
/

PROLETAR! DIN 7OA7E 7AR1LF, UNITbVA!

RUBRICILE
TRE : • Economisirea

ÎN ZIARUL DE AZI

NOAS „La no/, soarele

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Anul XLVII Nr. 11189 Prima ediție Vineri 11 august 1978 4 PAGINI 30 BANI

severă a energiei elec
trice și combustibilu-

Faptul divers 
• Sport • Din ță
rile socialiste : Șanhai 
— accelerații spre vii
tor • De pretutindeni

pentru
răsărit 
totdeauna"

CULTURILE
SUCCESIVE
exemplar întreținute, 
irigate neîntrerupt!

în acest an, deși s-au insămînțat 
cu a doua cultură aproape un mi
lion de .hectare, prevederile de plan 
nu au fost îndeplinite integral. A- 
cum însă este de cea mai mare im
portantă ca toate culturile suocesive 
semănate să fie întreținute în mod 
exemplar, iar pe primul plan al 
preocupărilor trebuie să se situeze 
cultura porumbului pentru boabe. 
Subliniem acest lucru deoarece cele 
aproape 520 000 ha însămîntate cu 
porumb pentru boabe în cultură suc
cesivă reprezintă peste 25 la sută din 
suprafața totală destinată porumbu
lui și are un rol hotărîtor pentru 
realizarea producției de cereale sta
bilite pentru acest an.

Ce lucrări sint de executat acum' 
fără întîrziere? Iată ce recomandă 
în acest sens cercetarea științifică. 
„Pentru etapa actuală — ne spunea 
tovarășul Ion Picu, șeful laboratoru
lui de tehnologii pentru culturi iri
gate din cadrul Institutului de cer
cetări pentru cereale și plante teh- 
nice-Fundulea — trebuie să se ac
ționeze în două direcții principale : 
irigarea neîntreruptă și distrugerea 
buruienilor. în ce privește aplicarea 
udărilor, ținînd seama că la cultu
rile succesive perioada de vegetație 
este scurtă, trebuie să se asigure re
venirea cu udări pe aceeași supra
față la un interval de 10—12 zile. La 
fel de importante sînt lucrările de 
întreținere. Cerința majoră este să 
se acționeze cu toate mijloacele me
canice și manuale pentru distrugerea 
buruienilor și, mai ales, a sămulas- 
trei de grîu și orz, care stînjenesc 
dezvoltarea normală a culturilor. 
Vreau să subliniez că, în cîmpul ex
perimental, la cea de-a doua cultu
ră s-au obținut pînă la 9 tone de 
porumb boabe la hectar, ceea ce do
vedește că în condiții de producție 
recoltele pot fi de 4—6 tone la hec
tar. Pentru aceasta însă, consider că 
cerința esențială este ca specialiștii 
și conducerile unităților agricole să 
privească și să trateze culturile suc
cesive nu ca pe o cultură secunda
ră, ci ca pe o cultură principală, de 
bază. Adică, să aplice corect între-

gul complex de lucrări agrotehnice, 
și atunci rezultatele vor fi pe 
sură".

Care este stadiul lucrărilor 7 
tem în măsură să prezentăm 
realizările la irigarea culturilor, dar 
și acestea incomplete, deoarece nu 
cuprind și suprafețele din amenajă
rile locale de irigații. Astfel, din 
111 000 ha însămințate cu culturi suc
cesive în marile sisteme de irigații, 
udarea întîi s-a făcut doar pe 64 000 
ha, iar a doua pe numai 4 000 ha, 
ceea ce reprezintă foarte puțin ți- 
nind seama de lipsa precipitațiilor și 
consumul ridicat de apă al plante
lor. Din păcate, în ce privește sta
diul executării lucrărilor de întreți
nere. informațiile lipsesc cu desăvîr- 
șire. Neurmărindu-se modul în care 
se aplică tehnologia la culturile suc
cesive, organele de resort se lipsesc 
de un instrument important de lucru 
și intervenție pentru a asigura reali
zarea întocmai a programului de cul
turi succesive. Cu atit mai mult se 
cuvine accentuat acest lucru, cu cit 
unii specialiști din producție, dar și 
din organele agricole, manifestă ne
încredere și. implicit, dezinteres față 
de culturile succesive. Rezultatele 
cercetării științifice infirmă însă ca
tegoric orice scepticism, dovedind că 
de la culturile succesive se pot ob
ține producții mari atunci cind se 
aplică corect tehnologia și se exe
cută la timp și de calitate toate lu
crările stabilite.

Comandamentele locale, organele 
agricole județene, specialiștii și con
ducerile unităților agricole trebuie să 
urmărească repartizarea judicioasă a 
forțelor mecanice și umane, astfel 
încît la culturile succesive, pentru 
realizarea cărora s-au cheltuit 
medie peste 3 000 lei la hectar, să 
execute la timp toate lucrările 
întreținere, iar udarea culturilor 
se facă neîntrerupt. Acestea sînt con
diții hotărîtoare pentru obținerea 
producțiilor stabilite și recuperarea 
cheltuielilor.

mă-

Sîn- 
doar

Aurel PAPADIUC

In cinstea marii noastre sărbători naționale

SUCCESE IN PRODUCȚIE
CIT MAI IMPORTANTE

„Brigada înaltei productivi
tăți" de la I. M. Petrila a ajuns la 
15 000 tone cărbune peste plan. 
Formația condusă de Eugen Voicu, 
care a lansat întrecerea în domeniul 
productivității muncii în Valea Jiului 
își organizează judicios munca pe 
cele patru schimburi și exploatează 
rational complexul mecanizat de fa
bricație românească cu care lucrea
ză într-un abataj frontal, obținînd, 
astfel, zi de zi, însemnate depășiri 
de plan. (Dumitru Gheonea).

Cu angajamentul anual înde
plinit. Laminoriștii de la Combina
tul siderurgic Hunedoara au îndepli
nit angajamentele asumate în între
cerea socialistă pe întregul an. Folo
sind cu randament sporit agregatele 
si instalațiile, ei au realizat si pus la 
dispoziția industriei constructoare de 
mașini si a altor unităti beneficiare, 
peste sarcinile de plan, o cantitate 
de laminate finite echivalentă cu 
metalul necesar pentru fabricarea a 
peste 5 000 tractoare: de asemenea.au 
ridicat coeficientul de scoatere a la
minatelor. Comparativ cu realizările

din 1977. anul acesta au obtinut, din 
aceeași cantitate de lingouri de otel, 
mai mult cu peste 18 000 tone lami
nate.

Săptămînă record în produc
ție la Combinatul de celuloză, hîrtie 
si fibre artificiale Brăila. în cadrul 
săptăminii record 31 iulie — 6 august 
a.c. s-a înregistrat depășirea produc
ției medii zilnice cu cite 8 tone de 
celofibră. 3 tone de rețele cord. 16 
tone de celuloză chimică. 4 tone de 
hirtie, 8 tone de cartoane. Totodată, 
calitatea a înregistrat creșteri no
tabile la celuloză chimică si celofi
bră tip bumbac. Acestea, conjugate 
cu alte realizări, au condus la un 
spor valoric de 1,2 milioane lei la 
producția industrială, creind și posibi
litatea recuperării restantelor din ul
tima parte a lunii iulie. (Mifcea Bu- 
nea).

Minerii maramureșeni înain
tea timpului. Fapte de muncă 
remarcabile înscriu în întrecerea 
socialistă si minerii din bazinul ma
ramureșean de metale neferoase. Pe 
baza unor metode de extracție de

1944-AUGUST - 1978

Frumusețea legendară a peisajului 
dimbovițean, hărnicia oamenilor de 
pe aceste -plaiuri, tradițiile lor de 
muncă și luptă au inspirat, de-a lun
gul vremilor, condeiele multor scri
itori și, in același timp, și-au găsit 
puternică expresie în versul cald al 
stihuitorilor populari, in țesăturile 
meșterilor artizani de la Riul Alb, 
Runcu sau Pietroșița, in incrustatu
rile migăloase ale cioplitorilor de la 
poalele Bucegilor. Istorica cetate de 
scaun a Țării Românești — Tirgoviș- 
tea — ca, de altfel, intreg acest teri
toriu, leagăn de mari fapte de vitejie, 
păstrează vestigiile unui trecut glo
rios. Aici a fost reședința marilor vo
ievozi ai neamului : Mircea cel Bă- 
trin, Vlad Țcpeș, Mihai Viteazul, 
Matei Basarab. Aici s-au scris nenu
mărate pagini de slavă și biruințe in 
istoria patriei. Aici s-a înfiripat ideea 
măreață a unirii celor trei țări româ
nești, vis secular al poporului român, 
materializat deplin acum șase dece
nii. Dîmbovița este, de asemenea, 
păstrătoarea unor vechi tradiții de 
luptă muncitorească, revoluționară 
pentriț înfăptuirea orînduirii fără 
asuprire și exploatare pe pămintttl 
României.

Cei 34 de ani care au trecut de la 
glorioasa Insurecție națională anti
fascistă din August 1944 ne permit 
să aruncăm o privire asupra evolu
ției spectaculoase a meleagurilor dim- 
bovitene in anii socialismului.

Dîmbovița de azi este un județ în 
plină înflorire economică și socială 
care, datorită traducerii consecvente

într-un alt atelier 
lucrează Eroul Muncii 
Socialiste Ion Almă- 
șan. A fost cazangiu, 
acum e lăcătuș. Moder - 
nizîndu-se. schimbîn- 
du-si de cîtiva ani pro
filul — de la reparații 
de locomotive cu aburi 
la reparații de locomo
tive diesel-hidraulice 
de 1200 CP — uzina 
n-a mai avut nevoie de 
cazangii. Dar firește 
li s-au oferit toate con
dițiile să se recalifice. 
Cursuri speciale, prac
tice si teoretice. Sute 
de oameni, români si

tem trei oameni care 
muncim împreună si 
ne intraiutorăm mun- 
citoreste, iar în timpul 
liber mergem împreună 
la meci sau la un pa
har de bere. De altfel, 
asa-i in toată uzina. 
Nu te întreabă nimeni 
dacă ești român sau 
maghiar, ci te întreabă 
cită meserie știi si cită 
treabă faci.

Am cunoscut aici si 
un inovator, cel mai 
prodigios din uzină : 
Gavrilă Oltean (de 
altfel, lista inovatorilor 
e lungă : iată doar cî
teva nume : 
Tiberiu. Ion 
Vajda Gyula. Gavril 
Jucan. Bacso 
Eugen Boca si asa mai 
departe pînă la impre
sionanta cifră de a- 
proape 400). Gavrilă 
Oltean a construit pes
te 30 de mașini si dis
pozitive de mare utili
tate. Nu lucrează sin
gur. ci cu o echipă de 
12 lăcătuși. Cel mai 
apropiat si mai bun 
dintre colaboratorii săi 
— Iakab Iuliu. pe care 
Oltean l-a ..crescut" 
sub aripa sa încă din 
ucenicie. Apoi. Ovidiu 
Nemeș și Krauss Tibe
riu. Cum spuneam, 
realizează împreună o 
mulțime de mașini și 
dispozitive noi. inge
nioase.

— Cum reușim noi 
asta ? Știu eu ? Dis
cutăm. ne frămîntăm. 
sintem ca frații într-o 
familie. Uite. dacă 

chiar si 
în cite o 
ne aeri- 
la 45 de

O hală curată în 
care lumina pătrunde 
generos prin ferestre 
mari. Se numește sec
ția 3 motor. Din între
gul ansamblu al unei 
locomotive diesel-hi
draulice (în reparația 
cărora s-a specializat 
întreprinderea meca
nică de material ru
lant „16 Februarie" 
din Cluj-Napoca) aici 
este reparat motorul. 
Echipele sînt si ele 
specializate pe diferite 
părți ale motorului. De 
exemplu, grupa carter- 
ambielai. O conduce 
Vasile Mocan. Trei oa
meni se află de cîteva 
minute aplecați deasu
pra unei biele, o mă
soară. discută, din nou 
măsoară pe un petic 
de hîrtie, o schiță, sînt 
notate cifre. Unul se 
freacă cu palma sub 
bărbie : e limpede că 
asa face el cînd se gîn- 
deste intens la ceva. 
Altul si-a împins bas
cul pe ceafă si stă în
cruntat. El asa gîndes- 
te... Al treilea spune 
ceva si toți izbucnesc 
in rîs... Apoi devin din 
nou gravi. Se nare că 
soluția a fost găsită. 
Trei oameni. într-unul 
din cele mai firești mo
mente ale vieții lor. 
Din simplitatea si de
gajarea gesturilor, din 
seninătatea privirilor, 
din zâmbetele ce si le 
adresează e ușor de 
înțeles că munca a- 
ceasta le face plăcere 
si că se simt bine îm
preună.

Ne apropiem, se fac 
prezentările. Ei sînt 
Vasile Mocan, șeful e- 
chipei. Iuliu Nagy și 
Nicolae Szolosi, lăcă
tuși. Da. le-a dat ceva 
bătaie de cap biela a- 
ceea. Dar sînt ei obiș
nui ti cu asa ceva. Nu 
de azi. de ieri sint 
împreună, iar cînd a- 
nare ceva neprevăzut, 
se string mai multi si 
nu se poate să nu se 
găsească soluția. Mo
can. Nagy. Szolosi, 

— Da, sintem și 
varăsi de muncă 
prieteni — spun 
totii.

Krauss 
Serban.
Mihai,însemnări la între

prinderea mecani
că de material ru
lant „16 Februarie" 
din Cluj-Napoca

au 
de 
la 

începutul anului. La rîndul lor. mi
nerii de la Nistru. Baia Sprie si 
Herja au extras peste sarcinile de 
plan la zi 45 000 tone minereu. Pe 
ansamblul platformei miniere Mara
mureș s-a realizat o producție indus
trială suplimentară în valoare de 
peste 54 milioane lei.

Importante depășiri la export 
raportează colectivele de oameni ai 
muncii — români, maghiari, germani 
— din industria județului Satu Mare, 
îndeplinind cu 23 de zile mai devreme 
sarcinile de export pe 8 luni, unită
țile industriale sătmărene vor livra 
suplimentar la export pînă la finele 
lunii august importante cantilăti de 
mașini de gătit cu gaze, sobe „Super 
II". tricotaje. încălțăminte s.a. în 
valoare de peste 28 milioane lei 
valută. (Octav Grumeza).

Suplimentar — 1 350 tone de 
aluminiu primar și aliaje. Colec
tivul întreprinderii de aluminiu din 
Slatina, căruia i-a fost decernat, de 

■ curind. pentru a doua oară „Ordinul 
muncii clasa I" a realizat, peste sar
cinile de plan. 1 350 tone de aluminiu 
primar si aliaje. Sporul de producție, 
care înseamnă depășirea substanțială 
a prevederilor angajamentului pe în
tregul an. este rezultatul utilizării cu 
randament superior a- instalațiilor si 
agregatelor din dotare, asigurării 
unei aprovizionări tehnico-materiale 
si a unei asistente tehnice corespun
zătoare in toate schimburile.

mare randament minerii de la Ilba 
majorat la 55 000 tone cantitatea 
minereu extras peste olan de

maghiari, au luat loc 
in bănci si au învățat 
cu sîrg. Printre ei si 
un Erou al Muncii So
cialiste. Care nu si-a 
dezmințit nici o clină 
titlul. în scurt timp a 
devenit un atit de bun 
lăcătuș, incit alti 14 
foști cazangii au învă
țat de la el noua me
serie.

— Mi-au devenit cei 
mai buni tovarăși de 

. muncă. La drept vor
bind, nu se mai știe cine 
pe cine a învățat. Ne 
ajutăm în toate. Cind 
împărți munca si învă
țătura si cite altele cu 
niște oameni zi de zi. 
te simți foarte legat si 
sufletește. Cind a fost 
vorba de cursuri, pe 
citiva dintre ei. de na
ționalitate 
i-am luat

Aspect de munca intr-una din secțiile de fabricație la întreprinderea 
„Grivița roșie" din Capitală

Foto : E. Dichiseanu

Județele tirii -în noua epocă a istoriei patriei
DÎMBOVIȚA—ÎN PAS VIGUROS

DE PROGRES SI MODERNIZARE
Florea RISTACHE

prlm-secretar al Comitetului județean Dîmbovița al P.C.R.

în faptă a înțelepte! politici a parti
dului, strălucitelor îndrumări ale se
cretarului său general, înregistrează 
ritmuri de dezvoltare dintre cele mai 
inalte. Lâ Tirgoviște, Moreni, Fieni, 
Titu, Găești sau Gura Ocniței, în lo
calități care odinioară reprezentau 
autentice simboluri ale exploatării, 
mizeriei, înapoierii economice și so
ciale, anii noii orinduiri au însemnat 
o puternică descătușare a ener
giilor creatoare. îndeosebi în ulti
mul deceniu, transpunind în practică 
prețioasele indicații ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, materializînd con
secvent politica științifică a partidu
lui nostru de dezvoltare armonioasă 
a tuturor localităților țării, oamenii 
muncii din cuprinsul județului nos
tru, sub conducerea și urmînd exem
plul însuflețitor al comuniștilor, au 
edificat numeroase întreprinderi in
dustriale. blocuri, magazine spațioase, 
scoli si lăcașuri de cultură, parcuri. 
Jude-tul nostru pare astăzi de nerecu
noscut. Deși mic ca întindere — doar 
1.6 la sută din suprafața tării — 
Dimbovita se situează printre pri
mele județe din țară în ceea ce pri
vește densitatea : 132 locuitori pe ki
lometrul pătrat, cu mult peste media 
pe țară. Pe plan economic, el ocupă 
locul I pe țară la producția de țiței, 
locul II la producția de strunguri și 
produse electrotehnice, locul III la

gaz metan, ciment, lacuri și vopsele, 
locul IV la oțel, locul V la producția 
de laminate finite pline.

Un cutezător și complex plan de 
dezvoltare economico-socială — parte 
integrantă din mărețul program de 
edificare a socialismului multilateral 
dezvoltat, elaborat de Partidul Co
munist Român — plan pentru a că
rui realizare au fost alocate, în ulti
mele trei cincinale, fonduri de in
vestiții ce depășesc 41 miliarde lei, 
a dat impulsuri dezvoltării județului, 
care s-a integrat organic în coordona
tele unui progres rapid si se afirmă 
plenar sub toate aspectele, cistigînd 
un loc de frunte în marea familie a 
județelor tării.

Imaginea adevăratei dimensiuni a 
efortului susținut pe care il depun 
partidul și statul nostru pentru edi
ficarea economică și socială a jude
țului Dîmbovița ne oferă ansamblul 
de obiective industriale — multe 
dintre ele unicate ca mărime și im
portanță în economia națională — ce 
s-au construit și se construiesc încă 
pe platforma industrială din Tîrgo- 
viște, la Găești, Moreni, Fieni, Titu. 
Neuitată va rămîne.în memoria lo
cuitorilor acestui pămînt ziua de 14 
decembrie 1973 cînd, în prezența con
ducătorului iubit al partidului și sta
tului nostru, tovarășul Nicolae

Ceaușescu, primele cuptoare ale oțe- 
lăriilor tirgoviștene au elaborat șar
jele inaugurale, inscriind astfel o 
nouă și strălucită filă de istorie pe 
meleaguri dîmbovitene. Combinatul 
de oțeluri speciale — obiectivul cu 
cea mai ridicată tehnicitate din ca
drul industriei noastre metalurgice — 
va produce în final 1 000 000 tone de 
oțel pe an, răspunzînd cerințelor me
reu crescînde ale economiei irațio
nale în ce privește oțelurile speciale, 
înalt aliate, cu rezistență mare, ino
xidabile, necesare producției de rul
menți și scule, industriei electroteh
nice. Alte mari obiective industriale 
sugerează noua treaptă calitativă a 
avintului economic al județului : în
treprinderea „SARO“. producătoare 
de strunguri automate, multiax și cu 
comandă numerică ; „Romlux", în
treprindere ce realizează lămpi nor
male, fluorescente, cu mercur și ha- 
îogeni ; întreprinderea de utilaj pe
trolier. dezvoltată, modernizată si' 
reutilată cu tehnica de virf și care 
produce pentru piața internă și ex
port instalații de foraj și intervenție, 
armături industriale, mașini și uti
laje pentru industria petrolului etc.

Pentru a ilustra, dezvoltarea impe
tuoasă a județului ne vom îngădui să 
evocăm și alte exemple semnifica
tive. Baraje și diguri înalte de peste 
30 metri au obligat Ialomița să în
magazineze la un loc 10 000 000 mc 
de apă și să trimită platformei in-
(Continuare în pag. a II-a)

to- 
si 

cu

maghiară, 
pe lingă 

mine, că eu știu un
gurește. Si-am putut 
să le explic mai bine 
ce ni s-a predat. Acum, 
doi îmi sînt prieteni 
buni. Cînd ne înscriem 
pentru bilete la fotbal, 
dăm pe listă trăi 
nume : Ion Almăsan. 
Gyenge Hegediis Attila 
Si Szakăcs Andrei. Sin-

Uite, 
vreți să știți. 
?ind mergem, 
duminică, să 
sim la Stana._
km de oraș, mergem 
așa în bloc.

Acesta este spiritul 
muncii si vieții din 
uzină. Cîteva mii de 
oameni au făcut-o să 
se nască din nou : mai 
întîi din dărimăturile 
bombardamentelor. în
dată dună eliberare :
Mihai CARANFIL 
Alexandru 
MUREȘAN
(Continuare 
in pag. a III-a)

EXPUNEREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
îndreptar programatic de acțiune pentru afirmarea 
cauzei păcii și progresului în lumea contemporană

cu țările în curs de dezvoltare, 
preocupare statornică a României socialiste

„Ne situăm ferm pe poziția de a acționa și în viitor pentru întă
rirea colaborării cu toate țările în curs de dezvoltare, pentru extin
derea cooperării cu acestea. întrajutorarea reciproc avantajoasă 
dintre țările noastre constituie expresia solidarității în lupta co
mună pentru dezvoltarea economico-socială independentă a fiecă
rui popor, pentru promovarea unei politici noi în lume, de egalitate 
și respect între națiuni".

NICOLAE CEAUȘESCU
Sinteză a politicii externe con

structive, realiste, de largă deschi
dere, promovată de România socia
listă, expunerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la ședința activului cen
tral de partid și de stat a adus pre
cizări și a formulat concluzii de cea 
mai mare însemnătate cu privire la 
tendințele și procesele majore de pe 
arena mondială, la poziția și opțiu
nile de bază ale politicii externe ro
mânești, punînd, totodată. în lumină 
teze și idei noi. de o deosebită va
loare pentru activitatea teoretică și 
practică a partidului și statului nos
tru, precum și pe planuri internațio
nale mai largi.

O asemenea opțiune fundamentală 
o constituie amplificarea relațiilor cu 
tinerele state care luptă pentru pro
pășirea lor liberă, de sine stătătoare, 
cu țările nealiniate, cu țările in curs 
de dezvoltare, in general.

Această orientare statornică a par
tidului nostru, fundamentată în Pro
gramul partidului, in celelalte docu
mente ale Congresului al XI-lea, 
este legată de faptul că poporul ro
mân, care de-a lungul istoriei a dus 
el însuși o luptă grea împotriva asu
pririi și dominației străine, pentru 
eliberarea națională și socială, mani
festă o firească solidaritate cu lupta

Cîteva însemne ale impetuoasei dezvoltări economice

popoarelor din țările în curs de dez
voltare, care au suferit vreme înde
lungată dominația colonială și impe
rialistă, luptind astăzi pentru conso
lidarea independenței cucerite cu 
mari jertfe. Ca țară socialistă și, tot
odată, țară in curs de dezvoltare. 
România este legată de aceste state 
prin multiple preocupări similare, 
prin interese și aspirații comune de 
progres economic rapid, de reducere 
a decalajelor față de țările avansate 
industrial.

Dar poziția țării noastre față de 
țările în curs de dezvoltare nu por
nește doar de la rațiuni subiective, 
de ordin afectiv, ci decurge, totodată, 
din temeiuri obiective, relevate preg
nant prin analiza amplă cuprinsă in 
expunere a naturii și trăsăturilor ca
racteristice, evoluției și a rolului a- 
cestor țări pe arena mondială.

în acest sens, expunerea subliniază 
că lupta tinerelor state pentru con
solidarea independenței, lichidarea 
subdezvoltării și statornicirea unor 
noi relații internaționale are un pu
ternic conținut antiimperialist, repre
zintă o continuare nemijlocită a lup
tei de eliberare națională a popoare
lor. Intr-adevăr, așa cum demonstrea
ză intreaga evoluție istorică, proce
sul de emancipare a popoarelor nu 
se încheie cu proclamarea indepen
denței de stat. Dimpotrivă, pentru 
fiecare popor, cucerirea independen
ței de stat, act de însemnătate isto
rică, este o premisă, punctul de ple
care pentru consolidarea suverani
tății politice și asigurarea indepen
denței economice, fără de care cea 
politică este grav știrbită, asigurarea 
efectivă a dreptului de a dispune de 
resursele naționale, în folosul pro
priei dezvoltări, de a promova o po
litică externă, de sine stătătoare, co
respunzătoare intereselor lor funda
mentale.

Mișcarea de eliberare națională s-a 
bucurat, de la bun început, cum este 
știut, de solidaritatea și sprijinul ac
tiv al forțelor politice înaintate, de
mocratice din întreaga lume. Or, 
continuitatea relației — subliniată 
în expunere — dintre mișcarea de e- 
liberare și lupta pentru consolidarea 
independenței reliefează necesitatea 
de a se acorda în continuare un spri
jin consecvent și eficace țărilor în 
curs de dezvoltare în eforturile pen
tru întărirea independenței politice și 
economice, de a se promova o cola

borare echitabilă cu aceste țări, în. 
vederea asigurării dezvoltării lor su
verane. De aici concluzia de însem
nătate majoră evidențiată in cadrul 
expunerii că sprijinirea țărilor in 
curs de dezvoltare, promova
rea unor relații economice cu aceste 
state pe baza principiilor de egali
tate și echitate, in vederea reducerii 
și înlăturării decalajelor care le des
part de țările capitaliste avansate 
constituie, în fond, o oontinuare 
directă a luptei împotriva imperialis
mului și colonialismului. Susținerea 
pe toate căile a luptei tinerelor state 
se înscrie, ca atare, in mod firesc, ca 
una din obligațiile internaționale ale 
mișcării revoluționare — a țărilor so
cialiste, partidelor comuniste și mun
citorești, altor forțe politice progre
siste, democratice. Se reliefează ast
fel că întărirea acestei conlucrări 
constituie un imperativ al luptei ge
nerale pentru libertatea și progresul 
tuturor națiunilor, pentru edificarea 
unei noi ordini economice și politice 
internaționale.

Totodată, necesitatea obiectivă a 
z dezvoltării legăturilor de solidaritate 

și colaborare cu țările in curs de dez
voltare. cu statele nealiniate, decurge 
din rolul activ, tot mai important pe 
care aceste țări sint chemate să-l 
joace pc plan internațional. Statele 
în curs de dezvoltare — dintre care 
cea mai mare parte sînt state neali
niate — fiind, în general, țări mici și 
mijlocii reprezintă, de regulă, ținta 
principală a politicii de dominație și 
agresiune, sînt primele victime ale 
politicii imperialiste ; ca atare, ele 
sint vital interesate în afirmarea 
reală in viața internațională a unei 
politici noi, democratice, de echitate 
și egalitate. Pornind de la această 
realitate, se poate spune că esența 
mișcării de nealiniere constă tocmai 
în hotărirea țărilor respective de a-și 
asigura o dezvoltare independentă, 
liberă de orice dominație, fără a se 
angaja în blocuri sau grupări poli- 
tico-militare, de a-și consolida suve
ranitatea națională, pe plan politic și 
economic. Mișcarea țărilor nealiniate, 
care grupează peste două treimi din 
numărul total al statelor globului, se 
afirmă astfel ca un important factor 
de democratizare a relațiilor interna-

Viorel POPESCU
(Continuare în pag. a IV-a)
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DÎMBOVIȚA - IN PAS 
VIGUROS DE PROGRES 

Șl MODERNIZARE
(Urmare din pag. I)
dustriale din Tirgoviște un debit re
gularizat de 2 200 litri pe secundă. 
Partea de nord a județului este do
minată de „marele gigant", cum a 
fost numită linia de 3 000 tone clin
cher pe zi din cadrul Combinatului de 
lianți și azbociment din Fieni. Obiec
tivul, unic in țară prin proporție și 
tehnicitate, se situează in rindu.1 celor 
mai mari linii de acest fel din lume, 
asigurind. împreună cu celelalte linii 
ale combinatului, obținerea in 24 de 
zile a producției de ciment a întregii 
Românii a anului 1938. De altminteri, 
și alte cifre vorbesc elocvent despre 
progresele impresionante obținute in 
propășirea industrială a județului : 
producția industrială globală a anu
lui 1978 este de 26 de ori mai mare 

MODERNE „CETĂȚI DE SCAUN" 
ALE INDUSTRIEI CONTEMPORANE

• în ultimii 10 ani, ritmul mediu de creștere a producției 
industriale a fost de 16,5 LA SUTA.

• Ramuri și subramuri industriale noi și-au început în 
acești ani activitatea : metalurgia feroasa, electrotehnica, s-au 
dezvoltat în ritmuri înalte construcția de mașini, industria tex
tila, industria materialelor de construcții.

• Județul va realiza în anul 1980 o producție industrială 
în valoare de PESTE 23 MILIARDE LEI.

• Jn acest cincinal, județul beneficiază de fonduri de 
investiții egale cu fondurile alocate în deceniul 1966—1975. 
Numai investițiile din anul 1978 echivalează cu cele din peri
oada 1966—1970.

AVÎNTUL CULTURII Șl ÎNVĂȚĂMINTULUI

• în județul Dîmbovița funcționează 9 case de cultură,
9 cluburi în întreprinderi, 400 biblioteci cu 1 000 000 de 
volume, 60 de universități cultural-artistice cu 371 cursuri și
10 914 participanți.

• Anul trecut, contribuția celor 12 500 de participanți la 
acțiunile de creație tehnico-științifică din cadrul Festivalului 
național „Cîntarea României" s-au concretizat în rezolvarea 
a peste 2 000 teme tehnico-științifice, cu o eficiență de peste 
100 milioane lei spor de producție.

• în anul școlar 1977—1978, în unitățile de învățămînt 
au fost cuprinși aproape 113 000 de elevi, reprezentînd mai 
mult de o cincime din populația județului.

decit cea a anului 1938 și de 4,6 ori 
mai mare decit cea a anului 1968. 
Datorită ritmului înalt de creștere a 
producției industriale — 16,5 la sută 
în ultimii zece ani — realizăm in 
1978 producția anului 1938 in numai 
15 zile. în anul 1977 economia jude
țului Dîmbovița a produs, in compa
rație cu anul 1938, de 195 de ori mai 
mult oțel, de 24 de ori mai mult căr
bune, de 19 ori mai mult ciment, do 
7 ori mai multe țesături, de 10 ori 
mai multă carne, de 104 ori mai mul
te preparate din carne, de 33 de ori 
mai multe brinzeturi. în același an 
județul Dîmbovița a livrat la export, 
in 58 de țări, de 7 ori mai multe pro
duse decit în anul 1938.

Amplele și rapidele schimbări 
structurale petrecute într-o perioadă 
relativ scurtă in peisajul economic și 
social al județului nostru conturea
ză, in sfera dezvoltării economice, 
probleme noi care, in lumina hotă- 
rîrilor recentei Plenare a C.C. al 
P.C.R., a prețioaselor indicații ale 

Construcții noi, moderne la Tirgoviște Foto: Gh. Safta

secretarului general al partidului, ca
pătă pecetea stringentei actualități. 
Pentru județul nostru, cincinalul re
voluției tehnico-științifice reprezintă 
o etapă superioară, caracterizată 
printr-o dezvoltare impetuoasă. în
deosebi a construcției de mașini, a 
metalurgiei și a materialelor de con
strucții, prin punerea in valoare in- 
tr-o mai mare măsură a resurselor 
de materii prime și energie existente. 
Avem in acest cincinal de realizat 
un vast program de investiții de 
peste 21 miliarde lei. cu peste 6 mi
liarde lei mai mult decit in perioada 
1971—1975. Corespunzător acestui 
program, producția industrială a ju
dețului va ajunge in 1986 la peste 23 
de miliarde lei, reprezentând, fată de 
nivelul anului 1975, o creștere cu 89,6 
la sută. Semnificativ este, totodată, 

faptul că in 1980 producția construc
țiilor de mașini și a metalurgiei va 
reprezenta peste 63 la sută din to
talul producției industriale a jude
țului.

înfăptuirea acestor mari și comple
xe sarcini, izvorite din ritmul acce
lerat al procesului de industrializare, 
solicită amplificarea necontenită a 
eforturilor de perfecționare a întregii 
vieți economice și sociale, ridicarea 
la un nivel din ce în ce mai înalt a 
exigenței și responsabilității organi
zației județene de partid, a fiecărui 
comunist, integrarea lor organică și 
implicarea nemijlocită în activitatea 
cotidiană a colectivelor de oameni ai 
muncii, urmărind. în prezent, cu de
osebire perfecționarea noului meca
nism economico-financiar. organiza
rea temeinică a întregii activități de 
autogestiune si autoconducere mun
citorească.

lnvățînd din practica conducerii 
partidului, din activitatea exemplară 
a tovarășului Nicolae C'eaușescu, or-

Combinatul de oțeluri speciale din Tîrgovlște, cea mal mare unitate industrială a județului Dîmbovița

DINAMICA ÎNZESTRĂRII 
POPULAȚIEI CU:

J

ganizația județeană de partid și-a 
mutat centrul de greutate al activi
tății zilnice în unitățile economice, 
acolo unde se realizează producția 
materială, secretarii, membrii bi-
roului, ceilalți activiști fiind repar
tizați pe întreprinderi, secții și sec
toare și participind. din interiorul 
colectivelor de oameni ai muncii, la 
soluționarea problemelor economice.

Prioritare pentru noi sînt acum 
astfel de probleme ca intrarea cit 
mai rapidă în producție a noilor ca
pacității de producție. înzestrate cu 
tehnică de virf, asigurarea necesa
rului de forță de muncă prin cursuri 
de calificare, perfecționarea pregă
tirii unui cit mai ntare număr de 
muncitori, îmbinarea învățămîntului 
cu producția, formarea pentru mun
că a tineretului, atragerea femeilor 
în muncă și promovarea lor în
drăzneață în conducerea vieții so
ciale.

în plin proces de dezvoltare și 
modernizare se află și agricultura. 
Aplicind in viață indicațiile condu
cerii partidului, înfăptuim in pre
zent ample programe avind drept 
scop ridicarea și modernizarea fie
cărei ramuri a agriculturii județu
lui : se desfășoară vaste lucrări de 
îmbunătățiri funciare și gospodărire 
a apelor, se dezvoltă îndeosebi legu
micultura, pomicultura, zootehnia, 
pentru care există condiții favora
bile in zona noastră. Toate efortu
rile oamenilor agriculturii dîmbo
vițene sint îndreptate în prezent 

spre sporirea volu
mului de produse 
agroalimentare livra
te statului si pieței. 
Si. pe această bază, 
spre îmbunătățirea 
continuă a nivelului 
de trai al locuitori
lor satelor.

Un adevăr fun
damental al dez
voltării noastre so
cialiste își găsește 
deplină și fecundă 
confirmare și pe me
leagurile dîmbovițe- 
ne : creșterea acce
lerată a economiei, 
propășirea industria
lă au drept firească 
urmare înflorirea a- 
șezărilor umane, ri
dicarea continuă a 
nivelului de trai și 
civilizație al celor ce 
muncesc. Iată cîteva 
exemple dintre mul
te altele. Găești. o- 
rașul în care „nu se 
Întâmpla nimic", rea
lizează în 1977 o 
producție industria
lă de 20 ori mai 
mare decît in 1960. 
Aici au fost con
struite și puse in 
funcțiune patru mari 
unități economice : 
întreprinderea de u- 
tilaj chimic. Între
prinderea de frigide
re cu compresor, u- 
zina de produse pen
tru construcții și fa
brica de brinzeturi. în 
ultimii ani. la Găești 
s-au ridicat, de ase
menea, 1 800 de apar

tamente, în preajma sa. comuna Pe- 
trești — una din localitățile frun
tașe ale județului in ceea ce pri
vește producțiile din cooperativa a

INDICI TOT MAI ÎNALTI Al NIVELULUI DE TRAI
• Personalul muncitor a crescut de la 8 567 în anul 1930, 

la 143 580 în anul 1977, din care 45 500 sînt femei.
® Din anul 1968 și pînă în prezent, în județul Dîmbovița 

au fost pregătiți 77 500 noi muncitori calificați. Numai în acest 
cincinal vor fi pregătiți peste 39 000 de muncitori.

® în ultimii 10 ani, nomenclatorul profesiilor s-a îmbo
gățit cu noi specialități : oțelar, laminator, constructor de 
aparate electrice, termist-tratamentist, operator și presator de 
mase plastice, chimist.

© în perioada 1968—1977 au fost construite 18 000 de 
apartamente și 12 000 case noi.

• Fondurile alocqte pentru acțiuni social-culturale au fost, 
în anul 1977, de 4,7 ori mai mari decît în 1968.

® în anul 1977 au fost desfăcute prin comerțul socialist 
de 16 ori mai multe mărfuri față de anul 1950. Față de 1960 
s-a vîndut de 2,24 ori mai multă carne, de 2,84 ori mai mult 
ulei, de 9 ori mai mult lapte și de 3 ori mai mult zahăr. Au 
fost desfăcute, de asemenea, față de anul 1960, de 15 ori 
mai multe televizoare, de 114 ori mai multe frigidere.

gricolă și acțiunile edilitar-gospo- 
dărești — a realizat in acest an 
cea mai mare producție de Erîu din 
județ : 4 760 kg la hectar, iar com
plexul de îngrăsare a porcilor va 
aiunge la finele anului la o capacitate 
de 40 000 capete. Recent, au fost 
oonstruite la Petresti un bloc de 
locuințe, un magazin modern, localul 
poștei. Ansamblul folcloric local 
„Cununa" se bucură de aprecieri 
deosebite în tară si străinătate.

Asemenea înfăptuiri de înaltă 
semnificație poți intilni în toate 
așezările urbane și rurale ale ju
dețului. Elocvente pentru viața nouă 
făurită pe meleagurile dîmbovițene 
sînt și transformările survenite în 
structura socială, cu reflex puternic 
în munca oamenilor, factorul funda
mental al bunăstării lor : personalul 
muncitor de pe actualul teritoriu al 
județului a crescut de la 8 567, in 
anul 1930, la 143 580 în 1977. Reali
zările dobîndite în dezvoltarea econo
mică au permis construirea, in pe
rioada 1968—1977, a 18 000 aparta
mente noi de către stat sau cu cre
dite de la stat și a 12 000 case noi 
de către cetățeni.

Sub lumina dătătoare de încredere 
în viitor a măreței sărbători din Au
gust, județul Dîmbovița înaintează 
cu fermitate către perspectivele și 
mai luminoase pe care i le deschide 
politica clarvăzătoare a partidului. 
De aici, din Dîmbovița, ca și din 
ființa întregii țări, dăm glas voinței 
nestrămutate de a transpune hotărit 
în viată politica partidului de făuri
re a societății socialiste multilateral 
dezvoltate si înaintare a României 
spre comunism.

MEH SEUEHA a emiei 
tEECTRICE $1 COMBIISIHUII - 

o imperioasă necesitate economică, o îndatorire 
civică a fiecărui om al muncii!

CUM A EVOLUAT CONSUMUL IN LUNA IULIE? 
De la Centrala industrială de rețele electrice

A trecut prima lună din cel de-al 
doilea semestru al acestui an. Care 
este nivelul înregistrat la consumul 
de energie electrică in luna iulie ? 
Iată citeva constatări desprinse din 
datele furnizate de Centrala indus
trială de rețele electrice privind 
evoluția pe județe a consumurilor 
energetice.

H|j|* DEPĂȘIT

în județele :
• CONSTANTA — cu 17,5 la 

sută (cel mai mare consum supli
mentar se localizează la I.E.L.I.F. 
din Constanta).
• IALOMIȚA — cu 8.8 la sută 

(o substanțială depășire a reparti
ției de energie electrică s-a consta
tat la I.E.L.I.F. din Fetești).
• ILFOV — cu 8,5 la sută (între 

unitățile care nu s-au încadrat in 
repartițiile planificate se află în
treprinderea pentru producerea nu
trețurilor combinate din Periș și 
Fabrica de oxigen din Buciumeni).
• DOLJ — (Combinatul chimic 

si Schela de extracție din Craiova).
• BRĂILA — (Schela petrolie

ră si I.E.L.I.F. din Brăila).
• GORJ — (întreprinderile mi

niere din Rovinari si Motru).
® OLT — (întreprinderea de a- 

luminiu din Slatina. întreprinderea 
de osii si boghiuri din Balș si în
treprinderea „Textila" din Slatina).

LA LIMITĂ
în județele :
BACĂU. BOTOȘANI, GALAȚI. 

MARAMUREȘ, SUCEAVA și TE
LEORMAN.

Dacă o serie de unități, cum sint 
Combinatul de celuloză și hîrtie 
din Letea (județul Bacău). Șantie
rul de construcții hidroenergetice

CĂLĂRAȘI

Preocupări pentru ridicarea calității produselor
La Combinatul de celuloză și 

hirtie Călărași fiii Bărăganului stă- 
pinesc complicate reacții chimice, 
forța a mii si mii de cai putere. 
Sînt fiii Bărăganului care în 1963 
dădeau o adevărată bătălie în mars 
pentru deprinderea unor profesii 
ale căror denumiri le erau necu
noscute. Astăzi, combinatul produ
ce celuloză din paie, hirtie de scris, 
hîrtie cretată. hirtie cromo lux, 
plicuri Si caiete de toate tipurile 
etc. Combinatul are in dotare o ma
șină Ofset pentru coperte tipărite 
în patru culori. Se imprimă de a- 
semenea cu diferite modele hirtia 
pentru unitățile comerciale. Deși 
relativ tînără. unitatea se bucură 
de aprecieri deosebite din partea 
beneficiarilor interni, dar si a celor 
din Republica Federală Germania. 
Austria. Mongolia. Anglia. Egipt, 
Sudan. Iugoslavia.

O dovadă a maturizării acestui 

Stânca Costestt (Botoșani). Combi
natul siderurgic din Galați. între
prinderea forestieră de exploatare 
și transport din Baia Mare. Com
binatul de celuloză si hîrtie din 
Suceava și Trustul petrolului din 
Bolintin (Teleorman) nu ar fi de
pășit repartițiile, județele de mai 
sus ar fi realizat economii.

ECONOMII
Dintre județele care s-au înca

drat în repartițiile planificate și au 
obținut economii de energie re
marcăm :

SATU MARE, SIBIU. PRAHOVA, 
CARAȘ-SEVERIN, ARAD și muni
cipiul BUCUREȘTI.

Sint rezultate bune, care atestă 
preocuparea stăruitoare a consu
matorilor din aceste iudete pentru 
utilizarea rațională, cu spirit gos
podăresc. a energiei electrice.

Situația consumurilor energetice 
privită in ansamblu poate fi apre
ciată ca pozitivă. Totuși, aceste re
zultate puteau să fie superioare 
dacă în peste 350 de unităti indus
triale repartițiile planificate nu ar 
fi fost depășite. O remarcă aparte 
trebuie făcută pentru sectorul de 
irigații. în luna iunie au fost în
registrate importante economii, dar 
care au fost estompate de depăși
rile consemnate în luna iulie.

Așa cum s-a subliniat la Plena
ra C.C. al P.C.R. din 5 iulie, este 
necesar ca în toate întreprinderile 
și ramurile economici naționale să 
se acționeze cu si mai multă stă
ruință pentru reducerea si mai 
substanțială, sub toate formele, a 
consumurilor de energie electrică si 
combustibil — aceasta constituind 
o sarcină permanentă, de zi cu zi, 
a tuturor cadrelor din economie, a 
tuturor activiștilor de partid și de 
stat, a tuturor oamenilor muncii.

Ion LAZĂR

colectiv este creșterea indicelui de 
folosire a fondului de timp si a in
dicelui de utilizare a mașinilor- 
unelte. La ora actuală la Combina
tul de celuloză si hirtie Călărași se 
duce o luptă continuă pentru îm
bunătățirea calității produselor. Ca
lificarea personalului muncitor, 
cursurile de ridicare si perfectiona
rea calificării, analizele lunare in 
care se informează fiecare munci
tor despre stadiul realizărilor și 
sarcinile de plan, precum si intro
ducerea acordului global sint ele
mente ce contribuie la creșterea 
productivității muncii, la reducerea 
cheltuielilor materiale. Este o 
mindrie a acestui harnic colectiv că 
de la începutul anului si Dină in 
prezent nu s-a semnalat nici o re- 
clamatie privind calitatea produse
lor din partea beneficiarilor interni 
sau externi. (Mihai Vișoiu).

Cum este valorificat po
tențialul piscicol al iude- 
tului ? înainte de a insera 
răspunsurile primite la an
cheta noastră în județul 
Vaslui, se cuvin făcute 
cîteva precizări.

La un an după adopta
rea. în iulie 1974. a Legii 
privind piscicultura si Des- 
cuitui. a luat ființă și in 
județul Vaslui o întreprin
dere piscicolă, cu sediul la 
Ciria. Producția medie ob
ținută in 1975 pe cele 883 
ha de lacuri si bălti ame
najate pentru cultură in
tensivă a fost de 1 100 kg 
peste la hectar. Cea mal 
mare producție din același 
an s-a înregistrat la ferma 
piscicolă Manțu : 3 478 kg 
la hectar. în anul 1976 or
ganele județene au elaborat 
un program de măsuri pri
vind îmbunătățirea activi
tății de piscicultura si 
pescuit in perioada 1976— 
1980.

Așadar, au trecut 4 ani 
de la adoptarea legii. 3 ani 
de la înființarea întreprin
derii piscicole si 2 ani de 
la adoptarea programului 
de măsuri elaborat de or
ganele iudețene. Timp su
ficient. am considerat noi. 
pentru un prim bilanț.

Ne-am interesat mal întii 
la Direcția agricolă asupra

modului în care s-a reali
zat programul special adop
tat de extindere a amena
jărilor piscicole.

— După cîtc știu eu — 
ne spune tovarășul director 
general adjunct Gh. Bucu- 
leasa — s-au alocat niște 
fonduri nentru acest an sau 
poate pentru 1979. Precis, 
nu pot să vă spun cit si 
unde. Urmează să se reali
zeze vreo 200 hectare de 
amenaiări piscicole la 
citeva cooperative agricole. 
Dar. repet : nu știu precis. 
Avem însă un om care se 
ocupă in mod special de 
piscicultură. De la dlnsul 
s-ar putea să aflat! mai 
multe.

Deci, cele 1 226 ha de a- 
menaiări piscicole prevăzu
te a se realiza pină in 1980 
sint în stadiu de ..niște fon
duri". care s-ar fi alocat in 
1978 sau se vor aloca in 
1979. pentru „vreo 200 ha", 
in „cîteva cooperative".

La rindul său. omul care 
se ocupă în mod special de 
piscicultură. doctorul Eu
gen Puscasu — la care ne 
îndrumase tovarășul direc
tor adjunct — nu știa nici 
măcar de existența progra
mului de măsuri adoptat 
in urmă cu doi ani de or
ganele județene, darămite

să ne mai spună ceva si de 
realizarea lui.

De aceeași ..atenție" s-a 
bucurat programul de mă
suri adoptat in 1976 si din 
partea Uniunii județene a 
cooperativelor agricole de 
producție. La ce altă con-

Firește, un asemenea 
punct de vedere ne scuteș
te de orice comentariu. 
N-am renunțat însă la 
ideea de a dezlega totuși 
..misterul" dezvoltării ame
najărilor piscicole. După ce. 
rind pe rind. am apelat la

mentatiile tehnice necesare 
pentru amenaiări piscicole 
la cooperativele agricole 
din Todiresti. Băcesti. Po- 
ghidia si Dragaiina. in timp 
ce O.I.F.P.C.A. n-a execu
tat nici un asemenea pro
iect. pentru că „nimeni nu

se traduc în viată prevede
rile programului iudețean 
de dezvoltare a Piscicultu
rii privind realizarea noi
lor amenaiări piscicole. 
Am aflat, in schimb, cit se 
plătește pentru cele 400 ha 
de lacuri pe care intreprin-

VASLUI
BALTĂ DA, PEȘTE BA!

De ce nu se traduc în viață măsurile stabilite pentru dezvoltarea 
pisciculturii în unele unități agricole ale județului

cluzie am fi putut aiunge. 
după ce tovarășul Toader 
Popescu. vicepreședintele 
U.J.C.A.P.. ne-a declarat 
clar si răspicat :

— Noi ne ocupăm de 
problemele democrației 
cooperatiste, nu de peste, 
în ce ne privește, nu avem 
ca indicator de plan pro
ducția de peste. Știm că la 
nivelul județului problema 
pisciculturii s-a rezolvat 
prin înființarea întreprin
derii piscicole.

Oficiul de gospodărire a a- 
pelor (O.G.A.), Oficiul de 
cadastru si organizarea te
ritoriului si Oficiul de îm
bunătățiri funciare, proiec
tări si construcții agricole 
(O.I.F.P.C.A.). am aflat că 
suprafața totală a lacurilor 
și bălților naturale din ju
dețul Vaslui măsoară 2 616 
ha. că suprafața terenurilor 
cu sărături si exces de 
umiditate — care au posi
bilități de amenajare agro- 
piscicolă — măsoară 839 ha. 
că O.G.A. a executat docu-

ne-a solicitat asa ceva". Iar 
la întreprinderea piscicolă 
din Ciria ni s-a spus că 
din 1975 încoace suprafața 
amenajată proprie a mai 
sporit cu circa 30 ha. (Rea
mintim faptul că în pro
gramul de măsuri adoptat 
de organele județene era 
vorba de amenajarea unor 
pepiniere cu o suprafață de 
150 ha).

Acestea sint singurele 
date certe pe care le-am 
putut obține. Din ele nu 
rezultă insă în ce măsură

derea piscicolă le-a „închi
riat" de la Direcția apelor 
si întreprinderea de ex
ploatări a lucrărilor de îm
bunătățiri funciare din ju
dețul Iași : 150 000 lei
pe an.

— „închiriată" este un 
fel de a spune — ne-a ex
plicat tovarășul Viorel Pin
tea. directoi-ul întreprinde
rii Piscicole. Acești bani ii 
plătim pentru o pretinsă 
vidare cu pompe (golire a 
lacurilor oină la nivelul 
care să permită pescuitul).

în realitate, vidarea se face 
prin simpla ridicare a stă- 
vilarelor. Dar dacă nu plă
tim. nu ne lasă să populăm 
lacurile cu peste.

Să zicem că ar face să 
dai si 150 000 lei pentru ri
dicarea unui stăvilar. dacă 
măcar s-ar obține in acele 
lacuri producții îndestulă
toare de peste. Din datele 
furnizate de directorul în
treprinderii rezultă insă că 
producția la hectar in a- 
ceste lacuri abia dacă de
pășește 400 kg.

Ne-am oprit mai pe larg 
asupra acelui punct din 
programul de măsuri care 
se referea la dezvoltarea 
amenajărilor piscicole, nu 
pentru că ar fi cel mai 
Important, ci pentru că din
colo de aspectele sale con
crete. măsurabile, ne-a dat 
si posibilitatea de a consta
ta superficialitatea cu care 
unele organe județene tra
tează propriile lor hotăriri. 
necunoașterea sau ignora
rea legii. lipsa de răspun
dere si de control. Cu toa
te consecințele care decurs 
de aici. Astfel, de exemplu, 
dacă in 1975. deci la înfiin
țare. întreprinderea pisci
colă Ciria a obtinut o pro
ducție de circa 900 tone de

peste. în acest an se esti
mează livrarea la fondul de 
stat a numai 800 tone. Spu
nem ..se estimează", pen
tru că pescuitul n-a început 
încă. Și nici vorbă de acele 
tehnologii, despre care se 
vorbea în programul de 
măsuri, menite să asigure 
peste proaspăt la consum in 
tot cursul anului. Cu toa
te că în județul Vaslui e- 
xistă două fabrici de nutre
țuri combinate. întreaga 
cantitate de nutrețuri 
(1 500—1 600 tone) se aduce 
din județele Suceava si 
Neamț — iar după cum re
zultă din calculele făcute ia 
întreprinderea piscicolă, in 
acest fel se aiunge la 
scumpirea substanțială a 
fiecărui kilogram de pește.

Cu Legea privind dezvol
tarea pisciculturii si pescui
tului in fată s-ar mai pu
tea discuta, desigur, despre 
multe alte asemenea pro
bleme E timpul si datoria 
să facă acest lucru orga
nele locale de specialitate 
din județ. Și aceasta. în- 
trucît vasluienii. oină 
acum, văd numai bălțile, 
nu si pestele pe Diată.
Florin CIOBĂNESCU 
Crăciun LALUCI

Depuneri la C.E.C. 
prin consimtămint scris

Dună cum se știe. Casa de Eco
nomii si Consemnatiuni a introdus 
forma de depunere ne bază de con- 
simțămînt scris. Depunerile se fac 
De baza cererii consimtămint care 
poate fi procurată la ghișeul C.E.C. 
de la locul de muncă sau la oricare 
unitate C.E.C. Formularul completat 
si semnat prin care se solicită în
treprinderii sau instituției să de
pună la C.E.C. partial sau integral 
retribuția se predă la ghișeul 
C.E.C. din unitate sau la serviciul 
financiar al unității in care solici
tantul îsi desfășoară activitatea, 
înscrierea in libretul de economii a 
sumelor depuse Prin consimtămint 
scris se face la ghișeu] C.E.C. de 
Ia locul de muncă sau la unitatea 
C.E.C. Ia care s-a virat depunerea. 
Restituiri se pot efectua orieînd. 
Depunătorii prin consimtămint 
scris beneficiază totodată de toate 
drepturile si avantajele De care le
gea le acordă tuturor deounători- 
lor : secretul privind numele depu
nătorilor si operațiile efectuate, ga
ranția statului asupra sumelor de
puse, dobinzi si cistiauri. dreptul 
de a împuternici alte persoane să 
dispună de sumele păstrate la 
C.E.C.. dreptul de condiționare a 
depunerilor etc.
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PLECAREA COMISARULUI DE STAT Al AFACERILOR 
EXTERNE ȘI COOPERĂRII INTERNAȚIONALE 

AL REPUBLICII ZAIR

Vizita delegației agricole din R. P. ChinezăExcelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste RomâniaFAPTUL^I I
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Joi dimineața a părăsit Capitala 
comisarul de stat al afacerilor exter
ne și cooperării internaționale al Re
publicii Zair. Umba di Lutete. care, 
la invitația ministrului afacerilor ex
terne al Republicii Socialiste Româ
nia, Ștefan Andrei, a făcut o vizită 
oficială in țara noastră și a participat 
Ia lucrările celei de-a treia sesiuni 
a Comisiei mixte guvernamentale ro- 
mâno-zaireze de cooperare economică 
și tehnică.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
oaspetele zairez a fost salutat de Ion

M. Nicolae, prim-adjunct al minis
trului comerțului exterior și coope
rării economice internaționale, Cor
nel Pacoste, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, de alte persoane 
oficiale.

Au fost prezenți Octavian Luțaș, 
ambasadorul României la Kinshasa, 
și Nyoka Busu Noengo, ambasadorul 
Republicii Zair la București. Au fost 
de față șefi de misiuni diplomatice 
ai unor țări africane acreditați in 
țara noastră.

(Agerpres)

Mulțumesc Excelentei Voastre pentru amabilele felicitări ce mi le-ați 
adresat cu ocazia alegerii mele în funcția de președinte al Republicii Arabe 
Yemen și comandant suprem al forțelor armate.

Doresc să exprim Excelenței Voastre Întreaga mea considerație față de 
sentimentele frumoase adresate. împreună cu urările de sănătate și fericire 
pentru dumneavoastră, de progres și prosperitate poporului român, precum 
și pentru întărirea și dezvoltarea relațiilor intre țările noastre.

Locotenent-colonel ALI ABDALLAH SALEH
Președintele Republicii Arabe Yemen, 
Comandant suprem al forțelor armate

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Profund mișcat de amabilul mesaj pe care Excelența Voastră a binevoit 
să rri.i-1 adreseze cu ocazia Zilei naționale, vă mulțumesc în mod cordial.
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Furtunile și ploile care i 
abătut in ultima vreme 
Țara Oașului au invirtejit 
culcat la pămînt recolta de in 
a cooperatorilor din Negrești- 
Oaș (Satu Mare). Au fost puse 
in pericol nu numai recoltarea 
la timp, ci și calitatea viitoarelor 
fire de țesătură. La aflarea a- 
cestei vești, sute de muncitori 
din întreprinderile orașului au 
sărit grabnic in ajutorul coo
peratorilor. In timpul liber, ei 
au reușit să recolteze in numai 
citeva zile peste 60 hectare cu 
in. In fruntea... fruntașilor s-au 
aflat — nici nu se putea altfel 
— oșenii și oșencele de la Între
prinderea de in si cinepă din 
localitate. Adică tocmai cei care 
metamorfozează firul inului in 
pinza „a mai faină".

s-au 
prin 
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Fagul cu 
frunze roșii »

Unul din corespondenții vo
luntari veterani ai ziarului nos
tru. Gheorghe Ispășoiu, din Rim- 
nicu Vilcea, adresează pe a- 
ceastă cale celor ce trec prin 
orașul său o invitație tentantă : 
să se abată — fie și numai pen
tru citeva clipe — și prin gră
dina botanică. Vor fi răsplătiți 
cu o priveliște de zile mari. 
Printre alți copaci seculari se 
înaltă, falnic, un fag de toată 
frumusețea, ale cărui frunze 
sint... roșii ca focul ! Specialiș
tii îl consideră — pe bună drep
tate — o raritate. Hotărit lu
cru : o nouă curiozitate a na
turii care se amuză copios întru 
desfătarea noastră.
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in Sibiu, Petru 
Bacău (str. Narci- 
a fi găsit ce căuta.

Abia sosit 
Vascuta din 
selor, bloc 6) __
Mai exact, un amator de „ocazii 
rare". „Om te jac — i-a 
spus el sibianului S.R. Dar să 
știi că sub 40 000 de lei nu dis
cut. Îmi dai bani ghlață și iți 
dau pe ei bani străini, cu pu
tere de cumpărare de citeva ori 
mai mare". Fără să caște ochii, 
sibianul S.R. a dat. Numai că 
bancnotele cumpărate (chilipir!) 
de S.R. s-au dovedit fără nici 
o valoare, fiind emise — cul
mea ! — la... începutul acestui 
secol !

Trubadurul
n-a fost
în voce

Odată intrat intr-un parc din 
Tirgoviște și mergind impleti- 
cindu-se pe trei... alei, pe Ion 
Popa de la autobaza din Moreni 
l-a apucat, deodată, o poftă 
nebună de cintat. După prima, 
„melodie" — mai mult strigată 
decit cintată — cițiva din spec
tatorii intimplători s-au înde
părtat stinjeniți. Unii insă l-au 
sfătuit să se ducă să se culce, 
să nu tulbure liniștea publică.

— Ssst ! Să n-aud o vorbă — 
s-a rățoit trubadurul infierbin- 
tat.

Și a tot continuat să „cinte" 
in legea lui, pină s-a trezit 
făcind o serenadă chiar sub fe
reastra sediului miliției. A fost 
poftit inăuntru. Cind s-a văzut 
răsplătit cu o amendă, trubadu
rului i-a pierit, subit, vocea. Și 
liniștea s-a așternut din nou 
peste parc.

Un caz
neobișnuit

Seară frumoasă de august. 
Autoturismul „Dacia-1300" cu 
numărul de înmatriculare 5—B— 
8077, condus de Gheorghe Chivu, 
circula prin comuna Otopeni- 
București. In dreptul unui imo
bil, mașina l-a surprins și l-a 
accidentat pe un cetățean in 
virstă de 53 de ani, care tra
versa strada prin loc nepermis. 
In timp ce victima era căzută 
in mijlocul drumului, un alt 
autoturism „Dacia-1300", condus 
de Gabriel Stoian, care circula 
in aceeași direcție cu prima ma
șină, l-a accidentat din nou pe 
același D. Popescu. De data a- 
ceasta. mortal.

Nu se
învățase
minte

După ce suferise două con
damnări, amindouă pentru viată 
parazitară și acostare de persoa
ne in vederea obținerii de fo
loase materiale. Matilda P. din 
Craiova a promis „pe cuvint de 
onoare" că se va apuca de o 
muncă utilă. „Am ajuns — zi
cea ea — la 23 de ani și alte 
fete de vîrsta mea și-au făcut 
un rost in viată, au cămin, au 
copii..." Numai că una zicea, și 
alta gindea. Fapt este că la 
foarte scurt timp a fost surprin
să din nou in aceeași postură 
reprobabilă și condamnabilă. Ju
decătoria din Craiova i-a mai 
dat incă patru luni de închisoa
re corecțională. Măcar de-acum 
încolo de i-ar fi de-nvățătură.

Rubrlcâ realtzatâ de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scinteii"
■MMMB MMM*
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Joi a sosit în Capitală o delegație 
agricolă din Republica Populară Chi
neză. în frunte cu Van Lei. vice
președinte al Comitetului Revoluțio
nar al municipiului Pekin. Li Iu-jiu, 
adjunct al ministrului agriculturii si 
silviculturii, și Cen Kuo-tun, pre
ședintele Uniunii Naționale a Coope
rativelor de Aprovizionare si Desfa
cere. care, la invitația Ministerului 
Agriculturii si Industriei Alimentare, 
face o vizită de documentare in tara 
noastră.

La sosire, oaspeții au fost salutați 
de Ion Moldovan, adjunct al minis
trului agriculturii si industriei ali
mentare. de alte persoane oficiale.

Au fost prezenți Li Tin-ciuan. am
basadorul Republicii Populare Chi
neze la București, membri ai amba
sadei.

★
în aceeași zi. delegația a fost pri

mită de tovarășul Angelo Miculescu. 
viceprim-ministru al guvernului, mi
nistrul agriculturii și industriei ali
mentare.

în cadrul convorbirii au fost evi
dențiate rezultate si preocupări in 
agricultura celor două țări, precum si 
posibilități de dezvoltare a colabo
rării între ministerele de resort in 
domenii de interes comun.

(Agerpres)

Cronica
Cu prilejul vizitei in țara noastră 

a delegației marinei militare indiene, 
condusă de șeful Statului Major al 
marinei, amiral Jal Cursetji, amba
sadorul Indiei la București, Ashok 
Kumar Ray, a oferit, joi seara, o re
cepție.

Au participat general-locotenent 
Ion Hortopan, prim-adjunct al minis
trului apărării naționale și șef al 
Marelui Stat Major, viceamiral Se
bastian Ulmeanu, comandantul mari
nei militare, reprezentanți ai Minis
terului Afacerilor Externe, generali 
și ofițeri superiori, alte persoane 
oficiale.

Au luat parte șefi de misiuni di
plomatice, atașați militari acreditați 
in țara noastră.

zilei
Joi a început la Costinești ediția 

a Il-a a Festivalului filmului pentru 
tineret, organizat de Comitetul Cen
tral al Uniunii Tineretului Comunist, 
Consiliul Culturii și Educației Socia
liste și Asociația cineaștilor, mani
festare integrată in cadrul Festivalu
lui național „Cîntarea României".

★
Ansamblul folcloric „Rapsodia mă

rii" al Casei de cultură a tineretului 
din Constanta a plecat intr-un tur
neu în Tunisia, Algeria si Libia, For
mat din elevi, studenti și tineri mun
citori. ansamblul va prezenta in 
aceste țări spectacole cu un reperto
riu alcătuit din dansuri si cîntece 
specifice tuturor zonelor folclorice ale 
României.

(Agerpres)

IERI A FOST INAUGURAT

Clubul întreprinderii „23 August" din Capitală
Agenda multiplelor manifestări or

ganizate în întreprinderea „23 Au
gust". sub egida celei de-a doua e- 
ditii a Festivalului national „Cîn
tarea României", a înscris, ieri, un 
moment deosebit, cu ample rezonan
te în activitatea politico-educativă, 
ce se desfășoară în această mare 
uzină bucuresteană.

După primul schimb, numeroși 
otelari. turnători, forjori, strungari, 
sudori si-au dat cea dinții întilnire 
la clubul construit în incinta între
prinderii.

Realizat după un proiect elaborat 
de Institutul ..PROIECT" — Bucu
rești. pe baza îndemnurilor si indi
cațiilor date de secretarul general al 
partidului cu prilejul uneia din nu
meroasele întîlniri de lucru cu co
lectivul de muncă al acestei puter
nice întreprinderi constructoare de 
mașini din Capitală, clubul inaugu
rat ieri reprezintă o mărturie eloc
ventă a grijii permanente a condu
cerii partidului si statului nostru 
fată de om. a preocupării sale stă
ruitoare pentru stimularea neconte
nită a întregii activități de educație 
comunistă a maselor. Conceput ca un 
adevărat lăcaș de instruire multila
terală a celor aproape 17 000 de oa
meni ai muncii din întreprindere, 
clubul dispune, printre altele, de o 
modernă sală de spectacole, cu 700 
de locuri, prevăzută cu instalații de 
proiecție, o sală de 100 de locuri 
pentru conferințe. întilniri si dezba
teri politice si profesionale, spatii

pentru bibliotecă, sală de lectură și 
de repetiții ale formațiilor artistice, 
un foaier în care vor putea fi orga
nizate expoziții și alte manifestări 
ale creației artistice si tehnico-stiin- 
tifice de masă.

Cum era firesc, momentul inaugu
ral a oferit un bun prilej de trecere 
în revistă a variatelor aspecte ale 
activității politico-educative si cultu- 
ral-artistice desfășurate în uzină, de 
relevare a posibilităților noi oferite 
prin darea în folosință a clubului, 
pentru intensificarea vieții culturale 
desfășurate in această puternică ci
tadelă muncitorească bucuresteană. 
pentru imprimarea unui puternic ca
racter militant tuturor manifestărilor 
ce vor avea loc aici, astfel incit a- 
cestea să se poată situa la înălțimea 
exigentelor formulate în recenta ex
punere a secretarului general al 
partidului la ședința cu activul cen
tral de partid si de stat Este un de
ziderat maior pe care comuniștii, oa
menii muncii din întreprindere* au 
tinut să-l sublinieze incă o dată la 
inaugurarea clubului lor în telegrama 
adresată cu acest prilej C.C. al P.C.R.. 
tovarășului Nicolae Ceausescu, anga- 
jîndu-se să acționeze cu consecventă, 
pentru îmbogățirea si diversificarea 
activității politico-educative, pentru 
sporirea contribuției acesteia, la rea
lizarea exemplară a sarcinilor de 
producție ce revin colectivului uzinei.

Dumitru TÎRCOB

Clubul întreprinderii „23 August", inaugurat ieri

Excursii pentru vizitarea celui de-al 9-lea Tîrg 
de mostre de bunuri de consum din București

Toate oficiile județene de turism 
organizează in cursul lunii august 
1978 excursii pentru vizitarea celui 
de al 9-lea tirg de mostre de bu
nuri de consum care este deschis 
pină la data de 1 septembrie a.c., 
la Complexul expozitional din Piața 
Scinteii din București. Participante

lor Ia excursii li se asigură trans
portul si biletul de intrare la tîrg, 
precum si vizitarea unor obiective 
turistice atractive de pe traseu și 
din București. înscrieri la toate o- 
ficiile județene de turism din tară, 
la agențiile și filialele acestora.

Croaziere pe Marea Neagră
Oficiul National de Turism „Car- 

pati" București. Agenția de excursii 
cu turiști români în străinătate or
ganizează în perioada 16 septem
brie — 26 octombrie 1978 croaziere 
pe Marea Neagră cu motonava 
..Uzbekistan". Durata unei croazie
re este de 9 zile pe itinerarul Con
stanta. Odessa. Yalta. Soci. Suhumi. 
Bathumi. Varna. Constanta. în fie-

care localitate se asigură vizitarea 
principalelor obiective turistice. în
scrierile se fac cu cel puțin 35 zile 
înainte de data plecării în croa
zieră.

Informații suplimentare la Agen
ția de excursii cu turiști români în 
străinătate din strada Episcopiei 
nr. 2. telefon 16 44 31 și la Oficiile 
județene de turism din tară.

WILLI RITSCHARD
Președintele Confederației Elvețiene

tv
PROGRAMUL 1

9.00 Teleșcoală
10,00 Telecinemateca : „Jennie Ger

hardt"
11,23 Un fapt văzut de aproape : Zim- 

nicea — un nou oraș pe harta 
țârii

11.45 Telex
16,05 Teleșcoală
16.35 Matineu de vacanță
17,00 Emisiune în limba germană 

• Expunerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu — document de excep
țională valoare teoretică și prac
tică

19.00 Tragerea Loto
19,05 Muzică populară

19.20 1001 de seri
19,30 Telejurnal
19.50 Sub flamuri de partid
20,15 Film artistic : „Mektoub". Premie

ră pe tară. Producție a studiouri
lor franceze

21,45 Meridiane culturale
22.20 Telejurnal

PROGRAMUL 2
17,00 Portativ
17.40 Efigii lirice
17,55 Ora veselă
18.50 Creatorul șl epoca sa s Mareei 

Olinescu
19.20 10O1 de seri
19,30 Telejurnal
19.50 Radar pionieresc
20,10 Blocnotes — informații utilitare
20.35 Telex
20.40 Seară de operă
21.50 Emisiune de știință

Județele Bacău și Hunedoara 
au încheiat secerișul griului

TELEGRAME ADRESATE C.C. AL P.C.R., 
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

Oamenii muncii din agricultura 
județului Bacău au încheiat recolta
tul griului pe întreaga suprafață, 
succes pe care 11 dedică marii săr
bători a poporului român de la 
23 August.

într-o telegramă adresată C.C. al 
P.C.R.. tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
de către Comitetul județean Bacău 
al P.C.R.. se spune : Sîntem convinși 
că prin aplicarea în producție a ce
lor mai moderne tehnologii de lu
crare a pămintului si folosirea cu 
eficientă a condițiilor naturale și a 
bazei tehnico-materiale de care dis
punem. rezultatele pot fi mult îm
bunătățite. îndeplinind astfel cu suc
ces sarcinile puse în fată de hotărî- 
rile celui de-al XI-lea Congres si ale 
Conferinței Naționale ale Partidului 
Comunist Român, de indicațiile date 
de dumneavoastră la consfătuirea din 
februarie a.c.

Lucrătorii ogoarelor județului Hu
nedoara au încheiat secerișul griului 
Si înmagazinarea fără pierderi a în
tregii recolte de cereale păioase.

Cu acest prilej. Comitetul județean 
Hunedoara al P.C.R. a adresat o te
legramă Comitetului Central al parti
dului. tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
în care se spune : Dind expresie 
gindurilor si sentimentelor lucrători
lor ogoarelor hunedorene. vă asigu
răm. mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. că oamenii muncii din 
agricultura județului nostru, fără 
deosebire de naționalitate, sînt hotă- 
rîti să nu precupețească nici un efort 
pentru punerea deplină si cu efi
cientă ridicată în valoare a rezerve
lor de sporire a producției agricole, 
aducindu-si o contribuție tot. mai în
semnată la edificarea societății socia
liste multilateral dezvoltate si înain
tarea viguroasă spre comunism a 
scumpei noastre patrii.

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT
CAMPIONATELE MONDIALE DE CAIAC-CANOE

Sportivii noștri au obținut calificarea în toate semifinalele
BELGRAD 10 (De la trimisul spe

cial Agerpres A. Berger) : Pe o vreme 
frumoasă, joi. pe lacul Ada Ciganlija 
din apropiere de Belgrad, au început 
întrecerile celei de-a 14-a ediții a 
campionatelor mondiale de caiac- 
canoe. la care participă sportivi și 
sportive din 30 de țări. în prima zi 
a acestei competiții, așteptată cu viu 
interes de amatorii <jq5(^ort. au fost 
programate seriile probelor pe dis
tanța de 1 000 m (masculi) și 500 m 
(feminin). Comportindu-șe bine, toa
te cele 7 echipaje roMâhești au ob
ținut calificarea penteju semifinalele 
acestor probe, in care" nWli campioni 
vor fi cunoscute sîmbștăgdupă-amia- 
ză. Dintre sportivii români. o impre
sie deosebită au lăsat ' dublul cam
pion mondial Vasile, Diba. învingă
tor in seria sa la cafâc ’I cu timpul 
de 4’01”09/100, și Ivan Patzaichin, 
cîștigătorul seriei a 3-a -la canoe 1 
cu rezultatul de 4T9”43,T00.

De asemenea, o evoluție promiță
toare au avut sportivele echipei 
României. Agafia Orlov si Nastasia 
Nichitov au terminat învingătoare la 
caiac dublu (500 m), în seria a 2-a. rea- 
lizînd timpul de l’58”77/100. O luptă 
pasionantă a caracterizat seria I a 
probei individuale de caiac (500 m) 
cistigată de Rozwitha Eberl (R. D. 
Germană). înaintea sportivei românce 
Maria Cozma. care a reușit să o în
vingă pe cunoscuta campioană sovie
tică Olga Makarova si să se califice 
la rindul ei pentru semifinale.

Astăzi, campionatele mondiale de 
caiac-canoe programează seriile și 
recalificările în probele pe distanța 
de 500 m. Sîmbătă au loc semifina
lele si finalele în cursele de 1 000 m, 
iar duminică finalele în probele pe 
distanta de 500 m și cele de fond 
(10 000 m).

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
• Steaua București a cîștigat tur

neul internațional de fotbal de la A- 
tena, la care au participat campioa
nele României. Austriei, Greciei și 
Cehoslovaciei, invingînd in finală cu 
scorul de 4—0 (2—0) formația Aus
tria Viena, finalista ultimei ediții a 
„Cupei cupelor". Golurile au fost 
marcate de Troi (min. 9), Iordănescu 
(min. 45, din lovitură de la 11 m) 
și Marcel Răducanu, în minutele <10 
și 82.
• în turneul de fotbal pentru ju

niori „Cupa Prietenia" ce se desfă
șoară în orașul Gera (R.D.G.), se
lecționata României a întrecut cu 
scorul de 2—1 (1—1) formația R.P.D. 
Coreene. Alte rezultate : R.D. Ger
mană — Bulgaria 2—0 ; Ungaria— 
Cuba 2—0 ; U.R.S.S.—R.S. Vietnam 
4—0.

• Sportul studențesc a efectuat un 
scurt turneu in Turcia — unde a e- 
voluat în compania a două forma
tei din prima categorie fotbalistică. 
Rezultate': 1—0 cu Adanaspor (parti
cipantă la Cupa U.E.F.A.). 4—3 cu 
Adanademispor.

De ieri, „Sportul" se află în Gre
cia, pentru alte două partide : cu 
Panathinaikos Atena (astă-seară) și 
cu Olimpiakos Pireu.

• în turneul de tenis de la In
dianapolis s-au înregistrat urmă
toarele rezultate: simplu femei : 
Dana Gilbert — Virginia Ruzici 6—3, 
6—4 ; Caroline Stoll — Ruta Geru- 
laitis 6—0. 6—3 ; simplu bărbați : 
Zeliko Franulovici — Ion Tiriac 5—7, 
6—2. 6—2 ; Connors — Gunthardt 
6—4, 6—4.
• La Bagnio (Filipine) a conti

nuat, cu desfășurarea partidei a 11-a, 
meciul pentru titlul mondial de șah 
dintre campionul lumii, Anatoli Kar
pov, și șalangerul său, Viktor Korci-

Sturt în competiția 
cicloturistică 

„Turul Maramureșului" 
BAIA MARE 10 (Agerpres). — Joi, 

din Piața Gh. Gheorghiu-Dej din 
Baia Mare s-a dat startul in compe
tiția cicloturistică „Turul Maramu
reșului". Organizată în cadrul marii 
competiții naționale „Daciada". edi
ția din acest an a „Turului Maramu
reșului" se va desfășura pe un traseu 
în lungime de aproape 400 kilometri, 
cu patru etape, pe următorul itine
rar : etapa I : Baia Mare—Rozav- 
lea—Ocna Șugatag ; etapa a Il-a : 
Rozavlea—Borsa—Vișeu de Sus ;
etapa a III-a : Vișeu de Sus—Bis- 
tra—Sighetu Marmației : etapa a 
TV-a : Sighetu Marmației—Negrești— 
Baia Mare. Sosirea este prevăzută 
pentru ziua de 13 august

noi. Partida s-a încheiat la mutarea 
a 51-a cu victoria lui Korcinoi. Sco
rul meciului a devenit egal : 1—1.

® In sala sporturilor de la Floreas- 
ca au continuat joi campionatele de 
scrimă ale armatelor prietene. Proba 
individuală de spadă a fost cistigată 
de B. Lukomski (Ț.S.K.A. Moscova), 
cu 4 victorii, urmat de colegii săi 
AI. Mojaiev — 3 victorii și A. Bu- 
sahmetov — 3 victorii. I. Popa (Stea
ua) s-a clasat pe locul 4.

® Aseară în runda a 5-a a turneu
lui internațional feminin de șah de la 
Sinaia, Dana Nuțu a cîștigat la Stad
ler, Tatiana Lemaciko a invins-o pe 
Bogdan, iar Margareta Mureșan a 
obținut victoria la Sinka.

® Echipa din Porto Rico decla- 
rind forfait pentru campionatul mon
dial masculin de volei din Italia (20 
septembrie — 1 octombrie), locul a- 
cesteia va fi luat de formația R.A. 
Egipt — se anunță de la Comitetul 
de organizare a competiției. Echipa 
Egiptului va juca deci în grupa A, 
la Roma. împreună cu selecționatele 
R.P. Chineze, Belgiei și Italiei.

B B B B B B B
(Urmare din pag. I)
apoi, mai de curînd. în 1973, 
cind noile, modernele cerin
țe ale economiei naționale 
au reprofilat-o. Cu alte 
cuvinte, umăr la umăr, miile 
de oameni, vorbind aceeași 
limbă a devotamentului fată 
de interesele marii colecti
vități socialiste — limba 
muncii si a creației — au 
înălțat uzina, ai cărei stă- 
pîni și producători sînt 
deopotrivă egali, fără deo
sebire de naționalitate.

Iată, facem cunoștință cu 
unul dintre veterani — are 
aici în uzină 38 de ani de 
muncă : maistrul principal 
loan Szabâ din secția me- 
cano-energetică. Cu ochi 
veseli, cu un zîmbet dis
cret. cu accentul simpatic 
al maghiarului_ care vorbeș
te curent românește, el re
constituie anii de muncă ai 
acestui colectiv pentru a 
reface si apoi a dezvolta 
uzina :

— Mai am un cincinal 
pînă intru in pensie. Și cind 
mă uit înapoi sint mîndru 
de ce-am făcut. Atunci, 
după ce uzina fusese bom
bardată și apoi minată de 
stăpinirea horthystă în re
tragere, am venit la uzină 
și, la chemarea comuniștilor.

ȘANHAI-
accelerații

— Mă bucur că primesc in casa 
mea prieteni români. Dar luați loc...

Luăm loc pe scaunele din încăpere, 
pe o ladă întocmai cum sînt lăzile de 
zestre de pe la noi. Curînd se sei- 
vește și ceaiul — reconfortantul ceai 
pe care orice chinez ți-l oferă cu i- 
nima deschisă. Casa lui Than Pet- 
ling, gazda noastră, se află intr-un 
cartier nou al Șanhaiului. Cu citeva 
decenii în urmă, aici era o periferie 
mlăștinoasă. Pe grinduri — doar ci
teva case. Locul n-avea nici nume 
măcar. Din 1952 au început masiv 
construcțiile de locuințe. Locuințe, 
spitale, grădinițe, magazine, piață. 
S-au plantat copaci, flori. Și astfel 
s-a născut un orășel de aproape 
60 000 de locuitori. Locul a căpătat și 
identitate — cartierul se numește azi 
Si Ping și se integrează firesc in ma
rele oraș Șanhai, unul din uriașele 
orașe ale lumii, care numără, cu 
aria metropoli
tană, peste zece 
milioane de lo
cuitori...

Than Pei-ling 
ne îmbie cu cea
iul fierbinte, cu 
arome discrete.
Prin fereastra
deschisă a încă
perii de la etajul unu auzim 
freamătul continuu al frunzei de 
plop. E toamnă, cu soare de 
miere șl întreaga fire sugerea
ză calm șl echilibru. Peste aceas
tă clipă de împăcare auzim insă 
vuietul vital al marelui oraș. Respi
rația de citadelă industrială — cu 
peste 3 000 de întreprinderi — de 
oraș-port așezat în estuarul Fluviu
lui Albastru, freamătul puternic de 
centru comercial, de aglomerare ur
bană dominată de zgiriie nori mai 
vechi ori mai noi.

Politicos și delicat. Than Pei-ling 
ne întreabă de sănătate. Întoarcem 
întrebarea și ne mulțumește. El lu
crează la o fabrică de biciclete. Azi 
e ziua lui liberă. Soția muncește in
tr-o întreprindere textilă construită 
aici, in cartierul nou, Si Ping. Copii ? 
Sigur că are. Patru. Și obrazul i se 
luminează de bucurie. „Sintern o fa
milie de muncitori din tată in fiu 
aici, la Șanhai".

Ceștile de porțelan, cu desene mi
găloase și culori neașteptate, sint 
umplute cu alt ceai, in care simțim 
parfumul suav de iasomie. „Citi din 
cei patru copii ai dv. sint de vîrsta 
muncii ?“. „Toți. Fata — cea mai 
mare — lucrează intr-o fermă de 
stat, la sate. Fata mai mică, tot 
muncitoare, la unul din șantierele 
navale ale orașului. Băiatul de 23 de 
ani e muncitor intr-o imprimerie, iar 
cel mai mic, de 21 de ani, este elec
trician. Șanhaiul de azi oferă destule 
locuri de muncă"...

Remarca cuprinde în ea un mare 
adevăr. Cu care, de altfel, făcusem 
cunoștință la impresionanta Expozi
ție industrială cu caracter permanent 
Iți trebuie ore intregi să treci in re
vistă exponatele ce depun mărturie 
despre producția de azi a orașului- 
port Șanhai, care, in traducere în
seamnă : „Deasupra mării". Luind a- 
minte la ritmurile accelerate din ul
timele decenii, putem spune că ora
șul se află azi cu mult „deasupra" a

însemnări 
de călătorie 

din R.P, Chineză

spre viitor
tot ceea ce nici măcar nu visau unii 
dintre locuitorii săi. Nu cred să exis
te vreo provincie a Chinei populare 
care să nu beneficieze de contribuția 
industrială a Șanhaiului. Aici se 
făuresc marile turbogeneratoare de 
300 000 kW. ca și utilaje cu comandă 
program ori numerică atit de nece
sare in industria aeronautică, a con
strucțiilor de mașini în general. Aici 
se nasc zi de zi modernele instalații 
care folosesc procedeul tehnic de virf 
al sinterizării, precum și benzenuri 
de calitate, din petrol de Taceai. Pre
zentatoarea acestui stand, după ce 
ne-a intîmpinat cu un curat și plăcut 
„bună ziua" in românește, a tinut să 
adauge : „Știm că și in domeniul pe
trochimiei România are rezultate 
deosebite. Ca buni prieteni ne bucu
răm de succesele dumneavoastră. Și 
noi țintim spre performante cit mai 
ridicate in acest domeniu". Șanhaiul 

concurează Anșa- 
nul cu producția 
sa de la „Oțelăria 
nr. 1". unde se 
folosește moder
nul procedeu al 
turnării continue; 
el produce tuburi 
pentru reactoare 
atomice și instala

ții laser destinate operațiilor pe cre
ier, mătase și calculatoare, produse 
alimentare și televizoare, medicamen
te și biciclete etc., etc... Așadar, iată 
domeniile multiple in care se poate a- 
firma omul muncii in această citade
lă industrială și. deopotrivă, revolu
ționară. Loc unde, tot intr-un iulie, 
în urmă cu 57 de ani, se țineau lu
crările primului Congres al Partidu
lui Comunist Chinez. încăperea — 
cu cele 12 scaune, cu masa dreptun
ghiulară, cu un serviciu de porțelan 
numărind 14 cești — se păstrează 
întocmai.

„Dacă privim in trecut, ne spune 
interlocutorul nostru, am făcut pro
grese. Dacă privim insă in viitor, 
trebuie să alergăm. Și noi. cei din 
Șanhai, alergăm spre viitor". Este o 
frază pe care am auzit-o deseori 
rostindu-se in China.

In aceeași zi in care am fost oas
petele muncitorului de la fabrica de 
biciclete din cartierul St Ping, am 
privit de pe un zgiriie nori această 
cursă spre viitor a marelui oraș. Că
tre cerul curat, de octombrie, ici-co- 
lo urcau din cuprinsul aglomerației 
urbane, nori albăstrui. Semnul ritmu
rilor industriale la „Oțelăria nr. 1" 
ori la întreprinderile constructoare 
de mașini, la combinatele chimice ori 
textile. Turnuri de fabrică și maca
rale in cartierele aflate in construc
ție, edificii semețe, țișnind în văzduh, 
precum hotelul „Pacea", dar și clădiri 
pe orizontală, creînd un reconfortant 
joc de volume și culori. Jos. strada, 
cu fluxul ei viu, neîntrerupt : ma
șini și oameni. Oameni pe biciclete 
mai ales, care vin ori pleacă spre lo
cul de muncă.

Totul sugerează mișcare, ritm, ac
celerație. Este accelerația Șanhaiului. 
proprie întregii țări, de a „transfor
ma China, așa cum îndemna tovară
șul Hua Kuo-fen, intr-o mare, puter
nică și modernă țară socialistă".

Iile TANASACHE

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 12, 

13 și 14 august. în țară : Vreme in 
curs de încălzire ușoară. Cerul va fi 
variabil, cu înnorări mai accentuate 
după-amiaza. Vor cădea ploi locale,

mai ales sub formă de aversă, îndeo
sebi în zonele de deal și de munte. 
Vîntul va sufla moderat, cu intensifi
cări în zona de munte. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse între 8 și 18 
grade, iar cele maxime între 18 și 28 
firade. mai ridicate în sudul tării.
n București : Vreme în încălzire. 

Cerul va fi variabil, favorabil aver
selor de ploaie după-amiaza. Vîntul 
va sufla slab pînă la moderat.

■ ■ ■ « BSBBBBBBB
ne-am apucat de refacere. 
Multă trudă a fost la hala 
de cazangerie ! Partea ei 
sudică noi am făcut-o. 
Mai tirziu. tot așa. am 
construit macaraua de 24 de 
tone. Am condus lucrarea 
ca maistru principal. Pro
iectul tot noi l-am făcut.

Și-acuma-i la fel. După re
profilarea uzinei e multă 
treabă și n-am răzbi dacă 
n-ar fi unire si interes din 
partea tuturor. Și este. 
Acuma, știți, am să vă spun 
ceva : eu sint. poate, cam 
aspru. Pretind oamenilor 
să-și facă datoria întotdea-

„La noi, soarele a răsărit 
pentru totdeauna11

Mult ne-am bătut capul ! 
Pe urmă tot șirul de depo
zite. unde erau numai 
niște soproane. Pe urmă 
cită muncă a fost ca 
să facem rotăria nouă ! Și 
hala de probe. Și turnăto
ria de bronz... Tin minte 
doi oameni care’ în toată 
vremea asta atîta or mun
cit împreună c-or devenit 
cei mai buni prieteni : șe
ful de grupă de la lăcătuși. 
Vasile Mureșan, și șeful de 
grupă de la zidari. Iosif 
Nagy. Da. Nagy vorbea 
greu românește, dar prie
teni mai buni ca ei nu erau.

una cum trebuie. Că omul 
e cu adevărat liber și fe
ricit numai după ce și-a 
făcut datoria lui de om. Și 
la muncă, și în societate, și 
oriunde...

Deci citeva mii de oa
meni. români și maghiari, 
în asa fel înteiegindu-se. 
astfel muncind si conviețu
ind incit rareori isi dau 
seama că limba lor mater
nă este alta (si gindind tot
deauna că asta are mai pu
tină importantă, importan
te sînt telul comun, efortu
rile comune de înflorire a 
patriei), au muncit ca unul.

timp de decenii, pentru a 
aduce uzina la înfățișarea 
modernă si la forța ei de 
azi.

Maistrul Ioan Szabo, zîm- 
bind. revine ia prezentul 
care suride si el prin feres
trele dincolo de care se 
vede panoramic uzina : 
„Cum vedeți, noi aici ne 
vedem cu spot de muncă, 
tocmai ca să facem din 
patria noastră, România 
socialistă, o țară dezvolta
tă și înfloritoare, unde oa
menii să trăiască fericiți, 
toți deopotrivă, de orice na
ționalitate ar fi.

După un timp, maistrul 
Szabo adaugă :

— Dar parcă spuneați că 
vreți să faceți o fotografie. 
Hai. veniți că vi-i prezint 
pe tovarășii mei de muncă... 
O să vedeți că am drepta
te. Aici se muncește in fră
ție si voie bună.

Afară ploua mărunt, ha
lele uzinei se vedeau albu
rii prin pinza de apă. O di
mineață rece. în interior 
însă, sentimentul era al 
răsăritului de soare...

— Nu contează că plouă 
acuma. Că. de fapt, la noi 
soarele a răsărit de mult si 
pentru totdeauna ! mai spu
ne maistrul Szabo.

• SALAJ. Lingă Zalău, mun
tele Meseș a găzduit cea de-a 
6-a ediție a festivalului dansu
lui femeiesc „Ecouri mese- 
șene“ — înscris în marea în
trecere națională „Cîntarea 
României" — la care au partici
pat cele mai reprezentative for
mații de dans femeiesc din ju
dețele Argeș, Constanța, Cluj, 
Covasna, Dolj, Gorj, Olt, Mara
mureș. Mehedinți, Mureș, Sibiu 
și Sălaj. Pe frontispiciul între
prinderii de armături industriale 
din fontă și oțel Zalău a fost 
dezvelită lucrarea murală inti
tulată „Eroismul clasei munci

toare în opera de industriali
zare socialistă a țării", simboli- 
zînd principalele profesii din e- 
conomia județului Sălaj, reali
zată de artiștii plastici Ion Mi- 
trea șl Liviu Florian din Cluj- 
Napoca. (Ion Mureșan) • 
ARAD. în comuna Sîntana 
a avut loc, în cadrul Festivalu
lui național „Cîntarea Româ
niei", tradiționala sărbătoare 
„Holda de aur", care a cuprins, 
printre altele, parada portului 
popular local, cu participarea a 
58 de perechi de tineri și ti
nere, cintece șl jocuri populare 
românești, germane și maghiare.

Sala „Forum" a Galeriilor de 
artă din Arad găzduiește o ex
poziție de artă fotografică, cu 
lucrări semnate de membrii gru
pului foto „Camera" din Arad. 
La rindul ei, sala „Alfa" esta 
gazda unei expoziții colective de 
pictură și tapiserie a 14 artiști 
plastici arădeni. (Constantin Si- 
mion) • VRANCEA. La Mau
soleul Mărășești, sub genericul 
„Hronic de eroism și vitejie", a 
fost prezentat un program cul- 
tural-educativ dedicat glorioa
selor lupte pentru independență 
națională din anii primului 
război mondial. (Dan Drăgu-

lescu) • IAȘI. în întîmpinarea 
zilei de 23 August, la sediul bi
bliotecii județene „Gheorghe 
Asachi", aflat în Palatul culturii

din Iași, a fost organizată o 
amplă expoziție de carte social- 
politică și litouri cu tema : „Sub 
flamuri de partid — biruitoare 
— 23 August 1944 — 23 August 
1978“. Cu prilejul vernisajului 
a avut loc un recital de poezie 
patriotică susținut de membrii

cenaclului „Viața". (Manole 
Corcaci) • MUREȘ în cinstea 
apropiatei aniversări a zilei 
de 23 August, sălile de ex
poziții din clădirea Teleki- 
Bolyai din Tg. Mureș găz
duiesc, în aceste zile, o ex
poziție de pictură sub genericul : 
„Mesajul uman al artei contem
porane". Expoziția cuprinde lu
crări ale unor tineri artiști plas
tici din localitate și din alte 
centre ale țării. în seria acelo
rași manifestări se inscrie și 
expoziția cercului foto al Casei 
de cultură a sindicatelor din Tg. 
Mureș. (Gh. Giurgiu) • VAS

LUI. în perioada 4—13 august, 
mesagerii folclorului vasluian, 
reunite în ansamblul județean 
de cîntece și dansuri „Trandafir 
de la Moldova", prezintă spec
tacole în mai multe localități 
constănțene, între care Ovidiu, 
Techirghiol, Mangalia, Năvo
dari ș.a. în program, una din 
premierele ediției a doua a Fes- 
tivatului național „Cîntarea 
României" — suita folclorică : 
„Pădure, la umbra ta". (Cră
ciun Lăluci). O TULCEA. 
120 de pionieri și școlari și-au 
petrecut o parte a vacanței (între 
1—10 august) la Sulina, într-o

tabără de vară intitulată suges
tiv „de ocrotire a naturii". Micii 
naturaliști, iubitori ai naturii au 
avut înscrise in program ex
cursii și „observații științifice" 
in Deltă, intilniri cu specialiști, 
vizionări de filme etc. (FI. 
Dinu). ® GORJ. Comitetul de 
partid de la platforma minieră 
Rovinari-Jilt a editat recent o 
foaie volantă sub genericul „Să 
imprimăm muncii noastre o 
nouă calitate". La Lainici a avut 
loc cea de-a 8-a ediție a tradi
ționalei manifestări folclorice 
„Cîntecul munților". (Dumitru 
Prună).
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Manifestări in cinstea zilei 
de 23 August

în cadrul manifestărilor organizate 
peste hotare pentru marcarea zilei 
de 23 August, sărbătoarea națională 
a poporului nostru. Ia Consulatul ge- 
nferal al României din BRATISLAVA 
a avut loc o întîlnire cu reprezen
tanții presei din capitala R.S. Slovace. 
Emanoil Lazăr. viceconsulul consu
latului general, a vorbit celor pre- 
zenti despre însemnătatea evenimen
tului sărbătorit, despre succesele ob
ținute de poporul român în edifi
carea societății socialiste multilate
ral dezvoltate.

La Ambasada română din TOKIO 
a avut loc o gală de filme. Amba
sadorul tării noastre. Radu Bogdan, 
a evocat. în fata unei numeroase 
asistente, semnificația zilei de 23 Au
gust. realizările obținute în dezvol
tarea economică si socială a tării, po
litica activă de pace si cooperare a 
României socialiste.

Cu același prilej. la AREQUIPAN, 
al doilea centru important peruan, a 
fost inaugurată o ..Săptămînă a 
culturii românești". Cu această 
ocazie, în localitate a fost deschisă ex
poziția ..Arta populară românească". 
Profesorul Carlos Garzon Olazabal. 
președintele Asociației culturale si 
de prietenie peruano-română. a 
rostit o alocuțiune în care a subli
niat preocuparea neabătută a Româ
niei de a pune Ia baza colaborării 
internaționale principiile stimei si 
respectului reciproc, ale participării 
egale a tuturor statelor, indiferent 
de mărime, la opera de edificare a 
unei lumi mai drepte si mai bune. 
El a relevat contribuția esențială a 
tovarășului Nicolae Ceausescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Republi
cii Socialiste România, la stabilirea 
bazelor principiale ale colaborării 
tării noastre cu alte state.

pekin Conferința națională în problemele 
construcțiilor capitale în agricultură 

1NTILNIREA PREȘEDINTELUI HUA KUO-FEN
CU PARTICIPANT! LA CONFERINȚĂ

PORTUGALIA

Pe calea soluționării crizei guvernamentale
• Alfredo Nobre da Costa a fost însărcinat cu formarea noului 
cabinet • Pozițiile partidelor politice față de hotârîrea președin

telui republicii

ISLAMABAD

Donarea unei colecții de cărți românești
ISLAMABAD 10 (Agerpres). — La 

Islamabad a avut loc o ceremonie în 
cadrul căreia a fost donată Ministe
rului Educației din Pakistan o colec
ție de cărți românești, care cuprinde 
opere ale președintelui României, to
varășul Nicolae Ceaușescu, „Româ
nia pe drumul construirii societății 
socialiste multilateral dezvoltate", lu
crarea tovarășei acad. dr. ing. Elena 
Ceaușescu „Cercetări în domeniul 
sintezei și caracterizării compușilor 
macromuleculari", precum și volume

din domeniile istoriei, geografiei, 
economiei, culturii si tehnicii, albu
me de artă românească.

Exprimînd calde mulțumiri pentru 
această valoroasă donație, Muntaz 
Alt Kazi. prim-adiunct al ministrului 
educației, a declarat că ea oferă po
sibilitatea unei mai bune cunoașteri 
a istoriei, științei și culturii româ
nești, a realităților contemporane ale 
României șl contribuie la apropierea 
continuă a popoarelor român și pa
kistanez.

Turneul ansamblului
HANOI 10 (Agerpres). — Cu deo

sebit succes a luat sfîrșit turneul in 
R.S. Vietnam al ansamblului artistic 
„Cununa Carpaților". Ansamblul a 
fost distins cu medalia „Prietenia", 
ca o recunoaștere a contribuției sale 
la stringerea relațiilor de prietenie

„Cununa Carpaților"
și colaborare dintre țara noastră și 
R.S. Vietnam. La sfirșitul turneului, 
membrii ansamblului au fost primiți 
de tovarășul Huynh Tan Phat, vice- 
prim-ministru al guvernului, care a 
făcut aprecieri elogioase asupra 
măiestriei interpretative a artiștilor 
noștri.

LISABONA 10 (Agerpres). — An
samblul de cintece și dansuri „Bor- 
cea“ al Casei de cultură din Fetești 
a participat cu un deosebit succes 
la Festivalul internațional de folclor 
de la Gulpilhares, din nordul Portu

galiei. Considerat ca fiind cel mai 
bun in cadrul festivalului, ansamblul 
românesc a prezentat mai multe 
spectacole in diferite localități din 
nordul țării, cucerind aprecierea 
unanimă a publicului.

PEKIN 10 (Agerpres). — în capi
tala R.P. Chineze s-au desfășurat 
lucrările Conferinței naționale în 
problemele construcțiilor capitale în 
agricultură.

Cu prilejul întîlnirii cu un grup de 
participant! la conferință. Hua Kuo- 
fen. președintele C.C. al Partidului 
Comunist Chinez, premierul Consiliu
lui de Stat al R.P. Chineze, a cerut 
organizațiilor de partid si poporului 
chinez să considere agricultura drept 
baza economiei naționale, subliniind 
importanta deosebită . a dezvoltării 
accelerate a acestui sector. Atingerea 
celor două obiective fixate în planul 
adoptat la cea de-a V-a Adunare 
Națională a Reprezentanților Popu
lari — obținerea, în 1985. a 400 mi
lioane tone cereale si. în industrie, a 
60 milioane tone otel — va însemna 
o sarcină grea : mai ales realizarea 
acestei cantități de cereale va nece
sita un mare efort. „Desigur, este 
evident că dacă vom munci cum se 
cuvine, ritmul poate fi mărit" — a 
relevat vorbitorul.

Problema actuală constă în faptul 
că. în edificarea unei țări socialiste 
puternice, dezvoltarea rapidă a agri
culturii este esențială pentru ca in
dustria să se dezvolte si mai rapid. 
Dacă nu se dezvoltă producția agri
colă — a spus președintele Hua Kuo- 
fen — industria nu va progresa. în
tregul partid trebuie să acorde o a- 
tentie deosebită activității în agri
cultură. Toate provinciile — a spus 
el — trebuie să-si sporească produc
ția agricolă, să aibă un surplus de 
cereale după ce au satisfăcut cere
rea proprie si să realizeze dezvolta
rea în ansamblu a agriculturii, sil
viculturii. zootehniei, pisciculturii și 
a activităților auxiliare.

Președintele Hua Kuo-fen a subli
niat. totodată, că în construcția a- 
gricolă trebuie depuse mari eforturi. 
Dacă construcția agricolă va fi în
făptuită în condiții bune, vor fi asi
gurate recolte mari si stabile. în a- 
ceastă privință trebuie acordată aten
ție politicii partidului si stilului de 
muncă al cadrelor, paralel cu stimu
larea țăranilor pentru a munci cu 
hărnicie. Este foarte important să 
creăm condiții de manifestare depli

nă a inițiativei socialiste a țăranilor 
în dezvoltarea agriculturii. Dacă vom 
promova această politică, dacă stilul 
de muncă al cadrelor este bun. țără
nimea îsi va manifesta entuziasmul 
printr-o muncă plină de hărnicie. 
Nici o treabă nu va fi bine făcută 
prin constrîngere sau prin, ordine — 
a arătat Hua Kuo-fen.

Relevind importanta întreprinderi
lor aflate în proprietatea comunelor 
sau a brigăzilor de producție si a ce
lor ale industriei locale, președintele 
Hua Kuo-fen a afirmat că industria 
trebuie să fie dezvoltată în comunele 
populare, in măsura in care nu 
concurează cu marile fabrici în ceea 
ce privește aprovizionarea cu mate
rii prime, iar realizarea anumitor 
produse industriale poate fi transfe
rată la nivelul localităților rurale. 
Dacă comunele creează mai multe 
întreprinderi — a spus în continuare 
președintele — dezvoltarea industria
lă a întregii țări va avea de cîstigat. 
iar capacitatea sa de a sprijini agri
cultura va creste, contribuind prin 
aceasta la rezolvarea problemei fi
nanțării proiectelor de hidroamelio
rații si de mecanizare a agriculturii. 
Numai acestea vor crea posibilitatea 
eliminării treptate a deosebirilor din
tre industrie si agricultură, dintre 
oraș si sat. „Aceasta este calea pe 
care trebuie să o urmăm. Trebuie să 
recunoaștem importanta întreprinde
rilor locale si să le conducem bine" 
— a subliniat președintele.

' ★
Ședința de încheiere a conferinței 

a avut loc în prezenta lui Li Sien- 
nien. vicepreședinte al C.C. al P.C. 
Chinez, vicepremier al Consiliului de 
Stat, precum si a altor conducători 
de partid și de stat.

în cadrul conferinței — Informea
ză agenția China Nouă — au avut 
loc dezbateri consacrate modalități
lor de a da un impuls agriculturii 
Chinei, pentru ca aceasta să se dez
volte într-un ritm cît mai rapid po
sibil si pentru a obține succese cît 
mai mari în construcțiile capitale 
din acest domeniu. Cei 1 200 partici- 
panti au stabilit o serie de măsuri în 
sensul indicațiilor președintelui Hua 
Kuo-fen. în vederea aplicării lor în 
viată.

LISABONA 10 (Agerpres). — Un 
comunicat oficial al Președinției Re
publicii Portugheze, dat publicității 
miercuri seara la Lisabona, infor
mează că președintele Antonio Ra- 
malho Eanes l-a însărcinat pe Al
fredo Nobre da Costa cu formarea 
noului guvern portughez. Partidele 
politice și-au făcut cunoscute, ulte
rior. opiniile lor privind această de
cizie a șefului statului, menită să 
pună capăt crizei politice din țară, 

într-un comunicat dat publicității. 
C.C. al P.C.P. a arătat că alegerea 
făcută de președintele republicii „nu 
corespunde criteriilor considerate de 
comuniști indispensabile pentru solu
tionarea crizei în situația actuală". 
C.C. al P.C.P. își rezervă dreptul de 
a lua o poziție definitivă după ce 
va cunoaște conținutul programului 
viitorului guvern și în urma consul
tărilor pe care le întreprinde primul 
ministru desemnat.

După ce a arătat că respectă de
cizia președintelui Eanes. fostul pre
mier Mario Soares, secretar general 
al Partidului Socialist, a declarat că 
primul ministru ar fi trebuit să fie 
un socialist, ținîndu-se astfhl seama 
de rezultatele alegerilor legislative, în 
urma cărora partidul său deține cel 
mai mare număr de mandate în 
parlament. Comisia Națională a 
P.S.P. a făcut cunoscut miercuri sea
ra că socialiștii cer noului guvern 
să nu întrerupă cursul politic pe 
care a fost angajată tara în decursul

guvernării celor două cabinete socia
liste. Această declarație — scrie a- 
gentia France Presse — este inter
pretată ca exprimînd dorința socia
liștilor de a se păstra esențialul 
transformărilor social-politice si eco
nomice din Portugalia.

Președintele Consiliului National al 
Partidului Social-Democrat, Francis
co Sa Carneiro, a declarat că „noul 
guvern este rezultatul unei interven
ții directe a președintelui și. ca a- 
tare, principala sa sarcină este să 
pregătească noile alegeri legislative", 

în sfîrșit, președintele Centrului 
Democratic și Social, Diego Freitas 
do Amaral, a salutat decizia pre
ședintelui, considerînd că primul mi
nistru desemnat este o „bună Ale
gere", căreia el îi va acorda „sprijinul 
său deplin".

în prima sa declarație după de
semnarea ca prim-ministru. făcută la 
postul de radio national, Alfredo 
Nobre da Costa a spus : „Consider 
funcția mea ca tranzitorie. Obiecti
vele guvernului meu — a continuat 
el — vor fi să asigure continuarea 
activității statului și să facă posibi
lă adoptarea legii electorale de că
tre Adunarea Republicii". Alfredo 
Nobre da Costa — precizează agen
țiile de presă — este specialist în 
problemele industriale. El a ocupat, 
în intervalul martie 1977 — ianua
rie 1978 — postul de ministru al in
dustriei în primul guvern prezidat 
de fostul premier, Mario Soares.

DE PRETUTINDENI
• „STADION LA DO

MICILIU". Pentru amatorii 
de a participa „în halat si pa
puci" la diferite competiții spor
tive, proiectanții ucraineni au 
creat un adaptor radioelectronic 
special. Este destul ca acest dis
pozitiv să fie conectat la tele
vizor pentru ca pe ecranul a- 
cestuia să apară marcajele unui 
„teren sportiv", un balon, jucă
tori... Cei doi participant! la 
joc, manipulind manetele de pe 
panoul de comandă, întreprind 
atacuri la poarta adversă. La fel 
ca pe un stadion adevărat, pe 
ecran se consemnează golurile 
marcate. Prin intermediul dis
pozitivului amintit poate fi 
transformat în „stadion la do
miciliu" orice televizor.

RIENTUL I J L CIU

Opțiuni ale noilor autorități din Honduras
TEGUCIGALPA 10 (Agerpres). — 

Junta militară de guvemămînt din 
Honduras a dat publicității un comu
nicat în care se anunță confirmarea 
în funcțiile lor a opt miniștri din ve
chiul guvern. Este vorba de titularii 
portofoliilor externelor, apărării, fi
nanțelor, resurselor naturale, trans
porturilor și comunicațiilor, econo
miei și agriculturii.

Comentînd aceasta, observatorii a- 
preciază că noile autorități, care au 
preluat puterea luni, arată a fi optat 
pentru o linie de continuitate în 
principalele sectoare ale vieții politi
ce și economice honduriene. Tot

odată, adaugă agenția Prensa Latina, 
prin confirmarea titularilor posturilor 
cheie din guvern s-a urmărit păstra
rea echilibrului politic în aparatul 
executiv și, în genere, în viața poli
tică internă.

în primul comunicat oficial dat pu
blicității după preluarea puterii, noi
le autorități au proclamat continua
rea programului politic și economic 
elaborat de forțele armate în 1975, 
menționînd că vor fi respectate liber
tățile și cuceririle maselor populare 
și, de asemenea, acordurile interna
ționale încheiate de guvernul prece
dent

• A revenit liniștea in cartierele 
politico-diplomatice în vederea

BEIRUT 10 (Agerpres). — Pentru 
prima oară după 40 de zile, joi a 
domnit un calm aproape total în 
cartierele de est ale Beirutului, drept 
rezultat al trecerii la aplicarea pri
melor măsuri de securitate inițiate 
de autoritățile libaneze în acord cu 
principalele părți implicate. Potrivit 
unui plan cuprinzător, pregătit de 
președintele Elias Sarkis, se are în 
vedere o dezangajare militară 
milițiile falangiste libaneze și 
arabă de descurajare (F.A.D.).

în urma unei reuniuni care 
vut loc miercuri după-amiază, sub 
conducerea șefului statului și la care 
au participat Amine Gemayel și Dany 
Chamoun, doi dintre principalii li
deri ai Falangelor Libaneze și Parti
dului Național Liberal, precum și 
comandantul F.A.D.. Sami Al-Kha- 
tib. comandantul milițiilor falangiste 
a ordonat, în aceeași zi, trupelor sale 
încetarea focului pe toate fronturi
le, începînd de la ora 20,00 G.M.T. De 
asemenea, s-a ordonat unităților fa
langiste din cartierul Achrafief (si
tuat in estul Beirutului) să nu poar
te uniforme militare sau arme in 
public.

Agenția M.E.N. informează că pre
ședintele Elias Sarkis și Sami Al- 
Khatib, comandantul F.A.D.. au con
venit ca armata și forțele de secu
ritate libaneze să preia controlul a- 
supra districtelor djn estul Beirutu
lui. efectivelor F.A.D. revenindu-le 
numai rolul 
menținerea 
libaneză.

între 
Forța

a a-

____ ,__ m
in capitala

de forță auxiliară î: 
securității

(Agerpres). — Președin- 
E1 Sâdat, se

CAIRO 10
tele R.A. Egipt, Anwar 
va întîlni, la 4 septembrie, la Pa-

(Urmare din pag. I)

de est ale Beirutului © Acțiuni 
relansării dialogului de pace
ris. cu președintele Franței. Valery 
Giscard d’Estaing — anunță coti
dianul egiptean „Al Ahram". După 
convorbirile din capitala franceză, 
președintele Anwar El Sadat va ple
ca la Camp David (S.U.A.) pentru a 
participa la preconizata reuniune tri
partită — Egipt, Israel, Statele Uni
te — in vederea relansării dialogu
lui de pace în zona Orientului Mij
lociu.

La Moscova, in editura „Pro
gres", a apărut cartea „Mutații 
contemporane in știință și teh
nică și implicațiile lor" .— tra
ducerea, in limba rusă, a cule
gerii de studii apărute în Edi
tura politică din București ale 
unor oameni de știință români 
cu privire la procesul revoluțio
nar contemporan in știință și 
tehnică. Volumul este prefațat 
de dr. A. N. Bikov, care prezin
tă cititorilor sovietici studiile și 
pe autorii lor. elogiind valoarea 
științifică a cărții.

In cadrul ultimelor evoluții din Liban se înscrie și procesul instalării 
unor contingente ale armatei libaneze în zona Kawkaba, trimise de gu
vernul de la Beirut pentru a prelua controlul asupra părții sudice a țării

preocupare statornică
ționale, de soluționare pozitivă a ma
rilor probleme contemporane.

în același timp, expunerea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu evi
dențiază ca una din caracteristicile 
țărilor în curs de dezvoltare faptul 
că marea majoritate a acestor state 
au o economie mixtă, iar unele din
tre ele se pronunță ferm pentru ca
lea socialistă, ceea ce, firește, este 
de natură să favorizeze o conlucrare 
activă in vederea unei rezolvări a 
problemelor internaționale, potrivit 
cerințelor progresului general, inte
reselor vitale ale popoarelor, cauzei 
păcii și securității în lume.

în lumina tuturor acestor temeiuri, 
în expunere se arată că România va 
acționa cu fermitate și în viitor pen
tru întărirea solidarității și colabo
rării cu țările în curs de dezvoltare, 
cu statele nealiniate. După cum se 
știe, această orientare a fost funda
mentată încă de multă vreme, incă 
de mai mulți ani, a fost înscrisă 
intre obiectivele internaționale prin
cipale de Congresele al IX-lea, al 
X-Iea și al XI-lea ale partidului. Co
respunzător acestei politici. România 
întreține relații pe toate planurile — 
politic, economic, tehnico-științific, 
cultural și in alte sfere de activitate 
— cu peste 100 de țări in curs de 
dezvoltare, relații puternic stimulate 
de numeroasele vizite întreprinse de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu in aceste 
țări, de importantele documente — 
declarații solemne comune, înțelegeri, 
acorduri — semnate cu aceste prile
juri. Intensificarea relațiilor dintre 
România și țările în curs de dezvol
tare, nealiniate, își găsește, totoda
tă. o reflectare semnificativă în par
ticiparea țării noastre ca membră eu 
drepturi 
„Grupului

depline la activitatea 
celor 77“ și in partici-

parea ca invitat la activitățile miș- ■ 
carii țărilor nealiniate.

în ansamblul relațiilor cu țările 
în curs de dezvoltare o atenție deose
bită se acordă colaborării economice. 
Expunerea subliniază cu claritate ori
entarea precisă și consecventă a' ra
porturilor economice ale României cu 
țările in curs de dezvoltare — rapor
turi îndreptate spre sprijinirea efor
turilor de progres ale popoarelor din 
aceste țări, spre creșterea forțelor de 
producție, stimularea procesului de 
industrializare și modernizare a eco
nomiei Sînt clare consecințele pozi
tive ale unei asemenea orientări — 
atit pe plan economic, pentru depă
șirea stadiului de înapoiere, cît și pe 
plan social, pentru creșterea rinduri- 
lor clasei muncitoare în aceste țări, 
pentru ridicarea nivelului de trai al 
populației.

în mod deosebit se relevă impor
tanța crescindă a cooperării în pro
ducție. formă de colaborare modernă, 
rentabilă pentru ambele părți ; co
respunzător acestei orientări. Româ
nia a realizat în comun peste 130 de 
obiective economice importante in 
țările in curs de dezvoltare, fiind 
create, totodată, peste 30 de societăți 
mixte în aceste țări în domeniile in
dustriei. agriculturii, construcțiilor, 
transportului și in alte domenii. Este 
drept că aceste relații nu funcțio
nează întotdeauna fără a ridica și 
unele probleme — siluație legată, in
discutabil. de condițiile specifice, sta
diile de organizare economică și ad
ministrativă, insuficienta experiență 
sau lipsa de cadre — dar expunerea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu subli
niază că în nici un caz aceste difi
cultăți nu trebuie să conducă la li
mitarea relațiilor ; dimpotrivă, coope
rarea economică a României cu ță
rile în curs de dezvoltare, inclusiv 
asistența tehnică și pregătirea de

agențiile de presă
Primire la Pekin. DuPă cum 

informează agenția China Nouă. Den 
Siao-pin. vicepremier al Consiliului 
de Stat a! R.P. Chineze, l-a primit 
joi pe Sunap Sonoda. ministrul afa
cerilor externe al Japoniei. Cu acest 
prilej, se precizează, au fost discu
tate problemă' legate de încheierea 
unui tratat de pace și prietenie chi- 
no-japonez. precum și probleme in
ternaționale de interes comun.

Întrevederi în problema 
namibiană. Windhoek a avut 
loc a doua rundă de convorbiri între 
Martti Ahtisaari, conducătorul misiu
nii speciale a O.N.U. pentru Nami
bia, și Marthinus Steyn. administra
torul sud-african pentru Namibia. 
După cum se știe, aceste întrevederi 
au ca scop studierea modalităților de 
aplicare a propunerilor privind re
glementarea problemei namibiene 
conform rezoluției Consiliului de 
Securitate, acest teritoriu african fiind 
în prezent administrat în mod ilegal 
de regimul sud-african.

în Islanda, eforturile fostului 
premier Geir Hallgrimsson de a for
ma' un nou guvern cu participarea 
tuturor partidelor, politice islandeze 
au eșuat, din cauza divergentelor de 
păreri existente în 
politici economice 
anunțat la Reykjavik, 
dului independentei.
a apelat la partidele social-democrat 
si progresist în vederea formării unei 
coaliții tripartite. Reamintim că ac
tuala criză politică islandeză a sur-

problema unei 
comune — s-a 
Lider al Parti- 

Hallgrimsson

cu țările în curs de dezvoltare,
a României socialiste
specialiști, va cunoaște și în viitor o 
extindere și diversificare continuă.

Concepția României asupra moda
lităților de sprijinire a țărilor în curs 
de dezvoltare pune și mai puternic 
în lumină conținutul negativ al așa- 
ziselor „ajutoare" militare, care, de 
fapt, nu contribuie cu nimic la de
pășirea stadiilor subdezvoltării, ci, 
dimpotrivă, nu vizează, în majorita
tea covîrșitoare a cazurilor, decit a- 
tragerea acestor țări în viitoarea 
cursei înarmărilor, avind ca efect de
turnarea unor fonduri importante în 
scopuri militare în dauna proiectelor 
capitale de dezvoltare economică, an
trenarea țărilor respective in conflic
te, întărirea dominației asupra lor. 
Așa cum evidențiază, de pildă, eve
nimentele din Africa, linia conflicte
lor și ciocnirilor armate deschide o 
poartă largă intervențiilor militare 
străine, generează mari primejdii 
pentru securitatea și independența 
popoarelor respective, pentru pacea 
generală.

Realitatea este că țările slab dez
voltate, dintre care unele dispun de 
însemnate resurse de materii prime, 
dețin importante poziții strategice 
sau reprezintă piețe de desfacere 
ieftine, formează în prezent princi
pala arenă a luptei pentru zone de 
influență ; de fapt, reîmpărțirea lumii, 
a sferelor de dominație înseamnă, în 
cea mai mare măsură, reîmpărțirea 
dominației asupra așa-zisei „lumi a 
treia".

In aceste condiții, pentru a rezista 
presiunilor imperialiste, politicii de 
dominație se impune ca un impera
tiv stringent întărirea solidarității și 
colaborării dintre țările în curs de 
dezvoltare, dintre țările nealiniate, 
în acest context, expunerea atrage a- 
tenția asupra pericolului pe care îl 
reprezintă tendințele de ascuțire a di
vergențelor existente între unele state

nealiniate, asupra caracterului gre
șit al încercărilor de divizare a aces
tora în țări progresiste și neprogre- 
siste, conservatoare. Experiența arată 
'că aceste „împărțiri" sau clasificări 
nu pot decit să ducă la scindări, care 
deschid calea infiltrăriloi’ străine, pe
netrației politicii de dominație. In 
lumina acestor procese se reliefează 
și mai clar însemnătatea 
partidului și statului nostru 
pronunță ferm în favoarea 
unității de acțiune pe plan 
și internațional a tinerelor state, ca 
o cerință primordială în vederea dez
voltării lor libere și suverane. Numai 
prin unirea într-un singur șuvoi a 
tuturor forțelor naționale din fiecare 
țară, numai prin întărirea solidari
tății dintre toate statele în curs de 
dezvoltare, nealiniate, punindu-se pe 
primul plan interesele economice și 
politice comune, se poate asigura o 
perspectivă nouă, de pace, progres, 
bunăstare.

Partidul nostru consideră că de în
făptuirea acestui imperativ funda
mental este strîns legat succesul 
luptei pentru consolidarea indepen
denței naționale, pentru lichidarea 
subdezvoltării, pentru abolirea poli
ticii imperialiste, colonialiste și neo- 
colonialiste, pentru făurirea noii or
dini economice și politice internațio
nale.

Jalonînd un amplu program de ac
țiune pentru extinderea in continuare 
a colaborării pe multiple planuri din
tre România și țările în curs de dez
voltare, formulînd idei și teze de o 
excepțională importanță în legătură 
cu căile concrete ale accelerării pro
gresului economico-social, ale făuririi 
noii ordini economice și politice, edi
ficării unei lumi mai bune și mai 
drepte, expunerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu se înscrie, fără îndoială, 
ca un document de o remarcabilă va
loare pe plan internațional.

poziției 
care se 
întăririi 
național

transmit
venit în urma alegerilor parlamen
tare de la 25 iunie.

0 nouă întîlnire a dele§a- 
țiilor U.R.S.S., S.U.A. și Marii Bri
tanii participante la tratativele pri
vind elaborarea unui tratat referi
tor la interzicerea generală și totală 
a experiențelor cu armele nucleare 
a avut loc la Geneva.

Convorbiri ungaro—cu
banezo* Budapesta au luat 
sfîrșit convorbirile oficiale dintre 
Frigyes Puja, ministrul afacerilor 
externe al R. P. Ungare, și Isidoro 
Malmierca. ministrul relațiilor exter
ne al Cubei. Au fost analizate as
pecte ale relațiilor bilaterale, făcîn- 
du-se totodată și o trecere în revistă 
a principalelor probleme ale actua
lității internaționale. ,

Plan de combatere a șo
majului. Guvernul belgian a ela
borat un plan vizînd recucerea șo
majului în țară, care a afectat luna 
trecută 272 000 de persoane. Planul 
preconizează crearea de locuri de 
muncă în instituțiile de stat, o mai 
bună pregătire profesională a absol
venților școlilor, precum și o atenție 
sporită acordată angajării tinerilor.

Scumpirea vieții în Fran
ța. Potrivit
Confederația 
(C.G.T.), din iulie 1977 pînă în iulie 
1978 costul ocrotirii sănătății a cres
cut în Franța cu 16,4 la sută. Pe de 
altă parte, au fost majorate cu 13,2 
la sută în medie prețurile 
dusele alimentare, cu 11,9 
cele la îmbrăcăminte si cu 
sută tarifele la transport și

Ajutoare alimentare. Pr°- 
gramul Alimentar Mondial a anun
țat că a aprobat acordarea unor aju-

datelor furnizate de
Generală a Muncii

O noua
MOSCOVA 10 (A- 

gerpres). — Agenția 
T.A.S.S. anunță că la 
10 august, ora 3, ora 
Moscovei, a fost reali
zată joncțiunea intre 
nava automată de 
transport „Progress- 
3" și complexul orbital 
pilotat „Saliut-6" — 
„Soiuz-29".

Nava automată a a- 
dus la bordul comple
xului utilaje, aparatu
ră și materiale care a-

la pro- 
la sută 
11,4 la 
telefon.

toare alimentare în valoare de 4 mi
lioane dolari către Etiopia, Sudan și 
Insulele Capului Verde, care au fost 
afectate de secetă sau de alte cala
mități naturale.

Estimări demografice.Pt>- 
trivit calculelor făcute de demogra
fii bulgari, populația R. P. Bulgaria 
va ajunge la 9 milioane de locuitori 
în anul 1981. Din anul 1900 și pînă 
în prezent populația acestei țări s-a 
dublat, numărînd acum 8,8 milioane. 
Industrializarea a determinat muta
ții importante : dacă în anul 1965 
majoritatea populației trăia în me
diul rural, acum în orașe locuiesc 
5,3 milioane persoane.

Dolarul american a con
tinuat să se deprecieze,zl- 
lele acestea declinul său atingînd ni
veluri si mai coborîte în raport cu 
marca vest-germană si francul elve
țian. Miercuri, cursurile respective 
au fost de un dolar pentru 1,973 
mărci și. respectiv. 1,682 franci. Un 
prim aspect pe care îl semnalează 
agențiile internaționale de presă este 
că. spre deosebire de alte situații si
milare. băncile naționale ale partene
rilor occidentali ai S.U.A. nu au mai 
intervenit pentru a stăvili declinul 
devizei americane.

Incendiile de păduri sur- 
venite în Spania au provocat. în pe
rioada care a trecut de la 1 iulie, dis
trugerea arborilor de Pe circa 60 000 
de hectare. Recent, un incendiu care 
a izbucnit în Baleare. în apropiere de 
Palma de Mallorca, a distrus arborii 
de pe o suprafață de peste 200 de 
hectare.

Cvadrupli. ° locuitoare din 
Brest a dat naștere, 
unor cvadrupli, anun- 
patru fetițe cîntăresc, 

1 200 grame și 1 300

orașul francez 
miercuri seara, 
ță A.F.P. Cele 
fiecare, între 
grame.

jonefiune m 
sigură activitatea e- 
chipajului aflat la bor
dul tandemului spațial 
și continuarea expe
riențelor și cercetări
lor științifice.

Procesul de cuplare 
a fost realizat auto
mat. cu ajutorul mij
loacelor radiotehnice 
de la bord, al sisteme
lor de calcul și co
mandă, al motoarelor 
de apropiere și de co
recție, precum și al

Cosmos
motoarelor de acostare 
și orientare. Operațiu
nea a fost suprave
gheată de cei doi cos- 
monauti aflați la bor
dul tandemului spa
țial.

In conformitate cu 
programul de zbor, 
după descărcarea na
vei automate, aceasta 
va fi decuplată de 
tandemul spatial, va 
intra in straturile den
se ale atmosferei, unde 
se va dezagrega.

• „COMORI ALE 
MACEDONIEI ANTICE" 
— aceasta este tema expoziției 
inaugurate în orașul grec Salo
nic. Ea prezintă publicului o- 
biectele recent descoperite în 
mormintele regale de la Vergi
na, din zona în care s-a aflat 
în vechime Aigai, prima capi
tală a Macedoniei. Expoziția își 
propune să ilustreze dezvolta
rea prelucrării metalelor șl a 
artelor decorative, precum și 
istoria culturală a Macedoniei 
și a regiunilor învecinate cu 
aproximativ patru secole îna
intea erei noastre. Din rîndul 
exponatelor, cel mai mare in
teres îl prezintă valoroasele 
obiecte descoperite la Vergina 
în mormîntul identificat de 
majoritatea specialiștilor ca 
fiind cel al lui Filip al Il-lea, 
tatăl lui Alexandru cel Mare.

• ALBUM AL CINE
MATOGRAFIEI MON
DIALE. Departamentul audio
vizual al cunoscutei edituri pa
riziene „Seuil" și studiourile 
„Gaumont" s-au asociat în ve
derea realizării unei retrospec
tive a cinematografului francez 
și mondial, sub forma unor în
registrări electronice destinate 
televiziunii. Proiectele prevăd 
în total 40 de înregistrări de 
cite 26 de minute fiecare. Pri
mele titluri : „Precursorii". „Lu- 
miere", „Mâlies" (aceștia doi fi
ind considerați pionierii cine
matografiei mondiale), „Abel 
Gance", „Carnă", „Prăvert", 
„Renoir" — cineaști care și-au 
înscris pentru totdeauna nume
le în istoria celei de-a șaptea 
arte. Fiecare înregistrare va fi 
alcătuită din fotografii, extrase 
din filme, extrase din documen
te biografice. însoțite de un co
mentariu sintetic. Acest „mare 
album" cinematografic va fi 
unic în lume.

• SENS UNIC PE CA
NALELE VENEȚIEI. Pe 17 
din canalele „cetății lagunelor" 
s-a introdus circulația în sens 
unic. Apariția în anii din urmă 
a bărcilor cu motor, pe lingă 
faptul că a provocat o concu
rentă păgubitoare vechilor gon
dole, a dus. în același timp, la 
îngreunarea traficului pe apă, 
ajungîndu-se ca Ia tot pasul să 
existe și pericolul ciocnirii am
barcațiunilor. Situația a deter
minat nemulțumirea gondolieri
lor tradiționali, în semn de pro
test aceștia blocind de ci te va 
ori accesul în canale. împrumu
tată din practica rutieră, măsu
ra luată acum prevede si anu
mite interdicții pentru ambar
cațiunile cu motor, tocmai pen
tru a asigura desfășurarea in 
condiții mai bune a plimbărilor 
pe pitoreștile „străzi de apă“ 
ale Veneției.

• RECORD DE VIZI
TATORI. De la deschiderea 
sa, la 2 februarie 1977, Centrul 
de artă și cultură Georges Pom
pidou — impozantă construcție 
în stil ultramodern în centrul 
Parisului — a devenit locul 
principal de atracție al capitalei 
franceze. Zilele trecute a fost 
numărat cel de-al 10-lea milion 
vizitator ce i-a trecut pragul. 
Potrivit cifrelor. Centrul Beau- 
bourg. cum mai este cunoscut, 
cu cei aproximativ 6 milioane 
de vizitatori înregistrați într-un 
an. depășește de departe Tumul 
Eiffel — un alt punct de mare 
atracție, cu o medie însă de 3,5 
milioane de intrări pe an. Sec
toarele cele mai frecventate la 
„Palatul Beaubourg" s-au dove
dit a fi biblioteca și muzeul de 
artă modernă — două treimi și, 
respectiv, un sfert din numărul 
total al vizitatorilor.

• VIERMII Șl... RECI
CLAREA DEȘEURILOR 
MENAJERE. ° metodă ine-

Ofensivă revendicativă în țările capitaliste
Din știrile transmise de agențiile 

de presă, se remarcă înmulțirea, in 
aceste zile, a acțiunilor revendicative 
a diferite categorii de oameni ai 
muncii într-o serie de țări capitaliste.

Astfel, începînd de joi, la New 
York nu mai apar ziare, ca urmare 
a faptului că tipografii de la „New 
York Times", „Daily News" și „New 
York Post", au declarat, miercuri 
seara, o grevă în sprijinul revendică
rii lor de a se înceta concedierile. O 
recentă ordonanță introdusă de patro
nat preconizează serioase reduceri de 
personal. Este prima grevă importan
tă Ia ziarele new-yorkeze din 1966, 
cînd acestea nu au apărut timp de 
140 de zile. Tot în S.U.A.. peste 7 000 
de salariați din rîndul personalului 
terestru al companiei aeriene ameri
cane „Pan American World Airlines" 
au intrat în grevă în urma eșuării 
renegocierii contractelor de muncă cu 
direcția companiei.

în Franța, controlorii traficului ae
rian, apreciind ca nesatisfăcătoare

rezultatele negocierilor de marți din
tre reprezentanții lor sindicali și Mi
nisterul Transporturilor, au hotărît să 
intre din nou în grevă de zel, înce
pînd de vineri, 11 august, pînă 
miercuri, 16 august.

Din Marea Britanie se relatează că, 
datorită grevei de zel a personalului 
tehnic al serviciilor poștale britanice, 
3 000 linii telefonice internaționale nu 
maj funcționează la Londra. Pe de 
altă parte, 2 000 de salariați civili ai 
bazei militare navale de la Faslane 
on Clyde (Scoția) și-au încetat lu
crul. miercuri, după ce 100 dintre ei 
au fost suspendați pentru refuzul de 
a lucra la întreținerea submarinului 
atomic „Resolution", 
conflict salarial cu 
lalte trei submarine 
nice — „Revenge", 
„Repulse" — au fost imobilizate în 
porturile scoțiene, la sfirșitul lunii 
iulie, ca urmare a grevelor persona
lului civil de servire.

din cauza unui 
guvernul. Cele- 
nucleare brita- 
„Renowned" și

dită de reciclare a reziduurilor 
menajere este folosită în capi
tala Tailandei. Viermi aparți- 
nînd unei specii deosebit de la
come au fost luați „în slujba" 
serviciului de salubritate a 
Bangkokului : ei devorează cu 
rapiditate uluitoare resturile de 
natură organică, transformin- 
du-le în îngrășăminte 
mai bun^ calitate.

de cea

• KILOGRAM CON
TRA LIVRĂ. S.U.A. se nu
mără printre ultimele țări din 
lume unde măsurarea în livre, 
picioare, galoane, grade Fah
renheit continuă încă să aibă 
prioritate. Deși sugerat încă din 
1790 de președintele Washing
ton și introdus oficial în urmă 
cu doi ani de președintele Ford, 
sistemul decimal ciștigă greu 
teren în lupta cu unitățile de 
măsură tradiționale în această 
țară. Dacă un sondaj Gallup e- 
fectuat în urmă cu patru ani 
consemna o majoritate favora
bilă, în principiu, sistemului de
cimal. acum, cînd este vorba de 
generalizarea sa în fapt, se sim
te o recrudescentă a opoziției. 
Dar. subliniază oficialitățile a- 
mericane, hotărîrea este irevo
cabilă.
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