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Prin accelerarea ritmului de lucru
pe șantierele de investițiiNoile capacități de producție - la termen în funcțiune!

Investim, construim tot mai mult, cu folos pentru prezentul și viitorul țării, pentru continua sa dezvoltare economico-socială. în perioada care a trecut din acest an — an hotăritor al cincinalului actual — economia națională și-a mărit potențialul productiv cu aproape 300 capacități industriale și agrozootehnice importante, intrate in funcțiune integral sau parțial. Re
ține atenția faptul că, prin buna organizare a lucrărilor pe șantiere și întărirea ordinii și disciplinei în muncă, un număr de 40 dintre acestea — prevăzute prin plan să intre în circuitul producției materiale in lunile următoare — au fost înainte de termen. date in exploatare cu mult timp

La acest bilanț al muncii constructorilor și montorilor, al activității proiectanților, beneficiarilor și titularilor de investiții, în lunile următoare trebuie să se adauge noi și importante realizări, concretizate în punerea în funcțiune a altor zeci și zeci de obiective și capacități din industria construcțiilor de mașini, metalurgie, industria chimică, economia forestieră și industria materialelor de construcții ș.a. Din această perspectivă, luna septembrie, ca de altfel întreaga perioada următoare, se anunță hotărâtoare pentru îndeplinirea integrală a planului de investiții, pentru terminarea și punerea in funcțiune a tuturor obiectivelor și capacităților prevăzute in planul de stat pe 1978.Comparînd stadiile fizice atinse pînă acum la cele mai multe capacități și obiective productive în construcție, cu cerințele tehnologice și organizatorice ale finalizării și intrării lor în producție, ne putem face o imagine cuprinzătoare asupra sarcinilor și direcțiilor principale de acțiune : intensificarea ritmului de execuție a lucrărilor pe șantiere, Îndeosebi acolo unde au apărut rămi- neri in urmă, urgentarea prin toate mijloacele a montajului de utilaje tehnologice. Toate eforturile și măsurile adoptate trebuie subordonate — așa cum s-a subliniat la Plenara C.C. al P.C.R. din iulie — realizării Ia timp a plinului de investiții, prin intrarea în funcțiune a tuturor capacităților la termenele stabilite. în acest sens, constructorii și montorii, beneficiarii de investiții, furnizorii de utilaje și proiectanții au datoria să conlucreze strîns și perma

nent, să-și unească eforturile, dovedind răspundere și exigență față de propria lor activitate, pentru a soluționa operativ orice problemă de care depind accelerarea ritmului de execuție și terminarea grabnică a lucrărilor pe șantiere.MONTAJUL RAPID AL UTILAJELOR TEHNOLOGICE reprezintă prima și cea mai importantă condiție
Un obiectiv primordial căruia constructorii, 
montorii, beneficiarii și furnizorii de utilaje 
trebuie să-i consacre toate forțele și mijloacele

pentru reușita examenului de punere în funcțiune la majoritatea noilor investiții. Evidențiind și apreciind la justa lor valoare realizările de pînă acum, se cuvine arătat că pe unele șantiere, cum sînt cele ale centralelor termoelectrice Turceni și Anina, secției de benzi și table din cadrul întreprinderii „Oțel-inox“ din Tîrgo- viște, Combinatului petrochimic din Midia — Năvodari, laminorului de tablă groasă de la Combinatul siderurgic Galați, stocul de utilaje se menține în continuare ridicat. Consecințele unei asemenea nedorite situații sînt serioase dacă ținem seama că, potrivit graficelor de livrări, pe aceste șantiere — ca și pe multe altele — urmează să sosească în continuare însemnate cantități de utilaje care, la rîndul lor, trebuie să fie montate fără întirziere.Evident, intensificarea ritmului de montaj cere o organizare cit mai judicioasă a muncii, măsuri energice din partea conducerilor de șantiere pentru organizarea lucrului in mai multe schimburi, pentru scurtarea ciclurilor de montaj tehnologic, asi-

gurindu-se concomitent o calitate ireproșabilă fiecărei lucrări executate. Principalele unități de specialitate— este vorba, îndeosebi, de Trustul de montaj pentru utilaj chimic și Trustul de instalații și montaj din București — sînt chemate să pună in valoare experiența acumulată în a- cest domeniu, să promoveze noi și eficiente metode de organizare a activității de montaj, să concentreze forțele umane și mijloacele tehnice pe principalele platforme cu fronturi de lucru și utilajele asigurate.ASIGURAREAFRONTURILOR DE MONTAJ CORESPUNZĂTOARE se detașează, cu aceeași pregnanță, ca o sarcină de prim ordin pentru toate unitățile de construcții, fără excepție, în nu puține cazuri, montorii sînt bine pregătiți, pot să execute zilnic volume mari de lucrări, dar eforturile lor sînt grevate de insuficiența fronturilor de lucru pregătite de constructori pentru montaj. Cauzele se cunosc : organizarea necorespunzătoare a lucrului, lipsa anumitor cadre calificate, frecvente abateri de la disciplina muncii, care — la un loc— influențează negativ activitatea constructorilor. Pe șantierele aflate în această situație — al întreprinderii de țevi și anvelope din Zalău, laminorului de sîrmă de la întreprinderea metalurgică din Beclean, instalațiilor de polietilenă de joasă presiune și oxoalcooli, de la Combinatul petrochimic Timișoara, combinatelor de îngrășăminte chimice din Arad și Tg. Mureș, întreprinderii de articole tehnice din cauciuc Botoșani

Au îndeplinit 
planul pe 8 luniOamenii muncii din industria județului Hunedoara raportează îndeplinirea cU 4 zile mai devreme a planului producției industriale pe 8 luni ale acestui an. Industria hunedoreană va realiza suplimentar, pînă la sfirșitul lunii august, o producție industrială de peste 325 milioane lei, concretizată în : 100 milioane kilowați-oră energie electrică, 900 tone fier în minereu, 24 000 tone cocs, 67 000 tone fontă, 38 000 tone oțel, 25 000 tone laminate, 15 000 metri pătrați placaje din marmură, 35 000 metri pătrați dale mo- zaicate, 7 500 metri cubi bușteni, 250 tone brînzeturi, 640 hl bere și alte produse. Totodată, în perioada care a trecut din acest an, livrările Ia export au fost depășite cu peste 16 milioane Iei valută, iar volumul beneficiilor suplimentare însumează 48 milioane lei.Raportînd aceste rezultate în- tr-o telegramă adresată cu acest prilej C.C. al P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu, Comitetul județean Hunedoara al P.C.R. arată că toți oamenii muncii hunedoreni vor dovedi în continuare o și mai mare responsabilitate și exigență în încheierea cu rezultate bune a acestui an și pregătirea producției anului viitor. (Sabin Cerbu).într-o telegramă adresată C.C. al P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu de către Comitetul județean Dîmbovița al P.C.R. se arată : Oamenii muncii din industria județului Dîmbovița au îndeplinit, cu 5 zile mai devreme, planul la producția industrială pe primele 8 luni ale a- cestui an. Avansul înregistrat va permite colectivelor de muncă din întreprinderile județului să realizeze suplimentar pină la finele lunii august o producție industrială în valoare de 200 milioane lei.Vă raportăm, mult iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, se spune în telegramă, că județul Dîmbovița și-a înfăptuit în felul acesta cu 4 luni în avans angajamentul asumat la producția industrială pe anul 1978.Vă asigurăm, mult iubite tovarășe secretar general, se spune în încheierea telegramei, că vom munci și în viitor cu abnegație și răspundere comunistă pentru îndeplinirea obiectivelor stabilite de Congresul al XI-lea și Conferința Națională ale partidului, pentru edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintarea României spre comunism. (Agerpres)

Luni, 28 august, s-au încheiat convorbirile dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, și tovarășul Santiago Carrillo, secretar general al Partidului Comunist din Spania, care s-a aflat la odihnă în țara noastră.în cadrul convorbirilor a avut loc un schimb de păreri cu privire la întărirea continuă a raporturilor de prietenie, solidaritate și colaborare dintre Partidul Comunist Român și Partidul Comunist din Spania, precum și în legătură cu un cerc larg de probleme ale vieții politice mondiale, ale mișcării comuniste și muncitorești internaționale.Tovarășii Nicolae Ceaușescu și Santiago Carrillo au relevat cu satisfacție cursul mereu ascendent si rodnic al bunelor relații dintre cele două partide și au exprimat hotă- rîrea comună de a acționa și in viitor pentru dezvoltarea lor, pe baza principiilor egalității depline in drepturi, respectării reciproce a autonomiei și independenței, a dreptului fiecărui partid de a-și stabili propria linie politică, strategia și tactica revoluționară. în conformitate cu realitățile și condițiile specifice, istorice, naționale și sociale, din țara respectivă.Ținîndu-se seama de marea complexitate a problemelor ce apar în dezvoltarea economico-socială a fiecărei țări, ca și în viața internațională, de noile fenomene și tendințe ce se manifestă în evoluția socială, s-a subliniat utilitatea organizării de colocvii și simpozioane, cu caracter bilateral și multilateral, asupra unor teme concrete, la care să participe cadre de specialitate desemnate de cpnducerile celor două partide.

în timpul convorbirilor a fost reafirmată dorința ambelor partide de a contribui la extinderea colaborării dintre România și Spania, in domeniile politic, economic, tehnico- științific și cultural, cu convingerea că aceasta corespunde intereselor popoarelor român și spaniol, cauzei păcii și cooperării în Europa și in lume.Examinînd unele probleme ale actualității politice internaționale, ale relațiilor dintre partidele comuniste și muncitorești, tovarășii Nicolae Ceaușescu și Santiago Carrillo au constatat că evoluția evenimentelor confirmă valabilitatea aprecierilor și concluziilor formulate cu ocazia ultimei lor întîlniri, din martie 1978. Cei doi conducători de partid au subliniat că în condițiile actuale este mai necesară ca oricînd întărirea solidarității și conlucrării tuturor forțelor muncitorești, democratice, progresiste și antiimperialiste în lupta pentru pace, destindere și înțelegere între națiuni, evidențiind, în acest context, rolul și răspunderea deosebită ce revin partidelor comuniste.în ceea ce privește situația din Europa, s-a arătat că ambele partide acordă o mare importanță pregătirii temeinice a reuniunii din 1980 de la Madrid, ea fiind chemată să adopte măsuri concrete pentru impulsionarea traducerii in viață a prevederilor Actului final de la Helsinki, pentru accelerarea procesului de edificare a unui climat de încredere, colaborare și destindere pe continentul nostru și, îndeosebi, pentru trecerea la acțiuni eficiente de dezarmare și dezangajare militară, fără de care nu pot fi concepute pacea și securitatea Europei.

Convorbirile s-au desfășurat într-o atmosferă de caldă prietenie tovărășească, de deplină înțelegere și respect reciproc, care caracterizează raporturile dintre Partidul Comunist Român și Partidul Comunist din Spania.
★După convorbiri, tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu au reținut la dejun pe tovarășul Santiago Carrillo, împreună cu soția, Carmen Carrillo.Au participat tovarășii Iosif Banc, Constantin Dăscălescu, Paul Nicules- cu, Ștefan Andrei, Vasile Mușat, Ghizela Vass, membru al C.C. al P.C.R.Au luat parte, de asemenea, tovarășii Jaime Ballesteros și Santiago Alvarez, membri ai Comitetului Executiv, secretari ai C.C. al P.C. din Spania. Fernando Soto și Eduardo Saborido, membri ai Comitetului Executiv al C.C. al P. C. din Spania.In timpul dejunului, tovarășii Nicolae Ceaușescu și Santiago Carrillo au toastat pentru succesul luptei desfășurate de cele două partide în slujba cauzei socialismului, a progresului social și a păcii in întreaga lume, pentru întărirea continuă a bunelor raporturi de prietenie și solidaritate, bazate pe deplină egalitate, stimă și respect reciproc, existente între Partidul Comunist Român și Partidul Comunist din Spania, pentru dezvoltarea relațiilor tradiționale de prietenie și extinderea colaborării pe multiple planuri între popoarele român și spaniol.Dejunul s-a desfășurat într-o atmosferă de caldă prietenie tovărășească.

(Continuare in pag. a IlI-a)

Utilaje textile de înaltă performanțăîntreprinderea „Imatex" din Tg. Mureș, in colaborare cu specialiștii filialei locale a Centrului de cercetări și proiectări mașini și utilaje pentru industria ușoară, a realizat două utilaje destinate întreprinderilor textile. Este vorba de mașina automată pentru țesături tip prelată sau blue jeans, utilaj de o înaltă com

plexitate tehnică, cu ajutorul căruia se produc țesături grele de pină la 620 g pe mp. Ea realizează o productivitate mărită, viteza de lucru atin- gînd 150—180 rotații pe minut. Al doilea utilaj — pe care specialiștii l-au denumit „mecanism Ja- card“ — este tot un produs modernizat. (Agerpres)
F Steaua polară |
’ Se părea că in materie de nave gălățenii sînt atotcu-

Inuscători. In bătrinul port dunărean vin și pleacă zil
nic zeci de vase. Mereu altele, de capacități diferite, 
cu pavilioanele tuturor țărilor la catarg. Urcă in amon- 1 Ite, către Brăila și celelalte porturi românești ori mult . 
mai departe, incrucișindu-se cu alte nave ce coboară 
spre Marea cea mare.

Să nu uităm apoi că, la Galați, există de peste opt

I decerni șantierul naval, șantierul-pionier al tării. De I 
aici, de la mila 80, au plecat navele-prototip de 4 500, i 7 500. 12 000, 18 000 tdw, serii lungi de cargouri mari-

■ time. Nu cu multă vreme in urmă s-a desprins de ■ 
cheiurile de armare gălățene prima platformă de foraj

! marin și tot de aici a ridicat ancora cea mai mare I 
navă pe care a primit-o vreodată Dunărea in imbră-

I fișarea ei de ape — mineralierul „Blaj“, de 55 000 tdw... 
intr-adevăr, ce-i mai putea surprinde pe gălă'eni in

URA DE CERNEALĂ I

REPORTAJ DIN ACTUALITATEA SOCIALISTĂ A ȚĂRII

La lucru — brigada de tineret a municipiului BucureștiFoto : Titu Zidariu
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materie de nave ? Bineînțeles, tot o navă. Aceasta se 
numește .Steaua polară" și a acostat in primele zile 
de iulie la pontonul nr. 2 al gării fluviale. Este adevă
rat : lebăda albă nu este de talia marilor mineraliere 
ce grăbesc către portul combinatului siderurgic. Nici 
nu are faima vaselor de cursă lungă, botezate de 
toate apele pămintului. „Steaua polară" este nava- 
școală a liceului de marină din Galati. Prima navă- 
școală fluvială cu care este dotat un liceu românesc 
de asemenea profil.

A venit la Galați dintr-un alt port al Dunării : Giur
giu, unde a fost construită. A venit la Galati pentru a 
nti-l mai părăsi niciodată. Va rămine aici pentru a 
instrui practic generații și generații de viitori mari
nari. pentru a pregăti plecările pe întinderi de ape ale 
viitorilor lupi de mare sau de... Dunăre.

— Vasul poate primi simultan două clase de elevi 
în cele două saloane-săli de clasă, precizează loan Crețu. comandantul navei. Pe timpul nopții, cind in
struirea se va desfășura in marș, pe Dunăre, aceste 
saloane pot deveni 
nea. de un club cu 
o sală de mese și, 
dcrnă, cu radar de 
numără 14 oameni, 
secund, alți dot ofițeri, un pilot, șef mecanic și șef de 
echipaj, marinari, bucătari.

Așadar, un vas în toată legea. Cu deosebirea că, ală
turi de echipajul său. se vor afla inci din această vară 
elevii-marinari. ale căror uniforme vor înflori alb pe 
punte. Și care vor avea astfel incă de la primii lor 
pași intr-o profesie atit de frumoasă, o... „Stea polară", 
astru spre care, dintotdeauna, și-au ațintit privirile 
scrutătoare marinarii.

dormitoare. Dispunem, de aseme- 
statie radio și două televizoare, de 
bineînțeles, de dotare tehnică mo- 
fluviu Și sondă ultrason. Echipajul 
avind, in afară de comandant și
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Importante economii de materiale, 
combustibili și energieColectivele întreprinderilor „Electroputere" — Craiova, de transformatoare mici Filiași și de celule electrice prefabricate Băilești, unități componente ale Centralei industriale de mașini și aparataje electrice Craiova, au economisit de la începutul anului 500 tone metal, din care mai mult de jumătate laminate din oțel. în aceleași unități au fost înregistrate însem

nate economii la combustibili și energie electrică, la alte materii prime și materiale. La întreprinderea de celule electrice Băilești, de exemplu, cantitatea de energie electrică economisită asigură buna desfășurare a producției unităților din oraș pe timp de o săptămînă, iar la cea de la Filiași — consumul orașului pe 4 zile.

IN ziarul DE AZI:
RUBRICILE NOASTRE: Note. 

Informații, reportaje din viața 
organizațiilor de partid • Pen
tru afirmarea ideologiei revolu
ționare in confruntarea contem
porană de idei • Caracterul 
angajat, spiritul combativ, mili
tant — atribute definitorii ale 
activității de creație.

EXPUNEREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 

îndreptar programatic de acțiune pentru afirmarea 
cauzei păcii și progresului în lumea contemporană

1. Pe primul plan al preocupărilor

TINEREJEA LA DATORIE 
pe timpul de cărbune al Gorjului„Dispecer Poiana, dispecer Poiana, recepție !...“După acest apel lansat prin stația portativă de radio, inginerul Dumitru Mu- rărețu îmi face semn că totul e în ordine. Porneam pe urmele cărbunelui gor- jean, către el, dar nu numai... Porneam către rein- tîlnirea cu cei peste 3 300 de brigadieri, tineri muncitori, elevi și studenți ve- niți aici din întreaga țară, la chemarea țării însăși.Deschis într-o atmosferă de entuziasm și sărbătoare, Șantierul național al tineretului din cadrul Combinatului minier Oltenia va contribui Ia îndeplinirea unei sarcini de mare răspundere : sporirea producției de cărbune. Ieri — în careul festiv al inaugurării. Astăzi — tinerii în uniforme albastre se află la lucru....Cariera Poiana. In zilele în care am poposit aici am întîlnit elevi din Ro- vinari și Turnu Măgurele. Fiecare cu sarcina lui bine stabilită, cu lucrul de care el răspunde. „Nouă, celor din Ro-

vinari, cum e și firesc, ca elevi ai grupului școlar minier, locurile și activitatea de aici ne sînt familiare. Am făcut practică în mai toate carierele. Acum însă e altfel ; sîntem brigadieri și trăim aceleași sentimente, aceleași clipe de entuziasm pe care cred că le-a trăit tatăl meu acum 30 de ani, ca brigadier pe un ait mare șantier al tineretului, Bumbești-Livezeni, nu departe, ceva mai sus, pe Jiu“. Nicolae Caragea, tî- nărul de 19 ani care îmi vorbește, continuă să lucreze. Alături se află colegul său Gheorghe Salomia. Și tot așa, înșirați de-a lungul benzilor transportoare, de a căror bună funcționare răspund, sini 50 de elevi din Rovinari, mîndri purtători ai insignei și ecusonului de brigadier.Brigadierii din Turnu Măgurele (elevi ai liceului industrial de construcții) lucrau la confecționarea u- nor dale din beton. Urmau să fie întrebuințate la susținerea benzilor transportoare.

„Vrem ca și aici brigadierii din Teleorman să o- cupe un loc fruntaș. Rezultatul din anul trecut, cind, pe Șantierul național al tineretului Dunărea- Marea Neagră brigada Teleorman a luat fanionul de brigadă fruntașă, ne obliga — declară cu gesturi bărbătești Nicolae Ciubăr.„Tismana, Tismana..." — striga dispecerul în microfon. Un nou apel, o altă direcție. Trecem pe lingă benzile transportoare magistrale ale carierei Tismana. Da, și aici purtătorii e- cusonului de brigadier sînt la datorie.„Așa, trebuie curățat foarte bine întregul traseu al benzii, de noi depinde buna ei funcționare !...“Un grup de tineri curăță cu grijă spațiul de sub banda transportoare. Fiecare bulgăre de cărbune căzut este încărcat pe banda ce gonește — un rîu negru
Cezar 
CONSTANTINESCU

(Continuare in pag. a II-a)

peutru înfăptuirea securității europene
MASURI CONCRETE, 

EFICIENTE DE DEZANGAIARE MILITARĂ
„Trebuie să acționăm ca problemele referitoare la dezangajarea 

militară să fie discutate în cadrul general al securității europene, cu par
ticiparea tuturor statelor. Să facem astfel ca aceste probleme să stea în 
centrul atenției viitoarei reuniuni de la Madrid".

NICOLAE CEAUȘESCUAmpla analiză științifică, materia- list-dialectică, a evoluțiilor și proceselor de pe arena internațională, cuprinsă în recenta expunere a tovarășului Nicolae Ceaușescu la ședința activului central de partid și de stat, este pătrunsă în întregul ei de o înaltă responsabilitate atît față de interesele fundamentale ale poporului român, cit și față de destinele păcii și securității întregii omeniri. Tocmai în numele acestei înalte lăspunderi, în expunere se acordă o deosebită atenție problemelor securității și cooperării în Europa, continentul căruia îi aparținem și de care se leagă deopotrivă amintirile tragice ale celor două conflagrații mondiale și speranța popoarelor de pe întreg globul într-o lume a păcii, fără arme și fără războaie.înfăptuirea securității europene reprezintă, așa cum se știe, o preocupare centrală a politicii externe a României socialiste. Sint larg recunoscute și se bucură de înaltă apreciere pe plan internațional contribuția secretarului general al partidului nostru, președintele republicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu, la cristalizarea conceptului de securitate europeană, activitatea sa multilaterală pentru afirmarea principiilor noi de

relații interstatale, pentru promovarea cauzei destinderii pe continent, în spiritul acestei poziții active, profund constructive, țara noastră a acționat cu neslăbită consecvență pentru traducerea în viață a hotărîri- lor de la Helsinki, care au încununat, în urmă cu trei ani, prima Conferință pentru securitate și cooperare în Europa. Edificatoare în acest sens sînt dezvoltarea largă a dialogului cu celelalte state europene — ilustrată în mod strălucit de numeroasele contacte și convorbiri ale președintelui României cu șefi de stat și de guvern din celelalte țări ale continentului — extinderea relațiilor de colaborare în toate domeniile vieții politice, economice, tehnico-științifice și culturale, participarea activă la reuniunile și negocierile avînd ca scop consolidarea cursului spre destindere și securitate.Perioada care a trecut de la încheierea conferinței general-europene a verificat pe deplin clarviziunea și justețea aprecierilor partidului nostru privind semnificația Actului final de la Helsinki. Astfel, de la tribuna marelui forum european, tovarășul Nicolae Ceaușescu sublinia că adoptarea acestui document nu înseamnă prin ea însăși, implicit, soluționarea

problemelor securității în Europa ; este vorba doar de începutul unui proces, a cărui dezvoltare nu se poate face de la sine, ci prin eforturi perseverente, prin acțiuni concrete, practice, din partea tuturor statelor. A- ceastă apreciere avea să fie probată de reuniunea de la Belgrad, încheiată, după cum se știe, cu rezultate nesatisfăcătoare. Firește, asupra desfășurării reuniunii s-au făcut simțite, în primul rînd, efectele unor evoluții negative apărute în ultima vreme in viața internațională, ca urmare a accentuării tendințelor de reîmpărțire a lumii în zone de influență și dominație, a recrudescenței unor practici amintind perioada nefastă a războiului rece. Nu este mai puțin adevărat însă că după Helsinki nu s-a acționat cu destulă fermitate pentru a impulsiona materializarea hotă- rîrilor adoptate, pentru a determina înaintarea efectivă în direcția înfăptuirii securității europene.Prezintă de aceea o deosebită importanță apelul lansat de tovarășul Nicolae Ceaușescu în recenta expunere pentru intensificarea eforturilor tuturor statelor, ale tuturor popoare-
(Continuare în pag. a Vl-a)
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Globul 
pămîntesc 
la... Vaslui

Printre ■■ locurile de mare 
atracție din orașul Vaslui se 
află și piațeta centrului civic. 
Aici, in fața Muzeului de 
istorie și etnografie, o ingeni
oasă idee a edililor locali a fost 
finalizată in realizarea, pe spa
țiul verde, a globului pămîntesc 
de dimensiuni puțin obișnuite. 
Un glob pămîntesc făcut chiar 
din... pămînt, frumos împodobit 
cu peste 20 000 de flori. “ 
in mișcare cu ajutorul unei 
surse de energie electrică 
prie, globul pămîntesc 
Vaslui constituie un punct 
atracție nu numai pentru local
nici, ci și pentru oaspeții săi. La 
ecuator globul măsoară 8 metri. 
ArheologicăPe locul fostului castru roman de la Tirighina, in apropiere de Galați, a fost descoperit un grup de morminte. După opinia specialiștilor de la Muzeul județean de istorie Galați, unul dintre ele, datind din anul 268 e.n., este foarte bine conservat. El a aparținut unei căpetenii daco-roma- ne. Descoperirea — făcută de dr. Silviu Sanie din Iași și dr. Ion T. Dragomir de la muzeul gălățean — prezintă o interesantă și originală alăturare de elemente romane și dacice. In acest mor- mint, depistat la o adîncime de patru metri, s-au găsit, între altele, un pahar de sticlă, un opaiț, trei amfore, trei monede, o fibulă de aur, două catarame (ca elemente romane) și o cățuie dacică, element tradițional de cult. Este cea dinții descoperire de acest gen in castrul roman de la Tirighina.
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I Căzut 
în prăpastieI

I scrisorile sosite ieri pe 
rubricii noastre a fost 
semnată de un grup de

I

I
i
i
I
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Intre adresa 
și una „ .
excursioniști care — spun ei — 
au fost martorii unui fapt mai 
puțin obișnuit. „In timp ce aș
teptam autobuzul intr-o stafie 
de lingă vila „Furnica" din Si
naia, am auzit, deodată, țipătul 
unei bătrine aplecate pe mar
ginea unei prăpăstii :

— Copilul I Copilul !...
Ca din pământ, a apărut un 

om care a sărit, pur și simplu, 
peste buza prăpastiei și s-a dus 
de-a berbeleacul la vale. După 
vreo cițiva zeci de metri a reu
șit să inșface copilul in. virstă 
de doi ani care căzuse și să-l 
aducă la suprafață. Se numește 
A. Oprișor, muncitor la Combi
natul chimic din Tirnăveni".
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Mulțumire»
Nu cu mult timp în urmă, con

semnam în rubrica noastră cu
rajul și luciditatea cu care un 
șofer de taxi din Satu Mare, 
Ioan Olah, înfruntase cu succes, 
de unul singur, doi indivizi care 
il atacaseră mișelește, în tenta
tiva — nereușită — de a-l depo
seda de mașină. Ieri, numele lui 
ne-a fost din nou adus in aten
ție de către un cetățean din Satu 
Mare, Takacs Peter, evidențiind 
de astă dată o altă calitate a a- 
celuiași șofer. „îmi pierdusem, 
dar nu știam unde anume, port- 
moneul, cu acte și cu o sumă 
importantă de bani — ne scrie 
el. Tocmai cind mă frămintam 
să-mi aduc aminte pe unde um- 
blasem, il văd pe șoferul loan 
Olah că mi-l aduce cu tot ce 
aveam in el".
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păsărilor
De mai multă vreme, sătenii 

din Cosmești, județul Galați, ob
servau cu întristare cum dihorii 
le dădeau iama prin orătăniile 
din ogrăzi. Unii și-au astupat și 
încuiat cit mai bine cotețele, 
alții stăteau pină seara tirziu la 
pindă, dar dimineața, cind își 
numărau păsările, tot ieșeau 
lipsă la... inventar. Azi așa, mii- 
ne așa, pină cind unul dintre ei, 
pe numele Georgică Mihalcea, 
„mai isteț și mai iscoditor din 
fire" — cum îl caracterizează 
cititorul nostru G. Munteanu — 
a meșterit o capcană ingenioasă 
și a așezat-o intr-un loc anume 
ales, chiar in calea dihorilor. 
Așa se face ci in foarte scurt 
timp nu mai puțin de 32 dintre 
ei au căzut in capcană. EJectul 
a fost salutar, tăindu-le și alto
ra pofta de găini, de rațe și al
tele asemenea. Fapt este că, in 
sfirșit, orătăniile se simt iarăși 
prin ogrăzi... ca la ele acasă.
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„tari“
Pentru a traversa Dunărea 

spre și dinspre Insula Mare a 
Brăilei, sute de mașini au fost 
nevoi.e să aștepte ore in șir 
serviciile singurului bac pus la 
dispoziție în această perioadă 
estivală de vîrf. Unii conducă
tori auto, grăbiți nevoie mare, 
au început să profereze tot felul 
de injurii la adresa partenerilor 
din coloană. Cei mai „activi" 
s-au dovedit a fi bărbații din 
autoturismul 12-B-753, care n-au 
ezitat să folosească pumnii, ba 
chiar și pietrele din drum.

...Și încă ceva : aducem pe 
această cale la cunoștința unită
ților de care aparțin autocamioa
nele grele 31-BR-3749, 21-BR- 
2498, 31-BR-2706 și 31-BR-3738, 
că nu transportau nimic, in 
afară de pasageri echipați pen
tru o petrecere cîmpenească.
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I IRubrlcâ realizatâ de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților i 
„Scîntell”

Pentru însușirea 
temeinică 

a noului mecanism 
economico-financiar„Producția netă și fizică— indicatori de maximă importantă ai planului" — așa se intitulează foaia volantă editată de secția de propagandă a Comitetului iudetean de partid Galați. Iată si cîteva dintre temele tratate : ..Fiecare sortiment— realizat corespunzător contractelor încheiate". ..Nave competitive, cu consumuri de metal tot mai reduse", „Calculul valorii producției nete industriale", ..în activitatea de construcții - montai, producția netă — un instrument de impulsionare a ritmului lucrărilor". ..Un element esențial al creșterii eficientei economice — reducerea cheltuielilor materiale" si altele. Semnează cadre de partid din unităti. economiști șl specialiști, cadre de conducere din domeniul financiar si statistic etc. Această foaie volantă s-a adăugat celorlalte acțiuni de propagandă inițiate la nivelul comitetului iudetean de partid — editarea de afișe, materiale documentare, instruiri — toate venind în spriilnul muncii politice desfășurate de organizațiile de partid pentru aplicarea în practică a sarcinilor legate de perfecționarea noului mecanism economico- financiar. (Dan Plăesu).

Concret, 
despre sarcini 

concreteNumeroase panouri, grafice. afișe, intîinite pretutindeni la Combinatul de industrializare a lemnului Pipera București. îsi propun — si reușesc — să explice. potrivit specificului fiecărei secții, măsurile vi* zînd majorarea retribuțiilor si reducerea săptămînii de lucru, de care beneficiază si combinatul. în corelație nemiilocită cu sarcinile concrete ce revin colectivu

lui pentru aplicarea măsurilor de perfecționare a mecanismului economico-financiar. ..Preocuparea esențială a comitetului de partid — ne explică tovarășul Ion Găvruș, secretarul comitetului — este legată de aplicarea complexului de măsuri adoptat de Plenara C.C. al P.C.R. din martie a.c. în acest scop au avut loc întîlmri cu activul de partid ; s-au desfășurat si continuă să se desfășoare discuții pe grupe sindicale cu toti oamenii ', s-au constituit colective pe secții care analizează bilunar modul de folosire a timpului de lucru, rezultatele fiind publicate la panouri speciale ; s-a îmbogățit si s-a diversificat propaganda vizuală : organizațiile de bază dezbat sistematic aspectele majore ale activității si. in mod deosebit. s-a întărit controlul comitetului de partid asupra desfășurării muncii politico-educative. cit si asupra înfăptuirii măsurilor tehnico-organizatorice legate de mai buna organizare a procesului de producție, de îmbunătățirea cooperării dintre secții, completate cu cele adoptate de recenta adunare a reprezentanților oamenilor muncii. Eficiența acestor măsuri se regăsește în îndeplinirea planului lună de lună, la toti indicatorii. (Maria Baboian).
Cu spirit 

de prevedereCifra de plan la utilajele meta’urgice produse de binecunoscuta întreprindere de utilaj greu ..Progresul" din Brăila va crește în 1979 cu 27 la sută fată de anul curent. Aceasta înseamnă că unele din mașinile de performantă vor fi și mai mult solicitate, existînd pericolul ca pe fluxul tehnologic să se creeze spatii înguste si. evident, perturbări în bunul mers al producției. Iată motivul pentru care comitetul de partid a luat inițiativa formării unor colective de comuniști, atît la nivelul fabricilor, cit si în secții și ateliere, capa

bile să găsească soluții de preîntîmpinare a eventualelor dificultăți. De la sfîr- șitul lunii mai. de cind s-au constituit, preocupările celor 45 de muncitori cu înaltă calificare, ingineri, tehnicieni și maiștri s-au concretizat în numeroase propuneri vizînd realizarea unor scule și dispozitive în măsură să descongestioneze tocmai mașinile de mare capacitate. într-un timp scurt, multe dintre temele supuse lor spre rezolvare au prins contur pe plan* șctele proiectanților, iar altele au devenit în practică mașini, dispozitive și scule. Inițiativele pe acest tărîm ale comuniștilor de la I.U.G. „Progresul" Brăila se adaugă acțiunilor de autodotare care, în acest an, vor duce la realizarea unor utilaje și scule în valoare de 40 milioane lei. (Mircea Bunea).
Tema dezbaterii: 

reducerea 
cheltuielilor 

materialeO recentă plenară lărgită a comitetului de partid de la fabrica de utilai complex din cadrul I.U.C. Ploiești — la care au participat membri ai organizațiilor de partid, U.T.C. și sindicat, șefi de sectoare si echipe, muncitori din grupele nemembrilor de partid — a avut ca temă analizarea cheltuielilor de producție și găsirea de noi căi pentru reducerea acestora. Dezbaterile s-au desfășurat pe baza unui aprofundat studiu tehnico-economic. cu accentul principal pe evaluarea critică a posibilităților de îmbunătățire a procesului de producție, elaborat prin analizarea activității tuturor sectoarelor si consultarea a numeroși muncitori si cadre tehnice, ale căror idei au constituit argumente si puncte de sprijin în fundamentarea concluziilor, a măsurilor preconizate. Participant!! au formulat, la rlndul lor. sugestii interesante, reținute

pentru olanul de măsuri. în contactul nemijlocit cu tovarășii lor de la locurile de muncă, ei acționează acum zi de zi. preventiv si Operativ, pentru combaterea risipei, pentru sporirea spiritului gospodăresc al tuturor membrilor colectivului. (C. Varvara).
Munca politică 

în zona de munteîn comuna Moeciu din județul Brașov a avut loc un util Si instructiv schimb de experiență privind activitatea desfășurată de organizațiile de partid din zona de munte a județului. Referatele prezentate de secretarii adiuncți ai comitetelor comunale de partid, discuțiile purtate oe marginea lor s-au axat ne modalitățile de acțiune ale organizațiilor de partid în vederea îndeplinirii integrale a planului economic în profil teritorial și. în mod deosebit. a planului de achiziții Si contractări. A fost apreciată, printre altele, activitatea desfășurată de organizațiile de partid din comuna Poiana Mărului în direcția realizării planului de achiziții și contractări, comuna îndeplinlndu-si încă din luna mal planul global pe întregul an. ceea ce a permis ca încă de atunci să treacă la încheierea de contracte cu statul pentru anul viitor. Au fost prezentate, de asemenea, unele metode folosite de organizațiile de partid pentru antrenarea în munca politică a tuturor membrilor de partid, inclusiv a celor răsnînditi la distante mari de centrul comunei, pentru informarea tuturor comuniștilor asupra principalelor evenimente politice Interne si externe. a legilor Si noilor reglementări. Din dezbateri s-au desprins, totodată, u- nele concluzii privind folosirea mai frecventă în munca de partid, de către birourile organizațiilor de bază, a unui larg activ obștesc, precum și constituirea șl activizarea grupelor de nemembri de partid. (Nîco* lae Mocanu).

în cîteva rînduri• Prin intermediul laboratorului interdisciolinar pentru probleme socio-eco- nomice din cadrul Institutului de mine Petroșani. Comitetul orășenesc de partid Luneni a efectuat o cercetare mai îndelungată pe un eșantion reprezentativ de formații de lucru, obținînd un bogat material documentar cu privire la resursele ce există la întreprinderea minieră Lu- peni privind mai judicioasa folosire a forței de muncă. sporirea productivității. S-au desprins concluzii in legătură cu necesitatea stimulării interesului pentru calificarea si. mai ales, pentru policalificarea personalului muncitor, precum și cu privire la posibilitatea deplinei folosiri a timpului de lucru. (Sabin Cerbu).• ..Alb si negru în județul Ilfov" este titlul unei pelicule consacrate zootehniei. realizată de un colectiv al secției propagandă a comitetului iudetean de partid, care a fost prezentată la o analiză in fata activului de partid din agricultură. Filmul. însotit de un comentariu cu referiri critice si adrese precise, surprinde aspecte din fermele de animale ale cooperativelor agricole si I.A.S.- urilor. Sînt puse sub lupă comoditatea, linsa de inițiativă. munca de mintuia- lă. încercarea de a înlocui acțiunile concrete cu explicații si justificări. (Lucian Ciubotarul.• Organizația de partid a Studioului de filme ..Alexandru Sabia" din Capitală a inițiat întilniri lunare cu critici de artă cinematografică. cadre de partid și de stat, specialiști din diverse domenii pentru a dezbate' cerințele filmului social-politic. Totodată, studioul și-a propus să realizeze o serie de filme tematice în sprijinul cabinetelor pentru activitatea ideologică si politico-educa- tivă. a propagandiștilor si cursantilor in noul an de învătămint politico-ideologic. (Petre Gheorghiu, activist).

în ziua de 9 septembrie, întreprinderea de turism, hoteluri și restaurante din București organizează o excursie pe litoralul Mării Negre. Plecarea cu un tren special este programată la ora 13,55 din Gara do Nord, iar reîntoarcerea la 10 septembrie din Mangalia. Se a- sigură cazarea în hoteluri de categoria I. masa servindu-se la restaurantele acestora.
POPASURI

Programul excursiei poate fi consultat la filialele de turism din bd. N. Bălcescu 35, telefon 15 74 11, bd. 1848 nr. 4, telefon 13 73 33, bd. Republicii nr. 68. telefon 14 08 00. Calea Griviței nr. 140, telefon 18 02 37, precum și la punctul de valorificare aflat la poarta 3 din întreprinderea „23 August".In fotografie : Jlustrată de pe litoral.
MONTANE

Cooperația de consum din județul Caraș-Sevcrin a construit. în ultimii ani, numeroase unități turistice și de alimentație publică, adevărate puncte de atracție pentru cei ce vizitează sau călătoresc pe aceste frumoase meleaguri. Printre acestea se numără hanul „Tibiscum" din Caransebeș, hanul „Gărina" situat în satul cu același nume, la circa 1 000 m altitudine, pe muntele Se- menic, in apropierea izvorului Timiș, hotelul „Caraș" din orașul Oravița, hanul Bocșa-Izvor, la 20

km de Reșița spre Deta, hanul „Piatra scrisă" de lingă localitatea Armcniș, la 20 km de Caransebeș. O găzduire ospitalieră oferă și cabanele „Șapte brazi" din Oravița (în zona turistică „Lacul Marc"). „Stejarul» — Ia 1 km de orașul Bocșa, „Dunărea" — lingă Moldova Nouă, „Cerbul" și „Brîndușa" pe șoseaua Oravița — Bozovici — Her- culane, precum și terasa „La răscruce".în fotografie : Hanul „Tibiscum".
SATU MARE

Cind nu sună telefonul la cabană...De mal multă vreme. telefoanele de la cabanele de pe platoul Bucegi dau mare bătaie de cap turiștilor. Ori nu au deloc ton ori au... toane și funcționează anapoda. Bunăoară, faci numărul de la cabana Piatra Arsă și ceri O.J.T. Sinaia, dar te pomenești că-ți răspunde cineva de la hotelul „Cola 1400". Nevoia de telefon este impusă nu doar de interesele pre

sante ale turiștilor, ci șl de o bună aprovizionare a cabanelor. La Direcția județeană P.T.T.R. Prahova, inginerul Aurel Lupu, șeful serviciului de exploatare, ne sugerează să vorbim cu directorul, inginerul Ovi- diu Popescu. Directorul cunoaște situația, dar aruncă o parte de vină în sarcina O.J.T. Sinaia. La rin- du-le, cei de la O.J.T.

Sinaia încearcă să a- rate că vina pentru nerezolvarea problemelor pe care le ridică rețeaua telefonică pe munte aparține numai și numai celor de la P.T.T.R., care de prea multă vreme se tot documentează, studiază, aprofundează, analizează și iar se documentează, dar numai măsuri practice nu întreprind. Poate de acum încolo. (Constantin Căpraru).
Copii, nu cereți „Calciu-griș", sintem 

în inventar!— Un pachet de griș, vă rog !— Nu avem. Mai reveniți — ne răspunde vînzătorul de la magazinul . bucureștean „Bitolia".Revenim la respectivul magazin alimentar a doua zi. dar primim același răspuns. încercăm și la alte magazine : „Cosmos", din cartierul Pantelimon, „Triumf" de lîngă Arcul de Triumf, Ia cele din cartierele Floreas- ca, Dorobanți... Răspunsurile primite: „Nu avem. Mai încercați ! Trebuie să primim". Nu căutați gris în magazinele alimentare, găsiți numai la unitățile „Materna"...în sfirșit, aflăm că furnizorul — întreprinderea comercială cu ridicata pentru produse alimentare

(I C.R.A.), mai exact depozitul din str. 13 Decembrie, nu a mai livrat „Calciu-griș" de cîteva săptămîni. De aici, întrebarea : de ce nu se găsește „Calciu- griș" ? De ce nu există această „pline zilnică" pentru cei mici, care au nevoie de calciu pentru fortificare^ organismului ? Produsul este realizat de întreprinderea de morărit și panificație Buzău.— Cu „Calciu-griș" nu sînt probleme — ne declară optimist directorul adjunct. Nicolae Mărăcine, de la I.C.R.A. Fabrica buzoiană își respectă contractele, dar sectorul nostru care distribuie grișul a fost în inventar și de aceea s-au produs unele dereglări. Dar vino- vațl sînt și responsabi

lii de magazine, care evită să comando acest produs cu termen de garanție limitat... Spu- neți-ne unitățile >n care nu se găsește și luăm imediat măsuri...Cu sau fără inventare, „Calciul-gris" trebuie să se găsească în magazine. Pentru asta e nevoie și de o revizuire a modului de transport al produsului. în prezent, el se încarcă de la fabrică în autovehicule, de a- colo în vagoane, apoi iar este descărcat lir Capitală, depozitat la I.C.R.A., apoi iar re- încărcat în autovehicule și distribuit în rețea... Să recunoaștem, destul de complicat drumul „Calciului- griș". (Al. Plăieșu)
TRAGEREA LA SORTI PE LUNA AUGUST 

A OBLIGAȚIUNILOR C.E.C.Casa de Economii și Consemna- țiuni informează că la data de 31 august a.c. va avea loc în Capitală, în sala Casei de cultură „Petoii Săndor", strada Zalomit nr. 6, la ora 16,30, tragerea la sorți pentru luna august a.c. a obligațiunilor C.DtC.
cu ciștiguri. Cu prilejul acestei trageri la sorți se vor acorda posesorilor de obligațiuni C.E.C. numeroase cîștiguri în bani, cu valori între 50 000 de lei și 800 de lei. Tragerea la sorți este publică.

(Urmare din pag. I)de cărbune proaspăt și strălucitor. Un luciu particular și o aromă pe care le înțelegi numai aici.Nicolae Asolomlei, comandantul unei grupe de brigadieri din județul Bacău, se arată exigent. El vrea ca acolo unde lucrează băcăuanii să se cunoască. Sint mindri de răspunderea pe care o au și înțelege că răspunderea înseamnă realizări concrete. Lopețile saltă vioi. Am intilnit aici, pe malurile acestui fluviu neîntrerupt de cărbune, sute și sute de tineri muncind cu pasiune și dăruire în această vară a bărbăției lor. învață, învață să muncească, în numele unui înalt ideal patriotic.Continuăm drumul în susul vijeliosului rîu negru de lignit ce fuge pe lîngă

noi. Vreau să-i văd izvorul. Pășim pe un teren neted, brăzdat de linii paralele întipărite in pulberea de argilă. „Cel care a trecut pe aici înaintea noastră este „E-01", cîntărește... 2 045 de tone". E casă, mașină, uzină ? E toate la un loc. U- riașul excavator rotativ, al cărui rotor are 12 metri diametru și 18 cupe, 9 tăietoare, 9 încărcătoare, mușcă cu sete dealul din față. Cărbunele se scurge pe bandă metru cu metru. „E-01" mai face un pas și mănîncă înainte, revărsînd pe benzi acel fluviu fără sfirșit, hrana de toate zilele a marilor generatoare de energie electrică.„Daqă toate benzile ar fi centrate, dacă toate rolele ar fi la același nivel s-ar economisi multă muncă, n-ar mai fi necesar să adu

APARTAMENTUL
4000

Poligonul de prefabricate din Satu Mare a livrat pentru șantierele de construcții al 4 000- lea apartament din prefabricate de beton armat. Datorită ritmului accelerat în care se execută elementele prefabricate, la această „fabrică de case" a întreprinderii de materiale de construcții din Satu Mare s-au creat condiții care vor permite colectivului poligonului să livreze peste plan, pină la sfîrșl- tul anului, un număr de 320 de apartamente. După cum ne-a informat ing. Adalbert Ilesi, directorul întreprinderii, au fost lansate în fabricație noi tipuri de apartamente cu 3 și 4 camere. Fațadele apartamentelor sînt ornamentate cu motive inspirate din folclorul Țării Oașului, iar pereții exteriori sînt prevăzuți și cu izolație termică. Prin tehnologia de fabricație ce se aplică în prezent la noile tipuri de apartamente s-au redus costurile de producție. Anul viitor va intra în funcțiune o nouă capacitate de 65 000 mc, care va spori cu 2 000 de apartamente actuala capacitate de producție. (Octav Grumeza).

Economiștii, specialiștii în comerțul alimentar demonstrează cu creionul in mină (și fac acest lucru nu de ieri, de azi) că unitățile de consum cu cea mai mare afluență de public, indiferent, firește, de localitate, sînt restaurantele cu autoservire, localurile în care se desfac produse vegetariene, birturile, expresurile. Tocmai de aceea, rețeaua unităților de acest tip a cunoscut la noi o oarecare extindere (departe insă de a fi pe măsura posibilităților), a fost organizată mai bine, aprovizionată corespunzător. Explicația afluenței despre care vorbeam este cunoscută de noi toți : in aceste localuri mincăru- rile sînt mai ieftine, sortimentul este sau ar trebui să fie practic nelimitat, timpul cheltuit de cumpărător redus la maximum ș.a.m.d. De fapt, care anume mîncăruri. mai ieftine, ar trebui să se găsească la birt, la lactovegetarian, la expres ? Drept răspuns vă prezentăm o „fotografie" a bucătăriei expresului „Poarta Mării" de pe șoseaua Colentina din București, condus de Gheorghe Tode- ruț, care în același timp e și secretarul organizației de bază a P.C.R. din I.A.P.L. - „Bistrița". Am numărat, pe linia caldă de autoservire, la ora 7 dimineața. 30 de sortimente de mîncăruri, care mal de care mai ieftine și mai gustoase : supă de roșii, de fasole, varză călită, ghiveci călugăresc, sarmale cu orez, crap pescăresc, tocană de pasăre, ciorbă țărănească de pui. salate, șapte sortimente preparate din ouă, lapte, paste făinoase cu brînză...— Piața, zicea tovarășul Toderuț, e in aceste zile bine aprovizionată. Ar fi păcat să nu profităm de ocazie, să nu oferim oamenilor legume de sezon. Știu că mai sînt unii, chiar și la noi în întreprindere, care se feresc de legume ca de foc. De ce 7 Susțin că mincărurile realizate sînt prea ieftine și în acest caz planul de desfacere se face mal greu. Nimic mai greșit. Noi, in această unitate, am reușit să vindem mîncăruri chiar și de 40 000 lei într-o singură zi. Practic, am realizat, de fapt.

două planuri ! Se poate, cu o condiție însă : mîncarea să fie făcută bine, ca acasă la tine...Nu departe de „Poarta Mării", pe șoseaua Mihai Bravu, colț cu bd. Republicii. se află un alt local de consum, specializat tocmai pe desfacerea produselor din legume și din lapte. Așa scrie și pe firmă : lacto- vegetarian — „Pietroșița". Credeam că dacă la un expres oarecare (nespecializat), cum e cel de pe Colentina, din 30 de preparate de bucătărie, mai mult de jumătate sint produse

atît de grave, pe care le-am găsit la birtul „Ver- gului", ambele localuri a- flate în perimetrul de acțiune al I.A.P.L.-„Izvorul rece", aduc in prim-plan problema pregătirii șefilor de unități, modul cum iși însușesc ei cunoștințele profesionale, indicațiile forurilor ierarhice pe care le primesc cu regularitate de la Ministerul Comerțului Interior și de la Direcția comercială generală a Capitalei. în mod cert — faptele o demonstrează — nenumăratele îndemnuri pe care șefii unităților și di-
Inerția se apără 
cu... promisiuni 
RAID-ANCHETĂ ÎN UNITĂȚI 

ALE ALIMENTAȚIEI PUBLICE

din legume și lapte, la lac- tovegetarian legumele trebuie să se afle ca la ele a- casă. Cind colo, cum pășim peste pragul vegetarianului numai ce-1 auzim pe unul din sală strigînd peste tejghea :— Dă-mi și mie. zice, o ciorbă de perișoare și un ciolan de porc pe varză.La mese. în farfurii, numai fripturi de porc, numai sarmale și alte tocături. Parcă eram în noaptea de Anul nou la zahanaua din halele Obor.— Zahana e aici sau lac- tovegetarian ? — îl întrebăm pe responsabil. Există instrucțiuni clare de funcționare a unităților de alimentație publică in raport de profilul lor, de ce le ignorați?— Păi, facem și noL.. a bîiguit omul căruia i-au fost încredințate destinele acestui local, complet uluit că există cineva care se amestecă în „bucătăria" lui.Aspectele surprinse la lactovegetarianul-zahana de pe șoseaua Mihai Bravu, ca și altele, cel puțin tot

rectorii lor le primesc pentru respectarea strictă a profilului localurilor pentru a oferi in general oamenilor mîncăruri necesare u- nui consum rațional, echilibrat, le intră unora, cum se spune, pe o ureche și le iese pe alta. Nu se poate explica altfel cum este posibil ca la o autoservire de mărimea „Rapidului" din Piața 1848, unde se servește și micul dejun, să nu găsești niciodată măcar un singur pahar cu lapte, să nu existe cel puțin 3—4 feluri de ceai, cafea cu lapte, mîncăruri de legume din abundență, băuturi răcoritoare ș.a.m.d.Pe responsabilul acestui local (al C.H.R. „Capitol"), Gh. Lupașcu, l-am găsit în biroul lui. sus la etaj, departe de zgomotele stridente ale sălii de mese. Scria. Scria cu atita îndirjire incit socotind că e pe cale să dea gata vreun roman am rămas sfios la ușă.— N-avem lapte, a zis într-un tirziu, pentru că cei de la întreprinderea de lapte ba ne aduc, ba nu ne

aduc. Alte produse care sint lipsă înseamnă că nu le-am găsit la „Capitol", înseamnă că cei de la „Capitol" nu le-au găsit la magazie, înseamnă că ma- gazla.s.-Și scria, scria responsabilul in timp ce ne învăluia în aceste vorbe goale, să rupă hîrtia nu alta. Care va să zică, magazia e de vină, nu responsabilul, care in loc să umble personal după marfă lustruiește scaunele.în raidul nostru prin localuri de alimentație publică cu profil am trecut Si pe la autoservirea așa- numită „Potcoava de aur" a I.A.P.L. din sectorul 4. Cind am deschis ușa, un val gros de fum m-a învăluit, iar larma băutorilor a pătruns in stradă. Era atita fum inăuntru incit te puteai deplasa in siguranță numai la lumina farurilor de ceată. Am zărit totuși in vitrina frigorifică ceva, un sortiment sau două de... cirnați și am auzit sfîrilnd o tigaie. Pentru alte amănunte am invita la această potcoavă de tinichea inspecția sanitară și cea comercială a municipiului București.Desigur, în imensa rețea de alimentație publică pe care o are Bucureștiul a- ceste citeva exemple negative par simple insule in ocean, dar trebuie luate și in aceste cazuri măsurile cuvenite. întrucît din nenumăratele discuții pe care le-am avut cu fiecare director de I.A.P.L. in parte ne-am ales uneori doar cu simple promisiuni „de îndreptare". de data aceasta solicităm insistent specialiștilor M.C.I. și Direcției comerciale generale a Capitalei ca. actionînd în spi- * ritul discuțiilor și hotărî- rilor recentei Consfătuiri a oamenilor muncii din comerțul socialist, să analizeze și să urmărească mai amănunțit activitatea fiecărui I.A.P.L. în parte, să impună întreprinderilor liste cu sortimente obligatorii, să precizeze măsuri drastice împotriva celor care încalcă indicațiile respective. Este In interesul publicului, al întreprinderilor de alimentația în generat
Gh. GRAURE

năm cărbunele revărsat de benzi în multe locuri".„Vedeți, aici sînt două role care nu funcționează, dincolo încă una e blocată, lucru ce duce la uzura prematură a benzii".
facultății de construcții. El lucrau intens la descongestionarea benzii transportoare într-un punct mai dificil, în puncte unde banda „revărsa" mai des. Spiritul lor tehnic mereu treaz

ginația tehnică, Ii ajută in formarea lor ca viitori specialiști. Mircea Viseroiu, loan Florin, Marian Popescu, Valeriu Ungureanu, Mihai Findcanu și toți ceilalți colegi ai lor sînt prezenți
— afirmă dînsul — au dovedit încă din primele zile că sînt harnici, disciplinați, entuziaști. Fie că lucrează la turnarea dalelor, la amenajarea căilor de acces în cariere sau la menținerea in

TINEREȚEA LA DATORIE
„Ce păcat că nu sînt aici și colegii noștri de Ia facultatea de mecanică ; pentru aceste beteșuguri, ei ar fi adevărați doctori, dar o vom scoate și noi la capăt".Cele relatate sînt cîteva frînturi dintr-o aprinsă discuție purtată la cariera minieră Gîrla intre brigadierii din Timiș, studenți ai

se frămînta pentru găsirea unor soluții cît mai eficiente. Regretînd lipsa colegilor de la facultatea de mecanică și electrotehnică, căutau cele mai bune rezolvări tehnice, convinși că vor rezolva pină la urmă problemele. Fapt poate neașteptat pentru ei, brigadieria îi antrenează și profesional, le solicită cunoștințele și ima

aici, la Gîrla, nu numai cu tîrnăcopul si lopata, dar și cu pasiunea confruntărilor profesionale.La sediul Combinatului minier Oltenia, tovarășul Gheorghe Trif, secretarul comitetului de partid, tocmai se întorcea din cîteva puncte de lucru. „Tinerii veniți aici pentru a lucra pe acest mare șantier național

condiții de funcționare a benzilor transportoare, tinerii brigadieri reeditează prin faptele lor atmosfera, entuziasmul marilor șantiere de acum trei decenii.„Brigada București", citesc pe ecusonul unui brigadier, aici, la mina Drago- tești. „Noi sîntem dulgherii", afirmă serioși și min
dri Constantin Saguna și

Constantin Bejenaru de la liceul industrial Pipera.„Noi lucrăm la fundații — afirmă Nicolae Băduică și Florea Coțofană — punem temelia unui depozit. Vom putea oricînd spune că noi am lucrat aici, în urma noastră va rămine ceva. Se mîndresc mulți, și pe bună dreptate, cu părinții lor, care au fost brigadieri cu 30 de ani în urmă la Agnita- Botorca, Bumbești-Livezeni ori Salva-Vișeu. Noi vrem acum ca părinții noștri să poată spune : fiul meu e brigadier pe cel mai mare șantier național al tineretului".Astfel, aici și acum au pus temelia maturității lor. O tinerețe entuziastă, responsabilă. Aici, în inima Olteniei, excavatoare șl brațe de brigadieri trezesc din istorie stratul de căr

bune pentru a da țării mai multă energie.Sînt prezenți mereu unde îi cheamă patria, probind cu dăruirea lor Încrederea, probind cu tinerețea lor maturitate sufletească. Ei, viitorul de aur al patriei, sint, de acum, din primăvara ființei lor, nădejdea patriei.„Hei-rup. hei-rup !“ e un imn ridicat muncii, arderii supreme, pasiunii și dăruirii comuniste, revoluționare.„Hei-rup, hei-rup 1“ răsună acum la Poiana, Tis- mana, Gîrla, Jilț, Beterega și in toată Oltenia, vibrind amplu, din sufletele, din inimile miilor de tineri, români, maghiari, germani, veniți aici, acum, în această vară fierbinte, în această vacanță cu ecuson de brigadier.
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Pe prim-planul preocupărilor

SPORIREA 
PRODUCȚIEI NETE 

9

Imagini din secțiile întreprinderii de strunguri din TîrgoviștePrin natura procesului de producție, la întreprinderea de strunguri din Tîrgoviște materia primă de bază — metalul — își sporește de 12 ori valoarea după transformarea sa în mașini-unelte de înaită performanță. De altfel, iată un calcul edificator: reducerea cu un procent a consumului fizic de metal echivalează cu o creștere a producției nete cu 2—3 procente! Pentru colectivul de aici este deci cit se poate de limpede că a economisi metalul de calitate superioară supus prelucrării, a ridica indicele de folosire a acestuia, a-1 valorifica în produse de un nivel tehnic și calitativ mai înalt — sarcină de mare importanță economică subliniată la Plenara C.C. al P.C.R. din 3 iulie — echivalează cu a asigura resurse materiale pentru o producție mai mare, înseamnă a spori producția netă, valoarea nou. creată în procesul muncii. în mod firesc, comitetul de partid și consiliul oamenilor muncii au stabilit pentru acest

an ca un obiectiv central al activității productive: „Bătălia pentru economisirea metalului".O amplă investigație întreprinsă în toate atelierele și la locurile de muncă de consiliul de control muncitoresc asupra căilor de reducere a consumului de metal s-ă finalizat într-un studiu ce a fost depus pe masa de lucru a consiliului oamenilor muncii. Ce a stabilit organul democratic de' conducere colectivă? Trei importante direcții de acțiune:
1. Perfecționarea tehnologiilor de pre

lucrare
2. întărirea disciplinei de producție
3. Organizarea unei gestionări mai 

bune a metalului

Concret, cum s-a trecut la acțiune și ce rezultate au fost obținute? Iată, redate sintetic, concluziile dialogului pe această temă purtat în secțiile de producție cu muncitori și specialiști.O primă idee care ni s-a părut deosebit de importantă de subliniat este hotărîrea cu care s-a acționat pentru promovarea amplă a tehnologiilor moderne. Bunăoară, pînă acum s-a introdus matritarea în locul prelucrării prin așchiere a laminatelor la 85 la sută din reperele la care este tehnologic posibil, acțiunea urmînd a fi încheiată în cursul acestui an. Efectul economic la nivelul unui an : o reducere a consumului de metal cu 59 tone. Rezultate asemănătoare se obțin în întreprindere și prin înlocuirea semifabricatelor laminate pline eu semifabricate laminate din țeava, care pe Ungă un consum mai mic de metal — cu circa 180 tone pe an — asigură și economii de manoperă și de scule așchietoare. în fază avansată se află pregătirile pentru înlocuirea semifabricatelor laminate cu semifabricate cojite și rectificate — 15 tone metal economisit pe an, executarea unor piese mai mici, de genul bucșelor si inelelor din materiale sinteri- zate, utilizarea poliesterilor armați cu fibră de sticlă in locul unor semifabricate turnate din metal.Limbajul strict tehnic al acestor măsuri nu lasă să transpară însă imensul efort de creație depus pentru regindirea unor tehnologii așa-zis tradiționale, pentru asigurarea condițiilor tehnice de aplicare a lor. pentru însușirea de către toți muncitorii a noilor metode de lucru. Cert este că noul „a prins", o dovadă constituind-o însuși faptul că oamenii din întreprindere nu sînt mulțumiți cu ceea ce au realizat. Iată, bunăoară, ce ne-a relatat maistrul Ion Enache, de la atelierul de axe-roți dințate :— Mai avem încă în prelucrare piese brute din care trebuie să eliminăm mai mult de jumătate din cantitatea de metal. Sînt ore de muncă irosite, dar mai ales material pierdut. Credem că ritmul de generalizare a matritării poate și trebuie să fie accelerat. Dar trecerea la matrițare nu trebuie să fie un scop în sine, ci să se asigure și piese de calitate. De pildă, recent, dintr-un lot de 100 piese for jate în întreprindere, 27 aveau defecte de forjare. Si cazul nu este izolat. Ce folos atunci că am trecut la forjare prin matrițare dacă continuăm să risipim metalul ?Ni se arată lotul de piese respectiv. Este evident că piesele au fost realizate cu defecte din cauza nestăpînirii

corecte a procesului de matrițare. Ne sînt, de asemenea, prezentate două piese din care se elimină încă prin prelucrare importante cantități de metal. Astfel, axul principal de la strungul paralel cîntărește — brut forjat — 269 kg„ pentru ca în final el să ajungă la numai 80 leg. O altă piesă, mai mică, dar realizată în serie mare, o simplă roată dințată, ajunge de la 4,4 kg — cit cîntărește laminatul brut — la 1,4 kg., deci 3 kg de metal se transformă in... span. Căutăm explicațiile de rigoare :Ing. Ștefan Rogoz, șeful atelierului de forjă — debitare : ..Ar trebui să

metal să asigure livrarea sortimentelor necesare, ci și la importantele cantități de metal care se irosesc, prin piesele cu defecte de turnare expediate de întreprinderile mecanice din Roman și Alba Iulia. Controlul de calitate al întreprinderii, conștiincios ca întotdeauna, consemnează în legătură cu acest ultim aspect. in procesele verbale, cu regularitate, cam aceleași defecte de turnare : sufluri, porozități, goluri de turnare, bosaie și ferestre deplasate, aderente fizico- mecanice pe sub ghidaje, duritate sub limita admisă. Aveam să vedem, de fapt, că dintr-un lot de 197 sânii

Bine gîndit, 
bine executat

La Combinatul chimic din Făgăraș s-a dat in funcțiune, cu 
două luni în avans, o instalație tehnologică modernă, 
concepută $1 realizată de specialiștii și muncitorii noștriPrintre succesele pe care colectivul Combinatului chimic din Făgăraș le-a raportat anul acesta la marea sărbătoare de 23 August a fost și punerea in funcțiune a instalației tehnologice de rășini formofenoli- ce granulate. Aceste rășini, larg utilizate in realizarea a numeroase piese din mase plastice, îndeosebi in industria electrotehnică, se aduceau pînă acum din import. Noul produs, prin calitățile pe care le conferă pieselor din mase plastice, este similar și, in unele privințe, chiar superior celui fabricat de firme străine cu vechi tradiții în acest domeniu.Problema realizării în țară a acestor rășini s-a pus in urmă cu un an. Trebuia elaborat un proces tehnologic modern, eficient, care să utilizeze materiile prime puse la dispoziție de industria chimică românească. A- ceastă sarcină de răspundere și-a asumat-o un colectiv de cadre inginerești format din loan Pîrvulescu, inginer șef al uzinei. Petre Țurea, șeful secției nr. 6, Aurelian Miculescu și Gheorghe Tomșa, șefi de schimb in a- ceeași secție. La bogata experiență a acestui colectiv, cu o temeinică pregătire profesională, dublată de un spirit inventiv demonstrat de alte zeci de inovații realizate, s-a adăugat colaborarea cu specialiștii din cadrul Institutului de inginerie tehnologică și proiectări pentru industria chimică din București.După calcule și încercări in laborator, urmate de un mare număr de ore necesare proiectării, eforturile s-au concretizat in elaborarea și punerea la punct a unei tehnologii și rețete de fabricație care au permis realizarea noului

produs. Concepția constructivă și tehnologică a instalației, bazată pe soluții originale •îndrăznețe; asigură obținerea unor mase plastice granulate, care sub aspectul performanțelor — rezistență mecanică și termică, omogenitate, rezistență la variații mari de temperatură și umiditate — sînt competitive pe piața mondială. Ca urmare, s-a renunțat la importul de ba- chelită granulată, re- dueîndu-se efortul valutar al țării cu multe milioane lei, iar acum noul produs chimic românesc este inclus in oferta la export. Printre soluțiile tehnologice care influențează pozitiv calitatea produsului este șl ă- ceea că instalația lucrează in flux continuu, asigurindu-se astfel constanța caracteristicilor tehnice. La fel de eficientă se dovedește șl soluția privind fluxul de fabri - cație, orientat pe verticală de sus în jos, care oferă două mari avantaje : pe de o parte, transportul între fazele de fabricație se face prin cădere gravitațională și printr-un sistem pneumatic ; pe de altă parte, se asigură o omogenitate mai bună a amestecului și, în plus, s-au eliminat benzile transportoare costisitoare. De asemenea, instalația are un grad ridicat de automatizare.Toate acestea se regăsesc in eficiența economică superioară a noii instalații. Clădirea nu este cu nimic mai prejos sub aspectul originalității, eficienței și condițiilor de muncă superioare asigurate. Concepută din beton ușor și sticlă, ea are — cînd o privești de la , distanță — aspectul unui palat de cristal. Și încă un fapt notabil : utilajele noii instalații au fost asigurate. în proporție de 80 la sută din țară, o

parte fiind fabricate la întreprinderea de utilaj chimic, vecină combinatului — iar altele chiar în unitatea beneficiară, prin auto- utilare. La toate acestea se mai adaugă taică un rezultat de prestigiu : instalația a fost pusă in funcțiune cu două luni mai devreme decît era prevăzut, iar Ia cîteva zile după începerea fabricației și-a atins parametrii proiectați. Despre „secretul" acestei reușite ne-a vorbit inginerul șef loan Pîrvulescu :— Atît scurtarea duratei de montaj cu două luni, atingerea încă din primele zile a parametrilor proiectați, cit și funcționarea în continuare a instalației in condiții optime se explică, in bună măsură, prin faptul că lucrările de montaj, ca și asistența tehnică au fost asigurate de muncitorii și specialiștii combinatului și. în primul rînd, ai secției.Iată-i pe cîțiva dintre muncitorii care prin eforturile depuse se numără printre cei care și-au adus din plin contribuția ia intrarea în producție inainte de termen a noii capacități: maiștrii loan Tănăsescu și loan Lascu. mecanicul Lucian Braniște, membrii echipelor conduse de Octavian Tuțurea șl Liviu Lazăr, sudorii Gh. Ciora și Vichente Balaban, electricienii Lucian Bărcuțeani și Romulus Lascu.Așadar, o nouă idee valoroasă a chimiștilor făgărășeni — rod al unui climat efervescent de creație tehni- co-științifică — s-a materializat în condiții optime. determinind creșterea potențialului productiv al combinatului și realizarea unui produs util economiei naționale.
N. MOCANII 
corespondentul 
„Scînteii"
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bacăuEconomii
de materii prime și materialeIn ultima vreme, la întreprinderea de postav „Proletarul" din Bacău, datorită măsurilor întreprinse pentru valorificarea superioară a materiilor prime, a materialelor și produselor secundare, a fost economisită o cantitate de fire din care s-au realizat circa 150 000 mp țesături. Numai prin aplicarea studiului privind introducerea unei noi tehnologii de prelucrare a deșeurilor textile realizat de muncitorii Tache Burghelea și Elena Țarălun- gă, întreprinderea realizează economii anuale in valoare de peste un sfert de milion de lei, iar prin a- plicarea măsurilor propuse de un colectiv condus de ing. Anton Fin- cu s-au introdus în fabricație mai mult de 750 tone de produse secundare. Rezultate pozitive au asi

gurat pentru bunul mers al producției și alte studii, dintre care amintim cele privind creșterea limitei de filabilitate și îmbunătățire a caracteristicilor fizico-mecanice ale firelor cardate. Totodată s-au întreprins o seamă de acțiuni privind folosirea mai judicioasă a coloran- ților, pentru înlăturarea oricărei risipe la rampele de descărcare și în depozitele de materii prime. In prezent la întreprinderea băcăuană se lucrează la realizarea unui nou centru de sfertare și efiloșare care va asigura ridicarea cu 15 la sută a proporției materiilor prime secundare utilizate in procesul de producție. (Gheorghe Baltă).In fotografie : într-una din secțiile întreprinderii „Proletarul" din Bacău (C. Bursuc).

La întreprinderea de strunguri din Tîrgoviște

0 EXPERIENȚĂ CARE SE IMPUNE 
CU GREUTATEA METALULUI 

ECONOMISIT
reclam în primul rînd calitatea necorespunzătoare a unor loturi de materiale laminate expediate de un furnizor, in general, conștiincios : Combinatul siderurgic Hunedoara. Dar, să recunoaștem, cauza principală se regăsește în atelierul nostru, în neajunsurile interne în privința disciplinei muncii".Corneliu Banu, inginer-șef al întreprinderii: „Generalizarea matritării este condiționată de rezolvarea unor probleme de aprovizionare atît cu blocuri de oțeluri de matrițe din sortimente care nu se fabrică în țară, cît și cu unele sorturi de metal, altele decît cele comandate inițial cînd se foloseau vechile tehnologii. Dar problema problemelor o constituie receptivitatea producătorilor de laminate și, in special, a acelora de țevi la cerința asimilării sortimentelor necesare.; de aceștia depinde dacă vom putea sau nu să economisim in continuare încă 151 tone de metal".Eforturile colectivului pentru reducerea consumului de metal se cer. așadar, susținute și de furnizori. Cînd afirmăm aceasta nu ne gîndim numai la necesitatea ca producătorii de

port-cuțit expediate de întreprinderea mecanică din Roman, numai 10 erau corespunzătoare, 80 avind defecte neremediabile.— La două luni trimitem la Roman un vagon plin cu piese defecte cu un dublu scop : mai întîi ca tovarășii de acolo să vadă ce au greșit și, apoi, pentru a le folosi ca... materie primă — ne-a relatat ing. Gheorghe Bru- taru, șeful punctului de control de la secția mecanică grea.Cînd s-a pomenit numele întreprinderii din Roman ne-am amintit că, nu de mult, conducerea acestei unități reclama prin ziarul „Scînteia" că o unitate colaboratoare nu-șl respectă obligațiile privind livrarea pieselor turnate pentru producția proprie de strunguri carusel. Faptul era real. Dar ar fi bine dacă, în afară de spirit critic, la unitatea din Roman ar exista mai mult spirit autocritic și, mai ales, dacă s-ar înțelege mai profund ce înseamnă obligațiile contractuale în postura de furnizor.în domeniul gospodăririi metalului la întreprinderea din Tîrgoviște trebuie relevat și faptul că importante rezerve de economisire a metalului

continuă încă să nu fie puse in loare in virtutea rutinei. La ce ne referim concret ? Din discuțiile purtate a reieșit tendința unor specialiști. atît la nivelul atelierului, cît și la nivelul conducerii întreprinderii, de a pune accentul pe introducerea tehnicii noi. trecindu-se mai ușor peste efortul necesar în domeniul ridicării tuturor muncitorilor la nivelul de calificare și de disciplină cerut de modernizările tehnologice. Astfel, se constată că în șapte luni, în ateliere s-au irosit circa 25 tone de metal, in proporție covîrșitoare din cauza indisciplinei tehnologice, a folosirii unor utilaje și scule necores- punzătoare. a reglajului necorespunzător al unor mașini. Există și un „clasament" al risipei de metal. în care pe primele nedorite trei locuri se situează atelierul de axe și roți dințate, atelierul de mecanică grea și atelierul de mecanică universală. în atelierul de debitare, șeful acestuia, maistrul Ion Manea, nici nu auzise de o decizie luată în urmă cu mai bine de două luni de consiliul oamenilor muncii privind sortarea și gestionarea capetelor și resturilor de laminate, drept pentru care respectivele materiale erau aruncate claie peste grămadă intr-un colț al halei de producție. Sînt numai cîteva sugestii pentru direcțiile în care trebuie să acționeze mai ferm organizația de partid. în virtutea sarcinilor ce îi revin în domeniul întăririi spiritului gospodăresc al colectivului.De ce am prezentat aceste neajunsuri ? în primul rînd pentru că economia de metal realizată in șapte luni din acest an, suplimentar față de sarcinile planificate, este de numai 19,6 tone, iar, așa cum s-a văzut, rezervele sînt mult mai mari. în al doilea rînd, pentru că drumul bun pe care s-a pornit trebuie continuat în același ritm susținut și nici un moment nu pot fi admise automulțumirea. fenomenele de risipă și indisciplină la un colectiv muncitoresc ce a dovedit că poate să fie harnic și gospodar. In al treilea rînd, pentru a atrage atenția unităților cu care co’aborează întreprinderea din Tîrgoviște că sarcina economisirii metalului nu revine numai unității care îl prelucrează, ci deopotrivă furnizorii și beneficiarii trebuie să pună umărul la reducerea consumului acestei prețioase resurse materiale, in folosul economiei naționale, al întregului popor.
Corneliu CAJSLAN 
Gheorghe MANEA

PUL CE... CA HĂRNICIA
Păstrarea conținutului de zahăr al sfeclei depinde de modul în care 

se organizează recoltarea, transportul și prelucrarea
în județele din sudul țării a început recoltarea sfeclei de zahăr. Pentru a se asigura ritmic materia primă necesară fabricilor de zahăr au fost intocmite grafice care cuprind, pe zile, cantitățile de sfecla ce urmează a fi recoltate și transportate. Din datele furnizate de' jMinis- terul Agriculturii și Industriei Alimentare rezultă că, pină ieri, a fost strînsă recolta de pe 3 354 hectare. In județul Buzău, de exemplu, au fost recoltate 511 hectare. Ilfov — 450 hectare. Brăila — 420 hectare, Dolj — 375 hectare, Arad — 360 hectare etc. Totuși, in ansamblu, graficele stabilite de centrala de specialitate nu s-au realizat integral. Tocmai de aceea,' cbn6omitcnt''cu intensificarea strîngerii recoltei, este necesar — pentru a se obține randamente superioare la extracția zahărului — ca sfecla recoltată să fie transportată imediat de pe cîmp, iar fabricile să lucreze neîntrerupt, respectindu-se întocmai tehnologiile stabilite. Ce se face pentru ca recoltarea și prelucrarea sfeclei de zahăr să se. desfășoare în cele mai bune condiții ? Iată concluziile unui raid-anchetă organizat în județele Ialomița și Bihor.

IALOMIȚA. în județul Ialomița se cultivă 15 500 hectare cu sfeclă de zahăr. în vederea bunei organizări a campaniei de recoltare, cît și pentru prelucrarea producției au fost făcute pregătiri temeinice. In toate cele 99 cooperative agricole cultivatoare de sfeclă s-au stabilit precis grafice zilnice de recoltat, posibilitățile de transport cu mijloace proprii in care sint cuprinse autocamioanele, tractoarele cu remorci și căruțele, in- cheindu-se, totodată, contracte ferme cu S.M.A. și I.T.A. pentru completarea capacităților de transport necesare. Recolta de sfeclă de zahăr se anunță bună. în unitățile mari producătoare de sfeclă, cum sint cooperativele agricole Săveni, Co- cora, Sudiți, Scînteia, Iazu, Miloșești, Grivița, Dorobanțu, Ciocănești, Revi- ga. Rovine, Țăndărei, Borcea și Je- gălia s-au identificat parcelele pre- tabile la recoltarea mecanică. Combinele KS-6 au fost reglate și pregătite pentru lucrarea finală. Șefii de formații au fost instruiți în legătură cu corelarea recoltatului cu transportul, in așa fel incit sfecla să nu stea in cîmp, unde căldurile o depreciază.Centrele de preluare au fost pregătite. S-au reparat încărcătoarele și basculele, s-au adus îmbunătățiri drumurilor de acces și rampelor de încărcare și descărcare. La cele din Dragoș Vodă, Fetești, Căzănești, Co- cora și Grivița, printr-o bună colaborare între factorii răspunzători de la Fabrica de zahăr Țăndărei și organele locale, totul este în perfectă ordine.Zilele trecute, unitățile agricole din județ au început recoltarea sfeclei, primele cantități fiind expediate fabricilor de zahăr. Trebuie arătat că și activitatea de prelucrare a fost mai bine organizată. Astfel, la Fabrica de zahăr Țăndărei, care anul trecut nu a reușit să-și îndeplinească nici pe departe sarcinile de producție stabilite, s-a executat o reparație de bună calitate. Inginerul șef al fabricii, tovarășul Enache Flueraru, ne-a relatat că muncitorii și-au ridicat simțitor nivelul calificării, cunoscând tot mai temeinic atît utilajele, cît și procesele tehnologice. La instalația de purificare, unde în 1977 s-au produs strangulări, a fost montat un

decantor șl o treaptă de filtrare. S-au adus, de asemenea, îmbunătățiri schemei de gospodărire a sfeclei prin modificarea axelor la pompele de ape reziduale, mașinile de spălat sfeclă și la prinzătoarele de paie și pietre. Și la secția de preparare a laptelui var și presare și evacuare a borhotului s-au adus substanțiale îmbunătățiri. Există garanții suficiente ca în acest an fabrica să prelucreze în 24 de ore 3 500—3 600 tone sfeclă de zahăr
«MM

Recoltarea mecanizată a sfeclei de zahăr la C.A.P. Grivița, județul IalomițaFoto: A. Papadiuc
Cum se desfășoară lucrările în județele 

Ialomița si Bihor ?
■ ■față de 3 200 tone cît este planul. Cînd vorbim de îmbunătățirile aduse și de calitatea reparațiilor trebuie menționat ajutorul concret acordat de comitetul județean de partid. Pentru executarea lucrărilor de mare tehnicitate au fost detașați muncitori cu înaltă calificare de la oficiul de îmbunătățiri funciare, fabrica de ulei, combinatul de îngrășăminte chimice și T.M.U.C.B. — toate din Slobozia.Și totuși, la Fabrica de zahăr Țăn- dărei mai sînt o serie de deficiențe ce trebuie grabnic înlăturate. Centrala de producție și industrializare a sfeclei de zahăr nu a asigurat nici acum cele două compresoare de bioxid de carbon, deși s-au făcut foarte multe demersuri la Ministerul Construcțiilor Industriale. De asemenea. Trustul de construcții industriale Brăila, Trustul de moniaj și instalații București și Trustul de construcții și instalații București nu au realizat stația de epurare, fără de care nu poate începe procesul de fabricație. La podul rulant cu graifer pentru piatră de var și cocs, lucrările au fost executate necorespunzător. în urma expertizei tehnice și a verificărilor făcute de Ministerul Construcțiilor Industriale urma ca defecțiunile să fie înlăturate in maximum două săptămini. Dar nici acum nu au sosit specialiștii necesari pentru executarea lucrărilor. Consecințe: dezechilibru în exploatarea fabricii, cheltuieli suplimentare cu manipulările

și transportul intern. Campania recoltare a sfeclei a început și, atare, la fabrica din Țăndărei 1 trebuie să fie pus ia punct pînă cel mai mic amănunt, astfel incit poată funcționa din plin.
Mihai VIȘOIU
corespondentul „Scînteii1

de • ea totul la să
BIHOR. Potrivit graficului întocmit de organele de specialitate, în județul Bihor recoltarea sfeclei de zahăr trebuia să înceapă cu o săptămînă în urmă. Dar condițiile cll- piatice — ploi abundente și temperaturi mai scăzute — au întirziat vegetația sfeclei de zahăr și desfășurarea lucrărilor. De aceea, pentru început, fabricii de zahăr de la Oradea i s-a repartizat materie primă din județele Arad și Timiș, unde stadiul de vegetație a acestei culturi este mai avansat. Pină ieri, însă, din județele respective nu au sosit la fabrica oră- deană decît 755 tone. La aceasta se mai adaugă și faptul că unitățile agricole din Bihor dispun de numai 10 combine KS-6. Dar la 3 din cele 5 mașini primite în ultimul timp le lipsește mecanismul de decoletare a sfeclei. Semnalăm această situație centralei gerea căExistă toamnă, Oradea va lucra la întreaga capacitate? Punem această întrebare

de specialitate, cu convin- va fi imediat remediată.garanția că, în această fabrica de zahăr de !a

dintr-un motiv bine întemeiat. în ultimii ani, fabrica nu și-a realizat planul fecțiuni le depripă, cît și unor neajunsuri în aprovizionarea ritmică cu materie primă — sfecla de zahăr. Trebuie arătat că, în acest an, în activitatea întreprinderii s-a produs o cotitură spre bine. Sensibila înviorare se datorează, in afara efortului propriu, și sprijinului primit din partea biroului comitetului județean de partid, care a făcut la fața locului, în fabrică, o analiză profundă și cuprinzătoare. Măsurile po- litico-organizatorice hotărîte cu acest prilej au avut un rol determinant în îmbunătățirea activității acestei unități. S-au întreprins acțiuni pentru folosirea mai judicioasă a bazei teh- nico-materiale, cu sprijinul nemijlocit, calificat, primit și de la Centrala producției și industrializării sfeclei de zahăr. Specialiști ai centralei s-au aflat permanent în fabrică. Modul de înfăptuire a hotăririi adoptate de biroul județean a fost analizat, de curînd, tot în fabrică, de secretariatul comitetului județean de partid.Acum, întreprinderea e gata să lucreze in condiții optime. Dar, deocamdată, instalațiile nu pot să funcționeze la întreaga capacitate din cauză că sfecla nu este livrată potrivit graficelor stabilite. Este o situație care trebuie examinată cu răspundere de organele agricole locale și centrale de specialitate, datoare să ia măsuri ca recoltarea și transportul sfeclei de zahăr să se desfășoare in ritmul stabilit, asigurindu-se astfel o aprovizionare continuă. în cantitățile necesare, cu materie primă.

datorită atît unor de- determinate de lucrări- reparații executate în

Alexandru PETI
corespondentul „Scînteii''

FOCȘANI

OLIMPIADA A STRUNGARILOR
Șl FREZORILORLa Focșani s-a desfășurat faza pe țară a Olimpiadei strungarilor și frezorilor. Cinstea de a găzdui a- ceastă confruntare a celor mai buni muncitori din profesiile respective a revenit colectivului de muncă de la întreprinderea de dispozitive, ștanțe, matrițe și scule așchietoare din localitate. Prestigiul profesional al gazdelor a fost întărit și prin ocuparea în concurs a locului I la frezori și a locului II la strungari, în primele 7 luni ale anului, arăta ing. Zaharia Șandru, directorul I.D.S.M.S.A. Focșani, productivitatea muncii a fost superioară cu 3,5 la sută. Această creștere o regăsim în depășirea producției nete cu peste 2 milioane lei, în sporul de produse de mecanică fină, a cărui valoare atinge 6 milioane lei, în livrarea la export — peste prevede

rile planificate — a unei producții de 600 mii lei valută. Numai in primul semestru, beneficiile planificate au fost depășite cu 7,5 milioane lei. Notabilă este preocuparea acestui colectiv de muncă pentru creșterea continuă a indicilor de utilizare a mașinilor-unelte, promovarea progresului tehnic și a formelor superioare de organizare a producției și a muncii. Grupa de prototipuri, de exemplu, a contribuit la îmbunătățirea tehnologiilor de fabricație, realizînd o serie de prototipuri pentru produsele noi, caracterizate prin înalte performanțe tehnice, calitative. Cu rezultate bune s-a desfășurat și activitatea colectivului din atelierul de proiectare, care a dovedit exigență în pregătirile tehnologice in vederea asimilării de noi produse. (Dan Drăgulescu).

INVESTIȚIILE
(Urmare clin pag. I)— se cer aplicate măsuri ferme șl imediate menite să determine intensificarea la maximum a ritmului de execuție a lucrărilor de construcții. Esențiale pentru executarea rapidă a lucrărilor rămase în urmă sînt întronarea unei riguroase discipline in muncă, folosirea în 2—3 schimburi a utilajelor de construcții, utilizarea cu randament deplin a timpului de lucru, completarea cu muncitori calificați a efectivelor existente, îmbunătățirea fluxului aprovizionării cu materiale de construcții. Pe această bază, în mod sigur vor putea fi recuperate restanțele de pe un șantier ,sau altul, vor fi concentrate mai susținut ei cu bune rezultate mijloacele tehnice și umane în vederea încheierii fără întîrziere a tuturor lucrărilor de construcții, pentru a se trece cu toate forțele la montajul utilajelor.LIVRAREA RITMICA ȘI INTEGRALĂ A MAȘINILOR ȘI ECHIPAMENTELOR TEHNOLOGICE, lichidarea restanțelor din lunile precedente, corelarea strictă a ritmului de sosire a utilajelor pe șantiere cu cerințele montajului constituie, de asemenea, o condiție hotă- rîtoare pentru realizarea în bune condiții a planului de investiții din acest an. După cum se știe, pe un șir de șantiere. în special din industriile construcțiilor de mașini, chimică și metalurgică, livrarea utilajelor tehnologice cu întîrziere sau în altă ordine decît s-a prevăzut în graficele de montaj influențează serios munca constructorilor și montorilor, periclitează respectarea termenelor de intrare în funcțiune a unor obiective. Trebuie limpede înțeles că ritmul de montaj pe toate aceste șantiere nu poate fi intensificat decît cu aportul nemijlocit al furnizorilor restanțieri, dintre care menționăm întreprinderile de utilaj chimic din Ploiești, de mașini grele, „Vulcan" și „Grivița roșie" din Capitală, „Independența" din Sibiu. Conducerile acestor unități, organele și organizațiile de partid sint chemate să-și intensifice e- forturile pentru a găsi cele mai bune soluții de asigurare a materiilor prime și a materialelor necesare realizării utilajelor tehnologice, de organizare judicioasă a fabricației și introducere a unei ordini desăvirșite in livrări, respectîn- du-se astfel obligațiile asumate prin contractele încheiate.Mai este de executat un volum mare de investiții din planul pe acest an și, tocmai de aceea, în fiecare din zilele următoare și din luna septembrie trebuie să se lucreze pe fiecare șantier în ritm intens, cu randamente superioare. întreaga activitate pentru intensificarea execuției lucrărilor de construcții și montaj trebuie să se afle sub conducerea directă și nemijlocită a organizațiilor de partid. Ele au datoria să cunoască permanent, zi de zi, evoluția lucrărilor, să intervină cu fermitate pentru soluționarea de către toți factorii implicați in realizarea investițiilor — titulari și beneficiari de investiții, constructori, furnizori de utilaje și proiectanți — a problemelor cu care se confruntă un șantier sau altul, să controleze sistematic cum se aplică măsurile stabilite, urmărind ca întregul potențial tehnic și uman al șantierelor să fie concentrat cu prioritate la lucrările care condiționează punerea în funcțiune a capacităților de producție la termenele planificate. Totodată, pe fiecare șantier, organizațiile de partid sînt chemate să desfășoare o intensă muncă politico- educativă — pornind de la situația concretă a realizării planului, de la exigențele puse de partid în domeniul investițiilor și adresîndu-se direct conștiinței constructorilor și montorilor — pentru a determina o mobilizare activă a tuturor în vederea îndeplinirii cu înaltă responsabilitate a sarcinilor ce le revin.Nici un moment nu trebuie să se piardă din vedere că societatea noastră este interesată în cel mai înalt grad ca fiecare unitate productivă să intre în funcțipne la datele planificate sau chiar mai devreme, pentru ca marele efort de investiții pe care-1 face să dea rezultatele scontate la termen. Aceasta este o condiție esențială pentru accelerarea dezvoltării economiei naționale, pentru creșterea mai rapidă a venitului național — suportul solid și trainic ai ridicării continue a bunăstării întregului popor.
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Supralicitarea temei democrației în literatura de specialitate occidentală din ultima vreme este notorie. Nu este necesară o statistică specială pentru a dovedi că majoritatea temelor care se dezbat în presă, majoritatea lucrărilor vizează implicit sau explicit problema democrației. Și, bineînțeles, tonul dominant îl constituie euforia, mulțumirea vădită cu privire la avantajele pe care le oferă individului regimul politic din țările capitaliste occidentale, libertatea cvasi-absolută de a face orice, încit adeseori ai impresia descrierii unui paradis așezat ne Terra odată cu instaurarea capitalismului. Se dă uitării chiar și adevărul elementar că libertatea de a supune implicit și obligația de a suporta orice alții și, prin mare, chiar numai din acest motiv calea libertății absolute nu este de fapt atît de neîngrădită și presărată cu flori cum se străduiesc unii să ne convingă.Dar această teratură mai o pretenție : ateste că în port cu socialismul, țările Occidentului sînt mai avansate nu numai din punct de vedere economic, ci și al organizării societății, al respectării libertăților individuale, într-un cuvînt, al vieții democratice.După cum se știe, democrația burgheză contemporană nu este cipal opera burgheziei, nu cadou pe care ea l-a făcut populare. în formele sale democrația burgheză s-a constituit în bună măsură ca rezultat al concesiilor pe care burghezia a trebuit să le facă aliatilor săi în lupta pentru cucerirea puterii — clasele mijlocii și proletariatul : ulterior drepturile și libertățile democratice s-au dezvoltat prin cuceririle dobîndite, pas cu pas, de forțele progresiste și, mai ales, de clasa muncitoare ca urmare a luptei lor revoluționare. Se poate spune deci că democrația de care fac atîta caz astăzi reprezentanții burgheziei a luat naștere și a evoluat în cea mai mare parte împotriva acestei clase.In zilele noastre, capitalismul contemporan. evoluînd sub presiunea constantă si crescîndă a luptei clasei muncitoare. în condițiile în care socialismul se afirmă tot mai puternic, a fost obligat, prin forța lucrurilor, să mențină drepturile și libertățile cucerite de-a lungul istoriei de forțele progresiste, tocmai pentru a contribui la o anumită temperare a luptei revoluționare și deci la supraviețuirea sistemului.Prin urmare. însuși modul ei de constituire si evoluție arată că democrația burgheză poartă în structura ei simburele instabilității. Lipsită de o bază de masă efectivă. înfăptuind partial si ciuntit cerințele unei democrații autentice, oprindu-se in fata principalei cerințe a acesteia — realizarea egalității singura în măsură să litate socială efectivă

face orice pre-

burgheză este continuu amenințată de criză, de posibilitatea ca minoritatea care deține puterea, sub diferite pretexte, să-i îngusteze cîmpul de acțiune.Este semnificativ în acest sens că numai în perioada postbelică, oamu- flate sub diverse teorii, au apărut o serie de tendințe menite să justifice acțiunile de restrîngere a căilor democratice. de îngustare a drepturilor si libertăților cetățenești.Motivul invocat pentru „stringerea 
rindurilor celor care doresc liberta
tea" l-au constituit în anii ’50 „pericolul comunismului", prejudecățile abil fructificate ale „războiului rece". Mai apoi, drept argument pentru a susține ideea că democrația ar „intra

este greu de presupus ce anume poate defecta un sistem de filtrare reglat astfel, incit să nu permită decit o anumită cotă de revendicări și participare, adică atit cit să salveze a- parențele democratice ale orînduirii capitaliste. In sistematizarea autorilor raportului, pericolele care ar a- menința democrația burgheză sint criza economică cu care se confruntă, în multiple forme, societatea capitalistă dezvoltată, precum și mișcările sociale pe care le generează aceasta : lupta „categoriilor marginale", a micii burghezii și, bineînțeles, a clasei muncitoare „condusă de mari partide comuniste".O democrație autentică presupune, prin natura ei, statuarea unui cadru

gheze este de fapt, In esență, aceea de a apăra libera inițiativă a intre-• a Pe- este prin

fac urși

tiare să ra-

prinzătorului, cu alte cuvinte de statua dreptul la exploatare, rioadele de criză — cum cea de față — caracterizate lupte sociale ce pun sub semnul întrebării înseși bazele acestei societăți, coincid cu tentative de a îngusta democrația. de a-i accentua caracterul formal. Este de altfel și ceea ce recunosc autorii volumului, cînd afirmă : „convergenta circumstanțelor 
favorabile democrației se apropie de 
sfirșit".Prin însuși burgheză se evoluție a anume participarea cetățenilor la conducerea societății. Autorii volumului la care ne referim vor, de pildă, să acrediteze ideea că 

„funcționarea e- 
ficace a unui sis
tem politic demo
cratic necesită 
existența unei a- 
numite apatii și 
nonangajări din 
partea unei părți 
a grupurilor și 
cetățenilor". Finalitatea politică a acestei poziții este cît se poate de evidentă. După cum se știe, societatea capitalistă, datorită fundamentului ei privat, nu a oferit și nici nu poate oferi un „răspuns istoric" problemei participării oamenilor la conducerea societății. Or, epoca contemporană, cu mutațiile pe care le-a produs în viața social-politică, a întărit aspirația legitimă a cetățeanului de a participa la edificarea propriului viitor, a adus la ordinea zilei tocmai acele modele de conducere socială care încorporează dimensiunea participativă a democrației. A susține în aceste condiții necesitatea participării la conducerea socială, pretinde că îndepărtarea cetățeanului de la tarea hotărîrilor arcondiție a funcționării a mecanismului social,nă a te opune unui necesar în evoluția societății, seamnă a dovedi încă o dată, așa cum remarca un autor, că democrațiile occidentale nu sînt altceva decit un sistem de procedee retorice cu ajutorul cărora ele îsi păstrează o aparentă de liberalism. Așa cum sublinia tovarășul Nicolae Ceausescu : „nu se poate vorbi de o democrație reală, de libertate, de asigurarea drepturilor fundamentale ale omului într-o societate care nu asigură unor mase de milioane de oameni posibilitatea primordială de a-si cis- tiga existenta prin muncă, de a participa direct la conducerea diferitelor sectoare de activitate, a societății, la luarea hotărîrilor ce Drivesc Dronria existență, propriul viitor".Un asemenea cadru doar socialismul poate să-l ofere. Socialismul cu marile sale înfăptuiri, de necontestat, cu garanția progresului constant și, de ce nu, cu greșelile sale inerente. Pentru că o orînduire esențial nouă în raport cu toate celelalte cunoscute în istorie presupune inovație, creație, căutări și perfecționări continue. Construcția unei astfel de orînduiri se învață din însăși experiența vieții spciale, nu se moștenește, iar în acest proces generalizat de învățare socială pot să apară greșeli. Desigur, ele nu pot fi identificate cu însăși natura socialismului. Esențial este că societatea socialistă are capacitatea atît de a preîntîmpina tendințele negative, cit și de a lichida consecințele lor prin forța autocontrolului său democratic, prin cunoașterea și dirijarea conștientă a proceselor construcției socialismului. Dincolo de deformările unei propagande ostile, construcția democrației socialiste își urmează cursul său implacabil și, perfecționîndu-se continuu, iși sporește forța sa de atracție, ca unica alternativă la criza care afectează structurile politice ale capitalismului.

acest rol. democrația opune tendinței de autenticei democrații.

f.

«vilDemocrația burghezăîntre aparente și realități
în prin- este un maselor inițiale,

economice, asigure o ega- — democrația

In vacanță" sau că ar trebui „depusă 
la frigider", cum se exprimau în acea vreme ideologii burghezi, au fost invocate consecințele sociale și politice ale revoluției tehnico-științi- fice, creșterea complexității procesului de conducere, înalta competentă pe care o presupune în zilele noastre decizia.Ultimii încercare tendinței burgheze, raportul întocmit de așa-numita comisie trilaterală, intitulat „Criza democrației". Fondată în 1973 de către „cetățeni privați", adică de personalități politice, conducători ai unor mari companii economice și financiare, comisia amintită și-a proclamat drept scop să o colaborare ideologică ropa de rica de în urma nut mult rile care neliniștea care frămintă cercurile diriguitoare din Occident în legătură cu „excesele democrației": de aici preocuparea lor tot mai stăruitoare pentru „domesticirea" tendințelor de radicalizare a criticii instituțiilor capitaliste, pentru identificarea unor mijloace în măsură să „atenueze" democrația, să faciliteze stăpînirea, în continuare, a unei societăți „care a devenit de neguvernat".Raportul atrage atenția că în sistemul democrației capitaliste care — sîntem avertizați — „poate funcțio

na gratie unui filtraj subtil al reven
dicărilor și participării", a intervenit o dereglare ce face ca „guvernarea 
să devină imposibilă". Desigur, nu

ani au înregistrat o nouă de justificare teoretică a de îngustare a democrației Sugestiv în acest sens este

promoveze între Eu- și Ame-vest, JaponiaNord. Raportul întocmit întilnirii din 1975 (ți- timp secret, ca și dezbateau urmat) degajă puternic

------ ■■■. i ț • —— -------------
SERI DE TEATRU ANTIC"

Piesa „OEDIP SALVAT'
în interpretarea IA. T. CBogăția mensiunile în genere lența axiologică a miturilor obiectivate dramatic în tragediile antice au făcut din ele o continuă sursă de inspirație și termen de referință. Fenomenul cel mai frecvent și interesant a fost acela al utilizării eroilor și situațiilor mitice drept „cunoscute", drept puncte de pornire ale unor demonstrații dramatice cu sens schimbat, nu o dată cu vădit accent polemic : exprimarea unor noi atitudini existențiale, a unor noi concepții despre poziția și rolul omului în Univers și societate, despre sfera libertății sale, iar — în ultima vreme, mai ales — despre rolul politicului in afirmarea a- cestei libertăți.Abordări grave sau ironice ale miturilor au dus astfel la apariția unor inedite pagini

epică, di- simbolice, — poliva- de iliadă, a unor „Medee". a unor „Electre", „Antigone*Oedip, care a preocupat pe Seneca, Corneille, Voltaire, Hugo von Hofmannsthal, Andr<5 Gide, Jean Cocteau și a urmărit pe filozofii și psihologii veacului trecut, l-a atras și pe dramaturgul român Radu Stanca. Scrisă in 1947, „Oedip salvat" este o viziune contemporană, „desacralizată", asupra posibilităților, asupra destinului regelui te- ban. In parabola lui Radu Stanca, Oedip dobindește libertatea refuzînd orice compromis — o dobindește contra voinței zeilor, împotrivindu-li-se. El va afla drumul spre Colonnos evitînd crima, (o nouă crimă), într-un exemplar apt de comunicare umană. „...Ce glas răscolește adincurile ? — Glasul omului. — Al cărui

alte noi „Orestii" și om ? — Al omuluicare sfidează puterile oarbe, al omului care se călăuzește după propriile sale puteri" : acest glas s-a făcut auzit la Monumentul cu mozaic din Constanța în montarea de eleganță plastică, de simplitate și puritate a rostirii semnată regizoral de Mihai Mă- nuțiu și susținută de Marcel Iureș, Mirela Gorea și Adrian Pin- tea (toți recent absolvenți ai Institutului de artă teatrală și cinematografică și autentice speranțe ale scenei romanești). Un spectacol ușor demonstrativ (ca și textul, de altfel) conceput sub semnul seninătății cunoașterii în care interpreții au parcurs nu o dată emoționant treptele neli- niștei și suferinței ori extazul dobindirii a- cesteia.
Natalia STANCU

Opera „REGELE ISTROS'•c

la Cheile Dobrogei

Casa de Culturâ a sindicatelor din Birlad Foto: Gh. Vinfilă
CUKTHH HCMH. SPIBIHl tOMIAIIV, MIUTflNT
- AIIIIIIE OEFINITDRII MI «11111101 IE CIEIIIE

A exista la cota demnității umane

„Regele Istros" (operă semnată de compozitorul Iulius vardy, de S. Popescu, nea) este o in care o poveste dragoste tează luptele geto-dacice apărarea gliei. O lucrare cunoscută deja publicului (laureată în prima ediție a Festivalului „Cîntarea României"), un colectiv care a depus multă străduință, a pătruns cu înțelegere întreaga partitură, , soliști talentați precum Anatol Covaii (un excelent rege Istros), Aida Abagief- Hartia (sensibila Laris) ; a fost efortul corului, al orchestrei, demonstrație a bunei pregătiri, a siguranței,

Sza- libretiștii C. Ghi- pagină de contrapunc- oștilor pentru

pentru tînărul dirijor Tiberiu Popovici.A fost ales ca loc de desfășurare, pentru acest spectacol, Cheile Dobrogei. Loc pitoresc, nimic de spus. arid, stînci spectaculoase, decor — dacă totul ar fi numai decorul — excepțional. Dar pentru a face un spectacol liric nu trebuie să uităm de sunet : o mică adiere de vînt și decalajele compartimentelor orchestrei, ale rului cu orchestra, fost evidente. Nu spun că fiind lamai doi pași de șosea, nu au lipsit : demarajul precipitat al unui tractor, chiotele unor turiști, claxoanele, ba, mai presus de chiar sus de zborul unei

co- au mai nu-
toate, tot, curse

TAROM... Păcat efortul artiștilor știu să facă un i tacol bun cu Istros" 1 La Cetății Histria, numentul cu din Constanța te mai sînt locuri, cu mici jări, cu instalarea, cît posibil, a unui joc de lumini, asigurîn- du-se desfășurarea ne- stînjenită a muzicii, un spectacol liric, cu subiect antic, ar fi intr-adevăr, în atenția melomanilor, ar avea un plus de emoție. In orice caz, la Cheile Dobrogei, nu ! Ideea a fost neinspirată, deplasarea a rămas pentru toți cei prezenți ca o

de care spec- „Regele ruinele la Mo- mozaic și poa- destule amena- pe

amintire turistică.
Smaranda 
OȚEANU

• VRANCEA. Casa de cultură a sindicatelor din Focșani găzduiește expoziția interjudețeană de maximafilie intitulată „Daco- România 2 050", iar Ia Casa de cultură a municipiului s-a deschis expoziția anuală de pictură a artiștilor plastici vrînceni „Județeană ’78“. Simpozionul „Aspecte ale evoluției artei populare și folclorului din județul Vrancea", organizat la Focșani, a prilejuit și vernisarea unei expoziții de artă populară

contemporană în localul Muzeului de istorie și etnografie din oraș. (Dan Drăgulescu). • ARGEȘ. La Clubul tineretului din Pitești s-a organizat un festival al cinecluburilor din ramura transporturilor și telecomunicațiilor. Reprezentanți ai cinecluburilor din 20 de județe din țară au prezentat filme privind optimizarea transporturilor rutiere, siguranța circulației, economia de carburanți etc. (Gh. Cîrstea). 
• HUNEDOARA. După trei

social larg care să permită participarea cît mai activă a tuturor cetățenilor, și în primul rind a maselor muncitoare, la conducerea diferitelor sectoare de activitate, a întregii societăți. în lumina acestui adevăr, apare cu atît mai paradoxală poziția ideologilor occidentali care pe de o parte nu încetează să ridice în slăvi virtuțile democrației burgheze, iar pe de alta _____ _.L„față de ascensiunea forțelor lare. Tocmai mocrația este rii raportului o amenință, mod limpede ______ _____ _ză nu urmărește altceva decit să contribuie la menținerea statu-quo-ului, să conserve valorile de cietății capitaliste.Deosebit de pregnant adevăr atacate grată pături contesta instituțiile democrației burgheze. „în epoca noastră de genera
lizare a invățămintului secundar și 
universitar, a prezentei universale a 
mijloacelor de comunicare in masă, 
a înlocuirii muncii manuale prin 
funcționari și tehnicieni — se subliniază în amintitul raport — aceas
tă evoluție constituie, cel puțin po
tențial, o amenințare la adresa gu
vernelor democratice la fel de gravă 
ca cea lansată in trecut de clicile 
aristocratice, mișcările fasciste"...Cerința formulată de autorii raportului privind necesitatea unor măsuri care să poată stăvili lupta maselor dezvăluie o corelație care a acționat cu puterea unei legități de-a lungul întregii evoluții a societății capitaliste. Cînd această duire a ......................Jrelativă deologii ei bească despre ..opulență", „belșug", „consum de masă", toate fiind prezentate ca întruchipări ale virtuților democrației burgheze. Cînd societatea capitalistă a traversat perioade de criză, însoțite in mod firesc de o creștere a luptelor de clasă, aceiași ideologi vorbesc despre „limitele de dorit ale democrației", despre „amenințările grele" la adresa acesteia. Democrația burgheză iși pune astfel în evidență limitele ei de clasă care coincid cu cele ale sistemului căruia ii consfințește inegalitățile economice și sociale, își relevă adevărata ei esență de instrument de apărare a ordinii existente. Funcția democrației bur-

manifestă atîtea temeri popu- ceea ce definește de- asimilat de către auto- drept un pericol care Aceasta dovedește in că democrația burghc-bază ale so-reiese acest cu care sintși din virulența pătura de intelectuali neinte- consensului capitalist, acele „purtătoare de valori", ce

_______ i orin- perioade deînregistratprosperitate economică, i- n-au încetat să vor- despre „libera Inițiativă", „belșug",

atenuăriiadezbaterea și adop- constitui o eficiente înseam- curs firesc, în-

Nicolae LOTREANU

TURNEE ALE UNOR ANSAMBLURI 
ARTISTICE DE PESTE HOTAREConsiliul Culturii și Educației Socialiste prezintă la sala Majestic, Calea Victoriei 42, joi, 31 august, ora 19,30, spectacolul extraordinar al Ansamblului de estradă din R.P. Mongolă. Ansamblul spectacole la Iași, cău, Focșani, Buzău,evolua în orașele Tirgu Mureș Ia 2 septembrie, Luduș la 3 septembrie și Reghin la 4 septembrie.

a prezentat Roman, Ba-E1 va mai
Consiliul Culturii și Educației Socialiste prezintă la Sala Palatului Republicii Socialiste România, joi, 7 septembrie, la ora 20, spectacolul extraordinar susținut de Ansamblul artistic național „Djoliba", Republica Guineea. Ansamblul va mai prezenta spectacole după cum urmează : 1 septembrie lâ Timișoara ; 2 septembrie la Reșița ; 4 septem-

brie la Slatina ; 5 septembrie la Rimnicu Vilcea ;Pitești. 6 septembrie lade impresariat la București în ziua de 10 sep-Agenția română artistic ' prezintă Sala Palatului în tembrie, ora 20, concertul interpretului de muzică rock, Josef Laufer și al formației sale din R.S. Cehoslovacă. Alte concerte sînt programate după cum urmează : 2 septembrie la Craiova ; 3 septembrie la Timișoara ; 4 septembrie laArad ; 5 septembrie la Deva ; 6 septembrie la Brașov ; 8 septembrie la Focșani ; 9 septembrie la Ploiești.Pentru aceste spectacole, biletele se vînd la casa A.R.I.A. din București. Calea Victoriei 68—70, tel. 13 53 75. In celelalte localități biletele se găsesc la agențiile teatrale.
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Micuții șoimi ai patriei pe scena Casei de culturâ din Miercurea-Ciuc 
Foto: E. Dichiseanu

săptămîni de activitate, s-a încheiat tabăra de creație a artiștilor plastici din țară, care a fost organizată în județul Hunedoara de Uniunea artiștilor plastici și Comitetul județean de cultură și educație socialistă. Artiștii plastici au vizitat locuri și monumente istorice, obiective economice și zone pitorești ale județului. Operele create vor fi expuse într-o expoziție rămî- nînd apoi în patrimoniul județului. (Sabin Cerbu). • BUZĂU.

Inițiatorul Jocurilor o- limpice moderne afirma o idee care, prin substanța ei nobilă, iși manifestă valabilitatea mult dincolo de viața sportivă. El susținea că importanța acestor jocuri nu constă in lupta pentru a învinge, în goana după recorduri, ci în însăși participarea la întrecere. Este surprins aici, de fapt, unul din e- sențialele momente ale democratismului existenței sociale, necesitatea participării tuturor la treburile obștii, lupta penr tru crearea condițiilor social-economice care să constituie baza funcțională a participării tuturora la ceea ce este de fapt al tuturora. Atît de multe ori răstălmăci tul Machiavelli a fost unul dintre primii care au postulat ideea că statul nu este o formațiune socială de origine divină, ci opera oamenilor. Desigur, baza responsabilității Principelui său, învestit de concetățenii săi în a le conduce treburile, revoluționară în condițiile Renașterii, cînd burghezia își căuta drumul spre a schimba stările feudale, este revolută. Dar umanismul ei este evident, ea trebuie doar concretizată conform realităților noastre, cînd democratismul socialist se învestește de noi toți de a fi Principele existenței noastre, de a fi responsabili pentru tot ceea ce se întimplă in colectivitatea umană din care facem parte. Și sîntem responsabili pentru că avem toate condițiile de a participa egal, fără nici o discriminare, la tot ce se înfăptuiește în țara noastră, România socialistă, pentru ridicarea ei pe noi culmi de civilizație și progres.Implicația, participarea deci in treburile polisului, ale cetății, ale conduce

rii destinelor ei, se configurează ca una din cele mai generoase și vitale probleme politice ale contemporaneității rezolvată în România de Partidul Comunist Român, prin modalitățile concrete, practice și eficiente care asigură această participare și această implicație creatoare. Dar este vorba și de datoria la această participare, de formarea conștiinței implicative, de pasiunea de participare, ceea ce presupune un univers de conștiință care refuză pasivitatea, vegeta

tențială a scriitorului. Dante se implicase în așa măsură in luptele politice ale Florenței vremii sale, incit a fost exilat, iar „Divina comedie" mustește de pasiunile sale politice. Olimpianul Goethe se ocupa cu migală de problemele cotidiene ale Weimarului, iar Byron găsea de cuviință să nu fie doar un înflăcărat tribun al libertății, ci să lupte cu arma in mină pentru idealurile sale. Brecht participase la luptele Comunei din Bavaria și exemplele se
însemnări de SZASZ Jânosrea parazitară, indiferența elitistă care își asumă desigur și riscul inerent al confruntărilor, al conflictelor ce caracterizează practica democratismului. A rupe radical cu acceptarea executării mecanice, birocratice și a acționa în numele convingerii în justețea părerii proprii, convenirea la reevaluarea propriei păreri în lumina concluziilor colective, transformarea o- piniei elucidate în acțiune, iată mecanismul lăuntric al unul democratism ce nu se exercită formal, ci devine motorul însuși al existenței noastre sociale, formator al personalității umane și al conștiinței colective.A fi implicat, a participa înseamnă a exista la cota demnității umane. Scriitorul, prin însăși structura vocației sale, este un implicativ. Actul scrisului ca atare este o tentativă de implicație în viața colectivității, o participare la efortul permanent al tuturora de a schimba în mai bine starea lucrurilor. Evident, tentativa spirituală a implicației nu poate izvorî decit din implicarea exis

pot înmulți, căci sînt de ordinul evidenței. Dar condițiile istorice, temperamentul personal, precum și alte particularități obiective și subiective nu conferă actului implicativ existențial al scriitorului în mod legic un caracter oarecum mai spectaculos. Important este — și istoria literaturii o dovedește din plin — că una din condițiile generatoare a operelor perene este starea implicativă a scriitorului. Eminescu sau Ady bunăoară nu au participat la lupte armate, dar s-au implicat profund în bătăliile politice ale vremii lor, iar publicistica lor gazetărească este tocmai dovada acelei stări, acelei pasiuni implicative care conferă dimensiuni valorii excepționale a operei lor poetice.Dacă mă gîndesc doar la unele opere de certă valoare ale literaturii maghiare din România, evidența acestei stări generatoare de act creator îmi dă ocazia să pomenesc citeva exemple concludente. Cartea „Destin si simbol" de Meliusz Jozsef a fost generată de împlinirea unei misiuni de

partid în anii celui de-al doilea război mondial. Implicațiile deputatului Siito Andrâs au contribuit din plin la conceperea cărții „Un leagăn pe cer". Starea implicativă, participarea efectivă la viața, grijile, lupta și munca semenilor, sensibilitatea receptivă față de caracterul, particularitățile, istorici- tatea existenței sociale concrete explică poezia unui Szilâgyi Domokos, Kănyădi Sândor sau Ki- răly Lâszlo, proza lui Bă- lint Tibor, Panek Zoltăn sau Vâri Attila. în general, se poate afirma că, în tot ce are mai bun, literatura maghiară din România este o literatură angajată ca, de altfel, întreaga artă de azi din țara noastră. Scriitorul nu poate concepe opera sa în afara angajamentului său față de poporul său, față de realitatea înfrățirii naționalității maghiare din România cu poporul român, în opera socialistă de creare și dezvoltare a noii personalități umane.Mitul elitismului. al izolării creatorului de viața colectivității, de postura sa „deasupra învălmășelii" este in practica noastră infirmată de literatura însăși, care-și trage sevele vitale din actul de participare a poporului la făurirea condițiilor demnității umane, fiind implicată efectiv in această operă de creație. Literatura noastră, departe de a se îndeletnici cu transcendența spiritualistă a existenței umane, isi asumă sarcina de a se implica în opera de învingere efectivă a greutăților care mai există: în aceasta constau frumusețea și responsabilitatea actului de creație, în dîrzenia temerară de a fi implicat în bătălia ce se duce pentru schimbarea revoluționară a lumii.
în slujba acelorași mari idealuri

Este firesc ca, omagiul nostru, al scriitorilor, pentru tot ce țara înfăptuiește și se pregătește să Înfăptuiască miine, să pornească din nobilul simțămînt de recunoștință pentru înaintași, din sentimentul plenar șl tonifiant de frăție cu toți locuitorii meleagurilor romanești, care edifică noul statut moral al concetățeanului nostru și modelează cu grijă și responsabilitate conștiințele generațiilor viitoare.Astăzi locuitorii pâmîn- tului românesc nu se prezintă în fața omenirii ca „vocis flacus" — cum spuneau strămoșii latini — ci cu dovada reală și palpabilă a unor remarcabile înfăptuiri în toate domeniile vieții politice, economice, sociale, culturale și artistice obținute sub conducerea înțeleaptă a partidului. Este pentru noi toți încă un prilej de satisfacție să ne prezentăm in fața lumii întregi ca un popor liber, dornic să trăiască în pace cu toate națiunile planetei.

Expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu la ședința activului central de partid și de stat, document de o excepțională valoare teoretică și practică, a pus încă o dată în lumină poziția principială a țării noastre față de marile probleme cu care se confruntă omenirea

meni a principiilor echității și creativității constructive, a înțelegerii și colaborării, locul scriitorului nu poate fi decit în mijlocul semenilor săi, tovarăși de idei, aspirații și idealuri cu toți oamenii muncii. „Suflet din sufletul neamului", scriitorul de azi din România socia
însemnări de Corneliu STURZUacestui sfîrșit de secol. Militînd de pe cele mai avansate poziții ideologice și filozofice, acelea ale socialismului științific, magistrala sinteză a președintelui țării noastreeste expresia conștiinței întregii noastre națiuni,izvorîtă din sentimentele adînci ale poporului român spre dreptate socială, libertate și progres, în această uriașă luptă pe care România, împreună cu întreaga omenire progresistă, o duce pentru o nouă ordine economică și politică internațională, pentru instaurarea între popoare și oa

listă se consideră, asemeni marilor săi înaintași, o voce a vremii sale, un om care, prin opera realizată, contribuie la edificarea conștiinței înaintate a maselor, militează prin artă la înălțarea spiritualității tuturor oamenilor. Interesul și pasiunea cu care ia parte la frămîntă- rile Celor ce-1 înconjoară, dorința fierbinte de a contribui pe măsura talentului său la înălțarea morală și a orizontului de cultură ale concetățenilor se conjugă cu spiritul militant, constructiv, manifestat față de marile probleme ale omenirii contemporane.

A fi scriitor în România de azi reprezintă o imensă responsabilitate. O responsabilitate izvori- tă din conștiința lucidă a misiunii asumate de a da expresie gîndurilor și sentimentelor ce animă societatea noastră, spre împlinirea bunăstării, fericirii și păcii pentru națiunea din care facem parte și pentru toți oamenii planetei. Prestigiul scriitorului de azi își află sorgintea in prestigiul pe care țara noastră și l-a căpătat în epoca contemporană sub conducerea înțeleaptă a celui mai iubit fiu al ei, tovarășul Nicolae Ceaușescu.în țara noastră, liberă și prosperă, meditînd cu gravitate și principialitate la destinul patriei șl al planetei, lucid și inspirat, atent la respirația precipitată a lumii contemporane, scriitorul român se înfățișează națiunii sale, omenirii întregi ca fiu al poporului său în deplinătatea conștiinței, forței creatoare și talentului.

PROGRAMUL 1
1,00 Teleșcoală

10,00 Antologia filmului pentru copii și 
tineret : Anii de aur ai comediei

10,55 In alb șl negru — Zbor
11,45 Telex
16.00 Telex
16,05 Matineu de vacanță : în mările 

Sudului (13)
16,35 Trofeul Tomls la volei masculin : 

România — Franța
18,00 Mult e dulce... • Laudă limbii 

române. „Ca un fagure de miere..." 
— antologie de poezie dedicată 
limbii române, apărută la editura

Casa de cultură a sindicatelor din municipiul Buzău găzduiește două expoziții. Prima, expoziția cercului de artă plastică al casei de cultură, care reunește lucrări semnate de artiști amatori ca Horia Blănaru, Eugen Ghim- bâșanu, Ana Marinescu, Măndi- ca Păun, Constantin Antofi, Mi

hai Papameri, Mihai Bugeanu, Mihai Magearu, Gheorghe Nicolae. A doua expoziție, organizată de cercul de artă fotografică, cuprinde o suită de imagini, realizate de Spiridon Rîmnicea- nu, ale noului peisaj economic și social al Buzăului. (Mihai Bâzu). • VASLUI. „Mîndre

Actualitatea edlto-„Eminescu" • 
rială lingvistică. Dicționar de neolo
gisme de Florin Marcu și Constant 
Maneca • Neologisme — evitarea 
unor erori în folosirea lor

18,25 Carnet de reporter : „Meșterul și 
ucenicii". Reporter George Tărnea; 
Festivalul teatrului pentru tineret 
— reportaj-dezbatere realizat 
Costlnești la Festivalul
pentru tineret organizat de 
al U.T.C.

la 
teatrului 

C.C.

18,50 Lecții TV pentru lucrătorii din a- 
gricultură

19,20 1001 de seri
19.30 Telejurnal
19,50 Festivalul „Cîntarea României" — 

„Mușcata din fereastră". Spirit 
creator, pasiune și dăruire la noi
le întreprinderi industriale din 
Tulcea șl din județ

20,10 Teatru TV : Ciclul „Oameni ai zi
lelor noastre". „Vremea sînziene-

lor" de Constantin Munteanu. 
Premieră pe țară

21,35 Oaspeți ai scenelor noastre. An
samblul de dansuri „Fiesta de 
Espana"

22,00 Telejurnal
22,10 Campionatele europene de atle

tism. Selecțiuni înregistrate de la 
Praga. Finalele probelor de 3 000 m 
femei șl 10 000 m

PROGRAMUL 2
19.50 Film serial pentru copii : Don 

Quijote
20.20 Viața economică
20.50 Muzică de cameră : J.S. Bach — 

Concertele brandenburgice nr. 2 
și 6. Interpretează formația came
rală „Musica rediviva", dirijor 
Ludovic Baci

21.20 Telex
21,25 Inscripții pe celuloid : Rîul sălba

tic — film documentar

flori moldovenești de pe plaiuri românești" — sub acest generic a avut loc cea de-a doua ediție a Festivalului cultural-artistic și sportiv al satului Pădureni. Alături de artiști amatori din 4 sate ale pădurenilor, oaspeți din multe comune apropiate (Dimi- trie Cantemir, Hoceni, Lunca Banului, Stănilești, Duda Epu- reni, Vetrișoaia și altele) au participat la o paradă a portului popular din zona Pădurcni- Huși, la un spectacol dedicat

fruntașilor în agricultură, intitulat „Omagiu muncii cîmpului", și la întreceri sportive sub semnul „Daciadei". Cu programul „Ritmuri tinerești", înscris în manifestările ediției a Il-a a Festivalului național „Cîntarea României", formațiile artistice ale Clubului tineretului din Vaslui întreprind un turneu în mai multe localități ale Moldovei, printre care Botoșani, Suceava, Șiret, Rădăuți, Cîmpu-

lung Moldovenesc, Vatra Dornei, Bacău, Roman. (Crăciun Lăluci). 
• PRAHOVA. Muzeul județean de istorie și arheologie din Prahova a deschis, în stațiunile de pe Valea Prahovei, la Ploiești, în multe localități rurale expoziții care, prin documente, fotografii, diferite alte mărturii evocă evenimentele de acum 34 de ani, rolvj partidului, al clasei muncitoare în înfăptuirea actului revoluționar de la 23 August. (Constantin Căpraru).
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MESAIE CU PRILEJUL MARII^SĂRBĂTORI 
NAȚIONALE A ROMÂNIEI

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU I
Președintele Republicii Socialiste RomâniaProfund mișcat de amabilele felicitări și urări pe care Excelența Voastră ml le-a adresai cu ocazia Sărbătorii naționale, vă mulțumesc in numele meu și al poporului belgian.La rîndul meu, adresez cele mai bune urări pentru fericirea Excelenței Voastre și a poporului român, cit și pentru dezvoltarea fericită a relațiilor de prietenie care există intre țările noastre.

BAUDOUIN
Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU

Secretar general al Partidului Comunist Român, 
Președintele Republicii Socialiste România 

Tovarășului MANEA MÂNESCU 
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste RomâniaCu ocazia sărbătorii naționale a glorioasei Republici Socialiste România, tn numele Partidului Comunist din Kampuchia, al poporului și Guvernului Kampuchiei Democrate, sintem foarte fericiți să vă adresăm dumneavoastră, șl, prin dumneavoastră, Partidului Comunist Român, poporului și Guvernului Republicii Socialiste România cele mai călduroase felicitări, împreună cu profundele noastre sentimente de prietenie.In cursul celor 34 de ani care au trecut de la eliberarea României, poporul român, sub conducerea Partidului Comunist Român, a luptat cu dirzenie pentru a-șl apăra și construi țara. In prezent, sub conducerea tovarășului președinte Nicolae Ceaușescu, eminentul său conducător, poporul român a salvgardat și apărat victorios independența și suveranitatea țării sale și a obținut strălucite realizări în construcția socialismului. Republica Socialistă România, Care se ghidează ferm după politica de independență și solidaritate cu popoarele lumii împotriva imperialismului, expansionismului, colonialismului șl neocolonialismului, se bucură de un prestigiu foarte ridicat pe arena internațională.Ne bucurăm sincer de toate aceste victorii ale poporului român și exprimăm din nou felicitările noastre cele mal călduroase.Folosim această ocazie fericită pentru a ne exprima satisfacția pentru dezvoltarea excelentă a legăturilor de prietenie și solidaritate dintre cele două partide, popoare și țări ale noastre. Vizita oficială de prietenie întreprinsă în țara noastră, la sfîrșitul lunii mal a.c., de delegația partidului și statului român, condusă de tovarășul președinte Nicolae Ceaușescu, și rezultatele strălucite ale acestei vizite, în special Tratatul de prietenie șl colaborare dintre cele două țări ale noastre, au pus o bază solidă pentru întărirea și dezvoltarea de relații bune între Kampuchia și România. Avem ferma convingere că în viitor această prietenie și solidaritate se vor dezvolta și consolida tot mai mult.Vă adresăm cele mai bune urări ale noastre de sănătate, fericire șl viață lungă. Urăm poporului român ca, sub conducerea Partidului Comunist Român, In frunte cu tovarășul președinte Nicolae Ceaușescu, să obțină noi și mari victorii.Vă rugăm să primiți, tovarăși, salutul nostru revoluționar cel mal călduros.

POL POT
Secretarul Comitetului Central 

al Partidului Comunist din Kampuchia, 
Primul ministru

al Guvernului Kampuchiei Democrate

KHIEU SAMPHAN
Președintele Prezidiului de Stat 

al Kampuchiei Democrate

Excelenței Sale
NICOLAE CEAUSESCU

Președintele Republicii Socialiste RomâniaCu ocazia celei de-a 34-a aniversări a insurecției române, doresc să vă transmit, în numele partidului, guvernului și al poporului tanzanian. cele mai bune urări și sincere felicitări dumneavoastră, partidului comunist, guvernului și poporului român.De la insurecție, poporul român a obținut mari progrese In domeniul economic, social și politic și a activat consecvent pentru pace internațională, pentru libertatea celor ce muncesc în întreaga lume.Solidaritatea țării dumneavoastră cu cei oprimați din Africa de Sud, precum și contribuția dumneavoastră remarcabilă la sprijinirea mișcărilor de eliberare de pe continentul african au reprezentat surse de inspirație pentru noi, cei din Tanzania.Relațiile bilaterale dintre țările noastre au continuat să se dezvolte favorabil. Voi promova și în viitor cu plăcere cooperarea și schimbul de experiență în construirea socialismului.Primiți, vă rog, cele mai bune urări pentru prosperitatea poporului român.
JULIUS K. NYERERE

Președintele 
Republicii Unite Tanzania

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste RomâniaStimate prietene.Cu prilejul acestei noi aniversări a insurecției naționale antifasciste și antiimperialiste de la 23 August 1944, vă rog să primiți cel mai frățesc salut de prieten și revoluționar pe care vi-1 adresez dumneavoastră și, prin dumneavoastră, întregului popor român.Această Zi națională a României îmi oferă plăcutul prilej pentru a vă reafirma interesul permanent pe care il au socialiștii venezueleni față de procesul revoluționar pe care dumneavoastră îl conduceți și care este inspirat de principiile cele mai nobile ale umanității, cum sînt dreptatea socială și democrația.Vă exprim încă o dată, în numele meu și al tovarășilor mei din conducerea națională a Mișcării pentru Socialism, respectul și considerația noastră.

Cu deosebită stimă,

POMPEYO MARQUEZ
Secretar general

al Mișcării pentru Socialism

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste RomâniaCu ocazia celei de-a 34-a aniversări a eliberării României, am marea plăcere de a vă adresa felicitările mele cele mai călduroase. Formulez cele mai bune urări ale mele de sănătate și fericire personală pentru Excelența Voastră și urările mele de prosperitate și de bunăstare pentru poporul român. Sint încredințat că legăturile care unesc cele două țări ale noastre se vor întări în continuare, ca simbol al prieteniei celor două popoare ale noastre.
Cu înaltă considerație,

HOUARI BOUMEDIENE

Stimate Domnule Președinte
NICOLAE CEAUȘESCU,Președintele, vicepreședintele, Comitetul Național, precum și ceilalți membri ai sindicatelor conservatoare dorim să vă transmitem dumneavoastră și doamnei Elena Ceaușescu cele mai calde salutări cu prilejul Zilei naționale a României.Sîntem încrezători că bunele relații de prietenie dintre țările noastre vor continua să se dezvolte în viitor.

r > > Al.dumneavoastră sincer,
JOHN BOWIS

Organizator Național
al Sindicatelor Conservatoare Britanice

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂNDragi tovarăși,Ne este foarte plăcut să ne adresăm dumneavoastră, în numele Comitetului Central al Partidului Comunist Peruan, pentru a vă saluta cordial cu prilejul împlinirii celei de-a XXXIV-a aniversări a eliberării României de sub dominația fascistă.23 August 1944 a permis poporului român să deschidă porțile dezvoltării și progresului. în 34 de ani de luptă, România s-a transformat într-o țară prosperă, capabilă de a înfrunta victorios destinul său și să contribuie la lupta popoarelor, pentru eliberare națională și socială.Partidul nostru prețuiește contribuția României socialiste și a partidului său comunist la lupta pentru pace, dezarmare, destindere și progres și adresează cele mai bune urări pentru ca dumneavoastră să obțineți noi succese in anii care vin.Apărarea unității mișcării comuniste internaționale și recunoașterea contribuției neprețuite a Uniunii Sbvletice la cauza popoarelor reprezintă părți ale concepției partidului nostru, in etapa prezentă.Ambele concepte sînt strîns legate de 23 August și de drumul parcurs plnă în prezent de către poporul român.Reinnoindu-vă sentimentele cele mai cordiale ale Comitetului nostru Central, ne exprimăm solidaritatea față de dumneavoastră cu salutări

£ ?:i DEL PRADO
' ' Secretar general

al Partidului Comunist Peruan

frățești...i. LA :n. ->wst-j note.
GUSTAVO ESPINOZA

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Membru al Comisiei politice 
a C.C. al Partidului Comunist Peruan, 

Secretar cu probleme internaționale

O delegație de parlamentari 
elvețieni a sosit în CapitalăLa invitația Marii Adunări Naționale, luni după-amiază au sosit la București Alfred Bussey, președintele Consiliului Național, și Robert Reimann, președintele Consiliului Statelor ale Adunării Federale a Confederației Elvețiene.Oaspeții au fost întîmpinați pe aeroportul Otopeni de tovarășul Nicolae GiOsan, președintele Marii Adunări Naționale. Ioan Pop D. Popa,

președintele Grupului parlamentar pentru relațiile de prietenie România- Elveția, președintele Comisiei pentru sănătate, muncă, asigurări sociale și protecția mediului, de alte persoane oficiale.A fost prezent Pierre-Henri Thă- venaz. ambasadorul Elveției la București. (Agerpres)
Întîlnire la ConsiliulTovarășul Gheorghe Pană, președintele Consiliului Central al U.G.S.R., s-a întîlnit, luni dimineața, cu Fathi Raghib, președintele Federației Sindicatelor Palestiniene, și Fathi Naji, secretar general al Federației Generale a Sindicatelor Iordaniene, care efectuează o vizită de informare în țara noastră.La întîlnire a luat parte tovarășul Gheorghe Petrescu, vicepreședinte al Consiliului Central al U.G.S.R.

Central al U.G.S.R.Cu acest prilej a avut loc un schimb de informații cu privire la activitatea desfășurată, în prezent, de organizațiile sindicale respective, a fost exprimată dorința comună de a dezvolta și diversifica în continuare relațiile dintre U.G.S.R. și cele două organizații sindicale arabe.Intîlnirea s-a desfășurat lntr-o atmosferă prietenească.
Sosirea unei delegații 

a Apelului Creștin Democrat din OlandaIn Capitală a sosit, luni, o delegație a Apelului Creștin Democrat din Olanda, condusă de președintele Pajim Steenkamp, care face 0 vizită în țara noastră, la invitația Consiliului Național al F.U.S. Din delegație fac parte J. L. Jansen Van Raay, vicepreședinte, S. Faber, vicepreședinte, J. Leyten de Wijkersloots, trezorier, și J. Krayenbrink, secretar cu probleme Internaționale în cadrul conducerii Apelului Creștin Democrat.

La sosire, pe aeroportul Otopeni. delegația a fost salutată de tovarășul Iosif Banc, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., secretar al Consiliului Național al F.U.S., de alțl membri ai conducerii Frontului Unității Socialiste.A fost prezent Louis Jeăn Marie Bauwens, ambasadorul Olandei la București.
Sosirea președintelui Grupului britanic 

în Uniunea InterparlamentarăLuni după-amiază a sosit în Capitală Benjamin Thomas Ford, președintele Grupului britanic in Uniunea Interparlamentară.Pe aeroportul Otopeni, oaspetele a fost salutat de Tudor Drăganu, vicepreședinte al Grupului român în Uniunea Interparlamentară, de alte persoane oficiale.Au fost de față membri ai Ambasadei Marii Britanii la București.

In aceeași zi, tovarășul Nicolae Giosan, președintele Marii Adunări Naționale, a primit pe președintele Grupului britanic în Uniunea Interparlamentară. Cu acest prilej au fost abordate aspecte ale colaborării dintre parlamentele celor două țări șl dintre cele două grupuri naționale In cadrul Uniunii Interparlamentare.(Agerpres)
Vizita președintelui Partidului Creștin Popular 

din NorvegiaLimi a șoșlt,,|n £$pitală președintele Partidului Creștin Popular din Norvegia, Lars Korvald, care face 0 vizită în țara noastră, împreună cu soția, la invitația Consiliului Național al Frontului Unității Socialiste.La sosire, pe aeroportul Otopeni,
oaspeții au fost salutați de tovarășa Tamara Dobrih, vicepreședinte al Consiliului Național al F.U.S., de alțl membri ai conducerii Frontului Unității Socialiste.Au fost prezenți membri al Ambasadei Norvegiei la București.

Cronica zileiCu prilejul Zilei naționale a Mala- yeziei, Institutul român pentru relațiile culturale cu străinătatea a organizat, luni după-amiază, in Capitală, o manifestare culturală.Publicistul Ion Iordache a împărtășit impresii de Călătorie din âcCaS- tă țară.Au participat reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe și ai Ligii române de prietenie cu popoarele din Asia și Africa, un numeros public.
vremeaTimpul probabil pentru zilele de 30, 31 august șt 1 septembrie. In țară: la începutul intervalului, vremea va fi rece, apoi se va încălzi ușor. Cerul va fi variabil. Cu innorărl mai accentuate în Vestul și nordul țării, unde vor cădea ploi mai frecvente. Vîntul va sufla slab pină la moderat, cu intensificări de scurtă durată. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 4 și 14 grade, izolat mai coborîte în depresiunile din estul Transilvaniei, iar maximele între 14 și 24 grade, mai ridicate în sudul țării, tn București : Vreme rece la început, apoi in curs de încălzire ușoară. Cerul va fi temporar noros, favorabil ploii de scurtă durată, în a doua parte a Intervalului. Vîntul va sufla slab pînă la moderat.

La Vălenii de Munte

S-au deschis cursurile 
de vară ale universității 
populare „Nicolae lorga“Duminică, la Casa de cultură din Vălenii de Munte s-au deschis tradiționalele cursuri de vară ale Universității populare ce poartă numeia inițiatorului lor, marele cărturar român Nicolae Iorga. Manifestarea de larg ecou In cultura românească, preluată șl îmbogățită substanțial în anii socialismului, se Înscrie, in acest an, cu un puternic rol educativ, în cadrul Festivalului național „Cîntarea României". La deschiderea noii ediții, care marchează 70 de ani de la inaugurarea primului curs, In orașul de pa Valea Teleajenulul, de către Istoricul patriot, au fost prezente personalități de frunte din domeniile științei, artei și culturii. Numeroșii cursanți — reprezentanți ai mișcării cultural-educative din toate județele țării — au participat la primul simpozion : „Permanențe ale gîndlril lui Nicolae Iorga în contextul culturii românești șl universale".Timp de 10 zile, pentru cei prezenți la Văleni, academicieni, cadre universitare, cercetători, oameni de artă vor ține prelegeri, vor prezenta comunicări și referate științifice. Sînt programate, de asemenea, dezbateri, simpozioane, spectacole de teatru și film (în premieră pe țară), concerte, expoziții de carte, de documente istorice și fotografii, realizate cu concursul uniunilor de creație și al unor instituții artistice din Capitală și din județul Prahova. (Constantin Că- praru).

Cu prilejul Zilei naționale a României, vă transmit, în numele municipalității orașului Florența, un cordial și sincer salut, precum și urarea de prosperitate și progres poporului prieten român.îmi exprim convingerea că relațiile prietenești, pe plan cultural, cu orașul Florența se vor dezvolta in continuare.
ELLIO GABBUGGIANI

Primarul Florenței

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste RomâniaStimate domnule președinte,Sărbătoarea națională a Republicii Socialiste România, ziua de 23 August, Îmi oferă plăcutul prilej de a vă transmite cele mai cordiale felicitări, împreună cu calde urări de succese și fericire personală, precum și de pace și prosperitate întregului popor român.Cu ocazia acestei glorioase aniversări, permiteți-mi să reînnoiesc, Excelență, expresia profundei mele admirații pentru eforturile dumneavoastră neobosite dedicate creșterii rolului și eficienței Națiunilor Unite în viața internațională și făuririi unei noi ordini internaționale, in care toate națiunile să poată trăi in pace și securitate, pentru atingerea înaltelor idealuri de progres șl bunăstare ale întregii omeniri.

ABDEL SALAM DAJANIdirectorul
Centrului de informare al Națiunilor Unite 

pentru România

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste RomâniaCu prilejul celei de-a 34-a aniversări a glorioasei insurecții a poporului român, vă transmit urările și solidaritatea frățească a Partidului Socialist Sanmarinez și ale mele personal.
REMY GIACOMINI

Secretaj general 
al Partidului Socialist Sanmarinez

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Și celorlalți membri ai Comitetului Central al Partidului Comunist RomânComitetul Central al Partidului Comunist din Venezuela vă transmite călduroase felicitări cu prilejul Zilei naționale și urări de noi și importante succese in construcția socialistă. Vă rugăm să transmiteți aceleași felicitări guvernului și poporului român.

Pentru Comitetul Central 
al Partidului Comunist din Venezuela,

EDUARDO GALLEGOS MANCERA
Secretar cu probleme internaționale

Un nou complex 
comercialIn centrul orașului Bacău, lingă hotelul „Decebal", la parterul șl primul nivel al unui impozant bloc de locuințe s-a deschis un modern complex comercial și de servire — „Select". Aici au fost deschise, între altele, un ma- gazin-expoziție de mobilă și magazine de confecții șl tricotaje și de articole tehnico- medicale, de desfacere a dulciurilor. Tot aici a fost organizat un grup de alimentație publică. Alte spații sint destinate agenției de voiaj

C.F.R., precum și unei mari farmacii. In curînd vor fi inaugurate în noile spații comerciale construite pe Calea Mărășești din noile cartiere Cornișa Bistriței și „Victor Babeș" unități de desfacere și prestatoare de servicii, dis- punînd de o suprafață utilă de circa 6 000 mp. (Gheorghe Baltă).
In fotografie : noul bloc de locuințe din municipiul Bacău în care este situat complexul comercial „Select" (C. Bursuc).

Informații utile pentru automobiliști SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORTAdministrația Asigurărilor de Stat recomandă automobiliștilor care urmează să călătorească in străinătate cu autoturismele proprii să încheie, înainte de plecare, asigurarea autovehiculelor cu valabilitate în afara teritoriului Republicii Socialiste România, care acoperă riscurile de avarii la propriul autovehicul, cele de răspundere civilă pentru pagubele provocate terțelor persoane, ori ambele riscuri. Asigurarea se poate încheia pe durata de 1 lună, precum și pe perioade de 15 zile sau de 10 zile. Primele de asigurare sint diferențiate în funcție de țările vizitate, iar la asigurarea pentru avarii și in raport de capacitatea cilindrică in

Excursii peste hotare pentru turiștii aflați 
în stațiunile balneoclimaticePentru turiștii aflați in diferite stațiuni balneoclimatice, se organizează și excursii de o zi, cu autocarul, peste hotare. Astfel, pentru oaspeții din stațiunile Sinaia, Bușteni, Predeal, Timiș, Cheia, Slănic Prahova, Pucioasa, se organizează excursii în R. P. Bulgaria, pentru vizitarea localității Russe. Turiștii din stațiunile Felix, 1 Mai, Buziaș, Moneasa pot participa la excursiile organizate in R. P. Ungară la Debrețin, Szeged sau Budapesta. Vilegiaturiștii aflați la Mamaia, Eforie Nord și Sud, Techirghiol, Costinești, Nep- tun, Jupiter, Venus, Saturn șl 

cm3 a autoturismelor. Astfel, la a- sigurarea de răspundere civilă auto prima lunară este de 170 de lei sau de 430 de lei, iar la asigurarea pentru avarii, între 235 de lei și 725 de lei pentru autoturisme cu o capacitate cilindrică de pînă la 1 470 cm3. Pentru asigurările ce se contractează pe durate de 15 zile și. respectiv, de 10 zile, primele lunare se reduc cu 40 la sută, și, respectiv, cu 50 la sută.Contractarea de asigurări se poate face la responsabilii cu asigurările din unitățile socialiste, agenții și inspectorii de a- sigurare, filialele A.C.R. sau direct la unitățile ADAS.

Mangalia pot participa la excursiile pentru vizitarea stațiunilor de pe litoralul bulgăresc al Mării Negre.înscrierile se fac pe baza buletinului de identitate (pentru copii a certificatului de naștere) la toate agențiile și filialele oficiilor județene de turism sau ale O.N.T. Litoral, din stațiunile mai sus menționate. Se asigură vizitarea principalelor obiective turistice cu ghid însoțitor, transportul, masa, precum și bani de buzunar. Doritorii pot beneficia suplimentar și de o adeverință pentru schimb valutar în limita sumei de 250 lei.

încep campionatele europene de atletismFRAGA 28 (Agerpres). — Astăzi încep la Praga întrecerile campionatelor europene de atletism, competiție ce reunește peste 900 de sportivi și sportive din 29 de țări. Atletismul românesc va fi reprezentat de un lot în componența căruia se află sportivi cunoscuți cum sint Ilie Floroiu, unul
LA CONSTANȚA

Azi, primele meciuri pentru „Trofeul Tomis“ la voleiîn Sala sporturilor din Constanța începe astăzi competiția internațională masculină de volei pentru „Trofeul Tomis", important criteriu de verificare in vederea apropiatelor campionate mondiale din Italia.In prima zi a turneului, cu începere de la oră 15, se vor disputa următoarele partide : R.P. Chineză — Brazilia ; România — Franța ; R.D. Germană — Ungaria șl Cuba — Bulgaria.
★Au luat sfîrșlt întrecerile preliminare ale campionatului mondial feminin de volei, competiție care se

POLO

Echipa Italiei - campioana mondialăCampionatul mondial de polo pe apă, desfășurat în Berlinul occidental, a fost ciștigat de echipa Italiei, care, in ultimul meci, a terminat la egalitate (4—4) cu formația Ungariei, acumulind 5 puncte față de 4 realizate de jucătorii maghiari. Medalia 

dintre favoriții probelor de fond. Natalia Mărășescu, Maricica Puică, Gina Panait, Elena Tăriță, Argentina Menis, Horia Toboc, Paul Copu, Cătălin Andreica și alții.In prima zi sint programate finalele de 3 000 m plat femei și 10 000 m plat bărbați.

desfășoară in mai multe orașe din U.R.S.S. Pentru grupele semifinale s-au calificat următoarele echipe : Bulgaria, R.P. Chineză, Brazilia, Coreea de Sud, Polonia, Japonia, Peru, S.U.A., Cehoslovacia, R.D. Germană, Cuba și U.R.S.S.Iată ultimele rezultate din grupele preliminare : R.D. Germană — Cehoslovacia 3—0 ; R.P. Chineză — Polonia 3—0 ; Coreea de Sud — Brazilia 3—0 ; Japonia — Tunisia 3—0 ; Canada — R.F. Germania 3—0 ; S.U.A. — Italia 3—0 ; Ungaria — Finlanda 3—0 ; Cuba — Iugoslavia 3—1.

de bronz a revenit echipei Iugoslaviei, învingătoare cu 6-4 în partida cu ■selecționata U.R.S.S. După cum s-a mal anunțat, echipa României a ocupat locul 6 și a obținut astfel calificarea pentru turneul Jocurilor olimpice din 1980.

•REVISTA COMPETIȚIILORSăptămîna trecută, sportul românesc a înregistrat unul dintre cele mai mari succese ale anului, prin comportarea excepțională a reprezentanților noștri la campionatele mondiale de lupte greco-romane. Ca niciodată în trecut, peste jumătate dintre compo- nenții formației au dobindit medalii ; mai mult, trei luptători români — Constantin Alexandru (Steaua), Ștefan Rusu (IPROFIL Rădăuți) și Ion Draica (Farul Constanța) — au cucerit titlurile mondiale ale categoriilor de greutate la care au concurat. în ansamblu, performanța aceasta satisface cu prisosință cerințele înscrise în Programul privind dezvoltarea activității de educație fizică și sport și oferă promisiuni bune pentru turneul olimpic din 1980 la stilul gre'co-ro- man.Mal departe însă, campionatele mondiale din Mexic ne-au condus și la unele constatări deloc îmbucurătoare. La stilul „liber", nu numai că nu s-au îndeplinit cerințele puse în fața reprezentanților noștri, dar nici unul dintre cei opt luptători n-a reușit să cucerească vreo medalie. Din- totdeauna a existat o diferență sensibilă intre rezultatele reprezentanților români Ia lupte greco-romane și ale celor de la stilul „liber", fie că a fost vorba de turn&ele olimpice sau de cele mondiale ; totuși, în 1978. decalajul de rezultate, deci de valoare, a devenit mai mare decît oricind înainte.Observații critice se impun și cu privire la rezultatele înotătorilor la competiții internaționale importante. Ele s-au menținut slabe, fără semnificații speciale, nu numai la campionatele mondiale, ci și la alte întreceri internaționale. în prima jumătate a anului se crease Impresia că măcar în ramura feminină vom 

ieși în sfîrșit din zonele cenușii. Se constată însă Că tehnicienii din nata- ție au cam greșit calculele, iar pronosticurile unora nu se intemeiau pe aprecieri realiste. In acest important sport olimpic este, prin urmare, necesar să se facă noi eforturi, să se atragă in întrecerea pentru performanțe internaționale mai multe centre din județele țării și mai mulți antrenori, astfel ca lucrurile să se urnească din punctul mort.Săptămina trecută au început campionatele naționale la unele sporturi pe echipe, cum sint fotbalul și rug- blul. La fotbal s-au și desfășurat cîte două etape în diviziile A șl B ; la rugbi, una singură, însă fără „surprizele" din jocul cu balonul rotund. Dacă, de pildă, în divizia A, nu surprinde pe nimeni că Steaua și F.C. Argeș, sau chiar C.S. Tîrgoviște, au cîștigat cîte patru puncte, in schimb, proaspăta promovată F.C. Baia Mare uimește pe amatorii de fotbal prin rezultatele din primele etape — întîi victorie pe teren propriu, adversară fiind Dinamo, apoi victorie șl ..în deplasare", in fața Jiului, cu Mulțes- cu și Dumitrache în formație. Dar campionatul este abia la început, să așteptăm, poate ne va apărea înaintea ochilor și surpriza cea mare și plăcută tuturor : îmbunătățirea calității jocului.Ieșind din sfera competițiilor, să consemnăm desfășurarea in stațiunea Neptun a unei importante reuniuni sportive internaționale — Congresul Asociației europene de box amator (E.A.B.A.). S-au dezbătut importante probleme ale dezvoltării boxului a- mator pe continentul nostru și s-au adoptat unele propuneri pentru apropiatul Congres al Asociației internaționale de box amator (A.I.B.A.). Subliniem dintre temele șl propune

rile in discuție pe acelea care privesc protecția sănătății sportivilor și evoluția tehhlco-tâctică a boxului proiectul pentru 12 categorii de greutate. prin înființarea categoriei super- grea (plus 90 kg), proiectul de unificare a dimensiunilor ringului la limita maxim admisă, proiectul privind noi mănuși, mai mari și cu un strat protector din material plastic, propuneri ce au rezultat din inițiative ale Federației române de box.
Valerlu MIRONESCU

în cîteva rîndun• In preliminariile campionatufGl european de fotbal interțări se ^viir disputa în această săptămină tnei partide. Miercuri, 30 august, sînt programate meciurile Norvegtâ — Austria și R. D. Germană — Bpbfa- ria, iar vineri se va desfășura li Paris jocul dintre selecționatele Franței și Suediei.• Intr-un meci amical de fdtbal, selecționata olimpică a Cehoslovaciei a întrecut pe teren propriu <ni scorul de 2—0 (2—0) formația similară a Ungariei.• în localitatea norvegiană Bodoe s-a disputat primul meci dintre formația locală Glimt și echipa Union Luxemburg, contînd pentru „Cupa cupelor" la fotbal. Gazdele au terminat învingătoare cu scorul de 4—1 (1-0).• Turneul Internațional feminin de baschet desfășurat in localitatea cehoslovacă Banska Bystrica a fost cîștigat de echipa Olimpia București, în ultimele două meciuri susținute, baschetbalistele românce au învins cu 76—68 formația locală Slavia și au întrecut cu scorul de 88—70 echipa Olimpia Olsztin.
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Manifestări peste hotare 
consacrate zilei de 23 Augustîn diferite țări ale lumii au sărbători naționale a poporuluiîn cadrul manifestărilor organizate în capitala BULGARIEI, a avut loc inaugurarea unei expoziții de artă plastică românească cu lucrări ale pictorului Ion Pacea și sculptorului George Apostu.La Bratislava — R. S. CEHOSLOVACA — a avut loc o gală a filmului românesc. Au participat oameni de cultură și artă, critici de film, un numeros public.La clubul internațional de presă și carte din orașul Kalisz — POLONIA — a fost inaugurată o expoziție de fotografii care oglindesc realizările țării noastre pe drumul construirii socialismului.Institutul de prietenie cu popoarele lumii din CUBA a organizat in municipiul Vinales expoziția „Imagini din România". La vernisaj a luat cuvîntul Cecilio Morend Miryo, membru al Comitetului provincial de partid, care a relevat însemnătatea> actului de la 23 August 1944.în FRANȚA, orașul Metz a găzduit, în zilele de 26 și 27 august, o suită de manifestări românești consacrate zilei de 23 August și împlinirii a 60 de ani de la formarea statului național român unitar.în noua clădire a bibliotecii municipale. au avut loc : festivitatea donării unui set de cărți, în limbile română, maghiară, germană, engleză și franceză, reprezentative pentru activitatea editorială a țării noastre : vernisajul unei expoziții de fotografii cu aspecte din istoria poporului român din cele mai vechi timpuri pînă în zilele noastre ; vernisajul expoziției „Imagini din România". Au fost prezentate diapozitive cu aspecte din viața și activitatea poporului român.Cu același prilej, ansamblul folcloric „Cununa" din Petrești, județul Dîmbovița, aflat într-un turneu în Franța, a prezentat la Palatul sporturilor din localitate spectacole de cîntece și dansuri românești.Despre semnificația celor două mari evenimente în viața poporului român a vorbit Jean-Marie Rausch, primarul orașului Metz, senator și președinte al Consiliului general al regiunii Lorena.Corul „Emil Montia" din Arad, care întreprinde un turneu în mai multe orașe din R.F. GERMANIA, a susținut un spectacol în orașul Engel- berg. Măiestria interpretativă a membrilor ansamblului și repertoriul bogat de cîntece tradiționale românești au fost răsplătite cu vii aplauze de spectatori.în localitatea Elsinor din DANEMARCA a fost organizată o seară culturală românească. Au fost prezentate filmul „România-’77“ și un program de muzică populară. Bent Romsdal-Knudsen, președintele Asociației Danemarca-România, și Stana Drăgoi, ambasadorul României la Copenhaga, au vorbit în cadrul manifestărilor artistice consacrate zilei naționale a țării noastre. Ansamblul folcloric „Argeșul" din Curtea de Ar-

continuat manifestările dedicate marii român — ziua de 23 August.geș a susținut mai multe spectacole în OLANDA și a participat la Festivalul internațional de folclor de la Raalte.în PAKISTAN, Asociația de prietenie pakistanezo-română a organizat o adunare festivă, în cadrul căreia președintele asociației, Aslam Jan, a vorbit despre semnificația istorică și politică a actului de la 23 August 1944 în viața poporului nostru, despre transformările revoluționare care au avut loc in perioada ce a urmat, despre marile succese obținute de România, sub conducerea Partidului Comunist Român, a președintelui Nicolae Ceaușescu, pe calea construirii societății socialiste multilateral dezvoltate.Ziarele „Noticias" și „Noticias da Beira" din MOZAMBIC au publicat ample articole mareînd acest eveniment. Postul de radio național mo- zambican a prezentat, la rîndul său, o emisiune specială dedicată sărbătorii naționale a poporului român.în orașul Oran din ALGERIA a fost organizată o săptămînă culturală românească, care a cuprins o gală de filme și spectacole folclorice. Manifestările au fost inaugurate printr-o adunare festivă la primăria orașului, în cadrul căreia primarul Abdelka- der Briki și ambasadorul României la Alger, loan Lăzărescu, au vorbit despre însemnătatea evenimentului de la 23 August 1944. în cadrul săp- tămînii culturale românești, ansamblul folcloric al Casei de cultură a tineretului din Constanța a susținut, la Teatrul de vară din Oran, un spectacol la care au participat peste 6 000 de persoane. Spectacolul s-a bucurat de o primire deosebit de călduroasă din partea publicului.Presa și radioul din REPUBLICA UNITA TANZANIA au acordat un loc de cinste marii sărbători a poporului român. Ziarele „Daily News" și „Uhuru" au publicat articole și fotografii despre acest eveniment, despre dezvoltarea impetuoasă a României contemporane. Serviciul național tanzanian de radio a prezentat, de asemenea, emisiuni speciale consacrate României.Postul de radio din KENYA a dedicat, la rîndul său, un program special personalității și activității revoluționare a tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România.Postul de radio „Vocea Revoluției" din GUINEEA a transmis o emisiune specială în cadrul căreia au fost prezentate aspecte privind realizările obținute de poporul român în cei 34 de ani de la eliberarea țării de sub dominația fascistă, precum și muzică populară românească.La Colegiul Champagnat din capitala statului PERU a avut loc, sub auspiciile universității „Inca Garci- laso de la Vega", o seară culturală românească, în cadrul căreia au fost prezentate filmele documentare „O- rele uzinei" și „Valea Oltului".
Formarea nouluiLISABONA 28 (Agerpres). — Președinția Republicii Portugheze a dat publicității luni componența noului cabinet condus de premierul Alfredo Nobre da Costa. Principalele portofolii sint deținute de Carlos Correia Gago — externe, colonelul Mario Fir- mino Miguel — apărare, colonelul Antonio Goncalves Ribeiro — interne, Apolinario Vaz Portugal — agricultură și pescuit, Fernando Santos Martins — industrie și tehnologie, Jose Silva Lopes — finanțe și planificare, într-un interviu radiodifuzat, premierul Alfredo Nobre da Costa a declarat că intenționează să joace un rol de arbitru în aplicarea legii asupra reformei agrare, lege „care a fost votată și care trebuie să fie a- plicată".

guvern portughezîntrebat asupra politicii pe care intenționează să o promoveze față de naționalizări, da Costa a afirmat că nu își propune să modifice politica în acest domeniu, adăugind că e necesar să se acorde despăgubiri pentru firmele naționalizate.Referitor la relațiile internaționale, Nobre da Costa a anunțat intenția sa de a da un nou impuls dezvoltării relațiilor cu țările foste colonii portugheze din Africa, pentru depășirea dificultăților și obstacolelor care există încă in acest domeniu. De asemenea, el a subliniat interesul Portugaliei de a dezvolta, în avantajul reciproc, relațiile rile socialiste din comerciale cu ță- Europa.
CERINȚELE PARTIDULUI COMUNIST FATĂ DE POLITICA 

GUVERNULUIrul general al P.C.P. a spus : „Vom respinge cu fermitate politica unui guvern care va încerca să impună prin forță hotărîri administrative și arbitrare" împotriva reformei agrare.Vorbitorul a lansat un apel la înțelegere intre forțele politice democratice și, în special, între partidele socialist și comunist, care ar permite constituirea unui „guvern democratic".

Luind cuvîntul la un miting organizat in localitatea Beja, secretarul general al Partidului Comunist Portughez, Alvaro Cunhal, a declarat că atitudinea P.C.P. față de noul guvern al țării va fi determinată in funcție de respectarea de către acesta a reformei agrare. Arătind că „împărțirea pămintului acelora care il muncesc este un principiu înscris in Constituție ca parte integrantă a regimului democratic portughez", secreta-
(Urmare din pag. I)lor europene in vederea traducerii in viață, in ansamblul lor, a prevederilor Actului final al Conferinței pentru securitate și cooperare in Europa, asigurindu-se astfel o pregătire temeinică viitoarei reuniuni general- europene din 1980, de la Madrid. A fost reafirmată și cu acest prilej poziția consecventă a țării noastre in favoarea intensificării colaborării economice, atit bilaterale, cit și multilaterale, a extinderii relațiilor științifice și culturale cu toate statele participante la conferință. în același timp, în expunere se subliniază importanța cardinală pe care o prezintă adoptarea unor măsuri concrete pe linia dezangajării militare și dezarmării în Europa, fără de care nu poate fi concepută o reală securitate pe continent și în general în lume. Este știut că in Europa se află concentrate, față în față, cele mai mari efective militare, care dispun de arsenale fără precedent, dotate inclusiv cu cele mai perfecționate mijloace de distrugere în masă. Or, este limpede că popoarele europene nu se vor putea simți în siguranță, nu se vor bucura de o adevărată securitate atit timp cît efectivele militare rămîn la același nivel, cît arsenalele amplasate in diferite puncte ale continentului se mențin intacte.Pornind de Ia această realitate, în expunere se relevă necesitatea finalizării negocierilor — care se desfășoară de mai mulți ani — privind dezangajarea militară în zona centrală a continentului. Desigur, se impune de la început precizarea că dezangajarea militară nu înseamnă dezarmare și nu reprezintă prin ea însăși o garanție definitivă a securității. Măsurile de dezangajare militară pot contribui insă la o diminuare a pericolului de confruntare armată, Ia o atenuare a confruntării, creînd condiții propice pentru trecerea la măsuri efective de dezarmare. Din această perspectivă poate fi

apreciată importanța negocierilor începute în urmă cu cinci ani la Viena în vederea reducerii armamentelor și armatelor din Europa centrală. Evident, aceste negocieri vizează un cadru geografic limitat, iar propunerile aflate in dezbatere se referă doar la aspecte parțiale. Cu toate acestea, țara noastră apreciază că încheierea lor cu rezultate pozitive ar avea o semnificație încurajatoare. în acest sens, în expunere se relevă necesitatea ca atit țările socialiste, cit și țările capitaliste care participă la negocieri-

ȘEDINȚA BIROULUI POLITIC AL C.C. AL P.C.U.S
Au fost aprobate rezultatele convorbirilor prietenești 

ale tovarășului Leonid Brejnev cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, cu alți conducători de partid 

și de stat din țări socialisteMOSCOVA 28 (Agerpres). — Agenția T.A.S.S. informează că Biroul Politic al C.C. al P.C.U.S. a analizat și aprobat pe deplin rezultatele întîlnirilor prietenești pe care în iulie— august 1978 le-a avut în Crimeea secretarul general al C.C. al P.C.U.S., președintele Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S., tovarășul Leonid Brejnev, cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, cu

conducători de partid și de stat din Cehoslovacia, R. D. Germană, Ungaria, Polonia, Bulgaria și Mongolia. în comunicat se subliniază că aceste în- tîlniri au o importantă semnificație pentru dezvoltarea în continuare a prieteniei și colaborării dintre partidele și statele respective și că conducerea P.C.U.S. a adoptat hotărîri în problemele concrete ale înfăptuirii acordurilor bilaterale realizate cu prilejul întîlnirilor amintite.
Convorbire privind colaborarea sovieto- română

AinMOSCOVA 28 Agerpres, Mihai La 28 august, Ion .... _________Consiliului Național pentru Știință și Tehnologie, aflat în U.R.S.S., a avut o întîlnire de lucru cu V. A. Kirillin, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., președintele Comi- tețului de Stat pentru Știință și Teh-

— Corespondentul Corul, transmite : Ursu, președintele nică, la care a participat acad. A. M. Prohorov, laureat al Premiului Nobel pentru fizică.Au fost discutate probleme ale colaborării româno-sovletice în domeniul științei și tehnicii.A fost prezent ambasadorul țării noastre în Uniunea Sovietică, Gheor- ghe Badrus.
Opțiuni ale cabinetului iranian

Anunțarea unor măsuri privind dezvoltarea vieții politice, 
economice ’ ’ 1TEHERAN 28 (Agerpres). — Cu prilejul primirii membrilor noului guvern alcătuit de Ja’afar Sharif Ema- mi, șahinșahul Iranului, Mohammad Reza Pahlavi Aryamehr, a subliniat că actualul cabinet iranian trebuie „să întreprindă imediat măsuri fundamentale, într-un spirit de disciplină, cooperare, unitate și fraternitate". El a arătat că printre prioritățile guvernului trebuie să fie adoptarea de noi măsuri în domeniile educației naționale, eliminării corupției și respectării preceptelor musulmane.Suveranul Iranului a anunțat, totodată, că, în cadrul viitoarei sesiuni a Majlis-ului (Parlamentul) vor fi introduse două proiecte de lege privind presa și organizarea reuniunilor publice în cadrul regulamentelor în vigoare.Premierul Ja’afar Sharif Emami a anunțat, pe de altă parte, crearea u- nui minister însărcinat eu problemele religioase, care va administra veniturile provenite din bunurile preluate de stat în beneficiul școlilor

ORIENTUL
MIJLOCIUCAIRO 28 (Agerpres). — Consiliul Ministerial al Ligii Arabe se reunește, începind de la 12 septembrie, la Cairo — a anunțat Sayed Nofai, secretar general adjunct al organizației. pe agenda dezbaterilor sint in- . scrise situația internațională actuală și din lumea arabă, stadiul, căile și modalitățile de consolidare a unității și solidarității arabe, examinarea u- nor măsuri menite să conducă la intensificarea ajutorului acordat luptei rezistenței palestiniene din teritoriile arabe ocupate, alte chestiuni inte- resînd Liga arabă și țările membre — relevă agenția M.E.N.

și socialetehnice și al lăcașelor de cult. El a făcut cunoscut, totodată, că o atenție prioritară va fi acordată programelor de dezvoltare a agriculturii. Aceasta— a subliniat primul ministru — impune „schimbări în legile privind sectorul agricol al economiei, astfel îneît, în viitor, o agricultură puternică a țării să servească drept bază solidă industriei și industrializării Iranului, in interesul național". A fost relevat, totodată, că guvernul „va a- corda prioritate acelor programe și obiective — surse de apă, energie, sănătate, drumuri, servicii publice — care vor trebui să fie realizate in zonele rurale", apreciind că „aceasta va face politica guvernului de descentralizare mult mai eficientă și va contribui la o distribuire mai justă a venitului național".O schimbare în politica generală a țării — a continuat primul ministru— „nu va fi cu putință decit dacă vom porni o luptă continuă și de durată împotriva corupției și îi vom sancționa pe aceia care au făcut uz de bogăția și forța națională pentru a-și servi interesele personale".Se va acorda, în același timp, o a- tenție deosebită problemelor tineretului, perfecționării învățămîntului u- niversitar și educației bazate pe interesele naționale și sociale, implicării individului în procesele de luare a deciziilor și instaurării unei democrații eficiente.„în asemenea condiții — se conchide în declarația primului ministru — orice persoană calificată va putea să ia parte la alegeri libere și să desfășoare activități politice în cadrul partidelor legale".

DAMASC 28 (Agerpres). — Președintele Siriei, Hafez Al-Assad, l-a primit, luni, în localitatea Latakia, pe Fuad Boutros, vicepremier și ministru de externe și al apărării al Libanului, aflat intr-o vizită în Siria. Convorbirile, informează agenția France Presse, au fost consacrate evoluțiilor din lumea arabă, un accent principal fiind pus asupra situației din Liban.SANAA 28 (Agerpres) — Președintele Comitetului Executiv al Organizației pentru Eliberarea Palestinei, Yasser Arafat, și-a încheiat duminică vizita oficială efectuată la Sanaa. El a avut convorbiri cu Aii Abdallah Saleh, președintele Republicii Arabe Yemen, asupra ultimelor evenimente intervenite in lumea arabă și Orientul Mijlociu.Luni, Yasser Arafat a sosit în Kuweit, unde a fost primit de emirul Kuweitului, șeicul Jaber Al Ahmed Al Sabah.
ajungă la Înțelegere, ar întări încrederea și ar deschide calea pentru o abordare mai serioasă a dezangajării militare în Europa". Partidul nostru are astfel în vedere generalizarea la scara întregului continent, și nu numai la o anumită zonă, a măsurilor de dezangajare militară, ceea ce presupune în mod necesar ca dezbaterea acestor probleme de ansamblu să se facă în cadrul general al securității europene, cu participarea tuturor statelor. în același spirit, ex-

încheierea convorbirilor între președinții 
losip Broz Tito și Hua Kuo-fen

Semnarea unor documente privind dezvoltarea colaborării intre 
cele două țăriBELGRAD 28 (Agerpres). — Luni s-au încheiat la Brioni convorbirile oficiale dintre Iosip Broz Tito, ședințele R.S.F. Iugoslavia, ședințele U.C.I., și Hua Kuo-fen, ședințele C.C. al P.C. Chinez, mierul Consiliului de Stat al R. P. Chineze.Președintele Hua Kuo-fen’ l-a invitat pe președintele Iosip Broz Tito să facă o vizită în China, invitație ce a fost acceptată.

pre- pre- pre- pre-
Cu prilejul vizitei în Iugoslavia a președintelui Hua Kuo-fen, la Belgrad a fost semnat acordul interguverna- mental iugoslavo-chinez de colaborare economică și tehnico-științifică pe termen lung. A fost semnat, de asemenea, acordul cu privire la constituirea Comitetului iugoslavo-chinez de colaborare economică și tehnico- științifică.

În sprijinul soluționării pașnice 
a problemei cipriote

Apelul unor organizații sindicale din Grecia și TurciaIZMIR 28 (Agerpres). — Reprezentanții sindicatelor muncitorilor meta- lurgiști din Grecia și Turcia cheamă la o soluționare rapidă a problemelor cu caracter umanitar create în Cipru ca urmare a evenimentelor din vara anului 1974. Un apel în acest sens este conținut intr-o declarație comună, publicată la sfîrșitul unei reuniuni de două zile a sindicatelor me- talurgiștilor greci și turci, care a avut loc la Izmir. în document se arată că organizațiile sindicale ale metalur- giștilor din cele două țări vor iniția contacte și consultări cu „toate forțele democratice, partidele politice, cu autoritățile și guvernele țărilor interesate pentru a obține reluarea convorbirilor de pace aflate în impas

și soluționarea pașnică a problemei cipriote".Cele două organizații sindicale — adaugă declarația — au convenit, de asemenea, să continue consultările dintre ele în vederea unei mai bunș înțelegeri între muncitorii din Grecia și Turcia. „Popoarele turc și grec trebuie să trăiască în prietenie — a declarat agenției Anadolu Mustafa Ozbek, președintele sindicatului metal urgiștilor turci. Prin întîlnirile noastre urmărim să ne aducem contribuția la crearea acestei prietenii. Ne-am mai întîlnit cu reprezentanții sindicaliștilor greci la Geneva ; acum discutăm la Izmir, iar în luna octombrie ne vom întilni din nou, la Helsinki" — a adăugat el.
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Noi incidente în Nica- 

raS^lia. principalele orașe din Nicaragua continuă să se semnaleze noi ciocniri intre efective ale Gărzii Naționale și manifestanțiînlăturarea regimului dictatorial al președintelui Somoza și instaurarea unui guvern democratic. Aceste incidente au loc pe fundalul grevei generale ce a paralizat aproape întreaga activitate economică din Nicaragua. și la care participă mii de muncitori și funcționari din toate sectoarele de activitate.
Apel la întărirea unității 

poporului Zimbabwe. In ca_ drul unui miting organizat la Lusaka, Joshua Nkomo, copreședinte al Frontului Patriotic Zimbabwe, a lansat un apel întregului popor Zimbabwe la întărirea unității în vederea obținerii victoriei asupra regimului minoritar
rol important revenind, de asemenea, mijloacelor de informare în masă, presei, radioteleviziunii, ca și activităților culturale. Este o indicație prețioasă, care dovedește o dată in plus însemnătatea deosebită pe care o acordă partidul nostru, secretarul său general problemelor securității europene — nu ca un obiectiv al unei „campanii" de mai lungă sau mai scurtă durată, ci ca o preocupare permanentă, menită să țină statornic trează conștiința popoarelor, să le mobilizeze pentru a determina pro-

MASORI CONCRETE, 
EFICIENTE DE DEZANGAIARE MILITARĂ
le de la Viena să acționeze pentru a se ajunge cit mai curind la încheierea tratativelor cu rezultate pozitive, apreciindu-se că propunerile avansate creează o bază bună pentru realizarea unor înțelegeri corespunzătoare. Apare incontestabil că reducerea efectivelor militare fie cu 30 000, fie cu 50 000 de oameni, cum se propune de o parte sau de alta, față de 1 milion de oameni cit există de fiecare parte — deci în total 2 milioane de oameni — nu ar afecta raportul de forțe și nu ar putea crea pericole pentru nici una din părți. în schimb, aceasta ar avea o mare importanță politică, morală, psihologică. „Ea ar demonstra — sublinia in expunere secretarul general al partidului, evidențiind esența unei asemenea măsuri — că există posibilitatea să se

punerea subliniază importanța pe care ar avea-o crearea unor zone de înțelegere și pace pe ansamblul continentului, și câni, ceea ce zitivă asupra general.Avînd în ...care o prezintă dezangajarea militară, măsurile de dezarmare pentru consolidarea cursului spre destindere și înfăptuirea securității europene, în expunere se subliniază necesitatea ca toate aceste probleme să fie situate in centrul dezbaterilor reuniunii de la Madrid. în această privință tovarășul Nicolae Ceaușescu a reliefat cu toată tăria necesitatea unor acțiuni de amploare, încă de pe acum, pe toate planurile — pe linie de partid, de stat, a organizațiilor obștești — un

in acest cadru in Bal- ar avea o inriurire po- climatului europeanvedere importanța pe
grese efective pe calea realizării acestui deziderat vital.După părerea țării noastre, viitoarea reuniune general-europeană trebuie pregătită în mod temeinic, tră- gind toate învățămintele ce se impun din desfășurarea reuniunii de la Belgrad. în ce privește aspectele militare ale securității, aceasta presupune adoptarea de măsuri concrete, efective pentru oprirea cursei iraționale a înarmărilor, pentru crearea unui climat de încredere și stabilitate care să faciliteze negocierile de dezarmare. Pe această linie se înscriu propunerile cuprinse în Hotă- rîrea Comitetului Central al Partidului Comunist Român din luna mai, care constituie un program concret și constructiv de acțiune și care prevăd în principal : dezangajarea mi-

rasist de la Salisbury. El a arătat că regimul lui Ian Smith încearcă pe toate căile să provoace o dezbinare în rîndurile populației de culoare. Lupta pentru libertate, împotriva regimului rasist a intrat în faza finală, a precizat Nkomo. în curînd va fi convocată o conferință a Frontului Patriotic Zimbabwe.

Reuniune antiapartheid.La Geneva s-au deschis, luni, lucrările conferinței internaționale a organizațiilor neguvernamentale de luptă împotriva apartheidului.
Marele premiu „Antena de 

chihlimbar" al festivalului In- 
terviziunii, ediția 1978 de la So
pot, R.P. Polonă, a fost acordat 
filmului muzical „Ocolul lumii 
in... 20 de melodii", realizat de 
Televiziunea română. Protago
niștii filmului sint membrii gru
pului coral „Song“, condus de 
loan Luchian Mihalea, al Casei 
de cultură a studenților din 
București.

Congres mondial de filo
zofie. La 27 august au început la Diisseldorf lucrările celui de-al 16-lea Congres mondial de filozofie. Participă circa 1 500 de oameni de știință din 60 de țări. Țara noastră este reprezentată de o delegație condusă de prof. dr. Dumitru Ghișe, vicepreședinte al Consiliului Culturii și Educației Socialiste, președintele Secției de filozofie și logică a Academiei de științe sociale și politice.

litară la frontierele dintre state, respectiv crearea unor zone de securitate din care să fie retrase trupele și armamentele existente ; abținerea de Ia organizarea de manevre multinaționale in apropierea granițelor altor state ; notificarea mișcărilor de trupe, a manevrelor aeriene și navale, precum și angajamentul de a nu crea noi baze militare; reducerea, pină in 1985, cu 10—15 la sută a trupelor și armamentelor aflate pe teritoriul altor state, concomitent cu „înghețarea" bugetelor militare ; reducerea trupelor naționale și inițierea de negocieri în vederea lichidării blocurilor militare.Adoptarea unor măsuri efective in sensul propunerilor prezentate de țara noastră apare cu atit mai necesară în lumina evoluțiilor din ultimii ani de pe continent, care evidențiază că procesul de destindere se află încă într-o fază incipientă, are un caracter fragil, că mai există forțe care doresc și încercă nu numai să frineze acest proces, ci și să împingă situația spre regres, spre încordare. Absența unor acțiuni ferme in direcția dezangajării militare și dezarmării a constituit și constituie, in fapt, principalul obstacol în calea destinderii, a înțelegerii și colaborării pe continent. Partidul nostru consideră de aceea că in momentul de față este mai necesară ca oricînd acțiunea unită a partidelor comuniste și muncitorești, a tuturor organizațiilor democratice, de a mobiliza masele cele mai largi pentru depășirea obstacolelor existente, pentru a determina înaintarea spre înfăptuirea Actul final este, sensul îndemnuluivarășului Nicolae Ceaușescu pentru intensificarea eforturilor în vederea realizării securității europene, potrivit năzuințelor de pace, de liniște, progres și bunăstare ale tuturor popoarelor continentului.

Lucrările Asociației de 
drept internațional, la care participă peste 1 000 de delegați din 50 de țări ale lumii, s-au deschis luni la Manila. în cuvintul inaugural, președintele Filipinelor, Ferdinand Marcos, a arătat că nici o țară nu trebuie să-și aroge rolul de paznic al drepturilor omului în țările in curs de dezvoltare, amesteeîndu-se în treburile interne ale acestor țări. Condamnind această atitudine, șeful statului fili- pinez a subliniat că este vorba „nou imperialism moral" al dezvoltate. de un țărilor

In alegerile locale desfă- șurate duminică, candidatul independent Tadao Maekawa a obținut reînnoirea mandatului de guvernator al prefecturii Kagawa, din Insula japoneză Shikoku, învingîndu-1 pe candidatul Partidului liberal-democrat, de guvernămînt. Tadao Maekawa a beneficiat de sprijinul electoral al partidelor comunist, socialist, socialist democratic și Komeito.
MEXIC

obiectivelor înscrise in de la Helsinki. Acesta profund constructiv al adresat în expunerea to-

Dumitru ȚINU

Denunțarea 
activității C. I. A.CIUDAD DE MEXICO 28 (Agerpres). — în capitala Mexicului a avut loc un miting de protest față de activitățile desfășurate de C.I.A. în a- ceastă țară. După cum relatează corespondentul din Ciudad de Mexico al agenției A.D.N., vorbitorii care au luat cuvintul la mitingul organizat de Partidul Popular Socialist au condamnat escaladarea imixtiunii C.I.A. în treburile interne ale Mexicului și au demascat tentativele Serviciului de informații al S.U.A. de a-și subordona poliția mexicană în vederea frînării reformelor politice inițiate in Mexic și împiedicării amnistiei generale cerute de forțele politice de stingă ale țării. De asemenea, C.I.A. — s-a subliniat în cadrul mitingului — poartă răspunderea pentru crimele organizației teroriste „Brigada Blanca", care a răpit mai multe persoane și a comis două asasinate la periferiile orașului Ciudad de Mexico.

DE PREIUTIMDEhll
• PEREGRINII DIN 

BIKINI. Odiseea locuitorilor de pe atolul Bikini, situat în arhipelagul Marshall din Pacific, continuă. Evacuați în 1946, în- trucit mica lor insulă avea să devină teren de experimentare a bombelor atomice și cu hidrogen, ei au revenit pe locurile natale un sfert de secol mai tîr- ziu, primind asigurări că nu există nici un risc de contaminare. Și, cu toate acestea, teste recente au indicat faptul că nivelul de radioactivitate a ajuns la un prag critic. în consecință, autoritățile americane au hotă- rit din nou evacuarea insulei. Duminică, cei 145 de bikinieni au fost îmbarcați șl transportați la 800 kilometri mai la sud, pe insula Kili. Trista lor odisee se constituie ca un avertisment împotriva pericolelor pe care Ie implică continuarea experiențelor nucleare.
• UN SHERLOCK 

HOLMES AL ANTROPO
LOGIEI. Profesorul universitar sovietic A. Djagarian, doctor în științe medicale, a elaborat un procedeu prin care reconstituie înfățișarea unor persoane necunoscute, de mult decedate. Studiind craniul subiecților și efectuînd complicate măsurători, el realizează în tehnica sculpturii portretul acestora. Recent, arheologii au scos dintr-un strat de lavă un craniu vechi de 20 000 de ani. Descoperirea a ajuns pe masa de lucru a savantului, care a efectuat investigații cu raze roentgen, anatomice, antropologice, calculînd prin diferite formule matematice fiecare punct al viitoarei sculpturi. Pe baza datelor obținute, profesorul a început reconstituirea, aplicînd treptat, prin suprapunere, „mușchii" feței, confecționați dintr-o pastă în compoziția căreia intră ceară de albine, colorant și ulei de îmbălsămări. Antropologi din diferite țări se interesează de această metodă în vederea reconstituirii unor personalități celebre din istorie.

• DEȘEURILE DIN A- 
GRICULTURĂ Șl SILVI
CULTURĂ reprezintă o sursă de materii prime, spre care atenția cercetătorilor se îndreaptă tot mai intens în ultima vreme. Astfel, din gunoiul de grajd se poate obține, printr-un proces special de fermentare, metanul — combustibil prețios. Fiecare tonă de paie reprezintă echivalentul termic a circa 250 litri de petrol. Celuloza poate fi transformată prin hidroliză in zaharuri, iar aceste substanțe, la rindul lor, în alcool. în fine, lignina, masa fibroasă care reprezintă unul din principalii con- șțituienți ai lemnului, poate furniza energie mecanică prin ga- zeificare, iar prin piroliză, diferite produse utilizabile în calitate de combustibil. S-a calculat că prețul de cost pe care il implică procesele de prelucrare a acestor deșeuri este din plin compensat de cantitățile importante de produse prețioase care pot fi abținute.
• VESTIGII MILE

NARE. Ruinele unei așezăti cu o vechime de peste două milenii au fost descoperite în provincia Hopei, din nordul Chinei. Străvechiul oraș, fostă capitală în anii 475—321 î.e.n., se întindea pe o lungime de 4 km. în incinta sa au fost găsite mai multe monumente funerare, obiecte de aur și argint etc. Printre celelalte descoperiri prețioase figurează un platou dreptunghiular din bronz, încrustat cu aur și argint, ornat cu cerbi, dragoni și păsări Phoenix și o farfurie de cupru, pe care este reprezentat planul unui palat — cea mai veche reprezentare a unei opere de arhitectură descoperită în China.
• SERVICIU DE DO

CUMENTARE COMPU
TERIZAT. Ziarul „New York Times" pune la dispoziția cit. torilor, pe bază de abonament serviciul său de documentar care cuprinde rezumatele ...t / crofilmate ale tuturor informațiilor și articolelor (circa 100’ 000 pe an) apărute in paginile sale, precum și rezumatele articolelor din circa alte 50 de ziare publicate în S.U.A. și Marea Britanie. Abonații, conectați printr-un sistem special, pot consulta la domiciliu acest fișier electronic, cu ajutorul unui ecran pe care apare textul articolului solicitat, întregul sistem este acționat de numai 25 de persoane.

• CHIRURGIE NA
VALĂ. Nava norvegiană „Trans Holm" a fost supusă unei operații de redimensionare la șantierul naval polonez „Nauta" din Gdynia. Vaporul norvegian a fost mai intîi secționat. Apoi între cele două părți a fost introdus un nou segment. în urma acestei operații, care a durat doar zece zile, nava a fost prelungită cu 47 de metri. întreprinse pentru prima dată anul trecut, cind navaliștii polonezi au prelungit cu 12,5 metri vaporul „Nordlands Fjord", intervențiile de acest gen sint menite să devină tot mai dese.

• ETNA ERUPE DIN 
NOU. La o altitudine de 2 725 de metri s-a deschis un nou crater, din care a erupt un șuvoi de lavă de aproape 3 km lungime. în interiorul vulcanului se succed explozii care proiectează în afară materie incandescentă pînă la o înălțime de 400 metri. Violența exploziilor face să vibreze ferestrele clădirilor din localitățile situate pe pantele vulcanului.
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