. Din acest considerent 
se recomandă ca cei ce doresc să 
meargă la tratament în stațiuni să se 
adreseze, înainte de plecare, medi
cului pentru a fi supuși unui exa
men medical cit mai complex. Acest 
examen se efectuează de către me
dicii unităților sanitare care au in 
evidența lor bolnavii și sint in mă
sură să aprecieze oportunitatea cu
rei balneare.

Ministerul Sănătății a editat un nou 
volum de „Indicații și contraindicați! 
de trimitere la cură balneoclima- 
tică", lucrare care a fost difuzată in 
așa fel incit să fie la dispoziția me
dicilor. să constituie un instrument 
științific pe baza căruia să se facă 
recomandările de trimitere la cura 
balneoclimatică.

Fondul valoros și variat de’factori 
natural! ai țării noastre : ape mine
rale, nămoluri terapeutice, lacuri și 
zone climatice diferite, de la cea 
montană la cea marină, asigură pre
misele unui tratament eficace in di
feritele afecțiuni cronice, cit și o in
dividualizare cit mai corectă a aces
tuia.

De la un an la altul se amplifică 
posibilitățile de utilizare a factorilor 
naturali de cură atit pentru preveni-, 
rea unor boli, cit și pentru recupe
rare prin mijloace balneo-fizlo- 
kineto-terapice.

— Ce trebuie să înțelegem prin 
cura de profilaxie și ce semnificație 
are cea de recuperare ?

— Prin profilaxie sau cura de pre
venire înțelegem organizarea odihnei 
in stațiuni balneare sau climatice 
prin folosirea factorilor naturali de 
cură, in scopul creșterii rezistenței 
generale a organismului, a capacității 
sale de muncă, de adaptare cit mai 
adecvată la condițiile de muncă și de 
viață. Prin recuperare înțelegem fo
losirea într-un sistem intensiv a fac
torilor naturali, integrați într-un 
program complex de măsuri pentru 
refacerea organismului.

— Specialiștii din institut au între
prins o serie de studii sistematice in 
legătură cu indicațiile de trimitere 
la cura balneară pentru bolile rini
chiului. Ce au adus nou aceste cer
cetări ?

— Alegerea stațiunii de odihnă sau 
tratament pentru bolile rinichiului și 
căilor urinare trebuie făcută cu 
grijă, cu o atenție specială, pentru a 
evita orice risc. S-au făcut progrese 
în legătură cu cunoașterea cauzelor 
și mecanismelor de producere a boli
lor rinichiului și căilor urinare, cit

și a mecanismelor de acțiune a tra
tamentului cu ape minerale (terapia 
hidrominerală). principalul factor na
tural indicat in aceste afecțiuni. 
Trebuie precizat că nu sînt indicate 
pentru tratamentul tn stațiuni decit 
foarte puține dintre aceste maladii, 
și anume : litiaza urinară. pielo 
nefritele cronice și unele infecții 
ale căilor urinare. Dar și în aceste 
afecțiuni este vorba de anumite 
forme, in anumite stadii, decizia 
fiind tn orice caz de competența 
specialistului. De reținut că atit 
alegerea stațiunii balneare de că
tre bolnav, cit și prezentarea in sta
țiune fără un aviz medical bazat pe 
cunoașterea Ia zi a evoluției 
bolii (bilanț funcțional complet), 
comportă riscuri care nu pot fi pre
venite decit prin respectarea măsu
rilor de mai sus.

— tn legătură cu alegerea stațiu
nii de odihnă sau tratament, ce cri
terii trebuie să stea la baza opțiunii?

— Selecționarea bolnavilor pentru 
tratamnet balnear sau a persoanelor 
sănătoase pentru prevenirea unor 
îmbolnăviri trebuie întotdeauna fă
cută pe baza examenului medical, a 
bilanțului funcțional biologic (ana
lizele) și numai la indicația medicu
lui.

Este bine să se știe că în alegerea 
stațiunii pentru cură balneară nu 
este deloc indiferentă prezența unor 
boli asociate, care sînt evaluate in 
cadrul bilanțului complet al bolna
vului de către medicul care dirijează 
bolnavii pentru tratament cu factor; 
naturali. O persoană cu reumatism 
care dorește să meargă pe litoral 
pentru tratament trebuie să știe dacă 
nu are și o altă afecțiune, contrain
dicată pentru litoral, dar nu și pen
tru celelalte stațiuni din țară.

O grijă sporită în acest sens se 
cere bolnavilor virstnici. mai ales in 
condițiile in care durata medie de 
Viață a crescut și organismul, fi
rește, prezintă diferite -grade de 
uzură a unor organe, aparate și sis
teme. care, in condițiile de stress 
balnear se pot agrava, pot deveni, 
din latente, manifeste.

Deci, nu alegere empirică, după 
„auzite", după criterii personale, su
biective sau după criterii comode, 
care duc la aceleași locuri „bătute", 
ignorîndu-se noile stațiuni si centre 
— cu calități curative uneori supe
rioare celor tradiționale. Este cert că 
atit oamenii suferinzi, cit și cei să
nătoși vor beneficia din plin de fac
torii naturali din stațiuni tinind cu 
strictețe seama de sfatul competent 
al medicului.

Convorbire consemnată de
Elena MANTU

Ion Nica, str. Toamnei nr. 14, 
Constanta : Am fost recent la tra
tament cu familia in stațiunea Co- 
vasna. Acest oraș are o piață bine 
amenajată cu tot ce trebuie pentru 
desfacerea mărfurilor atit prin co
merțul socialist, cît și prin cel par
ticular. Dar. din păcate, acest spa
țiu nu este folosit decit simbăta. 
In restul zilelor este pustiu. Măr
furi găsești din belșug, dar ele se 
desfac la voia celor veniti din îm
prejurimi. De preferință, locurile 
cele mai solicitate sînt cele din 
preajma hotelului „Cerbu". a maga
zinului metalo-chimic. pe trotuare
le străzilor si chiar in fata sediu
lui organelor locale de stat. Aici,

producătorii pot vinde dună bum 
lor plac, fără preturi afișate, fări, 
taxe plătite pentru cele prezentate 
pe tarabele improvizate din cartoane 
și ziare. Este păcat ca o piață pen
tru care s-au investit bani și tru
dă omenească, care asigura con
diții pentru un comerț civilizat, să 
rămină neutilizată, in timp ce tro
tuarele sint invadate de negustorii 
ambulanți, care alterează farmecul 
localității, apreciată si vizitată per
manent de oaspeți din țară si străi
nătate.

Aceeași întrebare ne-o punem șl 
noi. Cum de organele locale n-au 
timp 6ă vadă lucrurile si să elabo
reze măsurile corespunzătoare ?

Cabane există, dar nu și receptivitate

Magazinele șl raioanele speciali
zate ale comerțului de stat dispun 
de cea mai recentă realizare a in
dustriei noastre electronice — te
levizoarele cu circuite integrate, 
realizate de întreprinderea „Elec
tronica" București. Diagonala ecra
nului acestora este de la 45 cm 
la 65 cm. Prețul aparatelor este de 
la 2 920 lei la 4 000 lei. Iată Si 
citeva din avantajele de exploatare 
pe care le oferă noile tipuri de te
levizoare: au o durată de folosință 
Îndelungată, datorită faptului că 
sînt complet tranzistorizate: con
sumul de energie electrică este mai 
mic cu circa 33 la sută; aceste a- 
parate funcționează normal chiar 
și la variații mai mari ale tensiu
nii pe rețea, datorită incorporării 
unul stabilizator în aparat: opera
țiile de depanare sint simplificate

datorită folosirii in construcția te
levizoarelor a modulelor funcțio
nale. module care se pot înlocui 
cu operativitate. Garanția pentru 
buna funcționare a televizoarelor 
cu circuite integrate este de 12 
luni. Ele se pot cumpăra și cu 
plata in maximum 24 de rate lu
nare, cu un aconto de 15 la sută 
din prețul de vinzare al apara
tului.

Totodată. în magazinele șl raioa
nele specializate ale comerțului de 
stat există următoarele tipuri de 
radioreceptoare portabile: „Cora", 
„Apollo", „Pescăruș", „Alfa", „Cos
mos", „Gloria", „Predeal" auto 
(fără antenă). Radioreceptoarele 
portabile se vind și cu plata in 
18 rate lunare. Avansul este de 
20 la sută.

Ion Dobrescu. Cîmpulung-Mus- 
eel, județul Argeș : împletim 
adesea pasiunea de speologi cu 
cea de turiști obișnuiți. în 
acest sens, Împreună cu un 
grup, ne-am propus să efectuăm 
un circuit de două zile prin munții 
Piatra Craiului (Cimpulung-Musccl, 
Valea lui Ivan din Dîmbovița, 
versantul vestic al Pietrei Craiului, 
creasta sudică, traseul Funduri 
pînă la cabana Brusturet si retur). 
Chiar de la intrarea in Valea lui 
Iov ne-a întimpinat o așezare, al
cătuită din baraeamente dotate cu 
tot ce este specific unei așezări 
urbane, in care vor locui construc
torii uzinei electrice ce se va am
plasa aici. Părăsind vastul șantier 
al luminii, ne-am îndreptat spre 
cabana „Vînătorului". unde ne-am

propus să înnoptăm pentru ca. în 
zori, să urcăm la Crucea Grănice
rului. Deși cabana nu era locuită 
de nici un turist, deși am prezen
tat legitimațiile F.R.T.A, — speo
logie. nu am reușit în nici un fel 
să-i înduplecăm pe cabanieri pen
tru a ne găzdui în noaptea aceea. 
Motivul : cabana aparține Minis
terului Economiei Forestiere și 
Materialelor de Construcții șl e 
folosită în exclusivitate de perso
nalul său 1

Curioasă optică 1 Și cînd te gîn- 
desti că la toate nivelurile se vor
bește de autogestiune. de folosirea 
la maximum a tuturor spatiilor 
producătoare de beneficii, dar nu
mai ministerul de resort menține 
nefolosită sau puțin folosită cabana 
destinată turismului. Pe banii cui ?

Urcuș fără coborîș n-avem I
Ion V. Marin, strada Cobălcescu 

nr. 22. București : Un lift 
care nu funcționează il pu
tem socoti ca pe o mașină care 
nu-si îndeplinește menirea pentru 
care a fost creată sau ca ne o per
soană care nu-si face datoria de 
serviciu. Faptul că liftul de la uni
tatea de alimentație publică din 
strada Popa Tatu nr. 1 nu funcțio
nează din noiembrie 1976 — deși 
s-au făcut numeroase intervenții 
in acest sens — confirmă acestea. 
Indispensabilitatea acestui lift este 
limpede pentru oricine, fiind vorba

de o unitate care dispune de un 
spațiu comercial n strips și un de
pozit la subsol, suficient pentru ma
nipularea unor mari cantităti de 
produse necesare unei bune serviri 
a populației din zonă. Necesitatea 
repunerii Iul in funcțiune, cu maxi
mum de operativitate, decurge si 
din faptul că personalul de aici, 
femei destoinice, este obligat la 
eforturi mari pentru a-si menține 
titlul de „unitate fruntașă". Dum
neavoastră. cei de la „Ascensorul", 
nu nuteti face nimic pentru a le 
reduce efortul ?

Pe scurt, din scrisori

NOTE CETĂȚENEȘTI

Popasuri tn... impasuri
Tot timpul anului, 

dar mai ales acum, 
vara, județul Brăila 
este vizitat de sute de 
mii de turiști. Pentru 
ei — dar nu numai 
pentru ei — U.J.C.C. 
Brăila a organizat 
două popasuri : „Bro- 
tacelul" (pe șoseaua 
București — Brăila) și 
„Dropia" (pe șoseaua 
Brăila — Slobozia). 
Vorba vine că a „or
ganizat". Cele două 
popasuri se află insă, 
din păcate. intr-un 
permanent... impas.

Zilele trecute, la 
„Brotăcelul". un sin
gur om. ospătarul, il 
servea la o masă pe 
Costică Mintoiu. Care 
Costică nu era altul 
decit responsabilul u- 
nitătii. Mesele — aco

perite cu niște fete 
de masă crunt certate 
cu curățenia. Mincă- 
ruri calde — nu. Sint 
calde, in compensație, 
vinurile și rachiurile 
aflate in stocuri su- 
pranormative. Răcori
toarele, specifice se
zonului. ca si apele 
minerale, nu se găsesc 
nici de leac. Si peste 
toate astea, atitudinea 
responsabilului, care te 
întimpină cu : „Dacă 
îți place bine, dacă 
nu. n-ai decit".

Chiar așa ?
Ca să nu mal vor

bim de starea de cu
rățenie a căsuțelor din 
jur. Nu întîmplător. 
condica de sugestii si 
reclamați i abundă in 
nemulțumiri.

La „Dropia", cam a-

celasi lucru. Bucătăria 
servea mititei dintr-o 
carne al cărei termen 
de garanție expirase, 
în plus : resturi ali
mentare aruncate în 
jur. vase nespălate, 
aer... neaerisit. Si con
trastul : Viorel Enciu. 
bucătarul, intors de 
curind dintr-o foarte 
costisitoare... specia
lizare făcută in străi
nătate (!?).

Ce ar fi de adăugat? 
Poate un cuvint des
pre chioșcul pe care 
scrie „artizanat", dar 
care expune, printre 
altele, . țigări, covrigi 
și alte asemenea.....ar-
tizanaturi".

Mircea BUNEA
corespondentul 
„Scînteii"

Covoare peste plan. Datorită 
harnicului, colectiv de la întreprin
derea textilă din Cisnădie. s-au dat 
recent in funcțiune, in avans față 
de termenele stabilite, două noi 
capacități de producție. Este vorba 
de capacitățile de producere meca
nică a covoarelor plușate, dotate in 
mare parte cu utilai realizat în în
treprinderile județului Sibiu („Fla
mura roșie", „Elastic", „Textila" 
din Cisnădie ș.a.). Acest avans 
înseamnă pentru noi șl eco
nomia națională echivalentul valo
ric al unei producții suplimentare 
de 82 mii metri pătrați de covoare 
destinate solicitantilor de pe piața 
internă și externă. (Ilie Andrei, 
întreprinderea textilă din Cisnădie, 
județul Sibiu).

Un inimos gospodar. Pe lingă 
calitățile sale deosebite de „om 
de omenie", pasionat de me
seria sa. dr. Luca Sever din co
muna Războieni, județul Alba, este 
socotit si un bun gospodar. Spri
jinind moral și material eforturile 
de înfrumusețare ale așezării ob
știi. dr. Luca a contribuit la plan
tarea celor 600 plopi de pe șesul 
din fata satului, la amenajarea gar
dului protector si a parcului de 
joacă pentru copii, dăruindu-se din

Inimă comunei care de multi ani 
i-a devenit casă pe viată. (Gheor- 
ghe Chișu, comuna Războieni, ju
dețul Alba).

Flux electric pentru noii loca
tari. în cartierul de vest al muni
cipiului Ploiești, recent a fost dată 
in exploatare o statie electrică de 
transformare de 20/6 kV. Noua in
stalație va asigura, cu sprijinul har
nicului colectiv ce-o servește, 
prin intermediul rețelei electrice 
subterane, alimentarea cu energie a 
locuitorilor din această zonă a ora
șului. (Constantin Brașoveanu, elec
trician, I.R.E. Ploiești).

Pe prim plan, economisirea ma
teriilor prime. Ca și in alte uni
tăți, colectivul întreprinderii „Elec- 
troputere“-Craiova acordă o atenție 
deosebită economisirii metalului, 
în acest sens, pe baza reproiectării 
mașinilor și aparatelor electrice, a 
debitării materialelor, dar mai ales 
prin valorificarea deșeurilor de ma
teriale recuperabile, s-a reușit ca 
de la începutul anului să se econo
misească circa 211 tone metal, din 
care 107 tone laminate. (Victor 
Mitu, tehnician, întreprinderea 
„Electroputere“-Craiova, județul 
Dolj).

Tn Inima Bărăganului s-au înălțat în ultimul deceniu așezări moderne, cu un înalt grad de civilizație. In fotografie; noul centru al Sloboziei Foto ; S. Cristian
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SPIRITUL MUNCITORESC -
,LE2S™L°" spirit combativ, de gospodari exigeați

pentru remedierea lor ? Eu zic că 
nu. Mai curind. cred că e vorba de 
comoditate. Iată de ce. conducerea 
întreprinderii trebuie să studieze și 
să rezolve neintirziat această pro
blemă".

N. R. : fntr-adevăr, problema 
trebuie soluționată cu atit mai 
mult cu cit, in adunarea gene
rală, s-au făcut și alte propuneri 
pentru apropierea mecanicilor 
de intreținere si a specialiștilor 
din acest domeniu de nevoile 
producției, in vederea îmbună
tățirii calității reparațiilor. Fap
tul că in intreprindere s-a rea
lizat un indice bun de utilizare 
a mașinilor — circa 87 la sută 
— nu trebuie nicidecum să con
ducă la automulțumire. Este in
admisibil ca tocmai schimbul de 
noapte să fie lăsat fără asisten
ta tehnică in acest sector!

„Cu o simplă apăsare 
pe buton...“

atit el — in calitatea pe care o 
are — cit și consiliul oamenilor 
muncii să acționeze ferm pen
tru traducerea ei in viață. Cu 
cit mai repede, cu atit mai bine 
și, bineînțeles, cu atit mai pu
țină risipă de energie.

„Acum aud pentru 
prima dată 

de aceste probleme"
Așa cum s-a 

văzut, în adu
narea generală 
a oamenilor 
muncii din în
treprindere s-au 
ridicat si unele 
probleme care 
intră in compe
tența Centralei 
de utilaje și 
piese de schimb 
din Ministerul 
Economiei Fo

• Propuneri concrete pentru creșterea zilnică a producției fizice
• Proiectanții să țină o mai strînsă legătură cu producția
• 0 rețetă simplă, eficientă, de economisire a energiei
• Nedumerirea tardivă a reprezentantului centralei

întreprinderea de utila|e șl piese de schimb din 
Capitală este profilată pe producerea de mașini și 
subansamble pentru industria cimentului, industria 
materialelor de construcții, industria de prelucrare 
și exploatare a lemnului. De aici au pornit în urmă 
cu cițiva ani o serie de Inițiative, care au fost îm
brățișate de numeroase colective de oameni al 
muncii din întreaga țară: „Reducerea efortului va
lutar — normă a conduitei noastre profesionale", 
„Calificarea — la nivelul sarcinilor actuale", „Pro
dusele noastre — la nivelul exigențelor cincinalului 
revoluției tehnico-științifice". Aceste Inițiative defi
nesc, cît se poate de bine, preocupările și eforturile 
acestui colectiv de a transforma cantitatea intr-o 
nouă calitate. Iar faptul că, în anul 1977, întreprin
derea a obținut titlul de fruntașă pe ramură pentru 
îmbunătățirea calității produselor dovedește că 
inițiativele au căpătat de acum conturul faptelor, 
lată doar cîteva dintre ele, prezentate în fața adună
rii generale a oamenilor muncii de tovarășul Con

stantin Georgescu, secretarul comitetului de partid, 
președintele consiliului oamenilor muncii. Astfel, în 
primul semestru al acestui an, toți indicatorii eco- 
nomico-financiari au fost îndepliniți și depășiți:

• producția netă — 104,5 la sută ;
• productia-marfă — 104,8 la sută ;
• productivitatea muncii — pe baza căreia 

s-a realizat întregul spor ae producție — 
105,7 la sută;

• exportul — 116,2 la sută ;
• cheltuieli totale la 1 000 lei producție- 

marfă — 98,5 la sută ;
• beneficiul — 105,5 la sută.

Pornind de la acest bilanț pozitiv, ce probleme au 
dezbătut participanții la adunarea generală? S-au 
complăcut ei în atmosfera călduță a automulțumi- 
rii? înainte de orice comentariu să le dăm cuvintul.

atelierului de proiectare trebuie să 
se îmbunătățească. Este necesar să 
facem și ne angajăm că vom de
pune un efort mai mare pentru in
troducerea de noi tehnologii, mai 
eficiente, care să fie la nivelul ce
rințelor actuale".

„Prin reproiectare 
putem reduce 

cheltuielile materiale"
FLORIAN 

BAICEA lucrea
ză de peste 26 
ani în uzină : 
este maistru la 
atelierul de de
bitare din ca
drul sectorului 
3 montaj ; a 
inițiat o soluție 
de croire care 
a condus Ia o 
substanțială e- 
conomie de ta
blă din alamă : 

..Cred că pină la sfîrșitul a-
nului putem să depășim și an
gajamentele suplimentare luate as
tăzi. Trebuie să ne gindim insă
mult mai serios decît pină acum
la baza materială cu care lucrăm. 
După cum s-a arătat in darea de

seamă. In semestrul II din acest an 
și in 1979 avem de realizat pro
duse de Înaltă tehnicitate. Pentru 
aceasta s-a întocmit un program 
de măsuri pentru autodotarea în
treprinderii. Este bine că în prezent 
avem in fabricație 38 de astfel de 
utilaje. Totuși, am primit si o se
rie de comenzi pentru autoutilare 
care nu corespund cerințelor, unele 
fiind depășite. De fapt, aceste uti
laje nici nu au fost și nici nu vor 
fi introduse în fabricație. Cauza o 
cam știm cu totii. a mai fost dis
cutată și în alte adunări generale . 
tovarășii de la atelierul de pro
iectare și tehnologie nu tin legătura 
cu producția, vin prea rar in mij
locul nostru. De aceea, unele pro
iecte de utilaje și tehnologii create 
de proiectare nu sînt aplicabile. 
Pe de altă parte, avem și noi, cei 
din producție, o serie de idei,. de. 
propuneri. O legătură mai strînsă 
intre producție si proiectare ar fi 
profitabilă in ambele sensuri. Con
sider că prin reproiectarea unor 
utilaje de mare serie pe care le 
vom fabrica in 1979 am realiza și

o importantă economie de cheltu
ieli materiale".

...Și răspunsul 
oamenilor de la planșetă 

a venit imediat

N. R. : Fără îndoială, autocri
tica este bine venită, dar tre
buie să fie urmată și de fapte. 
Cu atit mai mult cu cit din cele 
10 milioane lei prevăzuți in 
programul de autoutilare al în
treprinderii, acțiunile finalizate 
in primul semestru reprezintă 
numai trei milioane lei. Există 
rămîneri in urmă in darea in 
funcțiune a stației de acetilenă, 
a instalației de debitat cu plas
mă. in modernizarea si organi
zarea unor noi linii tehnologice 
in flux pentru relee de trans
portoare, mașinile duble de pro
filat ș.a. Așa că, deocamdată, 
la fel ca și cei din producție, 
așteptăm și noi faptele, care 
sperăm să fie cel puțin la nive
lul angajamentului.

„Cînd vom primi 
cuptorul ?“

similat o 
și trei 
tie, am 
tilaje.

serie de 
tehnologii 
modernizat 

Calitativ însă.

GHEORGHE 
ALECU. ad
junctul șefului 
atelierului pro
iectare și teh
nologie : „Ob
servațiile făcu
te de tovarășul 
Baicea sînt jus
te. Pină acum 
avem o serie de 
realizări canti
tative : am a- 

produse noi 
de fabrica-

48 de u- 
activitatea

și 
nem 
cut 
secțiile

evidenția ti. 
) deschis

dar 
că

și greutăți

N I C O L A E 
ALEXANDRU.

muncitor spe
cialist la atelie
rul de otelărie : 
„Colectivul nos
tru s-a preo
cupat in mod 
special de rea
lizarea ritmică, 
în fiecare zi, a 
planului pro
ducției fizice, 
în darea de 
seamă am fost 

spu- 
fă- 
din
este

trebuie să 
am mai 

tovarășilor
de prelucrări. Vina

si a noastră. Zilnic, am putea 
realiza mai multe produse peste 
plan dacă s-ar rezolva o problemă 
mai veche de la secția turnătorie 
și care nu mai depinde de noi : 
montarea celui de-al 2-lea cuptor 
electric. Noi turnăm 12 calități de 
oteluri. Or, cu un singur cuptor 
nu facem fată. în plan era prevă
zut ca al doilea cuptor să fie dat 
în funcțiune încă de anul trecut. 
Am turnat fundația, am primit 
chiar și cuptorul, dar cînd șă-1 
montăm Centrala de utilaje și piese 
de schimb ni l-a luat. Delegatul 
centralei să ne spună acum. în 
adunarea generală, cind vom primi 
cuptorul

. N. R. : Evident, surprinde a- 
ceastă hotărire bizară a cen
tralei. Se știe că acest cuptor 
a fost repartizat prin plan în
treprinderii, s-au cheltuit fon
duri de investiții și, mai mult, 
cuptorul a fost chiar adus aici. 
Cind s-a dat dovadă de superfi
cialitate : cind s-a aprobat 
planul de investiții sau cind s-a 
luat decizia de care am amin
tit ? Dar să așteptăm si cuvin
tul delegatului centralei, pre
zent la adunare...

GIIEORGIIE 
TOADER, in
giner, șeful 
compartimentu
lui mecano-e- 
nergetic: „Prin 
măsurile luate, 
putem realiza 
producția anu
lui 1978 cu a- 
ceeași cantita
te de energie 
folosită in 1977. 
ceea ce echiva

restiere și Ma
terialelor de Construcții. Iată 
numai cîteva dintre ele : ate
lierul de proiectare să nu mai 
funcționeze in cadrul institutu
lui de cercetare și proiectare din 
centrală, ci să facă parte ca și pină 
nu de mult din întreprindere ; să 
se aducă al 2-lea cuptor electric ; 
devansarea investiției pentru reali
zarea atelierului de mecanică ușoa
ră ș.a. Oamenii au ridicat aceste
probleme în adunarea generală

„Avem nevoie 
de asistență tehnică 
și in schimbul 111“

MIHAI LAS- 
LO. maistru, 
cu o vechime 
de peste 26 ani 
in întreprinde
re. inovator : 
„După cum se 
știe, de la intii 
ianuarie noi am 
trecut la săptă- 
mina redusă de 

„ lueru. De aceea. 
“ am acordat o

deosebită aten
ție folosirii în

tregului timp de lucru dispo
nibil. în darea de seamă s-a 
arătat că in primul semestru si
tuația s-a îmbunătățit fată de 
anul trecut. Este însă loc de mai 
bine. Vreau să mă refer la un sin
gur aspect : asigurarea asistentei 
tehnice in schimbul III. De ce in 
schimbul de noapte nu lucrează si 
mecanici de întreținere, electrici
eni. alti specialiști pentru acorda
rea asistentei tehnice ? Crede cine
va că noaptea utilajele nu se de
fectează și nu trebuie intervenit

lează cu redu
cerea consumului de energie cu 
peste 20 la sută. în primul semes
tru, ca urmare a sectorizării 
rețelelor electrice, îmbunătățirii 
normelor de consum ș.a. am reali
zat economii la consumul de ener
gie electrică. Totuși, nu ne putem 
declara mulțumiți. în primul rind 
centrala trebuie să ne sprijine cu 
mijloace pentru dotarea energetică 
a întreprinderii, care in unele sec
toare nu e corespunzătoare. Există 
însă și soluții mai simple, care de
pind de noi. de conștiința oameni
lor. La forjă, de pildă, unele cup
toare funcționează în gol sau nu
mai partial încărcate. în sectoarele 
de prelucrări, mai sînt cazuri cind 
unele mașini sînt lăsate să meargă 
în gol. O simplă apăsare pe buton 
și energia electrică nu s-ar mai 
consuma fără nici un folos. Apoi, 
hala de prelucrări mecanice si ate
lierul de mecanică grea nu au mai 
fost văruite de peste 8 ani. Din a- 
ceastă cauză, halele au devenit în
tunecoase și trebuie să se lucreze 
si ziua cu becurile aprinse. Acum, 
cînd ne autogestionăm și toate a- 
eeste consumuri încarcă costurile 
de producție nu mai putem admite 
ri sipa “.

N. R. : „Are perfectă dreptate" 
— l-am auzit spunind pe un 
muncitor, aflat lingă noi. Da, 
intr-adevăr, inginerul Gheorghe 
Toader a oferit adunării gene
rale o soluție simplă de econo
misire a energiei. Rămine ca

pentru a primi răspunsuri precise, 
concrete și a acționa la rindul lor 
pentru perfecționarea activității în
treprinderii. Și ce li s-a răspuns ?

MIRCEA ROMANIȚA, delegatul 
centralei de utilaje și piese de 
schimb : „Referindu-mă la proble
mele care intră în competenta mea 
trebuie să vă spun că acum este 
pentru prima dată cind aud de co
laborarea defectuoasă dintre pro
iectant și producție... Acum aud 
pentru prima dată că întreprinde
rea are nevoie de fonduri pentru 
investiții energetice... Pentru de
vansarea investiției de la atelierul 
de mecanică ușoară nu pot să mă 
angajez, dar voi informa conduce
rea centralei... Din cite știu în lu
nile următoare întreprinderea tre
buie să primească un cuptor elec
tric. Dar cînd anume, nu vă pot 
spune...".

N. R. t ...Ji, cam atit ! Cu alte 
cuvinte, prezența delegatului 
centralei s-a redus la... expri
marea nedumeririi si darea unor 
răspunsuri evazive, neangajan- 
te. imprecise. Oare să fi uitat 
centrala de specialitate că dele
gatul său trebuia să participe și 
la pregătirea adunării generale, 
să cunoască bine problemele în
treprinderii, să acționeze pentru 
rezolvarea lor pe loc, astfel ca 

1 în timpul dezbaterilor să poată 
răspunde concret, in cunoștință 
de cauză, la problemele ridicate ?

Ion TEODOR
Foto : Sandu Cristian

Din hotărîrea adunării generale
• Participanții la adunarea generală a oamenilor mun

cii s-au angajat ca pină la 23 August să îndeplinească inte
gral angajamentele asumate pe anul 1978 ;

® Pină la sfîrșitul anului se vor realiza peste angaja
mentele luate inițial : 6 milioane lei producție industrială, 3 
milioane lei producție-marfă, peste un milion lei producție 
netă ;

© Reducerea in acest an a cheltuielilor totale de pro
ducție cu 6,5 milioane lei, din care 4,9 milioane lei cheltuieli 
materiale;

• Realizarea unui beneficiu peste plan de 5,5 milioane 
lei pe întreg anul 1978.

MAI ESTE DE STRÎNS GRÎUL DE PE 506000 HECTARE
Timpul instabil impune un efort susținut pentru a asigura

ÎNCHEIEREA SECERIȘULUI Șl DEPOZITAREA ÎNTREGII RECOLTE
CONTRASTE -

Se caută un „sfarmă-piatră"

BOTOȘANI

Prea multe poticneli la transport
Pe cuprinsul județului Botoșani, 

timpul a devenit din nou instabil, 
ceea ce impune accelerarea ritmului 
recoltării, transportului si depozitării 
griului. Pină pe data de 1 august, 
griul a fost cules de pe 48 la sută din 
suprafața cultivată. Rezultate bune 
au unitățile agricole din consiliile 
cooperatiste Trusesti. Dingeni. Al
bești. Frumușica și altele. De altfel, 
în ce privește secerișul propriu-zis. 
in majoritatea unităților agricole 
acesta se desfășoară in ritm susți
nut. în unele unități, cum sint coo
perativele agricole din Buimăceni. 
Albești, Cernești și Santa Mare — ca 
urmare a organizării temeinice 
a muncii — viteza zilnică pla
nificată este realizată și chiar 
depășită. în rindurile ce ur
mează vom pune insă accentul 
pe unele neajunsuri care, nu in 
puține cazuri, frînează ritmul lu
crărilor.

O problemă care se pune cu tot 
mai multă acuitate este asigurarea 
mijloacelor de transport, al căror 
număr trebuie să fie suplimentat de 
întreprinderea iudeteană de transpor
turi auto. Numai că I.T.A. Botoșani 
nu a putut, face fată solicitărilor. 
Motivul ? Lipsa de carburanți. Așa, 
de pildă, după cum ne informa to
varășul Lazaros Vrajotes, inginerul- 
sef al cooperativei agricole Călărași, 
autocamioanele puse la dispoziție de 
autobaza din Trușesti au tras... pe. 
dreapta incă din timpul amiezii, din 
lipsă de carburanți. Nu este singurul 
neajuns. Echipe de control ale servi
ciului circulației si I.T.A. au depistat 
numeroase autovehicule care, fie că 
c'rculau in gol. fie Să efectuau trans
porturi in folosul personal al unor 
șoferi, numai la cimp nu se aflau.

La multe baze de recepție din ju

deț — asa cum sint cele conduse de 
Florin Bucșă. Dumitru Puscașu. Vio
rel Marin si Paul Mihăiescu — pre
luarea produselor se face operativ, 
activitatea desfăsurîndu-se zilnic in
tre orele 6—22. La alte baze insă, 
cum sint cele conduse de Aurel 
Alecu și Dumitru Molocea. mijloacele 
de transport pierd mult timp ca ur
mare a slabei organizări a muncii. 
Este o situație pentru Înlăturarea că
reia se impun măsuri hotărîte. mai 
ales că ritmul recoltării va creste 
simțitor in zilele ce urmează.

Trustul S.M.A. Botoșani a fost 
înștiințat că. cel tirziu pină sim- 
bătă. 29 iulie, vor veni in ajutor 
50 de combine de la Trustul

S.M.A. Galați și 30 de la Trus
tul S.M.A. Brăila. Pină acum au 
fost expediate numai 35 de combine 
de la Galați. După cum am fost in
formați. restul combinelor nu pot fi 
trimise deoarece nu s-au asigura» va
goanele necesare. Iată de ce coman
damentul județean pentru agricultură 
solicită, si pe această cale, sprijinul 
tovărășesc al regionalelor C.F.R, Iași 
si Galati, pentru ca ajutorul oferit, să 
poată fi intr-adevăr folositor. Dacă 
combinele respective vor aștepta, ca 
in. vara anului trecut, prin diferite 
statii C.F.R.. este posibil ca acestea 
să ajungă la destinație în zilele cind 
recoltarea ar urma să se încheie. Și 
numai pe seama acestui ajutor viteza 
zilnică la recoltat în județul Botoșani 
ar putea crește cu cel puțin 420—450 
hectare, ceea ce inseamnă foarte 
mult acum, cînd griul a inceput să 
se scuture.

Silvestri AILENEI 
corespondentul „Scînteii"

VASLUI

Din cimp-mai repede ia bazele 
de recepție!

Recoltarea avansează rapid la C.A.P. Răuseni, județul Botoșani
Foto : Traian Apetrei

în județul Vaslui, la data de 1 
august se aflau pe cimp, în gră
mezi, sub cerul liber, mari cantități 
de griu : 4 700 tone la cooperativele 
agricole și 2 800 tone la întreprin
derile agricole de stat. Care sint 
cauzele acestei situații ce poate 
duce la pierderi de recoltă., acum 
cind timpul a devenit instabil ? Re
dăm concluziile prilejuite de o in
vestigație în legătură cu modul in 
care se fac transportul și livrarea 
produselor, in primele ore ale dimi
neții. la o bază de recepție din zona 
orașului Vaslui. Un prim aspect : 
programul nu incepe la ora 6, cum 
s-a stabilit. Motivul ? La ora 6.35 
sosește tovarășul Vasile Moisei, șeful 
punctului de lucru, iar la 6,45 labo
ranta Tatiana Nițică, care abia la 
ora 7 ia probe de la primul trans
port sosit de la cooperativa agricolă 
Ferești. De remarcat că, deși se 
află la o distantă de 30 km de baza 
de recepție, cooperatorii din Ferești 
reușesc să ajungă la bază dis de di
mineață cu primul transport, și 
aceasta deoarece mașinile sînt în
cărcate din timpul serii. în schimb, 
de la cooperativa agricolă Bălteni. 
aflată la numai 12 km, primul 
transport sosește la ora 7.30. Nu este 
singurul caz. La ora 8 discutăm cu 
șeful contabil V. Ciolacu, de la co
operativa agricolă Știoborăni, care 
însoțește 4 mijloace de transport. : 
„Astăzi am pornit cam greu la 
treabă. Mîine vom fi mai de dimi
neață..." — afirmă, acesta. Abia la 
ora 8.30 sosește și primul transport 
de la cooperativa agricolă Cozmești. 
Și exemplele ar putea continua.

Concluzia este limpede : prime

le ore ale dimineții nu sînt folo
site din plin la transportul pro
ducției. Concluzia este întărită și de 
cele ce ne-a declarat tovarășul Ti- 
beriu Mihalache, director tehnic al 
I.V.C.P.T. Vaslui : „Activitatea de 
preluare la bazele de recepție nu se 
desfășoară conform graficelor în
tocmite pe baza măsurilor luate de 
comandamentul județean. Principala 
cauză o constituie slaba organizare a 
muncii la recoltat in anumite unități 
producătoare, ceea ce generează aglo
merări la bazele de recepție intre 
orele 9—10, 12—14,30, 17 pină spre 
ora 20. în unele unități agricole, 
deși sint diferențe mari între can
titățile de griu recoltate și cele li
vrate, nu există preocupare pentru a 
organiza transportul încă de la 
prima oră a dimineții. întreprinde
rea noastră dispune de spații și per
sonal care să satisfacă cerințele ac
tualei campanii. Pe lingă personalul 
de la întreprindere ce a fost depla
sat in subunități, laboratoarele sînt 
asigurate cu elevi sau absolvenți ai 
liceelor agroindustriale din județ și 
chiar studenți aflați în vacanță. Se lu
crează în trei schimburi la uscătoare 
și intre orele 6—22 la preluare".

Din raidul întreprins se desprin
de că in județul Vaslui există reale 
posibilități ca să nu mai rămînă 
griu pe cimp, în grămezi. Condiția 
este ca munca să fie organizată judi
cios. ca mijloacele de transport să 
fie folosite cit mai rațional, pe toată 
durata zilei, pentru a efectua un 
număr cît mai mare de curse la ba
zele de recepție.

Crăciun LALUCI
corespondentul „Scînteii"

Cu un dezvoltat, simț 
practic, așa cum ii stă 
bine oricărui econo
mist. tovarășul Sebat 
Resul, de la Trustul 
de construcții locale 
Constanta. îsi exprimă 
o nedumerire într-o 
scrisoare adresată re
dacției : „Din cauza 
transportului. întîmpi- 
năm multp neajunsuri 
in aprovizionarea cu 
ciment. Să nu mai 
spun, că, de acum, 
ne-am consolat cu fap
tul că. în acest an, cir
ca 75 la sută din can
titatea de ciment re
partizată trebuie s-o 
transportăm tocmai de 
la Cimpulung, adică 
de la o distantă de 
peste 400 km. Dar 
cel puțin să primim 
întreaga cantitate de 
ciment contractată și

plătită. Or, din sonda
jele pe care le-am fă
cut am constatat că 
pe vagoanele de cale 
ferată se pietrifică 
sute de kilograme de 
ciment, care, sint plim
bate mereu de la în
treprinderile producă
toare la cele benefici
are. Astfel, unul din 
vagoane avea pietrifi
cate pe el. nici mai 
mult nici mai puțin, 
de 1 200 kg ciment. 
Atunci, am zis noi, să 
curățăm vreo 300 va
goane. Ceea ce am și 
făcut. Numai că, din 
păcate, nu le-am mai 
primit înapoi pline".

Nemulțumit, pe 
drept cuvînt. de a- 
ceastă situație, cores
pondentul nostru face 
și o propunere concre
tă : intr-o anumită pe

rioadă a anului, pre
cis stabilită, toti fur
nizorii și beneficiarii 
să fie obligați să cu
rețe vagoanele aflate 
pe liniile lor de garaj, 
în felul acesta, pe ca
lea ferată nu ar mai 
fi plimbate de colo- 
colo sute de mii de 
tone de ciment pietri
ficat, care nu numai 
că nu ajută cu nimic 
la înălțarea noilor o- 
biective industriale, 
dar provoacă mari în
curcături și in efectu
area plăților între 
furnizori și beneficiari. 
Pare simplu, ca „oul 
lui Columb". Și fiind 
vorba de ciment, spe
răm ca ideea să nu 
rămină pietrificată 
prin sertare. (I, Teo
dor).

Zîmbete... confuze
Cei doi din imagine 

sînt președintele si in
ginerul șef al coopera
tivei agricole din Cre- 
tești — Ilfov si poartă 
numele de lancu 
Geantă și Aron Si- 
mion. Nu au venit aici 
să dea o mină de aju
tor la strînsul legume
lor, ci, pur și simplu, 
au răspuns invitației 
unui reporter al zia
rului nostru de a 
se convinge că cele 
20 hectare cu tomate 
timpurii au ajuns a- 
cum intr-un stadiu 
avansat de coacere. 
Au venit, au văzut 
și... s-au convins.

Un lucru rămine 
cam neclar : ce au gă
sit amuzant în această 
situație, ineît să-i în
demne să și zîmbeas- 
că. atit de veseli cum

se' vede în imagine ? 
Sau. poate, e zimbetul 
confuz a doi oameni

care nu sint în stare să 
dea nici o explicație. 
(I. Pop).
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Se poate spune că luna pe care am 
incheiat-o a fost dominată de o serie 
de importante acțiuni și măsuri ale 
partidului nostru pentru accelerarea 
ritmului de dezvoltare a economiei 
naționale, ridicarea nivelului calita
tiv al întregii activități economice, 
in conformitate cu prevederile și 
orientările Congresului al XI-lea și 
ale Conferinței Naționale.

în acest sens, pe primul plan al 
actualității politice interne s-a si
tuat PLENARA C.C. AL P.C.R. Cu- 
vintarea rostită de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la incheierea lucrărilor 
plenarei a jalonat orientări și di
recții esențiale in care se cere ac
ționat pentru aplicarea noului me
canism economico-financiar, întări
rea autoconducerii muncitorești și 
autogestiunil economice, realizarea 
integrală a tuturor indicatorilor de 
plan, in special â producției nete si 
producției fizice. Relevind succesele 
obținute in prima jumătate a cincina
lului, secretarul general a subliniat că 
înfăptuirea imperativului economic 
actual — transformarea cantității în- 
tr-o nouă calitate — necesită o și 
mai mare preocupare din partea tu
turor colectivelor din economie pen
tru creșterea productivității muncii, 
reducerea cheltuielilor materiale ce 
producție, modernizarea producției și 
ridicarea nivelului ei calitativ. în 
acest sens, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a indicat să se acționeze 
cu precădere in direcția perfecționă
rii organizării muncii, folosirii inte
grale a potențialului productiv — 
tehnic și uman — asimilării rapide 
a cuceririlor revoluției tehnico-știin- 
țifice, întronării unui înalt spirit de 
ordine și disciplină.

Aceste probleme esențiale ale dez
voltării noastre economico-sociale 
s-au aflat și in atenția ȘEDINȚEI 
COMITETULUI POLITIC EXECU
TIV AL C.C. AL P.C.R.. desfășurată 
sub președinția tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. Dezbaterea lor a prilejuit 
stabilirea unor măsuri concrete de 
natură să determine impulsionarea 
realizării planului producției fizice 
pe acest an, recuperarea rapidă a 
restanțelor survenite la unele obiec
tive și capacități aflate in construc
ție, precum și devansarea termene
lor de dare in funcțiune a altor in
vestiții, îndeplinirea exemplară a 
sarcinilor la export.

Totodată, VIZITA DE LUCRU A TO
VARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU 
ÎN JUDEȚUL TULCEA a evidențiat 
preocuparea statornică a conduce
rii partidului pentru dezvoltarea 
armonioasă a tuturor județelor ță
rii. Cu acest prilej, secretarul 
general al partidului a examinat, 
impreună cu factorii de răspun
dere din economie, cu reprezen
tanți al organelor locale de partid 
și de stat, stadiul îndeplinirii pro
gramului de dezvoltare economico- 
socială a acestor meleaguri, proble
mele de care depind realizarea pină 
in anul 1980 a producției planificate, 
de cel puțin 10 miliarde lei. moder
nizarea structurii economice a ju
dețului. în acest cadru au fost for
mulate o seamă de recomandări — 
cu valoare generală pentru colective
le muncitorești, din întreaga țară — 
privind creșterea rapidă a pro
ductivității muncii, reducerea sub
stanțială a cheltuielilor materiale de 
producție, ridicarea nivelului tehnic 
al activității de producție, realizarea 
la timp a investițiilor și punerea in 
funcțiune a noilor capacități. O deo
sebită importanță, desigur, nu numai 
pentru județul Tulcea, ci pe planul 
general al economiei naționale, au 
indicațiile secretarului general privi
toare la dezvoltarea și transformarea 
portului Sulina intr-un port liber, 
degrevat de taXe vamal-fi scale.

în cadrul preocupărilor pentru per
fectionarea mecanismului economic 
s-a înscris și SESIUNEA MARII A- 
DUNARI NAȚIONALE, care a adop
tat Legea privind organizarea si con
ducerea unităților socialiste de stat. 
Legea pentru modificarea și comple
tarea Legii retribuirii după cantitatea 
și calitatea muncii. Astfel, se asigură 
condiții superioare pentru traducerea 
eficientă in viață a măsurilor pri
vind întărirea autoconducerii munci
torești și autogestiunii economice, 
creșterea răspunderii in producție, co
interesarea mai directă in Îmbunătă
țirea activității productive a ce

lor ce muncesc. Lucrările sesiunii 
au vădit, totodată, consecvența 
cu care partidul și statul nos
tru acționează in direcția crește
rii continue, pe baza sporirii per
manente a avuției naționale, a nive
lului de trai al tuturor oamenilor 
muncii. Laturi esențiale ale vieții oa
menilor, cum ar fi retribuția în ra
port cu calitatea și cantitatea muncii, 
participarea la beneficiile realizate, 
ocrotirea și întărirea sănătății, îți 
vor găsi o mai bună soluționare 
prin noile legi adoptate de Marea 
Adunare Națională și Îmbunătățirile 
aduse unor legi existente. Aceste 
preocupări stăruitoare ale conducerii 
partidului trebuie să constituie pen
tru fiecare cetățean un indemn și 
mal puternic spre a munci mai 
bine, a folosi mai gospodărește uti
lajele, materiile prime și materialele 
în interesul dezvoltării economiei 
naționale și al sporirii cîștigurilor 
proprii, al creșterii nivelului de trai 
al întregului popor.

Caracterul mobilizator al aplicării 
noilor indicatori economici — pro
ducția fizică și producția netă — 

este reliefat de înseși succesele re
purtate de oamenii muncii din in
dustrie in luna încheiată, in care s-a 
trecut la aplicarea noului mecanism 
economico-financiar. Zilnic, opinia 
publică a luat cunoștință de impor
tanțe realizări obținute in diverse 
domenii. Un mare număr de județe 
au raportat îndeplinirea înainte de 
termen a planului producției indus
triale pe 7 luni. Sute și sute de 
întreprinderi au realizat în a- 
ceastă perioadă veritabile recor
duri in muncă. Pe șantierele de 
construcții s-a accelerat simțitor rit
mul de lucru. Desigur, activitatea co
lectivelor de muncă in această peri
oadă a fost puternic stimulată de în
trecerea socialistă in cinstea marii 
noastre sărbători naționale — 23 Au
gust. Ziua eliberării palriei. în spiri
tul noilor noastre tradiții, aniversarea 
glorioasei insurecții naționale ar
mate. antifasciste și antiimperialiste, 
care a deschis o eră nouă in isto
ria patriei, este cinstită cu remarca
bile fapte de muncă, dovezi grăi
toare ale hotărîrii cu care oamenii 
muncii — români, maghiari, ger
mani și de alte naționalități — ac
ționează strins uniți in jurul parti
dului pentru înflorirea patriei co
mune, România socialistă.

în această lună a început să se 
desfășoare cel de-al doilea ciclu 
ailual al ADUNĂRILOR GENERALE 
ALE OAMENILOR MUNCII DIN ÎN
TREPRINDERI. Ca foruri supreme 
ale autoconducerii muncitorești, cele 
mai rodnice adunări generale des
fășurate pină acum s-au caracterizat 
prlntr-un înalt spirit de exigență, 
critic și autocritic. în analiza rezul
tatelor obținute la jumătatea anului 

-și a cincinalului, printr-o abordare 
aprofundată, o largă dezbatere de
mocratică a principalelor aspecte 
ale îmbunătățirii activității produc
tive. FTrdștel problema centrală care 
trebuie să rețină in continuare aten
ția adunărilor este modul in care se 
materializează cadrul creat prin apli
carea noului mecanism economico- 
financiar. Esențial este, desigur, <-a 
pretutindeni dezbaterile să se soldeze 
cu măsuri concrete, practice, care să 
asigure ridicarea nivelului calitativ 
al intregii activități economice.

Luna încheiată dc curînd a fost 
deosebit de rodnică și pentru lucră
torii ogoarelor, care și-au mobilizat 
intens eforturile, cu deosebire în di
recția recoltării grabnice a griului. 
S-a muncit cu hărnicie, ceea ce a 

făcut posibil ca pină acum seceri
șul să fie Încheiat intr-un șir de 
județe ale țării. în prezent, bătălia 
secerișului și-a mutat centrul de 
greutate in județele din nordul și 
centrul țării. Există întrunite toa
te premisele ca șl aici viteza de 
recoltare să fie accelerată, recupe- 
rindu-se rămînerile în urmă dato
rate timpului nefavorabil. Cheia 
succesului o constituie organizarea 
temeinică a muncii, astfel incit în
treaga dotare tehnică, inclusiv uti
lajele transferate spre zonele sece
rișului, să fie folosite la maximum, 
pe întreaga durată a zilei-lumină.

Desigur, recoltarea poate fi con
siderată încheiată numai atunci 
cind intreaga producție este depozi
tată in cele mai bune condiții, cind 
unitățile agricole și-au Îndeplinit in
tegral obligațiile privind livrarea 
cantităților de griu contractate Ia fon
dul de stat. în momentul de față 
aceasta este sarcina prioritară care 
trebuie să concentreze atenția lu
crătorilor din agricultură. Iată de ce 
este imperios necesar ca organele de 
resort, organizațiile de partid să ia 
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toate măsurile ca toate cantitățile de 
griu recoltate să fie depozitate cu 
grijă in hambare, iar cantitățile de 
griu contractate să fie livrate con
form graficelor stabilite.

Munca plină de avint închinată 
prosperității țării și-a aflat o oma
giere fierbinte in luna pe care am 
incheiat-o prin sărbătorirea împlinirii 
a 30 de ani de la înființarea primelor 
șantiere de muncă patriotică ale ti
neretului. Manifestările organizate in 
numeroase localități ale țării — la 
care au participat membri ai prime
lor formații de muncă patriotică, 
tineri brigadieri de astăzi, repre
zentanți ai organelor de partid si 
de tineret — au prilejuit evocarea 
bogatelor tradiții de muncă și luptă 
ale tineretului nostru, a importan
tei acestor șantiere pe frontul con
strucției socialiste, precum și subli
nierea îndatoririlor ce revin tinerei 
generații de astăzi de a-și închina 
energia, dirzenia, spiritul novator și 
optimismul specific vifstei operei 
de traducere in viață a orientărilor 
Congresului al XI-lea al P.C.R.

Un eveniment important pe planul 
actualității interne l-a constituit IN- 
TÎLNIREA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU CU MEMBRI 
AI CONDUCERII UNIUNII SCRII
TORILOR, secretari ai asociațiilor 
scriitorilor, directori de edituri, re
dactori șefi ai publicațiilor cultural- 
artistice. Subliniind necesitatea creă
rii unor opere cu o înaltă va
loare ideologică și artistică, care 
să imbogâțească patrimoniul cul
turii noastre, să exercite o profundă 
înriurire educativă, libertatea fiecă
rui creator de a-și alege temele și 
.modalitățile de realizațe artisti
că, secretarul general al partidu
lui a chemat scriitorii să reflecte in 
creațiile lor, mai puternic, momen
tele de seamă din istoria pa
triei, lupta mișcării revoluționare, 
muncitorești, socialiste și comu
niste, pentru eliberare socială, ma
rile schimbări și transformări re
voluționare care au avut loc in 
societatea românească sub conduce
rea partidului comunist, să participe 
mai activ la confruntările ideologice 
contemporane, să ia poziție fermă 
față de orice concepții idealiste și re
trograde, să riposteze mai energic 
aserțiunilor propagandei imperialis
te împotriva țărilor socialiste, să 
contribuie într-o măsură sporită la 
afirmarea concepției noastre despre 
lume și viață, a umanismului revo

luționar. Numai acționind astfel, oa
menii de litere și cultură din țara 
noastră vor contribui la înflorirea 
și mai puternică a literaturii șl artei 
socialiste, la accelerarea procesului 
educativ de ridicare a conștiinței 
maselor, de formare a omului nou.

Viața culturală a țării a înscris 
în această perioadă decernarea pre
miilor Academiei Republicii Socia
liste Romania pe anul 1976 celor mai 
prestigioase lucrări in domeniul 
științelor exacte, umaniste, artei și 
literaturii. Este o confirmare eloc
ventă a prețuirii de care se bucură 
in societatea noastră știința și cul
tura, o înaltă recunoaștere a activi
tății de creație concretizată in lu
crări ce slujesc progresului cunoaș
terii în diverse domenii. Prin rezo
nanțele și mesajul său. evenimentul 
se constituie implicit ca un îndemn 
adresat cercetătorilor, oamenilor 'de 
artă și cultură de a-și intensifica 
eforturile in direcția afirmării crea
ției originale, de o înaltă valoare 
științifică și artistică.

★
Și pe plan extern cronica lunii iu-

Iie a Înregistrat o multitudine de e- 
venimente de largă semnificație, 
care ilustrează prezența deosebit de 
activă și dinamică a României so
cialiste in viața internațională. O 
strălucită sinteză a acestei activități 
a oferit-o cuvântarea rostită de to
varășul Nicolae Ceaușescu la plenara 
C.C. al P.C.R., care, in spiritul hotă- 
ririlor Congresului al XI-lea și ale 
Conferinței Naționale ale partidului, 
a trasat jaloanele unei și mai susți
nute participări a țării noaste la so
luționarea, in interesul tuturor po
poarelor, a marilor probleme ale 
contemporaneității.

Așa cum au subliniat din nou cu
vin tarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, documentele plenarei, in 
centrul politicii externe a României 
se situează activitatea constantă in- 
dreptală spre DEZVOLTAREA PRIE
TENIEI ȘI SOLIDARITĂȚII CU 
TOATE ȚĂRILE SOCIALISTE, a 
conlucrării cu popoarele acestor 
țări in opera de construcție so
cialistă. Consemnăm în acest sens 
schimbul de mesaje dintre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu șl tovarășul Hua 
Kuo-fen cu prilejul primirii de că
tre președintele C.C. al P.C. Chinez, 
premierul Consiliului de Stat al R.P. 
Chineze, a delegației guvernamen
tale române, convorbirile economice 
româno-chineze de la Pekin, care 
ilustrează dorința comună de a în
tări raporturile de prietenie și cola
borare dintre popoarele și țările noas
tre. in spiritul ințelegerilor interveni
te intre conducătorii celor două par
tide și state cu prilejul recentei vizi
te efectuate de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu in R.P. Chineză. Se cuvin 
menționate pe aceeași linie schim
burile de mesaje dintre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășii Jânos 
Kădăr și Kim Ir Sen, prilejuite de 
primirea la București a vicepreșe
dintelui Consiliului de Miniștri al 
R.P. Ungare. Marjai Jdzsef, pre
ședintele părții ungare in Comisia 
mixtă guvernamentală româno-un- 
gară de colaborare economică, si, 
respectiv, a adjunctului ministrului 
afacerilor externe al R.P.D. Coreene, 
Ri Săng Ni. lucrările Comisiei mixte 
guvernamentale de colaborare eco
nomică și tehnico-științifică româno- 
cehoslovace. ca șl vizitele din și în 
țara noastră ale unor delegații de 
activiști din diferite țări socialiste — 
toate constituind expresii elocvente 
ale dezvoltării raporturilor de prie
tenie pe planuri multilaterale ale 

României cu aceste state, în inte
resul reciproc, al cauzei socialismu
lui, progresului și păcii.

Deosebit de bogată este șl agenda 
evenimentelor care oglindesc ADlN- 
UIREA RELAȚIILOR CU TARILE 
IN CURS DE DEZVOLTARE, CU 
CELELALTE STATE ALE LUMII, 
indiferent de orinduirea lor socială. 
Se impun a fi reliefate în acest sens 
vizitele efectuate în țara noastră de 
primul ministru al Republicii Popu
lare Congo, de personalități oficiale 
din Argentina, de miniștri din Alge
ria. Iran, Tailanda. Convorbirile pe 
care tovarășul Nicolae Ceaușescu 
le-a avut cu aceste personalități po
litice, precum șl cele prilejuite de 
vizita unor delegații române in Libia 
și Irak au marcat noi contribuții la 
extinderea colaborării cu țările res
pective, atît pe plan bilateral, cît șl 
pe arena internațională, pentru pro
movarea cauzei edificării unei noi 
ordini economice internaționale.

Orientarea constantă a țării noas
tre spre extinderea relațiilor politi
ce. economice și tehnico-științifice 
cu toate țările, fără deosebire de o- 

rinduire, și-a găsit reflectare, și în 
luna care a trecut, in convorbirile șe
fului statului român cu o serie de 
personalități de frunte ale vieții po
litice americane — senatorul George 
McGovern, reprezentantul perma
nent al S.U.A. la O.N.U., Andrew 
Young, cu Averell Harriman, cu de
legațiile parlamentare spaniolă și 
australiană, in lucrările Comisiei 
mixte guvernamentale de cooperare 
economică dintre România și Turcia. 
Toate acestea reprezintă elocvente 
expresii ale modului în care Româ
nia promovează principiile coexis
tenței pașnice in relațiile sale exter
ne. pe baza egalității și respectului 
reciproc.

Elocvente confirmări și-a găsit și 
in această lună preocuparea perma
nentă a partidului nostru de ÎNTĂ
RIRE A COLABORĂRII ȘI SOLI
DARITĂȚII INTERNAȚIONALISTE 
CU TOATE PARTIDELE COMU
NISTE ȘI MUNCITOREȘTI, cu parti
dele socialiste și cu alte partide și 
organizații democratice și progresiste. 
Convorbirile secretarului general al 
P.C.R., tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
cu președintele Prezidiului C.C. al 
P.C. din Japonia, tovarășul Kenji 
Miyamoto, cu care a semnat o De
clarație comună — important docu
ment consemnînd pozițiile . celor 
două partide in probleme interna
ționale de cea mai mare actualitate 
— și cu secretarul general al P.C. 
Francez, Georges Marchais, au dat 
expresie dorinței comune a partide
lor noastre de a acționa pentru a- 
dîncirea relațiilor de prietenie st so
lidaritate dintre ele. eviden Hindu-se 
totodată necesitatea întăririi solida
rității si conlucrării între toate parti
dele comuniste si muncitorești, pe 
baza principiilor egalității si respec
tării dreptului fiecărui partid de a-șl 
stabili de sine stătător linia politică, 
potrivit condițiilor concrete în care 
isi desfășoară activitatea. Tn același 
cadru se înscriu convorbirile pe care 
secretarul general al partidului nos
tru le-a avut cu președintele P.C. 
din Danemarca. Joergen Jensen, cu 
secretarul general al P.C. din Cana
da. William Kashtan. cu secretarul 
general al P.C. din Martinica. Armand 
Nicolas, cu Giancarlo Pajetta, membru 
al Direcțiunii și al Secretariatului 
P.C. Italian. La fel. întilnirile si con
vorbirile cu președintele Partidului 
Socialist de Stingă din Norvegia, cu 
delegația Consiliului Poporului din 

Republica Arabă Siriană, cu delega
ția Partidului Liberal Radical — 
Venstre din Danemarca, cu delegația 
Partidului Conservator din Marea 
Britanie. cu un reprezentant al 
Partidului Democrat Creștin din Ita
lia — toate la un loc reflectă preo
cuparea constantă a partidului nos
tru de dezvoltare a unității de ac
țiune ou cele mai diverse torte și 
formațiuni politice democratice si 
progresiste din lume.

întreaga activitate desfășurată tic 
tara noastră pe plan extern este pă
trunsă de O ÎNALTA RESPONSA
BILITATE FAȚA DE DESTINELE 
PĂCII, SECURITĂȚII SI PROGRE
SULUI TUTUROR POPOARELOR, 
în acest spirit, in cuvîntarea rostită 
la plenara C.C. al P.C.R.. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu evidenția că e- 
venimentele din ultimul timp au 
confirmat pe deplin aprecierile Con
ferinței Naționale cu privire la ten
dința de încordare ce se manifestă 
în viata internațională, la accentua
rea politicii de Împărțire a lumii in 
zone de influentă — ceea ce impune 
să se facă totul pentru a se împie- 

dlca o asemenea evoluție, pentru so
luționarea problemelor litigioase din
tre state ne calea tratativelor politi
ce. pe baza respectării independenței 
si suveranității fiecărei națiuni.

Faptul că aceste realități sint tot 
mai mult intelese pe cele mai dife
rite meridiane, că marea majoritate 
a popoarelor sint hotărite să lupte 
pentru stricta respectare a principii
lor de relații între state — singura 
bază pentru o politică de colaborare 
și pace în lume — și-a găsit ilustra
re si in desfășurarea a două impor
tante reuniuni internaționale care au 
avut loc in cursul acestei luni : Con
ferința la nivel înalt a Organizației 
Unității Africane (O.U.A.), de la 
Khartum, si reuniunea miniștrilor de 
externe ai țărilor nealiniate, de la 
Belgrad.

O serie de importante idei și con
cluzii care au pus. o dată in plus. în 
evidentă justețea aprecierilor parti
dului nostru cu privire la necesitatea 
stingerii focarelor de conflict, la re
zolvarea prin mijloace politice a liti
giilor dintre state au fost reliefate 
cu prilejul REUNIUNII LA NIVEL 
ÎNALT A ORGANIZAȚIEI UNI
TĂȚII AFRICANE. Este bine cu
noscut faptul că intensificarea con
tradicțiilor internaționale s-a ma
nifestat cu deosebită tărie în ultima 
vreme pe continentul african, care a 
devenit teatrul unor evenimente ce 
generează mari primejdii pentru in
dependenta popoarelor din această 
regiune, pentru cauza generală a 
păcii. Politica imperialistă de ames
tec si ingerințe in treburile interne 
ale statelor africane a fost si este de 
natură să ducă la ascuțirea stărilor 
conflictuale, la opunerea unor țări 
altoi-a. deschizind in acest fel calea 
intervențiilor străine si creînd 
mari pericole pentru Independen
ta statelor continentului. In ace
lași timp, ciocnirile militare antre
nează tot mai mult statele africane 
în vîrtejul cursei înarmărilor, ceea 
ce nu poate decit afecta serios efor
turile acestora îndreptate spre depă
șirea stadiului de subdezvoltare, spre 
soluționarea problemelor stringen
te ale dezvoltării economice și so
ciale. Pornind de la pericolele 
unei asemenea evoluții, șefii de 
stat și de guvern africani au evi
dențiat cu deosebită tărie imperati
vul rezolvării problemelor africane 
de către africanii înșiși, fără nici un 
amestec din afară. Ei au relevat ne
cesitatea stingerii focarelor de încor

dare existente pe continent prin 
mijloace pașnice, pe calea tratative
lor. ca unică modalitate rațională și 
viabilă de soluționare a problemelor, 
conflictelor si diferendelor dintre 
statele africane. Totodată, s-a subli
niat că rezolvarea multiplelor si 
complexelor probleme, legate in pri
mul rind de propria lor dezvoltare, 
cărora țările africane trebuie să le 
facă fată, impune in mod obiectiv în
tărirea si consolidarea continuă a 
unității si solidarității tuturor aces
tor țări.

Un alt eveniment important pe
trecut in ultima parte a lunii a fost 
CONFERINȚA DE LA BELGRAD 
A ȚĂRILOR NEALINIATE, tn ca
drul acestei reuniuni s-au fă
cut auzite și s-au confruntat o- 
pinil și puncte de vedere deosebite, 
lucru explicabil dacă se are in ve
dere faptul că din rindul acestor miș
cări fac parte țări cu orinduiri so
ciale diferite, din zone geografice 
extrem de variate, cu probleme deo
sebite legate de dezvoltarea lor eco
nomică și socială.

Pe deasupra unor opinii deosebite 
sau chiar controversate, dezbaterile 
conferinței au permis degajarea 
citorva concluzii fundamentale. Ma
joritatea covîrșitoare a participan- 
ților și-au reafirmat fidelitatea 
fată de stricta respectare a noilor 
principii de relații intre state : de
plina egalitate in drepturi, indepen
denta si suveranitatea națională, 
neamestecul in treburile interne, re
nunțarea, la forță si la amenințarea 
cu forța, avantajul reciproc. Cu deo
sebită putere s-au făcut auzite nu
meroase voci împotriva practicii in
gerințelor. a politicii imperialiste 
in general, de forță si dominație, și. 
in acest cadru, de subminare si de de
formare a sensului și esenței mișcă
rii de nealiniere. Prin lucrările sale, 
prin documentele adoptate, confe
rința a evidențiat voința și hotărirea 
mișcării nealiniatilor de a se opune 
politicii de sfere și influență, și, In 
general, politicii de bloc, de a acțio
na pentru adincirea si consolidarea 
procesului de destindere, pentru so
luționarea pe cale pașnică a diferen
delor dintre state, pentru realizarea 
dezarmării, pentru făurirea unei noi 
ordini economice Internationale. In 
acest context, participantii la confe
rință au subliniat necesitatea solida
rității țărilor nealiniate, a depășirii 
divergențelor, de aceasta depinzind 
insăși forța de acțiune a mișcării, 
Creșterea influenței sale in lume.

Evoluțiile din Orientul Mijlociu, 
regiune in care s-a înregistrat in 
acest răstimp o susținută activitate 
diplomatică. în cadrul căreia s-a de
tașat intilftirea tripartită egipteano- 
israeliano-americană. desfășurată in 
apropierea capitalei britanice, pun 
din nou in lumină necesitatea desfă
șurării unui dialog aprofundat si 
constructiv între părțile aflate in con
flict. Pronuntindu-.se pentru soluțio
narea politică a crizei din Orientul 
Mijlociu, țara noastră a subliniat și 
subliniază că o reglementare justă 
si durabilă poate fi realizată numai 
prin retragerea Israelului din teri
toriile arabe ocupate in urma răz
boiului din 1967. recunoașterea drep
turilor legitime ale poporului pa
lestinian, inclusiv dreptul de a-șl 
făuri un stat propriu si independent, 
asigurarea independentei si suvera
nității tuturor statelor din zonă, 
crearea condițiilor ca ele să trăiască 
în pace si bună vecinătate. O soluție 
globală, o rezolvare politică de an
samblu. în conformitate cu aceste 
principii, reclamă, firește, participa
rea tuturor părților interesate, inclu
siv a reprezentanților autorizați al 
poporului palestinian, un rol impor
tant fiind chemată, totodată, să joa
ce. in această direcție. Organizația 
Națiunilor Unite.

★
Reprezintă, desigur, un motiv de 

vie satisfacție faptul că în marile 
probleme ale actualității rezolvările 
spre care tind să se cristalizeze con
sensuri coincid, in linii generale, cu 
soluțiile pentru care militează prin 
intreaga sa politică România socia
listă. politică ce corespunde atât in
tereselor poporului român, cit și as
pirațiilor tuturor popoarelor spre in
dependentă. securitate si pace.

P. DOBRESCU 
B. RADU

(Urmare din pag. I) 
devine o vorbă goală. Li
bertatea de a nega valori ? 
De a respinge la „coșul de 
gunoi" al istoriei umanis
mul ce străbate ca un fir 
roșu intreaga creație a lu
mii ? Dar cine oare, ce 
minte sănătoasă poate în
țelege o asemenea „liber
tate" altfel decit ca un rău 
dureros, inuman, un aten
tat la viata spirituală a 
unei colectivități ? Dar 
orbirea obscurantistă, furia 
denigratoare pot merge 
foarte departe. Sint vîn- 
turate asemenea concepții 
reacționare in numele 
unei teribile dorințe de a 
întoarce lumea îndărăt, în 
tenebre.

Purtătorii unor asemenea 
gindiri deviate se simt 
probabil „încorsetați" de 
veacul nostru care a cu
noscut și cunoaște, pe lin
gă atîtea mari drame, mari 
și incontestabile biruințe 
ale omului in gindire. in 
știință, în viața socială, 
însă lumea nu se întoarce 
îndărăt 1

Ceea ce nu înseamnă că 
putem ignora teoriile și 
concepțiile despre libertate, 
ideile privitoare la așa- 
zisa „abstragere din con
tingent" socotită a fi. chi
purile, insăși condiția li
bertății de creație. Cu 
alte cuvinte, cine-și pro
pune să sprijine omul 
in nobilul său efort de 
înaintare, de progres. și 
cine consideră că-și „trage 
geniul din popor" — pro
prietarul pină la urmă al 
tuturor resurselor și valo
rilor — un asemenea om, 
creator, artist și-ar pierde. 

după teoria „abstragerii", 
libertatea de creație 1 în- 
tr-unele din asemenea 
teorii, însă. observăm 
ușor că nu orice opțiune, 
nu orice implicare duce la 
„pierderea" libertății de 
creație, ci numai opțiunea 
pentru socialism, pentru 
valorile de care are nevoie 
omul de astăzi spre a-și 
perfecționa însăși natura 
lui umană. Așadar, este 
vorba de teorii in care se 
reflectă poziții net reacțio
nare, expresii ale anti
umanismului contemporan. 
Teoria „neangajării", a 
„neimplicării" ori „abstra
gerii" merge, cum se vede, 
mină în mână cu practica 
negării valorilor și reali
zărilor socialiste, a pozi
țiilor care situează creato
rul de partea poporului 
său, de partea oamenilor 
și a societății noi pe care 
o construiesc.

E bine, e necesar deci 
să discutăm despre speci
ficul valorilor noastre so
cialiste, destinate omului 
pentru care sint create cu 
o libertate, într-adevăr, 
nelimitată, fără nici un fel 
de îngrădiri.

De altfel, prețuirea va
lorilor, ridicată azi la noi 
la rangul politicii de stat, 
continuă la un nivel su
perior o concepție a po
porului român pe care și 
istoria lui o explică.

Istoria noastră, marcată 
atit de puternic de vitre
gia destinului, se caracteri
zează printr-un nucleu al 
permanentelor. Un prim 
fapt ni se impune cu o in
discutabilă evidentă, și anu
me : destinul românilor s-a 
conturat in timpul unei e

xistențe milenare in vatra 
proprie. Nu este întîm- 
plător, de aceea, că va
lurile vremii au trecut, 
că năvălitorii s-au mistuit 
in pulberea timpurilor, că 
armele lor distrugătoare 
s-au întors împotriva lor 
ca un bumerang, dar 
poporul român a rezis
tat cu forța unui erou mito-

A fi liber să slujești, 
prin tot ceea ce creezi, 

omul și omenia
logic, între fruntariile stră
moșești. N-am anexat nici
odată teritorii străjne, n-am 
purtat războaie de subjuga
re, ne-am mulțumit tot
deauna cu ceea ce ne a- 
parține prin dreptul natu
rii și al istoriei. Și, cu cre
dința nestrămutată in 
drepturile noastre legi
time, ne-am apărat, cu o 
îndîrjire fără seamăn, va
tra strămoșească, dovedind 
tuturor că „iubirea de mo
șie e un zid" peste care 
nu se poate trece.

Valorile statornice ale e- 
xistenței noastre sint. prin 
urmare, valorile statornice 
ale spiritualității noastre, 

în timp ce în alte literaturi 

se exaltă originalitatea bi
zară consumindu-se decenii 
întregi cu experimente ste
rile. spiritualitatea noastră 
își anexează acele înnoiri 
efectiv fertile care se alto
iesc pe trunchiul, viguros al 
matricei verificate de vre
me. întemeiată ne va
lori morale stabile. in 
care idealurile de justiție.

adevăr, bine și frumos s-au 
constituit intr-un fascicul 
de entități perene, perfect 
solidare, cultura română se 
mindrește a nu fi generat 
produse nocive pe care is
toria să le renege in bloc, 
așa cum s-a întimplat, din 
nefericire. în alte culturi. 
Evident, vremea a putut 
produce și la noi unele 
scrieri caduce, dar o lite
ratură care să exalte vio
lența, crimele, faptul abo
minabil, abject, dușmănia 
sau ura de rasă, mitul sîn- 
gelui. o asemenea literatu
ră este incompatibilă cu 
firea și caracterul sufletu
lui românesc, cu valorile u- 
manismului socialist, sub 

razele căruia cresc oamenii 
de azi, drepți, curați, fără 
angoasele ori îndoielile ne
guroase care subjugă Vn 
zilele noastre multe sufle
te și minți rătăcite dintr-o 
societate de consum, unde 
se petrec fenomene de cri
ză pustiitoare a valorilor.

Ocupindu-se de ideea de 
frumos in concepția po

porului, Nicolae Iorga face 
o observație pătrunză
toare : „Căci în tot ceea 
ce face omul din popor la 
noi este totdeauna grija a- 
ceasta de a vedea dacă este 
frumos, ori nu este fru
mos. Sînt lucruri pe 
care nu le împiedică nici 
o lege, pe care nu le in
terzice nici un regulament, 
care nu pot atrage nici o 
pedeapsă, pentru care con
știința publică n-ar găsi 
nici o condamnare, și cu 
toate acestea lucrurile care 
sînt astfel îngăduite nu se 
fac. Nu se fac pentru ce ? 
Pentru că nu sint frumoa
se". Iată ce fel de valori 
preia astăzi epoca noastră 

socialistă de la trecut, po- 
trivindu-le în coroana vir
tuților umaniste și creații
lor ce încunună fruntea 
timpului nostru. Avem ne
voie de astfel de valori ? 
Desigur.

Considerăm că una din 
explicația stabilității noas
tre creatoare stă in legătu
ra permanentă a culturii 
cu poporul, cu creația lui, 
care a protejat pe crea
torii veritabili de ava
tarurile individualismului 
exacerbat. de reflexele 
egotiste, de solitudinea ste
rilă. aiienantă. De la popor, 
din mentalitatea tonică a 
poporului a învățat creato
rul modern să distingă in
tre etern și efemer, intre 
caracteristic și intimplător, 
între durabil și șubred.

Dintr-o asemenea expe
riență. în sine edificatoare, 
creatorii actuali, solidari cu 
intreaga simțire și gindire 
românească de astăzi — 
gindire intemeiată pe înal
tele valori durabile ale 
umanismului socialist, pe 
concepția materialist-dia- 
lecticâ șl istorică despre 
lume și viață — se cuvine 
a-și revendica cu folos 
substanța propriilor opere. 
Izvorul de apă vie. pururea 
reîntineritor, al vieții noas
tre eroice, de ieri și de as
tăzi, constituie sursa vitali
tății și durabilității crea
ției majore. Stăpini pe 
meșteșugul lor pe care tre
buie să și-t perfecționeze 
neîncetat, în raport cu ni
velul contemporan al artei 
umaniste in lume, fiind sub 
acest aspect \ „competitivi" 
cu marii creatori de pretu
tindeni, scriitorii și artiștii 
noștri au înainte de orice 
obligația, în egală măsură 

profesională și morală, ci
vică și patriotică, de a se 
integra, cu toată ființa și 
talentul lor in vremurile 
pe care le trăiesc, de a-și 
asuma epoca, de a o imor
taliza in destinul persona
jelor exponențiale, in cărți 
care să dăinuie și să stră
bată veacurile. Desigur,. ei 
sint pe deplin conștienți de 
înalta răspundere de a crea 
în spiritul comandamente
lor majore ale creației, ar
tei și culturii de azi. artă 
prin care dorim să con
tribuim la construcția omu
lui nou, stăpin pe destinul 
său, pe viitor. Un aseme
nea om. stăpinul propriu
lui destin, este omul descă
tușat de servituti, de cro
nica nesiguranță, de neagra 
instabilitate a lipsei de va
lori. El se construiește pe 
arhitectura valorilor socia
liste, cu raze puternice, lu- 
minind viitorul. Construc
țiile monumentale, hidro
centralele, giganții indus
triei și palatele culturii 
vor Infringe cu siguranță 
timpul. Dar cei care le con
struiesc, cu avint sublim și 
cu sacrificii, totdeauna cu 
eroism, ca alți meșteri Ma- 
nole, nu merită, mai ales 
ei, destinul nemuririi prin 
artă 1 Pentru acești oa
meni se creează astăzi la 
noi. într-o deplină liber
tate. într-un climat deschis, 
novator, prin care circulă 
fertil germenii noului.

Acesta este conținutul a- 
devăratei libertăți de crea
ție. expresie a drepturilor 
și libertăților socialismului, 
ale societății care pune în 
centrul preocupărilor sale 
omul, ridicarea lui necon
tenită.

Turneul Ansamblului 
de cîntece și dansuri 

din India

Consiliul Culturii șl Educației 
Socialiste, Agenția românâ de 
impresariat artistic organizează 
spectacolele extraordinare ale 
Ansamblului de cîntece și dan
suri din India. Spectacolele vor 
avea loc, succesiv, in zilele de 
6, 7, 8, 9, 10, 11 august la 
Mamaia, Eforie Sud, Techir- 
ghlol, Mangoiia, Costinești, 
Neptun, La Focșani, ansamblul

va evolua la 12 august, Iar la 
Buzău la 13 august. La Bucu
rești, ansamblul va prezenta la 
15 august, ora 20, un specta
col la Opera Română.

Biletele pentru spectacolul 
din București se vînd la casa 
A.R.I.A., Calea Victoriei 68—70, 
telefon 13 53 75. in celelalte lo
calități biletele se pot procura 
la agențiile teatrale.

• BUZĂU. Ansamblul folclo
ric „Siriul" și orchestra de ca
meră „Ateneu" ale Casei muni
cipale de cultură din Buzău au 
efectuat, recent, un turneu in 
R. S. Cehoslovacă, susținind 10 
spectacole intr-o serie de locali
tăți din Slovacia și Moravia. Or
chestra de cameră a participat 
cu acest prilej și la „Festivalul 
național al florilor" din stațiu
nea Luhacovice. (Mihai Bâzu). 
• MARAMUREȘ. Ansamblul 
folcloric „Flori de mină" al Ca
sei de cultură din Cavnic, jude
țul Maramureș, a plecat spre 
Franța unde, in perioada 4—30 

august, va susține 25 de specta
cole in cadrul tradiționalelor 
festivaluri folclorice organizate 
in sudul țării de către consiliile 
municipale, printre care și cel 
de la Montpellier. Artiștii ama
tori maramureșeni — de profe
sie mineri, mecanici, electricieni, 
lăcătuși de la exploatarea minieră 
din Cavnic — vor prezenta in 
fața spectatorilor francezi neste
mate ale cintecului și jocului 
din mai multe zone folclorice 
ale țârii. (Gheorghe Susa). 
• PRAHOVA. La Slănic Pra
hova, intr-una din sălile vechii 
saline s-a deschis, zilele trecute,

Muzeul sării. Sînt expuse obiec
te, unelte de lucru, documente 
ale vremii care vorbesc despre 
viața și munca grea a maglați- 
lor și ciocănașilor ; în contrast 
sint prezentate fotografii, grafi
ce, panouri ilustrative care ates
tă nivelul de trai și condițiile 
superioare in care trăiesc astăzi 
minerii salinei. (Constantin Că
prarul. • OLT. Din inițiativa 
secției de propagandă a Comite
tului județean Olt al P.C.R., in 
numeroase localități ale județu
lui, in cadrul Festivalului națio
nal „Cîntarea României", s-au 
organizat felurite manifestări

de masă. Astfel. în pădu
rea Cotenița au avut loc,,Sărbă
toarea griului" și „Tirgul fete
lor" — tradițională sărbătoare 
aflată la cea de-a 10-a ediție. 
Au participat locuitori ai comu
nelor Mărunței, Coteana, Vilce- 
le, Izvoarele și Brebeni. După 
parada portului popular au ur
cat pe scenă formațiile artistice, 
tarafurile si soliștii vocali. A fost 
apoi aleasă „cea mai harnică co
operatoare". La Izbiceni s-au in-

tilnit la sărbătoarea griului for
mațiile artistice ale căminelor 
culturale din Tia Mare. Izbiceni 
și Giuvărăști. Asemenea mani
festări au loc in continuare și în 
alte localități, intre care Vergu- 
leasa, Bucinișu. Valea Mare, 
Stoicănești și altele. (Emilian 
Rouă). • IAȘI. Intre noutățile 
Editurii „Junimea" din Iași se 
numără volumul de sinteze cri
tice „Ares și Etos" de Daniel 
Dimitriu, redactor la revista

„Convorbiri literare", precum și 
volumul „Perspective critice" de 
Al. Călinescu de la Universitatea 
„Al. I. Cuza". Pentru a 7-a oară, 
Conservatorul „George Enescu" 
din Iași susține la Piatra Neamț 
acțiunea cultural-muzicală „Va
canțele muzicale", concepută ca 
o formă a practicii unora dintre 
studenții conservatoarelor din 
Iași, București și Cluj-Napoca. 

\ (Manole Corcaci). • TULCEA.
în foaierul Casei de cultură a 
sindicatelor s-a deschis expozi
ția de pictură și sculptură în 
lemn a artiștilor plastiqi din 
municipiu și județ. Printre ex

pozanți : țăranca cooperatoare 
Caramarin Vasilica din Niculi- 
țel, Ștefan Stigmei din Sari- 
chioi, Ștefan Cărăuță, muncitor 
din Tulcea. în sălile Muzeului 
de arheologie s-a deschis o ex
poziție de artă populară și arti
zanat tulcean. Ambele manifes
tări sînt înscrise in cea de-a 
doua ediție a Festivalului națio
nal „Cintarea României" (E. Mi- 
hăilescu). • TIMIȘ. Peste 1700 
pionieri șl școlari din județul 
Timiș, cărora li s-au alăturat 
alți 500 de colegi de-ai lor din 
județul Sibiu, care iși petrec va

canța în taberele de la Bogda, 
Poeni-Sat și Poeni Strimbu, au 
participat 'a numeroase activi
tăți cultural-educative grupate 
în ciclurile „învățăm, trăim și 
muncim in chip comunist", 
„Sjntem aici de peste 2000 de 
ani", „Sîntem nepoți de daci și 
de romani", „Slăvim eroii nea
mului" etc. (Cezar Ioana). 
• SATU MARE. A apărut un 
nou număr al „Agendei muncii 
de propagandă și politico-educa
tive de masă", editată de secția 
de propagandă a Comitetului 
județean de partid Satu Mare. 
(Oclav Grumeza).
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Ieri s-a deschis în Capitală

Tîrgul de mostre 
de bunuri de consum

La Complexul expozițional din 
Piața Scinteii a avut loc. marți, des
chiderea celei de-a 9-a ediții a Tir- 
gului de mostre de bunuri de con
sum, importantă manifestare econo
mică menită să înfățișeze realizările 
oamenilor muncii din industrie și 
comerț în transpunerea în viată a 
hotărîrilor Congresului al XI-lea și 
Conferinței Naționale ale partidu
lui. a indicațiilor secretarului gene
ral al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceausescu, privind perfectionarea 
continuă a producției si desfacerii 
bunurilor de consum către populație.

La festivitatea de deschidere a 
tîrgului au participat tovarășii Virgil 
Cazacu. Ion Dincă, Janos Fazekas, 
Ion Ioniță. Gheorghe Oprea. Ion 
Pâțan. Miu Dobrescu. Angelo Micu- 
lescu. viceprim-ministru al guvernu
lui. ministrul agriculturii si industriei 
alimentare, miniștri, reprezentanți 
ai unor instituții si organizații eco
nomice, centrale industriale. între
prinderi producătoare de bunuri de 
larg consum și întreprinderi de co
merț exterior, specialiști din indus
trie. comerț si cooperație, numeroși 
oameni ai muncii.

în cuvîntul de deschidere, tovară
șul Janos Fazekas. membru al Comi
tetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R.. viceprim-ministru al guver
nului. ministrul comerțului interior, 
a subliniat că ediția din acest an a

tîrgului pune în evidență realizările 
bune obținute în aprovizionarea popu
lației, consecință directă a succeselor 
dobîndite de oamenii muncii din țara 
noastră, fără deosebire de naționa
litate. în dezvoltarea, la cote mereu 
mai inalte. a potențialului economic 
al tării. în industrializarea socialistă, 
creșterea producției agricole, extin
derea si modernizarea tuturor ramu
rilor economiei naționale. S-a arătat 
că industria noastră socialistă pro
duce acum peste 300 000 de articole 
de larg consum care satisfac din ce 
în ce mai bine cerințele si exigen
tele în creștere ale consumatorilor 
din tară si de peste hotare.

Cele 21 de pavilioane, sutele de 
standuri cu produse reorezentînd 
efortul producătorilor de bunuri de 
consum de a pune în valoare resur
sele de materii prime de care dispu
nem. fantezia creatorilor, experiența 
colectivelor de oameni ai muncii din 
întreprinderile cu acest profil, au in- 
tîmpinat. ieri, primii oaspeți. Sint 
prezentate publicului, spre a-și spu
ne părerea, o mare varietate de pro
duse. majoritatea noi. de la cele mai 
mărunte obiecte de uz casnic pină 
la mobilă sau alte mărfuri de folo
sință îndelungată, cu cele mai felu
rite destinații si întrebuințări. Cum
părătorul — beneficiarul de fapt al 
celor aproximativ 170 000 de expo

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

Campionatele europene de tenis rezervate amatorilor
> vreme incertă, marți au în

ceput la Brașov întrecerile campio
natelor europene de tenis rezervate 
amatorilor. In primul tur al probei 
de simplu masculin Dumitru Hără- 
dău l-a invins cu 6—1, 6—1 pe bulga
rul Petrov. Cehoslovacul Slozil a 
ciștigat cu 7—5. 3—6, 6—3 in fata 
iugoslavului Savici, iar Drzymalski 
(Polonia) a reușit să-l Învingă cu 
6—1. 7—5 pe Baranyi (Ungaria). Alte 
rezultate mai importante : Almăjan 
(România) — M. Pampulov (Bulga

ria) 6—3. 6—1 ; Meres (Polonia) — 
Machan (Ungaria) 6—1, 1—6, 6—4 ;
Borisov (U.R.S.S.) — Gavini (Fran
ța) 6—3, 3—6, 6—2 ; feminin : Regina 
Marsikova (Cehoslovacia) — Nemetz 
(Ungaria) 6—1. 6—3 ; Cimîreva
(U.R.S.S.) — Fridenzi (Ungaria)
6—2. 6—0 ; Mariana Simionescu
(România) — Helena Wimmer (Aus
tria) 7—-5, 6—1 ; Florența Mihai
(România) — Steimmeger (R.F. Ger
mania) 6—1. 6—2. întrecerile conti
nuă astăzi.

nate — este așteptat de organizatorii 
tîrgului nu numai pentru a vedea 
produsele expuse, ci în primul rind 
pentru a-și exprima opinia despre 
ele. despre utilitatea si oportunitatea 
lor. gradul de funcționalitate, linia 
modernă, prețul si alte importante 
componente care trebuie luate in 
calcul de către cei care produc și 
comercializează bunuri de consum, 
în contextul preocupărilor pentru 
aplicarea în fapt a obiectivelor puse 
în tata tuturor oamenilor muncii de 
ridicare a eficientei întregii activi
tăți economice, cunoașterea cit mai 
exactă a ceea ce dorește publicul, 
orientarea si dimensionarea produc
ției in funcție de aceasta este o ce
rință de prim ordin. în acest scop, 
organizatorii tîrgului au luat toate 
măsurile pentru ca părerile, propu
nerile și sugestiile vizitatorilor tîr
gului, ale membrilor consiliilor jude
țene ale reprezentanților consumato
rilor — consemnate prin toate mij
loacele : registrele de impresii aie 
pavilioanelor, buletinele de sondai, 
dialogul viu cu cetățenii in cadrul 
diferitelor manifestări ce vor avea 
loc pe toată durata tîrgului — să fie 
cit mai rapid preluate de specia
liști, astfel incit ele să stea la baza 
formulării cererii pe care întreprin
derile comerciale o adresează pro
ducătorilor. in vederea acoperirii cu 
contracte a unui tonei de marfă de 
peste 200 miliarde lei.

O vizită prin pavilioanele tîrgului 
creează certitudinea că producătorii 
din tara noastră dispun de condițiile 
materiale necesare pentru satisface
rea cit mai deplină a cerințelor de 
aprovizionare a populației cu întrea
ga varietate de mărfuri de care are 
nevoie, la un nivel calitativ superior, 
așa cum o impun sarcinile exprese 
cuprinse in programul privind pro
ducția și desfacerea bunurilor de 
consum, așa cum s-a subliniat încă 
o dată în cuvintarea ne care secre
tarul general al partidului a rostit-o 
la recenta consfătuire ne tară a oa
menilor muncii din comerț si din 
turism.

Rodlca ȘERBAN

(Urmare din pag. I)

lucrările sesiunii Comisiei mixte guvernamentale 
de colaborare economică și tehnică româno-benineză

Marți au început lucrările primei 
sesiuni a Comisiei mixte guverna
mentale de colaborare economică si 
tehnică româno-benineză. sub pre
ședinția ministrului afacerilor ex
terne al României. Stefan Andrei, 
si a ministrului afacerilor externe si 
cooperării al Republicii Populare 
Benin. Michel Alladaye.

în cadrul lucrărilor s-a analizat 
stadiul relațiilor dintre Republica 
Socialistă România și Republica 
Populară Benin, examinîndu-se. tot
odată. noi căi si mijloace concrete 
pentru extinderea cooperării și con
lucrării pe multiple planuri dintre 
cele două țări, spre binele popoarelor 
român și beninez.

La lucrări iau parte tovarășii Con
stantin Nită. ministru secretar de 
stat la Ministerul Comerțului Ex
terior și Cooperării Economice In
ternaționale. Cornel Pacoste, adjunct 
al ministrului afacerilor externe, si

Octavian Cărare, ambasadorul Româ
niei în Republica Populară Benin.

Participă, de asemenea. Guy Mory 
Boukary, ambasadorul Republicii 
Populare Benin în tara noastră.

★

Ministrul afacerilor externe și co
operării al Republicii Populare Be
nin, Michel Alladaye, care face o vi
zită oficială în țara noastră, a avut, 
în cursul zilei de marți, întrevederi 
cu Ion Avram, ministrul industriei 
construcțiilor de mașini, și Dumitru 
Popa, ministru secretar de stat la 
Ministerul Industriei Chimice.

Cu acest prilej au fost discutate 
aspecte referitoare la lărgirea și di
versificarea cooperării economice în 
domenii de interes reciproc, precum 
și a schimburilor comerciale.

Au participat Octavian Cărare, am
basadorul României în R.P. Benin, 
și Guy Mory Boukary, ambasadorul 
R.P. Benin în tara noastră.

Recepție cu prilejul Zilei naționale 
a Confederației Elvețiene

Cu prilejul Zilei naționale a Con
federației Elvețiene, ambasadorul 
acestei țări la București, Pierre- 
Henri Thevenaz. a oferit, marți sea
ra. o recepție.

Au participat Ion Pățan. viceprim- 
ministru al guvernului, ministrul 
aprovizionării tehnico-materiaie și 
controlului gospodăririi fondurilor 
fixe. Nicolae Nicolaescu. ministrul 
sănătății. Ilie Rădulescu. ministru 
secretar de stat la Ministerul Afa

cerilor externe. Dumitru Bolan, mi
nistru secretar de stat la Ministerul 
Comerțului Exterior și Cooperării 
Economice Internationale, Tamara 
Dobrin. vicepreședinte al Consiliului 
Culturii și Educației Socialiste, re
prezentanți ai unor instituții centra
le. oameni de cultură si artă, ofițeri 
superiori, ziariști.

Au luat parte șefi de misiuni di
plomatice acreditați in tara noastră, 
alti membri ai corpului diplomatic.

U. R. S. S.

550 milioane de pasageri 
pe liniile aeriene

Liniile aeriene so-, 
vietice totalizează o 
lungime de 900 000 de 
kilometri. Anul trecut, 
numărul pasagerilor 
care au călătorit pe 
aceste linii a depășit, 
pentru prima oară, 100 
de milioane : în ac
tualul cincinal numă
rul lor urmează să 
crească la 550 de mi
lioane.

Accentul este pus, 
îndeosebi, pe extinde
rea liniilor de trans
port spre regiunile În
depărtate. Numai in 
acest an vor fi inau
gurate 50 de noi ase
menea linii. O aten
ție deosebită se acor
dă modernizării par
cului de avioane. O 
serie de tipuri de apa
rate de zbor, aflate

de multi ani In ex
ploatare, cum sint TU- 
104, 11-18 și altele, vor 
fi retrase din circu
lație și înlocuite.

în interesul perfec
ționării transportului 
aerian, avioanele vor 
fi echipate într-o mă
sură crescindă cu sis
teme automate de ate
rizare. Se va asigura, 
astfel, și un grad sporit 
de siguranță, indife
rent de condițiile me
teorologice, in primul 
rind In centrele cu cir
culație aeriană densă. 
Pentru a ne ■ face o 
imagine despre ceea 
ce reprezintă această 
densitate e suficient 
să arătăm că in peri
oadele de virf spațiul 
aerian din zona capi
talei sovietice este

„împînzit" de nu mai 
puțin de 1500 de 
avioane.

Pe lingă moderni
zarea parcului avia
tic, o deosebită atentie 
este acordată extin
derii aeroporturilor. In 
cursul ultimului plan 
cincinal au fost con
struite 70 de complexe 
aeroportuare, care de
servesc in medie 40 
milioane de pasageri 
pe an. In prezent con
tinuă lucrările de ex
tindere a aeroportului 
Moscova — Șeremetie- 
vo (20 milioane de 
pasageri anual), în 
timp ce alte aerogări 
își vor deschide în 
curind porțile la Ka
liningrad, Uralsk etc.

C. VARVARA

R. S. F. IUGOSLAVIA

Un nou complex metalurgico-minier

Important este să termini cursa 
DAR PE CE LOC?

însemnări pe marginea comportării automobiliștilor noștri în 
„Raliul Dunării"

Unul din punctele de virf ale se
zonului competițlonal automobilis
tic din acest an l-a constituit, la 
sfirșitul săptăminii trecute, „Raliul 
Dunării", organizat de forul nostru 
de specialitate, cu sprijinul direct 
al organelor locale. După cum 
subliniau concurentii. ca șl re
prezentanții Federației internațio
nale de automobilism prezenți la 
raliu, succesul tradiționalei compe
tiții a fost reliefat prin marele nu
măr de participanți (132 de echipaje 
— aproape jumătate de peste ho
tare — din 14 țări)., valoarea recu
noscută a multora dintre automobi- 
liști, varietatea mărcilor de mașini, 
calitatea traseului și dificultatea 
probelor speciale — cele mai spec
taculoase și care aveau să stabi
lească pină la urmă ordinea în cla
samentele generale fiind amplasate 
in zona Transfăgărășanului și a 
munților Semenic.

Sint de apreciat, în asemenea 
condiții severe de concurs, rezulta
tele fruntașilor cursei, comportarea 
in ansamblu a celor 44 echipaje 
care au încheiat competiția. Dintre 
automobiliștii noștri, in lupta direc
tă cu colegii lor de club sau de 
echipă națională s-au distins Ilie 
Olteanu—Ovidiu Scobal, Mircea 111- 
oaia—Paul Geantă, frații Martin și 
Iosif Santa, deși in clasamentul ge
neral pozițiile lor nu-s prea .înalte 
(cel mai bun: locul 12). De sub
liniat este și faptul că unele mașini 
„Dacia 1 300“ (ne referim la cele 
bine pregătite și judicios solicitate 
in cursă de piloții respectivi) și-au 
dovedit competitivitatea sportivă.

Ediția din acest an a „Raliului 
Dunării" a arătat că automobiliștii 
noștri fruntași nu se situează 
încă (așa cum am dori și ar fi po
sibil) dacă nu tn prim-plan, ori
cum mai onorabil in disputele difi
cile. Eforturile depuse de federația

de specialitate, strădaniile și uneori 
sacrificiile materiale ale multor au- 
tomobiliști nu au și nici nu vor avea 
efectul scontat dacă întreprinderile 
și instituțiile legate nemijlocit de 
producerea automobilelor și a acce
soriilor respective nu vor sprijini 
acest sport tehnico-aplicativ, practi
cabil și îndrăgit de foarte mulți ti
neri. Discuții și promisiuni se fac 
de mai multă vreme. Deocamdată 
s-a reușit cite ceva pe linia extin
derii automobilismului, prin înfiin
țarea de noi secții sportive specia
lizate. S-au obținut și citeva rezul
tate în clasamentele pe clase. Este, 
totuși, puțin.

în automobilism, în raliuri mal 
ales, Încheierea cursei este un fapt 
meritoriu, in special atunci cind e 
vorba de echipaje cu experiență 
mică. Echipajele fruntașe — che
mate să susțină prestigiul sportului 
românesc — nu-și pot limita pre
tențiile doar la atît. Nimeni nu cere 
mașinilor noastre „Dacia" (cu mo
tor de putere medie) să-și măsoa
re forțele cu automobile mult mai 
puternice. Cind însă (ca acum, in 
„Raliul Dunării") sint întrecute in 
probe speciale chiar de către ci
lindree mai mici, insuccesul nu mai 
poate fi pus exlusiv pe seama 
factorilor tehnici. Or. specialiștii fe
derației se limitează să constate 
mereu că ratarea unor rezultate 
mai bune, deseori chiar abandonu
rile, se datorează în primul rind unor 
erori de pilotaj, temperamentului 
prea tumultuos al piloților, care 
solicită in exces motorul mașinii, iși 
asumă riscuri care-i depășesc.

Pornind de la comportarea auto
mobiliștilor noștri in recentul raliu 
internațional, așteptăm un cuvint 
mai ferm — și măsuri mai eficiente 
— din partea federației.

Ion DUM1TR1U

ÎN CÎTEVA
• La Ploiești se dă astăzi startul 

in cea de-a 22-a ediție a tradiționa
lei v competiții internaționale cicliste 
„Cuipg Voința", la care, alături de cei 
mai buni rutieri români, in frunte 
cu Mircea Romașcanu și Vasile Teo
dor, participă cicliști de valoare din 
Cehoslovacia, Polonia și Ungaria. 
Prima etapă se va disputa pe traseul 
Ploiești —•, Stoenești — Doinești — 
Pucioasa 1— Posada — Comarnic — 
Băicoi — Ploiești (160 km).

• Marti. în Capitală a avut loc 
meciul international de fotbal dintre 
echipele Steaua și Carl Zeiss Jena 
(R. D. Germană). Fotbaliștii bucu-

RÎNDURI
reșteni au obtinut victoria cu scorul 
de 2—1 (1— 0).

• Turneul international de rugbi 
de la Harkov a programat alte me
ciuri. Selecționata de tineret a Româ
niei a invins cu scorul de 28—0 
(18—0) echipa similară a Cehoslova
ciei.

• La Baguio (Filiplne) a continuat 
meciul pentru titlul mondial de șah 
dintre campionul lumii Anatoli Kar
pov și șalangerul său Viktor Korci- 
noi. Cea de-a 7-a partidă a acestui 
meci a fost întreruptă la mutarea a 
42-a. Toate cele 6 partide disputate 
pină in prezent s-au incheiat remiză.

niere Rovinari—Jilț, atenția 
ne este reținută, din pri
mele cline, de genericul 
unei foi volante: „Să 
imprimăm muncii noastre o 
nouă calitate „După cum 
observați, ne explică tova
rășul Gheorghe Trif. secre
tarul comitetului de partid, 
este un adevărat ziar dedi
cat explicării măsurilor si 
sarcinilor ce ne revin pen
tru fundamentarea întregii 
activități pe baza noului 
mecanism economico-finan- 
ciar. Titlul nu este intim- 
plător : considerăm că par
curgem un moment hotări- 
tor pentru trecerea la o 
nouă calitate, incepind 
in primul rind cu mun
ca de partid. Pentru că 
numai reușind să ridicăm 
rolul de conducător politic 
al organizațiilor de partid, 
să asigurăm afirmarea lor 
crescindă in viata colecti
velor de muncă, reușim să 
soluționăm in condiții opti
me sarcinile deosebit de 
complexe ce stau in fata 
acestei puternice platforme 
industriale.

Așa cum am constatat în 
cursul investigației noastre 
în. citeva unități miniere, 
organele și organizațiile de 
partid de la Rovinari. Jilț 
și Motru au trecut, cu 
sprijinul nemijlocit al 
biroului comitetului jude
țean de partid, la acțiuni 
ferme pentru îmbunătăți
rea intregii activități orga
nizatorice și politico-edu
cative. Ele imbracă forme 
diversificate, sint anco
rate activ in realitate, cu 
apeluri directe la conștiin
ța oamenilor — incepind 
cu munca politică de la 
om la om și continuînd cu 
largul evantai de forme si 
mijloace ale propagandei 
vizuale.

La cariera Girla, bună
oară, un panou foarte su
gestiv arată... cit costă ne
glijența. Sint expuse aici 
citeva piese șl furnituri — 
cu prețul fiecăreia — pe 
lingă care deseori se trece 
cu indiferentă. La mina 
Leurda, un grafic simplu, 
afișat in sala de apel sub 
genericul „Trofeul produc
tivității", informează asu
pra competiției „la zi" în
tre brigăzile fruntașe con
duse de comuniștii Ion 
Scheau, Constantin Mo- 
torga și Matei A. Ion. 
Pentru activitatea mineri
lor de la Lupoaia, panoul 
intitulat „Oglinda conștiin
ței" reflectă cu elocvență 
respectul și dragostea față

Cronica
Marți, au avut loc convorbiri între 

ministrul afacerilor externe al Repu
blicii Socialiste România, Ștefan 
Andrei, și ministrul afacerilor ex
terne al Republicii Sierra Leone, dr. 
Abdulay Conteh, aflat in vizită ofi
cială in tara noastră.

Cu acest prilej au fost discutate 
probleme privind dezvoltarea relații
lor dintre Republica Socialistă Româ
nia și Republica Sierra Leone în do
meniile economie, politic, tehnic și 
cultural, evidențiindu-se noi posibi
lități de amplificare a legăturilor de 
cooperare dintre cele două tari și s-a 
efectuat un larg schimb de păreri în 
legătură cu unele aspecte ale situației 
internaționale.

La convorbiri au participat tova
rășii Cornel Pacoste, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, și Valeriu

zilei
Georgescu, ambasadorul țării noastre 
în Republica Sierra Leone.

A luat parte, de asemenea, Andrew 
Brima Conteh, ambasadorul Republi
cii Sierra Leone in România.

★

Marti. 1 august a.c., a părăsit Ca
pitala Leticia Ramos Shahani, am
basador extraordinar și plenipo
tențiar al Republicii Filipine la 
București, care și-a încheiat mi
siunea In Republica Socialistă 
România.

★

Sub genericul „Societatea româ
nească din preajma anului revolu
ționar 1848". Muzeul de artă al Re
publicii Socialiste România a orga
nizat. la sediul său, o expoziție al 
cărei vernisaj a avut loc marți la 
amiază.

de muncă, hotărîrea aces
tui harnic colectiv munci
toresc de a-și îndeplini cu 
cinste sarcinile încredința
te de partid.

— Dorim ca întreaga ac
tivitate organizatorică și 
politico-educativă, ne spu
nea maistrul Nicolae Dia- 
conu, secretarul organiza
ției de partid de la secto
rul Rovinari-Est — să se 
constituie într-o puternică 
pirghie mobilizatoare, să

rul Rovinari-Est. Opțiune 
care îmbracă forma 6implă, 
convingătoare a faptelor: 
dovedind multă răspundere 
și competentă profesională, 
brigada sa a realizat, de 
la începutul anului și pină 
în prezent, o producție su
plimentară de peste 56 000 
tone lignit. „Cum am reușit 
acest succes ? Organizin- 
du-ne temeinic activitatea, 
muncind disciplinat. cu 
răspundere atit fată de uti-

MINERII OLTENIEI

Introre in șut Io mina Horâști
Foto : Ion Predoșand

declanșeze resorturile inti
me ale oamenilor, do
rința și hotărîrea de a face 
totul pentru redresarea ac
tivității in minerit, cu con
știința că, în acest fel, iși 
îndeplinesc o mare datorie 
către tară.

Deziderat pe care l-am 
intilnit in numeroase ipos
taze, in convingeri și fapte 
de înaltă abnegație mine
rească. „Partidul, secre
tarul nostru general, între
gul popor ne cer să acțio
năm cu răspundere st exi
gență muncitorească pentru 
a da țării mai mult căr
bune, asigurind astfel 
dezvoltarea economiei na
ționale și prosperitatea 
fiecăruia dintre noi". A- 
ceasta este opțiunea de 
muncă și de viață a co
munistului Aurel Luca — 
șef de brigadă la secto-

laje. cit si fată de timpul 
de lucru. Asa se explică și 
faptul că am beneficiat, 
lună de lună, de sporuri 
suplimentare de retribuție 
de 20 la sută".

Succesul nu este singu
lar. Minerii de la Roșia- 
Jiu au depășit sarcinile de 
producție aferente lunii 
iulie cu peste 40 000 tone 
lignit, cele mai bune reali
zări obținindu-le formația 
condusă de Gheorghe Să
răci n.

Și un record de... inven
tivitate. Tinărul subinginer 
Aurică Săvulescu, de la 
cariera Girla, a conceput un 
sistem de înlocuire a re
zistentelor uscate de la 
benzile transportoare T 5 
și T 6 — care erau procu
rate din import — cu re
zistente cu lichid de fabri

cație românească. Efectul 
— înlăturarea defecțiunilor 
electrice. Dovedind, de a- 
6emenea. spirit gospodăresc 
si gîndire tehnică avansa
tă. un colectiv de munci
tori de la cariera Beterega, 
in frunte cu șeful secto
rului. ing. Ion Popescu, a 
aplicat o tehnologie efi
cientă de haldare interioa
ră. reușind să se economi
sească peste 2 milioane 
kWh energie electrică, cu 
care se poate asigura. func
ționarea complexelor de 
excavat »1 haldat steril in 
acest sector timp de o săp- 
tămină.

...Intr-un punct îndepăr
tat din cariera Tismana il 
găsim la panoul de coman
dă al unui excavator gigant 
pe minerul-excavatorist 
Gheorghe Bobei.

— Sintetl unul din „ve
teranii" Rovinarilor 1 Ce 
vă leagă îndeosebi de mi
nerit 7

— Totul ! în primul 
rind. răspunderea ce ni se 
acordă si puterea de a 
struni aceste gigantice 
„uzine pe șenile". Și, apoi, 
bucuria de a trăi pe me
leagurile unde am copilă
rit — odinioară pradă 
pustietății, acum fremă- 
tind de pulsul unei pu
ternice industrii. Am toa
te motivele să mă simț 
ca „la mine acasă". Priviți 
femeia aceea, care lucrea
ză la prima bandă. E Se- 
vastita. soția mea. Se cali
fică la locul de muncă. 
Ionică, fiul meu mai mare, 
e de cinci ani in carieră, 
iar cel mic. Gheorghiță — 
de doi ani. Amîndol au 
absolvit liceul minier de 
aici, de la noi. din Poiana- 
Rovinari.

O realitate revelatoare 
pentru ceea ce au devenit 
astăzi, datorită grijii per
manente a partidului, a 
secretarului său general, to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
bazinele carbonifere din 
județul Gorj : puternice 
platforme ale industriei 
socialiste moderne. în care 
generațiile de ieri si de 
azi. adevărate familii mun
citorești. isi unesc cu en
tuziasm eforturile pentru 
traducerea neabătută in 
viață a sarcinilor ce le 
revin din hotărîrile Con
gresului al XI-lea si Confe
rinței Naționale ale parti.- 
dulul. din mărețul Pro
gram de făurire a societă
ții socialiste multilateral 
dezvoltate si a comunismu
lui pe pămintul scump al 
patriei.

Intr-o regiune din 
sudul Macedoniei, re
numită odinioară nu
mai pentru viile sale, 
se construiește un 
mare combinat minier 
și metalurgic. „FENI", 
obiectiv de frunte 
al metalurgiei iu
goslave, care va pro
duce nichel pentru fa
bricarea de oteluri 
speciale. Patru cin
cimi din întreagă pro
ducție a acestui com
plex. amplasat în a- 
propierea orașului Ka- 
vadarci. este destina
tă exportului.

Cele mai importante 
lucrări sint angajate 
în momentul de fată 
în galeria minei „Rza- 
novo“, din adincurile 
căreia, se vor extrage 
două milioane de tone 
de minereu pe an. 
Alte compartimente de 
cea mal mare impor
tantă ale combinatului

sînt «ectia de separare 
— care va produce 
1 400 000 tone concen
trat de nichel și circa 
500 000 tone concentrat 
de fier cu un conținut 
de fier pur de peste 
50 la sută — și topito
ria. Pe lingă nichel și 
fier, bogatul minereu 
de aici conține, de 
asemenea, cantități 
considerabile de cobalt 
și crom. Intr-un viitor 
nu prea îndepărtat, 
prin introducerea unor 
procedee tehnologice 
speciale de prelucrare 
a minereului se vor 
putea obține toate a- 
ceste metale.

In cadrul aceluiași 
combinat se constru
iesc încă două unități: 
O mină de antimoniu 
cu o capacitate de 
1 750 tone de concen
trat pe an și o mină 
de marmură care va

produce aproximativ 
4 000 metri cubi de 
blocuri de marmură 
anual.

Sursele principale de 
finanțare ale acestei 
investiții le constituie 
creditele unor bănci din 
Statele Unite. Europa 
occidentală, precum și 
ale unei bănci polo
neze. urmind ca ram
bursarea lor să se facă 
prin livrarea de pro
duse finite, pe baza 
unui aranjament pe 
termen lung. „FENI", 
de pildă, va livra a- 
nual Poloniei 5 000 
tone de nichel, timp 
de 15 ani.

Conform proiectelor, 
combinatul va intra in 
producție, parțial, în 
anul 1980 și va atinge 
întreaga capacitate 
prevăzută în 1985.

G. BONDOC

R.P. GERMANĂ; „Bazarul cărții"

Tradiționalul „Bazar 
al cărții" — manifes
tare de prestigiu in 
cadrul Festivalului de 
vară de la Rostock 
(R.D.G.) — a atras și 
anul acesta, asa cum 
se vede in fotografia 
•de mai sus, un mare

număr de vizitatori. 
Pe îngusta stradă co
mercială Kropeliner a 
fost organizată, sub 
cerul liber, o uriașă 
librărie, unde cititorii 
au avut ocazia să a- 
chiziționeze ultimele

lucrări ale autorilor 
preferați, să discute 
direct cu ei, să le ob
țină autograful. In cele 
două zile cit a durat 
bazarul au fost vindute 
peste 21 000 de volume 
ale unui mare număr 
de autori.
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PROGRAMUL 1

9.00 Teleșcoală
10.00 șoimii patriei
10.10 Tribuna TV
10.30 Antena vâ aparține — județul 

Vrancea
11.30 Reportaj TV : „Oamenii Gurehiu- 

lui“
11.50 Telex
16,05 Teleșcoală
10,35 Cenaclul Teleșcoală
17,00 Din țările socialiste : Ritmuri 

inalte în economia bulgară
17.10 Festivalul Călușului românesc
17,25 Atenție... la neatenție
17.50 Tragerea Pronoexpres
18,00 Tezaur de arhitectură românească
18,20 Opereta... cintă șl dansează
18.40 Publicitate

18.45 Viața rațională
lâ.oo Cintece și jocuri populare
19.20 1001 de seri
19.30 Telejurnal • 23 August — între

cerea socialistă tn cinstea marii 
sărbători

19.50 Maramureș (Poem de Tiberiu 
Utan)

20.10 Noi. femeile I
20.35 Pentru tine, țara mea !
20.50 Telecinemateca : Vicontele de Bra- 

gelona. Premieră pe țară. Produc
ție franco-italiană. Cu : George 
Marshall, Jacques Dumesnil. Dawn 
Addams. Regla : Fernando Cerchlo

22.20 Telejurnal
22.30 închiderea programului

PROGRAMUI. 2
19.50 Desene animate
20.15 studio T '78. inițiative uteclste tn 

cinstea zilei de 23 August
20,40 Treptele afirmării
21.10 Telex
21.15 Mai aveți o întrebare t
21.45 închiderea programului

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 3, 4 

șl 5 august, tn țară : Vreme tn curs de 
încălzire, mai ales în primele zile. Ce
rul va fi variabil. Vor cădea ploi locale 
în vestul țării, in a doua parte a in

tervalului, tn rest ploi Izolate. Vlntul 
va sui'la slab pină la moderat cu in
tensificări de scurtă durată din secto
rul sud-estlc. Temperaturile minime vor 
fi cuprinse între 9 șl 19 grade, iar cele 
maxime între 21 și 31 de grade, tn 
București : Vreme in curs de încălzire. 
Cerul va fi variabil, favorabil aversei 
de ploaie după-amiaza, Vlntul va sufla 
slab pină la moderat.

• CUM A VENIT PE 
LUME LOUISE BROWN. 
Presa internațională continuă să 
aducă numeroase amănunte in le
gătură cu nașterea fetitei Louise 
Brown, primul copil conceput 
„in vitro", ovulul fecundat în 
condiții de laborator fiind im
plantat, după o scurtă perioadă, 
in uterul viitoarei mame. Aceas
tă realizare, unică in analele 
medicinii (comparată prin im
portanța ei cu primul transplant 
cardiac), este rezultatul a 12 ani 
de cercetări și experimente în
treprinse de doi medici brita
nici : Patrick Steptoe si Robert 
Edwards. Ei au făcut peste 100 
de experiențe de fertilizare a 
ovulului in afara organismului 
matern. Problema principală 
pe care cei doi cercetători 
au avut-o de rezolvat a 
fost crearea condițiilor pentru 
a se inlătura fenomenul respin
gerii. ceea ce au izbutit abia 
la capătul a peste 5 ani de cer
cetări intense. Rezultatul a fost 
nașterea micuței Louise, a că
rei mamă era altminteri con
damnată la sterilitate datorită 
unei malformații. Experimentul

reușit al celor doi medici bri
tanici face «ă se nască speranța 
că sute de mii de femei con
damnate la sterilitate datorită 
unor malformații asemănătoare 
vor putea deveni mame.

• DUPĂ 28 DE ANI. 
Ia 3 noiembrie 1950, un avion 
cu reacție al companiei Air In
dia. care zbura pe ruta Cal
cutta-Geneva, s-a ciocnit de 
Mont Blanc, pasagerii si între
gul echipaj pierind in explozia 
care a urmat. La vremea res
pectivă. primele cercetări nu 
dăduseră la iveală decit frag
mente ale aeronavei. Acum, la 
28 de ani de la catastrofă, un 
grup de alpiniști francezi au 
găsit un sac poștal transportat 
de avion, care conținea 60 de 
scrisori păstrate intacte. Sacul 
poștal a fost inminat autorită
ților franceze, care la rindul lor 
au adresat cu promptitudine o 
notificare poștei elvețiene. Ur
marea : sacul a fost readus la 
Geneva cu primul avion și un 
număr de scrisori au și fost 
înminate destinatarilor — mai 
multe firme comerciale — cu o 
intirziere de aproape trei de

cenii 1 Dintre destinatarii Indi
viduali, una singură a mai su
praviețuit, o doctoriță din Thun, 
in virstă de 86 de ani. Scrisoa
rea li fusese adresată de una 
din fostele ei colege — Intre 
timp decedată — împreună cu 
care. în 1934, fondase un spital 
la Calcutta.

• CÎINII Șl SALUBRI
TATEA STRĂZILOR NEW- 
YORKEZE. Clinii vagabonzi, 
al căror număr se ridică la 
peste 400 000, au ajuns o ade
vărată problemă la New York, 
în vederea combaterii primej
diei pentru sănătatea publică 
pe care o reprezintă vagabon
darea lor liberă pe străzi, au 
fost adoptate un șir de măsuri 
drastice. Totodată, ș-au luat 
măsuri de ordin sanitar și 
In ce privește clinii de aparta
ment. al căror număr este un 
multiplu al celui de mai sus. 
De acum Înainte, cei aproape 
un milion de newyorkezi care 
sint stăpîni de clini vor fi 
obligați, prin lege, să asigure 
respectarea riguroasă a salubri

tății locurilor unde iși «cot la 
plimbare animalele favorite, in 
caz contrar fiind pasibili de 
amenzi usturătoare, pină Ia 100 
de dolari.

• TEZAUR ARTISTIC 
PRADA FLĂCĂRILOR. 
Un incendiu pustiitor a distrus 
in întregime Muzeul de artă 
modernă din Rio de Janeiro, 
aproape 1 000 de pinze de o 
inestimabilă valoare, aparținind 
unor artiști vestiți ca Picasso, 
Matisse. Dali. Dubuffet, Ma
gritte. Rivera etc., fiind mis
tuite de flăcări. Este cea mai 
mare catastrofă, din epoca mo
dernă petrecută în lumea arte
lor. Incendiul, care, după toa
te probabilitățile, s-a datorat 
unui scurt-circuit. ar fi putut fi 
localizat dacă muzeul ar fi dis
pus de un sistem de asnersoare 
instalate în planșee, asa cum 
este cazul în marile muzee ; un 
asemenea sistem nu a putut fi

însă instalat din lipsă de fon
duri.

• CEL MAI MARE 
JOC DE CUVINTE ÎN
CRUCIȘATE. învățătorul 
Arne Mayer-Oldenburg, din 
Trossingen (R.F. Germania), 
este autorul celui mai mare 
careu de cuvinte încrucișate 
realizat vreodată in lume. El 
comportă nu mai puțin de
7 612 definiții pe orizontală și
8 823 definiții pe verticală, grila 
respectivă, un impresionant 
rulou de hirtie, măsurind 33 de 
metri în lungime.

• SIMPLU, INGE
NIOS, EDUCATIV. Pent™ 
a sensibiliza publicul incă de la 
0 virstă fragedă asupra perico
lelor deosebite pe care le impli
că un regim alimentar necores
punzător, Comitetul pentru 
educație sanitară din Franța

a recurs la un Ingenios joc de 
societate destinat copiilor. Pen
tru cistigarea unei partide, copiii 
trebuie sâ-și asigure o suită de 
6 cărți de joc, corespunzînd unui 
număr de șase grupe de ali
mente : fructe și legume pre
parate ; fructe și legume crude ; 
paste făinoase, cartofi, dulciuri ; 
lapte și brinzeturi ; grăsimi ;

carne, pește, ouă. Suita repre
zintă, de fapt, un meniu rațio
nal. Totodată, in timpul desfă
șurării jocului, cărțile care 
poartă, de pildă, inscripțiile 
„carne grasă" sau „prăjitură cu 
frișcâ" trebuie să fie schimbate 
cu altele, pe care stă scris „car
ne slabă", „iaurt" sau „lapte 
proaspăt". Simplu, ingenios și e-

ducativ. tn imagine : cum ara
tă jocul „Să ne alimentăm ra
tional".

• JOE LOUIS: 
„VIAȚA MEA".
Încă pugillstul american de cu
loare Joe Louis, supranumit 
„bombardierul negru", este so
cotit de multi specialiști ca cel 
mai bun boxer al tuturor tim
purilor. Actualmente in virstă 
de 65 de ani. Joe Louis și-a 
scris de curind memoriile. Răs
fățat de glorie, atîta timp cit 
a fost tn plină vigoare sporti
vă. cea de-a doua parte a vieții 
lui a fost, potrivit propriilor 
mărturisiri, o adevărată trage
die. Ajuns in sapă de lemn, a 
fost nevoit să rămină pe ring 
cu mult după ce virstă nu-i 
mai permitea, gustînd astfel, 
el, campionul neînvins de pină 
atunci, din cupa amară a în- 
fringerii. La bătrinete a de
venit portar la un cazino din 
las Vegas, sarcina lui fiind să 
dea mina și să se fotografieze 
cu clienții bogați, dornici de a 
se împărtăși din gloria trecută 
a marelui boxer.
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„Poporul Namibiei va continua lupta 
de eliberare pină la victoria finală"

Declarațiile președintelui S.W.A.P.O.
NAȚIUNILE UNITE 1 (Agerpres). 

— Organizația Poporului din A- 
frica de Sud-Vest va ordona înce
tarea focului in Namibia numai după 
abrogarea legilor represive actual
mente in vigoare și după eliberarea 
deținuților politici — a declarat, la 
sediul O.N.U. din New York, Sam 
Nujoma. președintele S.W.A.P.O. 
Lupta pentru decolonizarea completă 
a Namibiei, a subliniat președintele 
S.W.A.P.O., va continua prin mij
loace militare, politice și diploma
tice pină la victorie.

Acțiuni agresive ale rasiștilor rhodesieni 
împotriva Mozambicului

MAPUTO 1 (Agerpres). — Un 
număr de 12 persoane au fost ucise 
și alte 110 rănite în cursul unei o- 
perațiuni militare de anvergură în
treprinse duminică de forțele regi
mului rasist rhodesian împotriva 
provinciilor Tete și Manica din 
Mozambic, a declarat la Maputo un 
purtător de cuvînt militar. Purtăto
rul de cuvînt a adăugat că avioane 
militare rhodesiene au atacat așezări 
din provinciile menționate, toate 
victimele fiind persoane civile.

Primul atac rhodesian a început 
dimineața prin bombardarea împre
jurimilor orașului Gondola. din 
provincia Manica. aflat la est de 
Umtali, de către avioane cu reacție 
identificate ca fiind sud-africane. 
Potrivit surselor mozambicane, acest 
bombardament, in cursul căruia a

GHANA

Spre constituirea unui guvern national de tranziție
ACCRA 1 (Agerpres). — Consi

liul Militar Suprem din Ghana va 
preda puterea, anul viitor, unui 
guvern național de tranziție — a 
declarat șeful statului, general loco
tenent William Fred Akuffo. După 
ce a apreciat că actualele probleme 
interne de ordin politic și economic 
pot fi rezolvate numai de un gu
vern național, generalul Akuffo a 
afirmat că viitoarea echipă minis
terială va fi aleasă de popor, cu pri
lejul unui scrutin liber organizat,

„Stop acțiunilor naziste I" „Nu vom mai permite niciodată repetarea ororilor 
trecutului I" scrie pe pancartele purtate de participanții la o mare 
demonstrație de protest, desfășurată recent la Manchester (Marea Britanie), 

împotriva recrudescenței activității elementelor neofasciste

Timp de cinci zile s-a desfășurat, 
la Belgrad. Conferința miniștrilor de 
externe ai țărilor nealiniate. care 
s-a impus ca un eveniment deosebit 
de important al vieții internaționale, 
al luptei pentru afirmarea dreptului 
popoarelor la dezvoltare liberă, de 
sine stătătoare, pentru democratiza
rea raporturilor intre state. Și. cu 
satisfacție, se poate aprecia că lu
crările conferinței s-au soldat cu re
zultate pozitive, au marcat o contri
buție efectivă la promovarea unor 
obiective esențiale ale cauzei păcii, 
destinderii și colaborării internațio
nale.

Se cuvine remarcat că însemnă
tatea acestei reuniuni este legată și 
de participarea deosebit de largă, 
record — 85 de state membre cu 
drepturi depline și aproape 30 de 
observatori reprezentînd diferite sta
te. mișcări de eliberare, organizații 
internaționale, inclusiv participanți 
cu statut de invitat. De altfel, par
ticiparea pentru prima oară. în ca
litate de observatori sau invitați, a 
unor organisme internaționale ca 
U.N.C.T.A.D.. O.N.U.D.I.. Consiliul 
pentru Namibia sau a unor state 
care fac parte din grupări politico- 
militare, ca de pildă Pakistanul, de
notă influenta crescîndă pe plan 
mondial și lărgirea amplă a rîndu- 
rilor mișcării de nealiniere, care a 
ajuns să grupeze marea majoritate 
a statelor lumii — două treimi — în 
cca mai mare parte state mici și 
mijlocii, aflate în curs de dezvoltare. 
Așa cum este știut. România a par
ticipat la conferință în calitate de 
invitat — statut de care se bucură 
in mod permanent, ca urmare a ho- 
târirii adoptate prin consens Ia Co
lombo. cu doi ani in urmă. Partici
parea României la activitățile țărilor 
nealiniate, inclusiv la recenta confe
rință. constituie o expresie a impor
tanței pe care țara noastră o acordă 
acestei mișcări mondiale. „Noi, 
arăta în acest sens tovarășul 
NICOLAE CEAUSESCU. acordăm 
o însemnătate tot mai mare ac
tivității țărilor nealiniate. pusă 
in slujba democratizării relațiilor 
internaționale, a unei politici de 
pace si egalitate între toate na
țiunile lumii". în același timp, 
participarea României la activitatea 
țărilor nealiniate reflectă aprecierea 
deosebită de care se bucură politica 
externă si întreaga activitate inter
națională a României socialiste, afla
te în deplin consens cu aspirațiile 
fundamentale ale popoarelor : tot
odată. oglindește bunele raporturi de 
solidaritate si colaborare dintre tara 
noastră și aceste state — pornind de 
la adevărul subliniat în repetate rin- 
duri de secretarul general al partidu
lui nostru că esențialul constă nu in 
aoartenenta sau neapartenenta la di
ferite grupări politico-militare. ci in 
pozițiile si modul de acțiune a statelor 
pentru afirmarea noilor relații inter
naționale, in promovarea activă a

Guvernul sud-african și-a anunțat 
hotărîrea de a coopera cu Secreta
riatul General al O.N.U. în vederea 
punerii in aplicare a planului celor 
cinci țări occidentale membre ale 
Consiliului de Securitate — Canada, 
Statele Unite, Franța, Marea Brita- 
nie și R.F.G. — privind reglemen
tarea problemei namibiene sub aus
piciile O.N.U., însă sub anumite re
zerve și condiții unilaterale, care 
constituie noi manevre de natură să 
împiedice sau să îngreuneze aplica
rea acestui proiect.

fost lovită și o școală, a cauzat to
talitatea pierderilor civile înregis
trate in cursul acestor raiduri. Pur
tătorul de cuvînt a precizat că for
țele mozambicane au ripostat atacu
lui asupra zonei orașului Gondola, 
avioanele agresoare fiind obligate să 
se retragă. Aparatele inamice au re
venit pentru a bombarda aceeași 
zonă.

Un alt atac aerian rhodesian a 
fost lansat duminică dupâ-amiază, 
de această dată împotriva regiunii 
Magoe, in provincia Tete. Agenția 
France Presse subliniază că atacu
rile aeriene au fost îndreptate in 
exclusivitate împotriva unor obiec
tive civile, avînd ca principal scop 
..crearea unui climat de insecurita
te în regiune".

dar aceste alegeri nu vor fi organi
zate pe baza partidelor politice. Noul 
guvern — a spus el — se va afla la 
conducerea țării cel puțin patru ani. 
„La sfîrșitul acestei perioade de 
tranziție, poporul Ghanei va avea 
prilejul să voteze o nouă constitu
ție" — a menționat șeful statului în 
alocuțiunea sa. In context, el a ară
tat că guvernul său a acceptat ca în 
viitorul guvern național forțele ar
mate și de poliție să nu aibă o rer 
prezentare instituțională.

principiilor destinderii si cooperării, 
înțelegerii, progresului, libertății po
poarelor.

Așa cum se știe, lucrările reuniu
nii de la Belgrad au avut-loc in con
diții internaționale complexe, în care 
se manifestă tendințe de resuscitare 
a tensiunii internaționale, de ascu
țire a unor contradicții, de intensi
ficare a politicii de împărțire a zo
nelor și sferelor de influență. Cu 
atit mai mult. în aceste condiții, la 
reuniune s-a pus un pronunțat ac
cent pe problemele privind întărirea 
unității și solidarității mișcării de 
nealiniere, creșterea înriuririi' sale 
asupra proceselor lumii contempo
rane. Este adevărat că in cadrul re
uniunii s-au făcut auzite și s-au 

Reuniunea țărilor nealiniate - eveniment important
al vieții internaționale, contribuție pozitivă 

la afirmarea unei politici noi, democratice pe plan mondial
confruntat opinii și puncte de vedere 
deosebite, inclusiv opinii divergente 
— lucru explicabil, dacă se are în 
vedere că mișcarea de nealiniere 
însăși este neomogenă, că din rîndul 
său fac parte state de o mare di
versitate in ce privește orinduirea 
socială, opțiunile ideologice si poli
tice. zonele geografice si sta
diile de dezvoltare economico- 
socială. Important este însă că, 
pe deasupra acestor deosebiri, lu
crările conferinței, documentele a- 
doptate au demonstrat afirmarea 
voinței statelor nealiniate de a-și 
intensifica activitatea pentru pro
movarea țelurilor păcii, securității și 
progresului general, pentru respec
tarea dreptului popoarelor de a fi 
stăpîne pe propria soartă, pentru 
edificarea unei noi ordini economice 
și politice mondiale.

în documentele adoptate — De
clarația politică, Declarația consacra
tă problemelor economice, Progra
mul de acțiune pentru cooperarea e- 
conomică — au fost consemnate, prin 
consensul general, obiective și op
țiuni care ilustrează convergențe de 
vederi in probleme din cele mai 
importante ale vieții internaționale,

Manifestări peste hotare 
consacrate zilei de 23 August

LONDRA 1 (Agerpres). — La se
diul Bibliotecii centrale din Is
lington (Anglia) a avut loc, sub 
patronajul Asociației de prietenie 
Marea Britanie — România și al 
primăriei din localitate, inaugura
rea „Zilelor României la Islington", 
manifestare culturală dedicată zilei 
de 23 August și aniversării a 60 
de ani de la formarea statului na
țional român.

în cadrul manifestării, care va 
dura trei săptămîni, au fost orga
nizate standuri de cărți și tipări
turi românești, la loc de frunte fi
ind prezentate operele tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, precum și vo
lumele publicate în Anglia privind 
personalitatea și activitatea șefului 
statului român.

A fost organizată, de asemenea, 
o expoziție de fotografii ilustrînd 
aspecte din istoria milenară a tă
rii noastre, precum și din realiză
rile poporului român în anii de 
după eliberare.

Frumusețea și bogăția folclorului 
românesc sînt prezentate locuitori
lor din Islington în cadrul imul 
stand cuprinzînd costume și obiec
te de artă populară.

La festivitatea de inaugurare a 
„Zilelor României la Islington" au 
participat oficialități din conduce
rea primăriei, membrii Comitetului 
executiv al Asociației de prietenie 
Marea Britanie — România, perso
nalități ale vieții social-politice și

CONCLUZIILE UNUI STUDIU AL O.C.D.E.

„Pentru țările occidentale industrializate 
se deschide o perioadă critică pe plan economic"

Organizația pentru 
cooperare și dezvoltare 
economică (O.C.D.E.)
— care reunește prin
cipalele 24 țări capi
taliste industrializate
— a dat publicității o 
nouă ediție a Anuaru
lui său statistic con
sacrat perspectivelor 
economice ale lumii 
capitaliste in următoa
rele 12 luni. Radiogra
fia statistică efectuată 
de experții O.C.D.E. 
asupra stării actuale și 
viitorului economiei 
capitaliste pune in lu
mină persistența și 
proliferarea fenomene
lor de criză. Agenția 
France Presse ține de 
altfel să releve „tona
litatea neobișnuit de 
pesimistă" a tradițio
nalului document al 
O.C.D.E. „Concluzia 
fundamentală a exper- 
ților O.C.D.E. sună ca 
un sever avertisment 
pentru țările capitalis
te" — transmite agen
ția, notind in continua
re : „O perioadă deo

sebit de critică se 
deschide pentru țările 
occidentale industria
lizate, care — potrivit 
O.C.D.E. — vor cu
noaște, în cursul ur
mătoarelor 12 luni, o 
serioasă agravare a 
crizei, dacă nu vor fi 
aplicate de urgență po
litici de stimulare eco
nomică corespunză
toare".

Intr-adevăr, conform 
previziunilor O.C.D.E., 
creșterea produsului 
național brut pe an
samblul țărilor mem
bre urmează să oscile
ze în jurul ratei de 
3.25 la sută in cursul 
acestui an, nivel de 
dezvoltare considerat 
insuficient pentru a 
preveni o nouă esca
ladare a șomajului, 
care va afecta, pină la 
sfîrșitul anului, peste 
17,5 milioane de oa
meni. Adică o jumă
tate de milion de șo
meri în plus față de 
anul trecut. în Italia, 
șomajul va depăși, la

Perturbații pe piețele
Valoarea dolarului S.U.A. s-a de

preciat marți, din nou, pe toate pie
țele monetare occidentale și la bur
sa din Tokio. îndeosebi in raport cu 
yenul japonez.

Principala cauză a actualelor evo
luții nefavorabile dolarului pe piețele 
monetare occidentale rezidă, după 
părerea specialiștilor, îndeosebi in 
accentuarea inflației și deficitelor 
bugetare și ale balanțelor de plăți și 

cărora Ii se dau răspunsuri confor
me cu interesele și aspirațiile po
poarelor. Desigur, faptul că aceste 
obiective și opțiuni coincid cu țelu
rile pentru a căror înfăptuire Româ
nia desfășoară o neobosită și multi
laterală activitate pe plan interna
țional se înscrie ca o nouă con
firmare a justeței pozițiilor și o- 
rientărilor țării noastre, atestă, încă 
o dată, că politica de pace și în
țelegere promovată de România so
cialistă, răspunzind intereselor vi
tale ale poporului român, corespun
de întru totul aspirațiilor înaintate 
ale contemporaneității.

Cu deosebită vigoare s-a reliefat în 
cadrul conferinței necesitatea demo
cratizării raporturilor internaționale.

respectării stricte a principiilor noi 
de relații intre state, ca singura bază 
posibilă a unei dezvoltări libere și 
independente a tuturor popoarelor. 
S-a subliniat că în prezent, mai mult 
ca orieînd. trebuie să se acționeze 
cu fermitate pentru aplicarea in re
lațiile dintre state a principiilor ega
lității în drepturi, independentei și 
suveranității naționale, neamestecului 
în treburile interne, renunțării la 
forță si la amenințarea cu forța, 
dreptului fiecărui popor de a-si ho
tărî singur destinele.

în lumina acestor principii. în do
cumentele conferinței, ca și în dife
rite luări de poziție au fost condam
nate cu tărie practica ingerințelor, 
politica de dominație și dictat, inclu
siv încercările de subminare si de
formare a sensului și esenței mișcă
rii de nealiniere. „Declarația politi
că" adoptată de conferință sublinia
ză ca obiective fundamentale lupta 
împotriva imperialismului, neocolo- 
nialismulul și rasismului. împotri
va oricăror forme de amestec, de 
exploatare sau dominație străină, 
a hegemoniei politice si militare, 
în acest context s-au reliefat opoziția 
majorității covîrșitoare a statelor 

culturale din Islington, o numeroa
să asistență.

PRAGA 1 (Agerpres). — în ca
drul manifestărilor culturale con
sacrate zilei de 23 August în sta
țiunea balneară Luchacovice din 
R.S. Cehă a avut loc deschiderea 
„Zilelor culturii românești". Or
chestra simfonică din Brno a. in
terpretat piese simfonice enesciene. 
Reprezentanți ai ambasadei româ
ne la Praga șl ai organelor de par
tid și de stat din Luchacovice au 
depus coroane de flori la Monu
mentul eroilor români căzuți In 
luptele pentru eliberarea orașului 
Luchacovice.

DELHI 1 (Agerpres). — în cadrul 
manifestărilor prilejuite de mar
carea zilei de 23 August, Ziua insu
recției naționale armate, antifascis
te și antiimperialiste, Federația so
cietăților de film pe întreaga Indie 
a organizat, la Delhi si în alte 15 
mari orașe indiene, gale ale filmu
lui românesc. în cadrul cărora au 
fost prezentate peliculele „Valurile 
Dunării" și „Stejar extremă urgen
tă". Producțiile cinematografice ro
mânești se bucură de succes.

Televiziunea centrală indiană a 
difuzat, la rîndul său, în cadrul 
emisiunii „Ferestre spre lume", un 
ciclu de filme documentare româ
nești, retransmise și de televiziuni- 
le locale din mai multe state in
diene.

începutul anului vii
tor, 7 la sută din popu
lația activă, iar in 
Franța 5,5 la' sută. In 
acest timp, spirala in
flației și, implicit, cos
tul vieții vor continua 
să urce în multe țări : 
in S.U.A. — la 7,5 la 
sută in 1979, creșterea 
cea mai accelerată in- 
registrind-o prețurile 
produselor alimentare; 
in Italia, cadența in
flației se va menține 
la un nivel ridicat — 
12.5 la sută.

Totodată, documen
tul O.C.D.E. arată că 
problema esențială a 
dezechilibrului balan
țelor comerciale intre 
diferitele state mem
bre va rămine nere
zolvată. Această si
tuație a conturilor re
ciproce permite lesne 
să se întrevadă — con
sideră France Presse 
— că actualele dispu
te comerciale interoc- 
cidentale se vor in
tensifica, pe fundalul 
recrudescenței măsuri
lor protecționiste.

monetare
comerciale ale S.U.A. Un rol aparte 
îl are, în acest context, creșterea sus
ținută a excedentelor de plăți și co
merciale japoneze, concomitent cu 
scăderea celor americane.

Reflectînd persistența incertitudini
lor monetare, prețul aurului a conti
nuat să crească, la rindul său, atin- 
gind marți, la Londra, un nou nivel 
record postbelic, de 207,50 dolari un
cia de aur fin.

nealiniate față de tendințele .de îm
părțire a lumii in sfere de influente 
si dominație, hotărîrea de a acționa 
pentru încetarea oricărei forme de 
ocupație străina)

în mod firesc, aceste poziții au avut 
ca obiect direct de referire situația 
din Africa, unde, după cum se știe, 
persistă un șir de conflicte care pe
riclitează serios pacea continentului 
si a lumii Întregi. Se cuvine relevată 
sublinierea de către „Declarația poli
tică" a necesității de a se împiedica 
transformarea Africii intr-un teren 
de confruntare, de a se asigura re
zolvarea problemelor africane de că
tre africanii înșiși, fără nici un ames
tec. fără nici o ingerință din afară 
— principiu valabil, de altfel, pentru 

întreaga viață internațională si pen
tru orice zonă a lumii.

Reafirmindu-si deplina solidaritate 
cu lupta tuturor popoarelor împotriva 
colonialismului si rasismului, pentru 
o independentă autentică, reală, țările 
nealiniate s-au pronunțat în favoarea 
acordării unui spriiin mai eficient 
popoarelor namibian si Zimbabwe, 
tuturor popoarelor africane angajate 
în eforturile de eliminare a ultimelor 
vestigii coloniale pe continent.

Una din ideile majore subliniate 
deosebit de stăruitor în cadrul con
ferinței. ca si în „Declarația politică" 
o constituie necesitatea rezolvării pe 
cale pașnică, prin intermediul trata
tivelor politice, a problemelor liti
gioase și a diferendelor dintre state, 
indiferent dacă acestea privesc sta
tele membre ale mișcării sau alte 
țări ale lumii. Aceasta este, desigur, 
o cerință capitală a realizării unei 
destinderi internaționale ca proces 
care nu trebuie să fie limitat doar la 
anumite zone geografice, cl trebuie 
să cuprindă întreaga omenire. în 
concepția statelor nealiniate, reafir
mată și la Conferința de la Belgrad, 
procesul de destindere este organic și 
inseparabil legat de înfăptuirea dezar-

SESIUNEA COMISIEI MIXTE COMERCIALE Șl DE COOPERARE I 
ECONOMICĂ ROMANO-IRAKIENE I

Președintele pârjii române primit de vicepreședintele Consiliului 
Comandamentului Revolutei

BAGDAD 1 (Agerpres). — Tova
rășul Gheorghe Cioară, membru al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., viceprim-ministru al gu
vernului. președintele părții române 
la lucrările celei de-a IlI-a sesiuni a 
Comisiei mixte comerciale si de coo
perare economică si tehnică româno- 
irakiene. ce se desfășoară la Bagdad, 
a fost primit. în cursul zilei de marți, 
de către Saddam Hussein, vicepreșe
dintele Consiliului Comandamentului 
Revoluției, secretarul general adjunct 
al Conducerii regionale a Partidului 
Socialist Arab Baas.

Cu acest prilej, din partea tova
rășului Nicolae Ceausescu a fost 
transmis un mesaj de prietenie pen
tru președintele Ahmed Hassan Al- 
Bakr. pentru conducerea de partid 
și de stat irakiană.

Vicepreședintele Consiliului Co
mandamentului Revoluției a mulțu
mit călduros pentru mesaj si. în nu
mele președintelui republicii, al său

Festivalul mondial al tineretului
și studenților de la Havana |

Reprezentanți ai tinerei generații din țara noastră participanți ■ 
la dezbaterile politice

HAVANA 1 (Agerpres). — în 
cadrul Festivalului mondial al tinere
tului și studenților de la Havana, au 
continuat dezbaterile din comisiile de 
lucru. Reprezentanții tineretului si 
studenților din România au participat 
la discuțiile avînd ca teme : Dezvol
tarea cooperării internaționale — im
portantă contribuție la lupta pentru 
pace ; Lupta tineretului pentru pace 
mondială, pentru emanciparea politi
că, economică șl socială a popoarelor 
lumii : Lupta popoarelor, a tineretului 
Si studenților din Africa de Sud. Na
mibia și Zimbabwe pentru indepen
dentă. împotriva imperialismului sl 
pentru lichidarea totală a regimurilor 
rasiste, de apartheid etc.

Reprezentanții români au scos în 
evidentă poziția principială, consec
ventă a partidului si statului nostru 
fată de problemele majore ale con
temporaneității aflate în atenția dele-

în semn de 
protest împotriva 
deciziei de a în
chide filiala din 
Franța a societă
ții multinaționale 
S.K.F. — ol că
rei sediu se află 
în Suedia — și 
de a suprima 
cele 540 locuri 
de muncă, mun
citorii au anunțat 
că nu vor părăsi 
Incinta uzinei 
pină cind aceas
tă hotărire nu va 
fi anulată. In fo
tografie : munci
torii aflați în 
curtea uzinei au 
instalat pancarte 
prin care își re
vendică dreptul 
la muncă.

mării — acest deziderat vital al tu
turor popoarelor, fără de care nu este 
posibilă realizarea unei reale secu
rități. Desfășurindu-și lucrările la 
scurt timp după sesiunea specială a 
Adunării Generale a O.N.U.. reuniu
nea de la Belgrad a relevat, incă 
o dată, necesitatea unor acțiuni hotă- 
rite îndreptate spre reducerea și în
cetarea cursei înarmărilor, desființa
rea bazelor militare pe teritorii stră
ine, depășirea divizării lumii în 
blocuri militare, realizarea unor pro
grese efective pe calea spre dezar
mare.

Așa cum era și firesc, o atenție 
deosebită a fost acordată problemelor 
economice, cele două documente re
feritoare la acest domeniu eviden

țiind, ca și majoritatea intervențiilor, 
imperativul făuririi unei noi ordini 
economice internaționale, ca una din 
cele mai importante cerințe cu care 
este confruntată lumea de azi. Ară- 
tind că nu mai poate fi tolerată ac
tuala situație, in care bogății devin 
și mai bogați iar săracii tot mai 
săraci, documentele reuniunii reafir
mă importanța eforturilor proprii ale 
fiecărui stat, ca element esențial în 
strategia dezvoltării, concomitent cu 
evidențierea sprijinului sporit pe 
care țările dezvoltate și organizațiile 
internaționale trebuie să-l acorde 
statelor rămase in urmă in soluțio
narea problemelor privind dezvolta
rea lor economică și socială. în 
acesț sens este pozitiv că a fost 
adoptat un program cuprinzător de 
acțiune, care subliniază necesitatea 
angajării unor negocieri efective 
între statele dezvoltate și cele în 
curs de dezvoltare, care să con
ducă la instaurarea unor ra
porturi de colaborare reciproc a- 
vantaioasă între toate țările lumii, 
în mod deosebit se subliniază nece
sitatea accesului nestingherit al țări
lor în curs de dezvoltare la cele mai 
noi cuceriri ale științei si tehnicii, 
evidențiindu-se. totodată, importanta 

personal si al conducerii de partid 
și de stat irakiene, a adresat tova
rășului Nicolae Ceausescu un mesaj 
sincer de prietenie, cele mai bune 
urări de sănătate si fericire perso
nală. de prosperitate poporului 
român.

în timpul convorbirii s-au evocat 
relațiile de stimă si prietenie stator
nicite între România și Irak, apre- 
ciindu-se că actuala sesiune a comi
siei mixte româno-irakiene deschide 
noi si ample perspective pentru in
tensificarea colaborării economice, a 
schimburilor comerciale și a colabo
rării in alte domenii de interes re
ciproc. S-a reliefat că dezvoltarea 
raporturilor româno-irakiene contri
buie la o mai bună cunoaștere între 
cele două țări, servește intereselor 
popoarelor român si irakian, cauzei 
păcii si colaborării între națiuni.

La primire a participat Gheorghe 
Vasile. ambasadorul României la 
Bagdad.

■I
I
I

I
I
I
I

gatllor. au făcut cunoscut sl cu acest ■ 
prilej mesajul de solidaritate si prie- j 
tenie al tinerel generații din tara • 
noastră cu tinerii de pretutindeni, in , 
lupta pentru pace, democrație și I 
progres, pentru o lume mai bună si | 
mal dreaptă.

Reprezentanți ai delegației noastre I 
au participat, de asemenea, la întil- I 
niri cu reprezentanți ai altor dele- I 
gații prezente la festival, cu care 
au avut fructuoase schimburi de I 
opinii si de experiență.

Luînd cuvîntul la mitingul de soli
daritate cu poporul si tineretul co- I 
reean. reprezentantul nost’-u a subli- ! 
niat că poporul și tineretul român * 
susțin pe deplin cauza dreaptă a . 
poporului coreean, se pronunță pen- I 
tru retragerea trupelor străine din I 
această zonă, pentru reunificarea in
dependentă. pașnică si democratică a ! 
Coreei. î

colaborării între statele nealiniate. I 
între acestea și toate țările in curs | 
de dezvoltare, in cele mai diferite 
domenii ale activității economice. ■ 
recomandindu-se convocarea de di- I 
verse reuniuni și întîlniri. in vederea • 
elaborării unei strategii comune, 
care să aibă drept obiectiv final | 
instaurarea noii ordini economice. | 

Rezolvarea tuturor acestor proble
me acute ale contemporaneității re- ■ 
clamă. în cel mai înalt grad, actiu- I 
nea unită și convergentă a forțelor 1 
social-politice celor mâi largi. Por- . 
nind tocmai de la cerința imperioasă I 
a întăririi solidarității si unității tu- I 
turor forțelor frontului mondial 
antiimperialist — in rindul cărora ’ 
mișcarea de nealiniere se afirmă ca . 
una din componentele importante — 1 
România socialistă a promovat si 1 
promovează ferm, consecvent orien- . 
tarea spre stringerea legăturilor cu ! 
țările nealiniate, cu toate statele I 
care se pronunță pentru democrati
zarea relațiilor internaționale, pentru J 
rezolvarea, intr-un mod nou. a pro- | 
blemelor fundamentale care preocu
pă lumea contemporană. Este con- j 
vingerea tării noastre. afirmată I 
în cuvîntările tovarășului Nicolae I 
Ceaușescu. în documentele progra
matice ale partidului, că participarea I 
României, ca si a altor state socia- | 
liste, la activitatea țărilor nealiniate, 
dezvoltarea colaborării cu aceste | 
țări slujesc nemijlocit cauzei întă- I 
ririi unității tuturor forțelor antiim- ■ 
perialiste. democratice. progresiste. . 
in lupta pentru realizarea aspirații- I 
lor vitale ale popoarelor.

în covirșitoarea lor majoritate, sta
tele nealiniate sint țări în curs de | 
dezvoltare, țări mici si mijlocii, iar j 
pozițiile judicioase care s-au afirmat 
precumpănitor la reuniunea de la | 
Belgrad relevă că. într-adevăr. așa I 
cum subliniază secretarul general al ■ 
partidului nostru, creșterea rolului și , 
intensificarea activității acestor state i 
reprezintă o condiție hotărîtoare I 
pentru afirmarea liberă și indepen
dentă a tuturor națiunilor, pentru I 
lichidarea politicii imperialiste de I 
dominație și agresiune, pentru pro- 1 
greșul general și pacea lumii, pentru . 
edificarea unei noi ordini politice si I 
economice mondiale. în deplin con- I 
sens cu această cerință primordială. 
România este hotărită să-si intensi- I 
fice colaborarea cu țările nealiniate. J 
cu statele în curs de dezvoltare, cu 
toate statele care înțeleg să răspundă ■ 
în mod constructiv problemelor con- I 
temporane, cu toate forțele politico- • 
sociale înaintate de pretutindeni, 
avînd convingerea că stă pe deplin I 
în puterea acestor forte, dacă vor | 
acționa în strînsă unitate, să asigure 
triumful unei politici noi. de pace, j 
egalitate si dreptate socială pe in- I 
treaga planetă. 1

Romulus CAP1ESCU I 
Radu BOGDAN I 
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Lq Pelfil) a avut loc marți un 

spectacol festiv cu prilejul celei de-a 
51-a aniversări a Zilei Armatei 
populare chineze de eliberare. Au 
luat parte Hua Kuo-fen, președintele 
C.C. al Partidului Comunist Chinez, 
premier al Consiliului de Stat al 
R. P. Chineze, alți conducători de 
partid și de stat.

Convorbiri bulgaro—CU- 
bailCZC. Pr’mu^ secretar al C.C. 
al P.C.B., președintele Consiliului de 
Stat al R. P. Bulgaria, Todor Jiv- 
kov, l-a primit pe Isidoro Malmierca, 
ministrul afacerilor externe al Re
publicii Cuba, care se află intr-o 
vizită oficială de prietenie la Sofia. 
Au fost abordate probleme ale 
adîncirii relațiilor dintre cele două 
țări, precum și aspecte ale situației 
internaționale actuale.

„Nu, armelor atomice I".
Sub deviza „Să nu se mai repete 
tragediile de la Hiroșima și Naga
saki !“ și „Nu, armelor atomice !“, 
marți a început la Tokio Confe
rința internațională pentru interzice
rea bombelor atomice și cu hidro
gen. Peste 600 de delegați din mai 
multe țări ale lumii vor dezbate 
probleme legate de necesitatea 
opririi cursei înarmărilor și înlătu
rării pericolului unui război nuclear, 
a mobilizării tuturor forțelor care se 
pronunță pentru pace.

Lțj VienO se desfășoară a doua 
sesiune a Conferinței Organizației 
Națiunilor Unite privind succesiu
nea statelor in domeniul tratatelor. 
Participă peste 70 de țări membre 
ale O.N.U. Din România ia parte la 
lucrări o delegație condusă d*( 
basadorul Octavian Groza, rep, 
tantul permanent al țării noastre jje 
lingă organizațiile internaționale de 
la Viena.

Succes românesc 
la Festivalul folcloric 

dunărean
In Ungaria a avut loc cel de-al 

XI-lea Festival folcloric dună
rean. Din țara noastră a luat 
parte ansamblul folcloric „Du
nărea" din Corabia, care a pre
zentat spectacole in localitățile 
Kalocsa, Kecskemet, Szekszard, 
Baja și Pecs. Juriul festivalului 
a acordat ansamblului românesc 
premiul I pentru folclor auten
tic, pentru balada populară 
prezentată și nivelul interpreta
tiv al solistului instrumentist.

Spectacolele prezentate de an
samblul „Dunărea" s-au bucurat 
?este tot de un deosebit succes, 
n afara țărilor riverane, au par

ticipat formații de folclor din 
Polonia, R.D. Germană și Turcia.

Cu ocazia festivalului a fost 
organizată și o expoziție de artă 
populară, la care România a fost 
prezentă cu exponate de cerami
că, sculptură in lemn și cusături.

„Rolul femeii 111
cărilor de eliberare din Africa" con
stituie tema unei conferințe interna
ționale care a început la Luanda. 
Conferința se desfășoară la inițiativa 
Organizației femeilor angoleze, cu 
prilejul celei de-a 16-a aniversări a 
creării Organizației panafricane a 
femeilor.

Șeful statului argentinian, 
generalul Jorge Rafael Videla, mem
bru al juntei militare de guvemă- 
mint șl comandant-șef al armatei 
terestre, s-a retras din serviciul mi
litar activ, păstrîndu-și funcția de 
președinte al țării. La l august, 
Jorge Rafael Videla își incepe cel 
de-al doilea mandat prezidențial, pe 
care îl va exercita ca persoană ci
vilă pină in martie 1981.

Intr-o declarație făcuta 
presei, președintele Consiliului Mi
litar Administrativ Provizoriu din 
Etiopia, Mengistu Haile Mariam, a 
arătat că revoluția etiopiană repre
zintă o parte componentă a luptei 
tuturor forțelor revoluționare îm
potriva imperialismului și neocolo- 
nialismului, pentru pace, democra
ție și socialism. De aceea, forțele 
imperialiste și reacționare recurg 
la agresiune deschisă, sabotaj, di
versiuni și teroare pentru a-și 
menține interesele in această zonă a 
Africii. Poporul etiopian — a sub
liniat Mengistu Haile Mariam — a 
ripostat cu hotărire acestei conspi-r 
rații, suveranitatea și integritatea te
ritorială au fost apărate.

0 nouă misiune de for
mare a guvernului în Is
landa. Președintele Islandei, Krist- 
jan Eldjarn. a cerut fostului premier 
Geir Hallgrimsson să înceapă con
sultări in vederea formării unui nou 
guvern.

In obiectiv - Antarctica. 
Conferința țărilor semnatare ale 
Tratatului asupra Antarcticii, orga
nizată la Buenos Aires, și-a încheiat 
lucrările, hotărind continuarea dez
baterilor asupra planului privind 
protejarea și conservarea vieții ma
rine în această regiune.

Un nou avertisment al 
F.A.0. Organizația Națiunilor Unite 
pentru Alimentație șl Agricultură 
(F.A.O.) a avertizat din nou, marți, 
asupra pericolului pe care îl repre
zintă creșterea numărului lăcustelor 
în unele zone ale globului. „Actuala 
creștere a numărului lăcustelor este 
cea mai amenințătoare din ultimii 
16 ani. sl ea ar putea să se 
transforme într-o calamitate", apre
ciază comitetul de resort al F.A.O. 
Zonele amenințate de o aseme
nea calamitate se întind de la 
țărmul Atlantic al Africii pină la 
Himalaya, cuprinzînd aproximativ 
50 de țări, în care trăiește 20 la șută 
din populația globului.
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