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Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a primit, luni, 31 mai, pe Muhammad 
Aslam Jan, președintele Asociației 
de prietenie Pakistan-România, care 
a efectuat o vizită in tara noastră.

Exprimind vii mulțumiri pentru 
onoarea de a fi primit de șeful sta
tului român și posibilitatea oferită de 
a vizita țara noastră, oaspetele a re
levat că este deosebit de impresionat 
de marile realizări obținute de po
porul român in edificarea noii socie-

Pakistan-România
tăți. Președintele asociației a subli
niat, in același timp, prestigiul de 
care se bucură în Pakistan politica 
de pace și colaborare promovată de 
România, de președintele Nicolae 
Ceaușescu.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, evo- 
cînd vizitele reciproce și convorbirile 
avute cu premierul Zulfikar Aii 
Bhutto, a exprimat satisfacția față de 
cursul ascendent al relațiilor româno- 
pakistaneze, a reafirmat hotărîrea 
României de a acționa în continuare

pentru dezvoltarea, pe multiple pla
nuri, a colaborării dintre cele două 
țări, in folosul popoarelor lor, al cau
zei păcii, progresului și înțelegerii 
între națiuni.

în cadrul discuției a fost relevat 
rolul Asociației de prietenie Pakis
tan-România in promovarea relații
lor dintre cele două țări și popoare, 
pentru o mai bună cunoaștere re
ciprocă.

întrevederea s-a desfășurat Intr-o 
atmosferă de caldă cordialitate.

în întreaga activitate economică MESAJUL 
adresat de tovarășul

*
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PRODUCȚIEI
Potrivit hotărîrilor Congresului al 

XI-lea al partidului, în actualul cin
cinal oamenii muncii din țara noas
tră, întregul partid și popor au de 
îndeplinit 
portante 
investiții, 
producției 
temnătatea acestor sarcini, așa cum 
sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu 
în cuvîntarea rostită la Consfătuirea 
de lucru de la C.C. al P.C.R. din 
12—13 mai a.c., este de înțeles că 
organele șl organizațiile de partid 
trebuie să pună in centrul preocu
părilor munca pentru înfăptuirea 
planului de dezvoltare economică și 
socială în toate sectoarele de acti
vitate. Avem întocmite planuri pen
tru toate domeniile economiei na
ționale — pe ramuri, pe subramuri, 
pe produse — foarte amănunțite. S-a 
depus, ca niciodată, o muncă uriașă 
pentru elaborarea acestor planuri, fie 
că este vorba de industrie, agricul
tură, investiții ș.a. Au fost întocmite 
planuri pentru fiecare județ, în pro
fil teritorial, pentru dezvoltarea e- 
conomică și socială a orașelor și co
munelor patriei. Așa cum s-a arătat 
la consfătuire, a 
o hotărîre bună, justă, este un lucru 
foarte important ; dar, oricît de bun 
ar fi planul, oricît de bună ar fi 
hotărîrea, dacă nu se iau măsuri 
practice, concrete pentru realizarea 
lor în viață, acestea vor rămine sim
ple documente. De aici, cerința im
perioasă, subliniată de secretarul ge
neral al partidului, de a se orga
niza in cele mai bune condiții munca 
pentru îndeplinirea planurilor eco
nomice, a hotărîrilor — aceasta re- 
prezentînd latura cea mai impor
tantă a activității, căreia trebuie să

sarcini deosebit de im- 
în industrie, agricultură, 
în celelalte sectoare ale 
materiale. Dată fiind în-

avea un plan bun,

întreaga capacitate, 
de fiecare zi, de fie-

I se consacre 
toate eforturile
care ceas.

în contextul 
un rol important revine controlului și 
îndrumării la fața locului din partea 
organelor și organizațiilor dc partid, 
în vederea soluționării operative, e-

acestor preocupări,

eficientă pentru remedierea oricăror 
neajunsuri, pentru elaborarea și a- 
plicarea operativă a măsurilor ne
cesare. Esența observațiilor formu
late în cuvîntarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu rezidă în aceea că 
atit controlul, cit și îndrumarea la 
fața locului trebuie exercitate cu
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I

fective a problemelor care apar în 
diferite întreprinderi și pe șantiere 
în ampla activitate pentru realizarea 
sarcinilor i 
îndrumarea 
— folosind 
organismele 
activul de 
nente esențiale ale exercitării 
lului conducător al organelor și or
ganizațiilor de partid, care implică 
și impun o temeinică și 
nentă 
cruri, 
producție, 
tentă — i 
promptă și

economice. Controlul și 
activității economice 

în acest sens din plin 
: de control muncitoresc, 
partid — sint compo- 

ro-

perma- 
cunoaștere a stărilor de lu- 
a realităților procesului de 

urmărirea lor vie, a-, 
și, totodată, intervenția 

i combativă, energică

fermitate, principialitate partinică șl 
exigență, că nivelul și valoarea lor 
se apreciază nu după cantitatea se
sizărilor și notelor constatative, ci 
după gradul în care efectuarea lor 
a determinat schimbări practice și 
imediate in bine, soluționarea proble
melor. Iată un adevăr care trebuie 
să-și găsească înrădăcinarea adin- 
că în stilul și metodele de muncă 
ale tuturor organelor și organizațiilor 
de partid.

Controale desfășoară frecvent — 
după cum se știe — și organele de 
resort din centrale, ministere, dife
rite instituții economice centrale 
legătură cu numeroase aspecte

activității productive. Pe ansamblu, 
așa cum 
numărul de oameni 
plasează pe teren, precum și durata 
deplasărilor sint satisfăcătoare. S-ar 
putea spune că, uneori, se efectuează 
prea multe controale. Insă mai exis
tă situații cind unii controlează, con
stată, dar nu finalizează deplasările, 
nu aplică stăruitor măsurile pentru 
ca activitatea economică din unitățile 
controlate să se înscrie în mod 
hotărit pe un făgaș bun.

In lumina sarcinilor subliniate 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu în 
cuvîntarea rostită la Consfătuirea de 
lucru de la C.C. al P.C.R., ce exi
gențe actuale se ridică în domeniul 
activității de îndrumare și control ?

înainte de toate, întreaga activita
te de control și îndrumare a orga
nelor de partid și de stat trebuie să 
aibă ca obiectiv esențial urmărirea 
și soluționarea operativă și efici
entă a problemelor pe care Ie im
plică îndeplinirea exemplară a sar
cinilor economice majore ce revin 
întreprinderilor industriale și șan
tierelor de investiții.

în unitățile 
tul trebuie 
realizarea ._______ __ r_____ ¥.„
fizică, la fiecare sortiment în par- 

creșterea productivității 
pe ridicarea continuă a 
tehnic și calitativ al produ-

cheltuielilor de producție și în pri
mul rind a celor materiale, pe reali
zarea ritmică și integrală a sarcini
lor de export.

Pe șantierele de investiții, 
centrul preocupărilor trebuie

se arăta la consfătuire, 
care se de-

industriale, accen- 
pus cu deosebire pe 

planului la producția
te, pe 
muncii, 
nivelului _____  ... _______
selor, pe reducerea substanțială

Nicolae Ceaușescu
participanților la Conferința Națiunilor Unite pentru

la Vancouver-Canada
soluționarea corespunzătoare, în conformitate cu intere
sele și năzuințele legitime ale tuturor popoarelor, a mari
lor probleme care confruntă omenirea contemporană: 
eliminarea politicii imperialiste, colonialiste și neo- 
colonialiste, de inegalitate și dominație, înfăptuirea dezar
mării generale și, în primul rînd, a dezarmării nucleare, 
lichidarea subdezvoltării și a împărțirii lumii în țări sărace 
și țări bogate, instaurarea unei noi ordini economice și 
politice internaționale, a unor relații noi, care să asigure 
progresul mai rapid al fiecărei țări, și îndeosebi al celor 
rămase în urmă, să favorizeze accesul larg și neîngrădit 
al tuturor popoarelor la cuceririle științei și tehnicii mo
derne, ale civilizației contemporane.

Organizația Națiunilor Unite și instituțiile sale spe
cializate pot sprijini activ eforturile ce se întreprind în 
această direcție pe plan internațional, prin realizarea unor 
programe speciale, prin facilitarea schimbului de expe- 

' riență, informații, asistență tehnică și a contactelor între 
specialiști.

în România, țară socialistă în curs de dezvoltare, pro
blemele așezărilor umane și ale mediului de viață con
stituie parte integrantă a politicii generale de dezvoltare 
economică și socială planificată a țării. Soluționarea aces
tor probleme se întemeiază pe creșterea economică rapidă, 
caracterizată în principal prin accentuarea procesului de 
industrializare, de dezvoltare intensivă a agriculturii, a 
învățămîntului, științei și culturii, corespunzător cerințelor 
vieții moderne. Pe aceaștă bază și ca urmare a promovării 
cu fermitate a unei politici de repartizare armonioasă a 
forțelor de producție pe întreg teritoriul țării, de siste
matizare și amenajare rațională a orașelor și satelor se 
asigură dezvoltarea economico-socială și ridicarea gradului 
de civilizație al tuturor localităților, în cadrul unui sistem 
general, unitar, de așezări umane, urmărindu-se satisfa
cerea tot mai largă a cerințelor materiale, spirituale și 
sociale ale populației, realizarea unei vieți civilizate pen
tru toți cetățenii.

Acordînd o mare importanță problemelor care constituie 
obiectul dezbaterilor Conferinței Națiunilor Unite pen
tru așezările umane, doresc să-mi exprim convingerea că 
lucrările ei vor pune bazele unui program de acțiune pen
tru unirea și armonizarea eforturilor tuturor statelor tn 
vederea abordării constructive și eficiente a acestor pro
bleme de mare însemnătate pentru viitorul și bunăstarea 
popoarelor, pentru însăși civilizația omenirii.

Urez, Încă o dată, succes deplin lucrărilor conferinței.

îmi este deosebit de plăcut să adresez participanților la 
Conferința Națiunilor Unite pentru așezările umane un 
călduros salut și cele mai bune urări de succes in desfă
șurarea lucrărilor acestei importante reuniuni interna
ționale.

Participind activ la viața internațională, la lupta gene
rală pentru promovarea unei politici noi, de largă cola
borare și conlucrare între state. România sprijină orice 
inițiativă sau acțiune menită să contribuie la unirea și 
intensificarea eforturilor popoarelor pentru soluționarea 
constructivă a. marilor probleme ale lumii de azi, ale asi
gurării progresului și civilizației omenirii. In acest spirit, 
țara noastră a salutat cu interes inițiativa convocării și 
organizării Conferinței pentru așezările umane — prima 
conferință interguvernamentală mondială consacrată as
pectelor complexe privind viața și perspectivele orașelor 
și satelor în lumea contemporană. Apreciez că această con
ferință — ce se înscrie printre manifestările de amploare 
desfășurate sub egida Organizației Națiunilor Unite — 
poate aduce o contribuție deosebit de pozitivă la dezba
terea și la găsirea căilor de soluționare a unor probleme 
cu profunde implicații asupra existenței popoarelor, asu
pra progresului și civilizației întregii umanități. Ea aduce 
astfel in dezbaterea internațională — alături de proble
mele alimentației, energiei, resurselor naturale, populației, 
științei șf tehnologiei-- o nouă și importantă temă izvo- 
rită din preocupările popoarelor îndreptate spre edifi
carea unei lumi mai bune și mai drepte.

România consideră că evoluția așezărilor umane, ridica
rea gradului lor de civilizație depind, in primul rînd, de 
eforturile proprii ale fiecărei țări, de felul in care se rea
lizează dezvoltarea economică și socială a fiecărui popor, 
de modul cum se asigură utilizarea resurselor materiale 
și umane proprii, răspîndirea și valorificarea cuceririlor 
științei și culturii in întreaga viață socială. Totodată, noi 
considerăm că. în soluționarea acestei probleme și în ri
dicarea generală a gradului de civilizație și bunăstare al 
popoarelor, un rol însemnat revine dezvoltării și diversi
ficării colaborării pe plan internațional, statornicirii unor 
relații echitabile, de deplină egalitate intre state, bazate 
pe principiile respectării independenței și suveranității 
naționale, neamestec în treburile interne și avantaj reci
proc, pe dreptul fiecărui popor de a fi deplin stăpin 
destinele sale.

In concepția României, rezolvarea problemelor legate 
dezvoltarea așezărilor umane este indisolubil legată- , ■ ■-... . .

(Continuare în pag. a IlI-a)

COPILULUIDE ZIUA

pe

de 
de

® Corelarea graficelor de con
strucții și montaj condiționea 
ză ritmul lucrărilor

Superba

In curînd secerișul

® Sint pregătite utilajele pentru 
recoltarea cerealelor ?

® Sporirea randamentului 
cii prin punerea în valoare a 
rezervelor interne

însemnate cantități 
de ciment peste plan

Oamenii muncii de la Combi
natul de lianți de Ia Cîmpulung 
Muscel au depășit, în primele 
cinci luni, sarcinile de plan cu 
28 000 tone de ciment și 1 500 
tone de var. Totodată, din anga
jamentul anual în întrecerea so
cialistă de a obține suplimentar 
30 000 tone ciment, ei au realizat 
pînă în prezent 25 000 tone. Suc
cesele se datoresc adoptării 
unor măsuri eficiente de creș
tere a randamentului în muncă 
și îmbunătățire a calității pro
ducției. (Gh. Cirstea).

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Partidul comunist
fruct de aur

al istoriei românești

recompensa

de TIA

neprețuită inves
tiție a noastră, a 
prezentului pen
tru viitor. Și nu 
cruțăm nici un 
efort deoarepe 
Măria Sa Copilul 
este, pentru noi 
și pentru timpul 
nostru, cea mai 
trainică „recom
pensă a vieții*.

După ce azi 
vom sărbători. cu 
toții Ziua 
miine citeva 
de oameni 
păși ppagul 
inului Congres al 
educației politice 
și culturii socia
liste. Imensa ma
joritate, desigur, 

PELTZ părinți. Pătrunși 
de marile răs- 

ale etapei istorice in care

Lor, 
mii 
vor 
pri-

Firesc, vîrsta 
lor se îngemă
nează cu a celui 
mai tînăr dintre 
anotimpuri și ast
fel expresia „co
piii sint primăva
ra patriei** a pă
șit, peste pragul 
metaforei, în rea
litate. O realitate 
a candorii și spe
ranțelor, a cute
zanței și spon
taneității. O rea
litate a copilăriei 
fericite, care mină 
gîndul spre pri- 
măvâratica cim- 
pie cu flori, spre 
mugurii- aștep- 
tind să plesneas
că pe ramul ano
timpului, spre 
grija de a ocroti
aceste semne de necontenită pri
menire a naturii și a lumii.

Cind vorbim despre copii, ne gin- 
dim cu deosebire la cercul cel mai 
nou al 
prinde 
pentru că se află la cele dinții 
semne 
copiilor le priveghem creșterea — 
azi mai mult ca niciodată în Româ
nia socialistă. O facem pornind de 
la adevărul potrivit căruia patria 
de mîine se întrezărește și în fe
lul cum sînt crescuți și formați azi 
cei mai tineri cetățeni. Și dacă pri
vim în jur, ne intimpină nenumă
rate mărturii despre preocuparea 
statornică a partidului, a statului 
nostru de a oferi copilăriei toate 
„rampele de lansare** necesare for
mării unei generații de constructori 
ai comunismului.

Ei, copiii, sînt stăpînii mării și 
ai muntelui. Ai „dumbrăvilor mi- 
nunate** ale vacanței, ai școlilor, 
laboratoarelor, palatelor, satelor și 
orașelor înnoite. Pentru ei înnoite. 
Nu cruțăm nici un efort — care 
părinte n-o face atunci cînd e 
vorba de propriul său copil ? — 
pentru că acest efort este cea mai

—-------------------

existenței noastre, care abia 
să se infiripe. Și tocmai

de întrebare asupra lumii,

punderi
ne aflăm : aceea de a ne pregăti 
astfel, fiecare, pentru muncă 
și viață — și cu deosebire gene
rația tinără — incit maica noastră 
de cîntec etern — România socia
listă — să prospere necontenit, să 
strălucească și mai mîndră între 
națiunile lumii. Din această per
spectivă se poate afirma : congre
sul de miine este și un Congres al 
părinților, preocupați în 
înalt grad de creșterea 
dreaptă, în spirit patriotic 
luționar, a celor mai tineri 
ai patriei.

Cetățeni pe care-i vedem trăind 
și muncind într-o lume a păcii și 
dreptății sociale. într-o lume așe
zată pe temeliile trainice ale unei 
noi ordini economice și sociale, 
pentru ca toți fiii planetei să se 
bucure de darurile ei. La noi, in 
România, de peste 30 de ani, cul
tul copilului se află la mare cinste.

Cultul copilului, afirmă cineva, 
este semnul marilor civilizații.

cel mai 
demnă, 

și revo- 
cetățeni

Iile TANASACHE

Am aflat de la Oradea, 
de la un inginer nu prea 
înalt, cu o față de lună pli
nă, volubil, cu un început 
violent de chelie, că există 
o lege care ocrotește nucii, 
îi apără de tăieri și-i pe
depsește destul de amarnic 
pe nechibzuiții ce se ating 
de aceste gigantice flăcări 
verzi. Inginerul Petru Bo
dea e din comuna Miersig, 
de lîngă Păușa, in drumul 
spre Ținea, dintr-o zonă 
plină de grine și păduri, 
unde în timpul ultimului 
război pieiră soldații noștri 
în ierburile pădurii arzind 
ca niște torțe. In primii ani 
ai puterii populare, tatăl 
său, țăran sărac, comunist 
fiind, muri în condiții mis
terioase și tragice. Astăzi 
cind spui’ ca intr-o veche 
autobiografie : fiu de țăran 
sărac, pare ușor idilic. Și 
totuși trebuie integrat tre
cutul în prezentul social. 
Fără această aducere amin
te progresul nu poate fi 
perceput exact ; fără isto
rie nu ne putem situa pre
cis în timp ; fără să ne cu
noaștem rădăcinile și tre
cutul nu e posibilă o eva
luare a ce sîntem. Mă ob
sedează de mult ideea labi
rintului ca spațiu al întu
nericului, al rotirii în bez
nă, al crimei mai degrabă 
decît al jertfei, al inutilei 
jertfe, de altfel, ca spațiu 
al lipsei de rațiune unde 
monstrul înghite flămînd 
vieți și oameni, nenumăra
te vieți și nenumărați oa
meni. întortocheatele sale 
căi erau o prejudecată ; la 
umbra intunericului totul 
era posibil. A fost nevoie 
de o idee, de o dragoste, 
de un fir de ață ca acest 
imperiu al nopții să cadă, 
a fost nevoie de cunoaște
re, de rațiune, de o sfintă 
lege, a firului de ață, ca 
monstrul să fie răpus. Li
bertatea vine dintr-o idee, 
întunericul a fost învins de 
o idee. Și fiindcă ideile se 
adună în cărți, văd intune-

ricul labirintului spulberat 
de lumina unei cărți.

O nouă alcătuire cere 
legi noi și construirea unor 
conștiințe noi : și eu văd 
în Petru Bodea pe unul din 
miile de fii de țărani care 
au depășit barierele igno
ranței și își asumă azi, 
prin muncă fără aroganță, 
responsabilitatea zilei de 
azi. Aparent nu e nimic 
extraordinar în ce face el :

și o așteaptă un lent și si
gur val mortificator.

Iat.ă-1 și pe colegul de 
clasă : Aurel Negru, ingi
ner* la fabrica de ulei din 
Oradea. Roșcovan, masiv, 
pistruiat ca in manuale, el 
nu e doar un om al rigo
rii planurilor de producție 
(„Te asigur că avem Ulei 
și vom avea ulei**, mi-a 
spus), ci și un om cultivat, 
cu un univers larg. Bele-

importantă cantitatea pre
cipitațiilor pe metru pătrat, 
da. toate ploile de aceea 
vor fi mîine ape termale 
— chit că acest mîine 
fi peste 25 000 de ani 1 
da, e foarte important 
sub orice riu curge in 
celasi timp un alt riu,

va

Nucul, rîul,

Reportaj de Dumitru Radu POPESCU

să aprovizioneze 
me și fructe un 
fie roșii, varză, 
caise și mere, să 
timpul anului în 
și pe piață hrana, să-i zic 
vegetală, pentru sute de 
mii de mese... Și in a- 
celași timp să nu uiți car
tea ce ți-a dat statura pe 
care o ai, să-ți dai exa
menul de doctorat, să gă
sești timp pentru spectaco
le teatrale, să fii adică me
reu om, nu un simplu com
puter de aprovizionare și 
distribuire cu fructe și le
gume... Cred că aici se află 
secretul acestor generații de 
buni gospodari : 
o clipă că fără 
ră perpetuă cu 
orice deprindere

cu legu- 
oraș. să 
morcovi, 

fie în tot 
magazine

n-au uitat 
o legătu- 
învățătura 
se osifică

tristica nu e pentru el doar 
un mijloc de popularizare 
a prezentului, ea nu tre
buie doar să meargă în 
urma evenimentelor, ci să 
fie și o prospectare a vii
torului. Fără cultură orice 
bun meseriaș se stinge sub 
presiunea acelui sîmbure de 
întuneric ce poate deveni 
tiranicul labirint individual 
in care nu mai încape nici 
o bucurie.

loan Cohuț. inginer ce 
lucrează la sistemul de a- 
provizionare cu apă a ora
șului, fost coleg de clasă la 
liceul „Emanoil Gojdu“ cu 
Bodea și Negru, are o sub
stanțială bibliotecă citită și 
nu rămine un simplu pro
fesionist al rocilor și cursu
rilor rîurilor. Da, e foarte

că 
a- 
e 

foarte important cum cap
tezi apa și cum o distri
bui. dar nu trebuie să uiți 
că în centrul tuturor preo
cupărilor omului stă omul 
și că omul poartă în el fru
musețea și adevărul său...

Acești trei ingineri, ce au 
în fiecare dimineață cind 
pleacă la lucru grijă pentru 
apa. uleiul, legumele și 
fructele semenilor lor. nu 
sint doar niște simpli func
ționari destoinici : ei se în
cadrează într-o generație 
ce a edificat această nouă 
zidire a țării, de care se 
simt responsabili. Ei acordă 
cărții prestigiul ei de aur, 
de memorie a timpului, 
memorie a • propriilor 
deveniri, Stind de vorbă 
ei mi-am dat seama că 
gea nucului nu e doar 
act juridic, și nici legea a- 
pelor, sau a ocrotirii solu
lui : pentru ei toate aces
tea sint o formă a dragos
tei. față de nuci, față de 
rîuri și față de pămîntul ce 
dă mănoase recolte, o for
mă a dragostei față de ora
șul lor și față de țară. Fi
indcă ce înseamnă să ai 
grijă de nucii și merii gră
dinilor și livezilor, de apa 
limpede a rîurilor, de gal
benul roditoarelor flori ale 
soarelui ? Acești trei colegi 
de liceu de la Oradea, prin 
munca și conștiința lor. a- 
semeni generației lor res
ponsabile, fac de neconce
put întunericul și fac din- 
tr-un nuc prietenul nostru 
nucul, dintr-un măr. prie
tenul nostru mărul, priete
nul nostru satul, orașul, 
prietenul nostru Crișul. Ol
tul, Mureșul. Prutul, prie
tenul nostru Carpatul...

de 
lor
cu 
le- 
un

în mijlocul viei tinere, curată 
ca lacrima ; in mijlocul Țării ti
nere, mai curată ca lacrima; 
în mijlocul uriașei primăveri și 
o generoasei înfloriri; în adin- 
cul pămintului, în adincimea 
fecundă a lanurilor, in jurul 
uriașelor focuri nestinse, pe 
platforma complicatelor uzine, 
pe schelele înalte ale construc
ției, printre torenți de oțel și 
uriașe, complicate retorte, se 
află uriașul spirit al lumii noas
tre, uriașa gîndire, uriașa voință 
a țării — Partidul Comunist 
Român.

Trudește in mijlocul operei lui. 
El este întreg în fiecare dintre 
noi; fiecare dintre noi este cu
prins întreg și în continuă de- 
săvîrșire în uriașa lui ființă. Le
gea lui este spiritul revoluțio
nar. Legea lui este, devenirea, 
neîntrerupta luptă pentru for
marea omului însuflețit de ome
nia comunistă. El este alcătuit 
din cea mai nobilă și mai să
nătoasă fibră a țării. El se adu
nă și crește într-una din adîn- 
cul țării și din adincul istoriei. 
El construiește nour chip al ță
rii ; el construiește noul chip 
spiritual al omului, o nouă con
știință a țării; el construiește 
noul destin al țării.

A împlinit de curînd 55 de 
ani — vîrsta nobilă, vîrsta de 
aur a capodoperei — vîrstă 
care îl găsește în mijlocul ca
podoperei sale, trudind la desă- 
virșirea ei. Capodopera sa este 
socialismul, l-am sărbătorit cei 
55 de ani. Dar în acești 55 de 
ani el a mai trăit o dată, de la 
capăt, cele ,două milenii ale țării 
și ale poporului nostru. El vine, 
se adună din adîncul istoriei; 
a absorbit, a cuprins în ființa, 
în idealurile sale de luptă tot 
ceea ce este esențial, perma
nent, nepieritor în istoria țării. 
El cuprinde în uriașul său su-

flet toate spiritele mari ale Is
toriei țârii. El este alcătuit din 
esențe. El este fructul viu. fruc
tul de aur al istoriei românești.

El este Constructorul cel veș
nic tînăr — legea lui este mun
ca, creația, neîntrerupta înnoi
re ; innoindu-se, transformă șl 
înnoiește țara întreagâ. El este 
râspîndlt în opera sa — energie 
creatoare, gîndire creatoare, vo- 
ințâ Creatoare; el eliberează, 
descătușează energiile creatoa
re. conduce, da sens și rațiune 
tuturor energiilor, devenind for
ță materială, splendida materia
litate, splendida umanitate, tî- 
năra grădină, via curată ca la
crima.

Cel mai mare prieten apără
tor al omeniei, al muncii, al li
bertății, al dreptății și al dem
nității ; cel care muncește cel 
mai mult, cel care gîndește, și 
îndrăznește, și creează cel mai 
mult. Marele făurar, energeti- 
cianul, marele constructor, ma
rele proiectant.

în mijlocul acestor tinere o- 
rașe, în mijlocul acestor sate 
noi, în mijlocul acestor splen
dide lanuri și grădini curate ca 
lacrima, în mijlocul acestui po
por curat ca lacrima, se află 
Demiurgul, Partidul Comunist 
Român. înconjurat de înalte 
focuri veșnice, de torenți de o- 
țel, de puternice linii de înaltă 
tensiune, de înalte și compli
cate încrengături ale chimiei; 
înconjurat de splendide lanuri 
și grădini, de plantații tinere; 
înconjurat de imense scheme șl 
proiecte, el are în față cartea 
sa, cartea întregului popor — 
Programul comunismului pe pă- 
mîntul României.

Un steag înalt flutură pe ce
rul patriei și-i mîngîie fruntea 
inspirată.

Traian COȘOVEI

Sporuri de producție prin creșterea productivității muncii
Harnicul colectiv a) 

întreprinderii mecanice 
pentru agricultură și in
dustrie alimentară din 
Arad a realizat la 27 
mai sarcinile de plan 
pe primele 5 luni din 
acest an. S-au creat 
astfel toate condițiile ca 
pînă la sfirșitul lunii să 
se obțină suplimentar o 
producție globală în va-

loare de 8,5 milioane lei 
și o producție-marfă în 
valoare de peste 7.5 mi
lioane lei, concretizate, 
printre altele, în 50 ma
șini de fulguit cereale. 
25 instalații de preparat 
furaje fibroase. 80 insta
lații cu transportor spi- 
romatic pentru mecani
zarea furajării în halele 
de creștere a porcinelor,

piese de schimb pentru 
tractoare și mașini agri
cole în valoare de peste 
3 milioane lei. Acest 
spor de producție este 
rezultatul creșterii pro
ductivității muncii, tn 
perioada amintită, cu 1,5 
la sută față de preve
deri. (Constantin 81- 
mion).
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'FAPTUL; 
'DIVERS; 
■ Fochistul | 
• s-a ars
I Locuitorii din noul cartier al 

orașului Baia Sprie s-au trezit I

I Intr-o bună zi cu un rîu de pă
cură pe asfaltul străzilor. Toți I 
se întrebau mirați de unde o fi 
izvorit acel șuvoi negru, știind

Ibine că sonde nu prea se află I 
prin blocurile lor. Ce se întîm- 
plase ? In gară sosise o cisternă •

I plină cu păcură. Păcura respec- ■ 
tivă trebuia pompată spre rezer- | 
vorul care se află în cartier, lîn- | 
gă centrala termică, la distanță

Ide circa un kilometru și jumăta- I. 
te. Fochistul Vasile Florea, de la I 
centrala termică, a pus în func- '

Ițiune pompa din gară, iar în ■ 
momentul cînd a socotit el că i 
ar fi trebuit să se umple rezer- I

I vorul, a pornit-o pe jos, agale, 
spre cartier, să vadă dacă e to
tul în ordine. Nu era. Rezervo
rul se umpluse de mult, iar *

I păcura se revărsase pe străzi, i

„Miopia" 
controlorilor I

La bufetul „Stejarul" din ora
șul Zlatna, județul Alba, gestio
narul Mircea Țibea părea să fi 
prins rădăcini adinei. Atit de 
adinei incit, asemenea steja
rului din codru, care nu se in- 
covoaie de furtună, nici Țibea 
nu se clătina in fața numeroase
lor revizii și pararevizii. Pină 
deunăzi, cind a venit un nou 
control. De astă-dată, contro
lorii au inceput să scotoceas
că peste tot, și unde nu zici că 
au descoperit o lipsă in gestiune 
de peste 80 000 lei ! In magazie, 
„golul" de citeva zeci de mii de 
lei fusese mascat cu lăzi in care 
se aflau sticle cu etichete de 
băuturi scumpe, dar pline cu apă 
chioară. Pe care insă „miopia" 
celorlalți controlori (care ar tre
bui și ei... controlați) n-au vă- 
zut-o. Și uite așa, Țibea a fost 
smuls din rădăcină de la „Ste
jarul".

Ghici cine 
fura... 
cafeaua ?

De la o vreme, lui Francisc 
Feher de la întreprinderea „23 
August" din Satu-Mare ii dis
părea cu regularitate, din ves
tiarul de lingă punctul de lucru, 
cafeluța gata pregătită pentru 
pauza de masă. Cum încercările 
lui Feher de a prinde „hoțul de 
cafeluțe" n-au dat rezultate prin 
metoda „clasică" a statului la 
pindă, a adus de acasă vreo 
10—12 pilule pentru dureri de 
cap și le-a pus în cafeluța, cu 
gindul că pe făptaș o să-l apuce, 
intr-adevăr, durerea de cap. 
Așa s-a și intimplat. Unul din 
colegii lui Feher, „abonatul" din 
oficiu la cafeluță, de cum a 
dat-o pe git s-a și intoxicat, 
fapt pentru care a ajuns de ur
gență la secția de... urgență de 
la spital. Din fericire, acum este 
in afară de pericol. Din fericire 
și pentru el, și pentru F. F„ 
care unui gest urît i-a răspuns 
cu un gest iresponsabil.

Dacă-1 
întîlniți...

Corespondentul nostru pentru 
județul Harghita, I. D. Kiss, ne 
istorisește necazul unei familii 
care solicită ajutorul „Scînteii". 
Mai exact, e vorba de Vargyas 
Pal, miner la I. M. Bălan, care 
în urmă cu doi ani, i-a venit, 
netam-nesam, dor de ducă. De 
atunci, soția și doi copii minori 
nu l-au mai văzut și n-au pri
mit nici o veste de la el. în pe
regrinările sale, cine știe cit de 
întortocheate, V. P. a trecut și 
prin Brăila. In timpul sejurului 
în orașul de la Dunăre, și-a 
pierdut toate actele, care au fost 
expediate familiei. Toți acei 
care-1 cunosc sau știu unde se 
află, sînt rugați să-l „expedieze" 
și pe el familiei, iar dacă tot nu 
înțelege îndatoririle de părinte, 
să anunțe primul organ de mi
liție.

Nu despre 
muzică 
e vorba

Intr-un garaj se afla o spărtu
ră veche. De aici se putea urca 
în pod. Din pod, se putea cobori 
direct în magazia complexului 
comercial din Baia de Arieș, ju
dețul Alba. Acesta a fost drumul 
.pe care l-au făcut, strecurîn- 
du-se pe furiș, să fure, patru 
tineri, pe numele lor Aurel 
Drăgan, Ioan Mera, Gligor Mera, 
Nelu Cărășel. N-au sustras ni
mic altceva, decît casetofoane 
(7 bucăți) și aparate de radio 
portative (5 bucăți). Iubeau mu
zica ? Nici vorbă. Oricum, mai 
mult si mai mult trebuiau să 
iubească munca și cinstea. 

Neglijență
După ce și-a terminat trebu

rile in bucătărie, Maria Corlan, 
din Breznița de Ocol, județul 
Mehedinți, a trecut în camera 
de alături. Uitase însă o lumina
re aprinsă, lipită de o scindară, 
pentru a avea lumină in bucă
tărie. Luminarea s-a turtit, s-a 
topit și un cap de feștilă a că
zut — se pare — pe un ghemotoc 
de hirtie, iar de la hirtie a iz
bucnit un incendiu. Flăcările 
mistuitoare s-au extins cu repe
ziciune, cuprinzind și încăperea 
de alături, al cărei acoperiș s-a 
prăbușit. Cu toate că oamenii au 
intervenit energic, Maria Corlan 
și un copil de numai un an și 
jumătate n-au mai putut fi 
salvați. O neglijență care a cos
tat două vieți.

I

I
L

Rubrica redactata de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

Recent a fost semnată Hotărirea Consiliului de Miniștri prin care, 
în conformitate cu prevederile Decretului nr. 54 din 1975, s-a aprobat 
planul de repartizare numerică a absolvenților din acest an ai in- 
vățămintului superior — cursuri de zi. Documentul prezintă o însem
nătate deosebită pentru încadrarea în muncă a noii promoții de spe
cialiști în concordanță cu obiectivele ■ dezvoltării economice și sociale 
proprii actualului cincinal, pentru o repartizare armonioasă a forțe
lor de producție pe întregul cuprins al țării. In legătură cu princi
piile și modul de organizare a repartizării, am adresat citeva întrebări 
tovarășului Aurelian BONDREA, secretarul Comisiei guvernamen
tale de coordonare a repartizării în producție a absolvenților de învă- 
țămînt superior.

să aibă 
bază o ana- 

aprofunda- 
necesaru- 
cadre cu

fiecare 
dome-

anallz'i are drept

. — Conducerea 
partidului a sta
bilit ca repar
tizarea noii pro
moții 
la 
liză 
tă a 
lui de 
pregătire superi
oară în 
județ și 
niu departamen
tal ; care sînt 
principalele con
cluzii ale acestei 
analize și cum 
sînt ele integrate 
tizare ?

— O asemenea
scop asigurarea necesarului de spe
cialiști pentru toate domeniile de ac
tivitate în concordanță cu obiecti
vele dezvoltării economice și sociale, 
cu cerințele de cadre ale ramurilor 
care cunosc un ritm înalt de dezvol
tare. în acest sens, se determină exis
tentul de cadre cu studii superioare, 
pe profile și specializări, pe județe și 
obiective economice, necesarul supli
mentar de specialiști pentru anul 
1976, cît din acest necesar se acoperă 
cu absolvenți din promoția curentă, 
cît rămîne, eventual, neacoperit. Ne
cesarul de specialiști cu studii supe
rioare pentru obiectivele noi va fi 
acoperit prin încadrarea specialiștilor 
cu experiență de la unitățile existen
te, urmînd ca la acestea să se re
partizeze absolvenți din promoția 
1976. Pentru obiectivele noi ce vor 
intra în funcțiune în perioada 1977— 
1980 se va stabili necesarul de spe
cialiști, cum și numărul absolvenți
lor din promoția curentă care vor fi 
repartizați la aceste obiective, după 
ce în prealabil vor efectua stagiul la 
unitățile existente. De menționat că 
toți absolvenții din acest an au asi
gurate locuri de muncă, potrivit spe-

acțiunii de repar-

Zile insorite in Cișmigiu Foto : S. Cristian

Ne vizitează în aceste 
zile, pentru o serie de spec
tacole care vor fi prezen
tate pină la 20 iunie, la 
București și în alte orașe 
din țară. Ansamblul de cîn- 
tece și dansuri al Armatei 
populare chineze de elibe
rare. Formație artistică 
prestigioasă, acest ansam
blu ne aduce un buchet de 
cintece și dansuri din fol
clorul și din. creația revolu
ționară cultă a Chinei 
populare și, totodată, ilus
trarea limpede a unei con
cepții despre menirea po- 
litico-socială a artei inter
pretative, despre ceea ce 
am putea numi funcția a- 
gitatoric-emoțională a mu
zicii și a dansului, despre 
virtuțile afectiv-educative 
ale actului spectacular con
ceput și construit progra
matic în acest scop generos 
— scop pentru a cărui îm
plinire sînt învestite va
lori estetice de cea maj 
înaltă calitate.

Spectacolul are, desigur, 
o construcție tematică a- 
decvată specificului ansam
blului : cîntece despre
apărarea pămîntului natal 
(„îmi iubesc marea pa
trie"), despre universul in
tim al militarului („La ce

BBBBBBBBBBBBBBBB
Manifestând o grijă neslăbită pen

tru protecția mediului înconjurător, 
Comitetul județean de partid Con
stanța a analizat in ultimii ani. 
sistematic, modul în care se aplică 
prevederile legilor referitor la ac
tivitatea în acest important domeniu 
economic și social. De curind, pe a- 
ceeași temă, a avut loc o ședință 
comună a biroului Comitetului ju
dețean de partid și a Comitetului e- 
xecutiv al Consiliului popular jude
țean Constanța, la care au fost in
vitați și reprezentanți ai ministere
lor, departamentelor și organelor 
centrale care tutelează unități eco
nomice în această parte a țării, 
precum și reprezentanți ai orga
nismelor de specialitate din jude
țele Tulcea. Brăila, Galați, Ialomița. 
Ilfov și Teleorman. Cu acest prilej 
au fost evidențiate măsurile între
prinse și rezultatele obținute in ju
dețul Constanța privind protecția 
mediului înconjurător.

Un factor important care a contri
buit și contribuie la menținerea unui 
mediu ambiant sănătos il constituie 
dotarea noilor obiective industriale 
cu tehnologii moderne, dispozitive 
speciale pentru captarea gazelor și 
pulberilor, precum și cu instalații 
pentru tratarea apelor rezultate din 
procesele de producție. în ultimii ani, 
pe teritoriul municipiului Constanța 
s-au investit peste 150 milioane de 
lei în construcția unor stații de epu
rare pentru apele uzate provenite 
din activitățile economice și gospo
dărești ale localităților din zonă. Ca 
urmare a intrării in funcțiune a cen
tralei electrice Palas și a extinderii 
rețelei de termoficare. au fost deza
fectate microcentralele termice, care 
constituiau una din principalele sur
se de poluare a atmosferei. Tot in 
acest scop, au fost extinse spațiile 
verzi și au fost create în ultimii ani

Cum vor fi repartizați in producție
absolvenții invățămîntului superior

7

cializării dobîndite prin studii sau 
in specializări apropiate. Cum vedem, 
în acest an. actul repartizării în pro
ducție a absolvenților dobindește o 
importanță social-politică mult mai 
mare, contribuind nemijlocit, prin 
chiar desfășurarea Iui concretă, Ia 
valorificarea superioară a specialiști
lor in raport cu pregătirea lor și cu 
cerințele actuale de cadre ale eco
nomiei naționale.

— Care sint principalele prevederi 
ale recentei hotăriri ?

— Subliniem mai Intîi dispoziția 
de principiu potrivit căreia reparti
zarea absolvenților instituțiilor de 
Invățămint superior se face în acti
vități direct productive din unități 
industriale (ateliere, secții de produc
ție și de fabricație), din șantierele de 
construcții, imitați agricole și de 
transporturi, în activități de execuție 

' din unități economice etc. La repar
tizarea medicilor și farmaciștilor se 
'va acorda prioritate județelor defici
tare și unităților medico-sanitare din 
mediul rural. Se va acorda o atenție 
deosebită încadrării tuturor liceelor 
de specialitate cu personal didactic 
de nivel universitar, precum și șco
lilor generale din zonele și județele 
deficitare cu profesori avînd pregă
tire de specialitate. Ca atare, nu se 

te gîndești, soldatule ?“), 
despre vitejia înaintașilor 
(..Comunistul", „Cîntecul 
marelui drum"). sau dansuri 
evocind activitățile ostă
șești („Luptătoare ale mi
liției populare in stepă",

s-au oprit și în satul nos
tru"). Piesele de folclor, vo
cale sau interpretate la in
strumente populare (er-hu, 
tzen, shen) dau spectaco
lului varietate, o notă de 
căldură aparte, o deschi-

fin și luminos care nu lip
sește nici' unui moment. Și 
nu din considerente pur 
circumstanțiale vom sem
nala, de asemenea, străda
nia fiecărui solist, ca și a 
orchestrei, de a fi învățat

Spectacolele Ansamblului de cîntece 
și dansuri al Armatei 

populare chineze de eliberare

„Marșul de instrucție", 
„Lupta corp la corp"). Dar 
programul cuprinde, de a- 
semenea, și momente care 
oglindesc participarea mi
litarilor la viața populației 
civile (cintece ca „Soldații 
poporului și poporul", „îmi 
place să contemplu noul 
Taceai de astăzi" sau „Chi
pul nou al patriei" ori dan
suri precum „Pe drumul 
către instrucție, ostașii

dere a ariei de preocupări 
care altfel ar fi rămas, 
poate, prea riguros speci
fică. Este, de asemenea, de 
subliniat dramatismul de 
excelentă calitate cu care 
sint înfățișate subiecte sim
ple (cum ar fi trama dan
sului „înflorește floarea 
Ținfen", evocînd vindeca
rea, de către o doctoriță 
militară, a unei fetițe atin
se de paralizie) sau umorul

o serie de cîntece româ
nești de largă popularitate 
— ci pentru faptul că pie
sele au fost selectate după 
certe criterii estetice (o 
perfectă adecvare cu vocile 
soliștilor, cu specificul for
mației orchestrale), iar in
terpretarea respectă riguros 
stilul românesc chiar și în 
cazul unor „pietre de în
cercare" cum sint refrenul

plantații masive de arbori și arbuști 
în jurul ansamblurilor de locuințe și 
al unităților industriale.

Atit informarea prezentată cu a- 
cest prilej, cit și intervențiile parti- 
cipanților au scos în evidență unele 
neglijențe în exploatarea utilajelor și 
în respectarea parametrilor tehnolo
gici. Astfel, in zona Fabricii de cretă 

APĂRAREA MEDIO AMBIANT 
pe agenda de lucru a administrației locale de stat 

Pe marginea unei recente consfătuiri organizate la Constanța

de la Basarabi sînt eliminate în at
mosferă cantități de pulbere ce de
pășesc uneori limita admisă, iar 
Combinatul de lianți și azbociment 
din Medgidia răspindește zilnic, la 
distantă de 2—2,5 kilometri, impor
tante cantități de praf de calcar. Ne
glijențe se manifestă uneori și in 
exploatarea stațiilor de epurare ale 
complexelor zootehnice, unele avind 
bazinele de decantare colmatate și 
scoase din uz.

O constatare îmbucurătoare — des
prinsă și din concluziile respectivei 
ședințe — o constituie faptul că. da
torită măsurilor perseverente adop
tate pină acum, litoralul Mării Ne
gre continuă să aibă un mediu am
biant dintre cele mai curate. De alt
fel, in acest sens s-a acționat și se

instituțiile anexe 
precum și în instituțiile 

proiectare, invățămint 
în unitățile lor de pro-

Vor repartiza absolvenți în aparatul 
central al ministerelor, al altor or
gane centrale, în 
ale acestora, 
de cercetare, 
superior sau 
ducție.

— Cînd și _
partizarea absolvenților în acest an ? 
Care sint criteriile pe baza cărora se 
efectuează repartizarea lor ?

— Organizarea și desfășurarea re

cum se organizează re-
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partizării se asigură după sesiunea 
examenului de diplomă, respectiv 
între 20 iunie și 15 iulie ; repartiza
rea nominală se va efectua de eonii-, 
sii constituite pe domenii de specia
lizare, in componența cărora intră, 
tocmai pentru a se asigura un mod 
de repartizare profund democratic, 
reprezentanți ai Ministerului Educa
ției și Invățămîntului, ai ministere
lor și celorlalte organe centrale și ai 
consiliilor populare județene cărora 
Ii se repartizează absolvenți, ai 
U.A.S.C.R. și ai instituțiilor respecti
ve de invățămint superior. Reparti
zarea absolvenților se efectuează pe 
baza rezultatelor obținute la învăță
tură, precum și ținînd seama de 
unele criterii de ordin social, stabi- 
lindu-se următoarele priorități : șefii 
de promoție pe specialități pot alegțț, 
in ordinea mediilor, orice post dintre 
cele puse la dispoziția promoției ; 
absolvenții care solicită repartizarea 
în comunele unde își au domiciliul, ei, 
părinții sau soțul (soția) lor, ori în 
comunele limitrofe, au prioritate să 
ocupe locurile din acejște localități, 
indiferent de media obținută ; absol
venții care solicită repartizarea in 
centrele muncitorești și în orașele 
unde își au domiciliul, ej. părinții 
sau soțul (soția) lor, cu excepția o- 

acționează cu toată energia. Zonele 
de verdeață, inclusiv pădurile din 
jurul stațiunilor, au o pondere de 
circa 40 la sută în suprafața totală 
a stațiunilor litoralului. în ultimii 
ani s-a-u efectuat plantații florale și 
de verdeață pe sute de hectare. în 
portul Constanța s-a dat de curind 
in folosință un mare rezervor pen

tru debalastarea navelor petroliere, 
cu ajutorul căruia se recuperează to
talitatea reziduurilor de această na
tură ; la Institutul român pentru cer
cetări marine s-a realizat un produs 
denumit „Petroabs", care are pro
prietatea de a absorbi produsele pe
troliere aduse din largul mării de 
curenți ; pentru a preveni infiltra
țiile de apă dulce, care ar diminua 
salinitatea lacului Techirghiol, s-au 
instituit perimetre de protecție sa
nitară, geologică și hidrologică ; s-au 
realizat 16 bazine de acumulare la 
capetele canalelor de aducțiune și 
s-a instituit un control riguros asu
pra extragerii nămolului.

De asemenea, specialiștii români 
în hidrobiologia Mării Negre au e- 
fectuat, de-a lungul mai multor ani,

rașelor mari stabilite potrivit legii, 
și care au obținut in timpul studiilor 
cel puțin media 7, au prioritate să 
ocupe locurile din aceste localități 
sau comune limitrofe ; absolvenții cu 
domiciliul in orașele mari stabilite 
potrivit legii, care în timpul studiilor 
au obținut cel puțin media 8, pot 
ocupa, în ordinea mediilor, 70 la sută 
din numărul total al posturilor puse 
la dispoziție pentru repartizarea în 
aceste localități ; posturile rămase 

libere se ocupă de. 
absolvenți, indife
rent de localitatea 
de domiciliu. în 
ordinea mediilor.

— Cum vor fi 
alcătuite listele de 
posturi ?

— Aceste liste 
vor fi întocmite 
de ministere, cele
lalte organe cen
trale, comitetele 
executive ale con
siliilor populare 
județene și al mu
nicipiului Bucu
rești. Față de anii 

precedent!, comitetele executive ale 
consiliilor populare, județene și al 
municipiului București vor avea un 
rol mult sporit și deosebit de activ în 
stabilirea listelor de posturi pentru 
unitățile din raza județului respec
tiv ; ele vor aviza listele întocmite 
de ministere și de celelalte organe 
centrale tocmai in scopul unei mai 
bune coordonări între cerințele ju
dețelor și modul cum ministerele 
coordonatoare de ramură satisfac a- 
ceste cerințe. De altfel, consiliile 
populare județene vor lua legătura 
cu absolvenții înainte de repartizare 
și vor desfășura acțiuni concrete de 
convingere a acestora, pentru ca, pe 
baza criteriilor stabilite prin decret, 
absolvenții să aleagă posturi în ju
dețele in care domiciliază. în acest 
scop, instituțiile de invățămint supe
rior au înaintat fiecărui județ, cu 
mai multe săptămâni în urmă, lista 
nominală a absolvenților, pe specia
lități, care au domiciliul în județul 
respectiv.

Convorbire consemnată de
Mihai IORDĂNESCU

din „Dobroge, mîndră gră
dină", sau „Ciocirlia".

De altfel, întregul specta
col este un recital al vir
tuozității : vocile prezintă 
valori majore în toate com
partimentele ; soliștii sint 
și excelenți actori ; dansa
torii sînt deopotrivă bale
rini, mimi și acrobați 
(apoteoza atingînd-o în ta
bloul final, în care este în
fățișat vestitul dans furtu
nos printre prăjini de bam
bus) ; orchestra, de profil 
folcloric, atinge performan
țe de formație simfonică ; 
iar costumele și decorurile 
sint deopotrivă feerice și 
simbolice, slujind în ace
lași timp ideea de viață 
autentică, imediată, trans
figurată prin cintec și co
regrafie pentru a i se lu
mina frumusețile.

Mesaj al prieteniei, tur
neul Ansamblului de cînte
ce și dansuri al Armatei 
populare chineze de elibe
rare aduce o nouă confir
mare a strălucitelor virtuți 
de concepție și interpretare 
ale reprezentanților unei 
arte milenare, mereu tinere 
în condițiile socialismului.

Petre DRAGU

observații științifice privind efectul 
de biofiltru al moluștelor psamobi- 
onte. S-a stabilit că limpezimea ex
cepțională a apelor 'litoralului româ
nesc se datorează, în foarte mare 
măsură, acestor viețuitoare. în zona 
Mamaia, de exemplu, specia domi
nantă este Corbula. Exemplarele de 
pe un singur metru pătrat filtrează 

zilnic, în medie. 7 280 litri de apă. 
Trecerea. apei marine prin filtrul 
branhia! al micuțelor bivalve modi
fică. totodată, compoziția chimică și 
proprietățile ei fizice. Prin numărul 
lor deosebit de mare, care acoperă 
practic plaja submersă a țărmului 
nostru. molLi.ștele respective asigură 
puritatea apelor și păstrarea echili
brului biologic.

Au fost luate, de asemenea, mă
suri concrete pentru ca fiecare uni
tate economică de pe teritoriul jude
țului să acționeze pentru reducerea 
surselor de poluare a factorilor de 
mediu. Astfel, s-a prevăzut urgenta
rea lucrărilor pentru alimentarea 
combinatului chimic cu apă din ca
nalul Carasu și valorificarea în noi 
produse industriale a unor reziduuri.

Un nou complex comercial, „Fortuna", la Cluj-Napoca
Foto : E. Dlchiseanu

Grija cu care 
înconjurăm 

tinerii 
specialiști

După ce a absolvit, 
anul trecut, Faculta
tea de studii econo
mice, secția economia 
industriei, din cadrul 
Universității „Al. I. 
Cuza“ Iași, Tamara 
Tînăru a fost reparti
zată la întreprinderea 
de utilaj chimic și for
jă Rm. Vîlcea, biroul 
producție. Intr-o scri
soare adresată redac
ției ea sesiza faptul că 
este pusă să efectue
ze fel de fel de tre
buri — inclusiv să dic
teze la dactilografe si
tuații făcute de altci
neva, îndosarierea co
respondenței, linierea 
caietului personal al 
șefului de birou și alte 
asemenea lucrări de 
„mare specialitate", 
numai lucrări din do
meniul pentru care în
vățase atîția ani la fa
cultate și se specia
lizase — nu. Ba, pină 
la urmă, a mai fost și 
mutată de la locul de 
muncă unde fusese 
repartizată și pentru 
care avea pregătire și, 
bineînțeles. sancțio
nată. în schimb, des
pre condițiile ei de via
ță nu s-a interesat ni
meni. Eram, de ase
menea. incunoștiin- 
tați că toate acestea 
le spusese diferiților 
reprezentanți ai foru
rilor locale, dar nu 
s-au luat nici un fel 
de măsuri. Scrisoarea 
a fost trimisă la 16 fe
bruarie a.c. Comitetu
lui județean de partid 
Vîlcea. La 17 mai, 
după o mare întârzie
re, încălcîndu-se pre
vederile legale privind 
termenul de soluțio
nare a sesizărilor, am 
primit răspuns de la 
Comitetul municipal 
Rm. Vîlcea al P.C.R., 
din care aflăm că 
„sînt întemeiate cele 
sesizate de petiționară 
în sensul că timp de 
aproape trei luni de 
la angajarea sa în u- 
nitate nu i s-a făcut 
fișa postului și aceasta 
a prestat diferite 
munci care nu cores
pundeau cu pregătirea 
sa de economistă. 
Pentru neexecutarea 
unor sarcini de servi
ciu (cu siguranță că a 
fost vorba despre sar
cini de genul celor la 
care ne-am referit 
mai sus — n.n.), la 
propunerea șefului de 
birou, petiționara a 
fost mutată discipli
nar la alt comparti
ment funcțional și 
sancționată cu dimi

nuarea eu 10 la șută 
din retribuție pe o pe
rioadă de o lună — 
propunere acceptată 
de conducere. Măsura 
luată împotriva ei a 
fost în parte nelegală, 
fapt ce ne-a determi
nat să revenim asu
pra deciziei de mutare 
disciplinară și transfe
rarea tovarășei T.T., 
în interesul muncii, pe 
postul de planificator 
de secție, funcție ce 
se potrivește pregă
tirii sale. Diminuarea 
retribuție! a fost men
ținută. Șeful de bi
rou a fost sancționat 
pentru atitudinea sa 
subiectivistă în pro
punerea măsurilor dis
ciplinare și pentru 
faptul că nu a stabilit 
atribuțiile personalu
lui in subordine. De 
asemenea, sînt juste 
cele sesizate în legă
tură cu locuința și în 
acest sens au fost lua
te măsuri de a i se 
repartiza un aparta
ment în care ș-a și 
mutat".

Apa la Sinaia
într-o scrisoare tri

misă redacției de că
tre un locatar al blo
cului 9 de pe strada 
1 Mai din- Sinaia se 
relata că la robinetele 
din oraș apa curge 
mai puțin după pro
gram și mai des în
tâmplător. Publicăm 
răspunsul Consiliului 
popular județean Pra
hova, care lămureș
te problema. Datorită 
creșterii substanțiale a 
consumului de apă în 
orașul Sinaia, prin pu

Sarcini asemănătoare privind îmbu
nătățirea și extinderea instalațiilor 
de captare a pulberilor și gazelor 
revin conducerilor Combinatului de 
lianți și azbociment din Medgidia, 
Fabricii de ciment Cernavodă, Fabri
cii de cretă Basarabi și Termocen
tralei Ovidiu II, solicitîndu-se in a- 
cest sens și ajutorul organelor tute
lare. In același timp, s-a prevăzut 
îmbunătățirea sistemelor de epurare 
a apelor reziduale de la complexele 
zootehnice, prin dotarea cu mijloace 
tehnice moderne, precum și instrui
rea prin cursuri speciale a celor ce 
răspund de funcționarea lor.

Ținînd seamă că județul Constan
ța, prin poziția sa geografică, este 
situat în partea finală a marelui 
bazin hidrografic european Dunărea, 
care acumulează și transportă can
tități importante de reziduuri din mai 
multe țări, la ședința amintită s-a 
propus o strinsă colaborare in do
meniul protecției mediului ambiant 
Intre toate organele de resort 
ale județelor situate de-a lungul flu
viului. în acest sens, s-a prevăzut 
instituirea unui program de control 
al calității apei și organizarea unui 
sistem informațional intre județele 
respective cu privire la deplasarea 
și combaterea operativă a agenților 
poluanți,

Prevăzîndu-se sarcini concrete, res
ponsabilități precise pe unități și in
stituții, precum și termene de reali
zare, măsurile luate pentru protecția 
mediului înconjurător in această 
parte a țării și rezultatele de pină 
acum constituie garanția că și în vii
tor țărmul Mării Negre, apele care-1 
scaldă, cerul și cimpia Dobrogei vor 
fi curate, îmbietoare, sănătoase.

George MIHĂESCU
corespondentul „Scînteii" 

nerea în funcțiune a 
noi obiective economi
ce și social-culturale, 
sursele de apă existen
te nu dispun de debi
tul necesar pentru a 
satisface toți consuma
torii în mod continuu, 
în această situație s-a 
impus distribuirea apei 
potabile pe bază de 
program, care variază 
în funcție de anotimp, 
întrucît și debitele 
surselor, ce în marea 
majoritate o formează 
izvoarele naturale, va
riază în funcție tot de 
anotimp și de precipi
tațiile căzute în zonele 
respective. Izvoarele 
naturale au, în pe
rioada octombrie-aprl- 
lie, în general, un de
bit mai mic și din 
această cauză progra
mul de distribuire • 
apei potabile în aceas
tă perioadă este mal 
redus. Precizăm că, 
prin construirea con
ductei de transport apă 
potabilă Sinaia-Buș- 
teni-Azuga, s-a îm
bunătățit în bună mă
sură alimentarea cu 
apă a celor trei orașe. 
Totuși capacitatea sta
ției de captare de pe 
rîul Azuga nil poate 
satisface în întregime 
debitul necesar.

Referindu-se la mă
surile preconizate pen
tru viitor în vede
rea îmbunătățirii ali
mentării cu apă a o- 
rașului, scrisoarea de 
răspuns subliniază că 
în planul de In
vestiții sînt prevăzute 
lucrări pentru mărirea 
în continuare a debi
tului de apă potabilă 
captat la stația de pe 
rîul Azuga.

Concis, la obiect
Consiliul popular al județului Mehedinți : Cen- I 

trala termică din zona „Aluniș", municipiul Dro- 
beta Turnu-Severin. a fost recepționată, iar 
defecțiunile constatate de comisia de re
cepție au fost remediate la preluarea acesteia 
de către beneficiar, respectiv I.J.G.C.L. Me
hedinți. Menționăm că, in prezent, centrala ter
mică funcționează normal.

U.J.C.A.P. Caraș-Severin : Din cercetările e- 
fectuate la fața locului și din discuțiile purtate 
cu organele locale de partid și de stat s-a con
statat că cele sesizate sint adevărate ; cu ocazia 
adunării generale a membrilor cooperatori din 
Valea Timișului, numita Maria Peica a fost 
schimbată din funcția de brigadier de cîmp.

Consiliul popular al județului Constanța : De 
la 1 martie a.c., întreprinderea de gospodărie 
comunală Constanța a introdus „Bonul de trans
port", in care se înscriu aceleași date ce se gă
sesc și in foaia de parcurs, ceea ce confirmă 
justețea sesizării. Urmare acesteia, conducerea 
I.G.C. Constanța s-a convins că „bonul de trans
port" este uii document in plus și a renunțat la 
întocmirea lui.

Consiliul popular al județului Bistrița-Năsăud : 
Au fost luate măsuri de reparare a drumului 
județean Teaca—Silivașu de Cimpie. astfel că In 
prezent pe acest traseu autobuzul și alte auto
vehicule circulă în bune condiții.

Neculai ROȘCA

A apărut

„ERA SOCIALISTĂ"
nr. 11/1976

în cadrul rubricii „Programul 
ideologic al partidului, în acțiune" 
sînt grupate articolele : „Spiritul re
voluționar al educației politice, al 
culturii socialiste" ; „Obiective prio
ritare în activitatea politică și cultu- 
ral-educativă" de Virgil Trofin ; 
„Participarea la conducere și creș
terea rolului conștiinței maselor" de 
Andrei Sida ; „Spiritul de partid In 
educația comunistă" de Aculin Ca- 
zacu și Virgiliu Radulian ; „Liberta
tea umană și afirmarea deplină a 
personalității" de Elena Zamfir ; 
„Romanul românesc actual și viața 
socială a epocii" de Francisc Păcu- 
rarîu ; „Teatrul ca mijloc de educa
ție politică" de Alexa Visarion ; 
„Rolul educativ al istoriei" de Gh. I. 
Ioniță ; „Printre «ai săi» în cea mai 
frățeascăi accepțiune" de Simion 
Buia. •

în continuare sînt inserate artico
lele : „Productivitatea muncii, izvor 
al bogăției naționale" de Vasile M. 
Popescu ; „Despre caracterul obiec
tiv al repartiției după muncă" de 
Ana-Maria Lupan ; „Echitate socia
listă in sistemul de retribuire a mun
cii" de Mircea Boja. La rubrica 
„Consultații" este publicat articolul 
„înfăptuirea dezarmării generale, și 
în primul rînd a dezarmării nuclea
re — deziderat vital al întregii ome
niri" de Al. Coroianu. La rubrica 
„Dezbateri" sînt publicate interven
țiile unor participanți la lucrările 
colocviului organizat de Academia 
„Ștefan Gheorghiu" și Institutul „An
tonio Gramsci" din Italia pe tema 
„Ecologie și politică" (II). Revista 
mai conține obișnuitele rubrici : 
„Știință-Învățămînt", „Cărți și sem
nificații" și „Cuvintul cititorilor".
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ÎN CURÎND
Sint pregătite utilajele

pentru recoltarea cerealelor?

Corelarea graficelor
de construcții și montaj

condiționează ritmul lucrurilor, respectarea termenelor
Nu peste multă vreme, Ia început în județele din sudul țării, va în

cepe campania de recoltare a cerealelor păioase. Stringerea în bune 
condiții a recoltei impune ca toate utilajele — combine, prese de ba
lotat, camioane și remorci — să fie reparate din timp. Potrivit ulti
melor date centralizate la Ministerul Agriculturii și Industriei Alimen
tare, repararea combinelor și a celorlalte utilaje care vor fi folosite 
in campania de vară este destul de avansată. în întreprinderile agricole 
de stat și stațiunile pentru mecanizarea agriculturii au mai rămas de 
reparat 2 700 combine C 12, 4 000 combine Cl—C3 și 3 500 de prese 
pentru balotat paie. Din păcate, cele mai mari restanțe la reparații se 
constată in unele stațiuni pentru mecanizarea agriculturii din 
județele Brăila, Buzău, Galați, Mehedinți, Olt, Teleorman, Tulcea, județe 
unde recoltarea cerealelor incepe mai devreme. La ultima ședință 
a comandamentului central s-a indicat Centralei de mecanizare și De
partamentului agriculturii de stat să ia măsuri urgente pentru inten
sificarea ritmului de recondiționare a unor piese de schimb, să orga
nizeze întrajutorarea intre unități, astfel incit reparațiile să se inchtie 
in cel mai scurt timp. Cum se desfășoară aceste lucrări in stațiunile 
pentru mecanizarea agriculturii ? Iată cîteva concluzii ale unui raid- 
anchetă efectuat de corespondenții noștri din județele Mehedinți și Olt.

Pe terenurile nisipoase din partea 
de sud a județului Mehedinți, lanurile 
de orz au început să-și schimbe 
verdele în auriu. E semn că, nu peste 
mult timp. în această zonă va înce
pe recoltatul păioaselor. Iată de ce, 
timp de o zi ne-am oprit în citeva 
stațiuni pentru mecanizarea agricul
turii, pentru a vedea la fața locului 
cum se acționează in scopul pregă
tirii combinelor, a celorlalte utilaje 
care vor lucra în campania de vară.

La S.M.A. Șimian, discutăm cu 
inginerul Valeriu Cean, directorul 
unității. Am fost informați că pe 
primul plan se pune, în aceste zile, 
încheierea grabnică a lucrărilor de 
reparații și revizii la ultimele com
bine și prese de balotat. Se știe 
exact cu ce randament va lucra fie
care combină și presă de balotat in 
parte, în cit timp se va strînge re
colta de cereale în unitățile de pe 
raza consiliului intercooperatist ser
vit de această stațiune. Comisia din 
cadrul unității a făcut recepția lu
crărilor și a constatat că s-a efec
tuat o muncă de calitate. Numai 
că, în ziua cind ne aflam aici, comi
sia din partea trustului județean 
care efectua suprarecepția a găsit și 
unele nereguli. S-a constatat, bună
oară. că la 4 combine „Gloria" etan
șeitatea nu era corespunzătoare. La 
alte 3 combine „Gloria" s-au depis
tat așa-zise „canale" care duc la 
consum exagerat și Ia pierderi 
carburanți, iar la două prese 
balotat paie lucrările de sudură
erau de bună calitate. „Toate aceste 
neajunsuri — ne spunea inginerul 
Nicolae Scăueru din comisia de 
suprarecepție — vor fi înlăturate pe

loc, fără nici un fel de amînare și în 
condiții tehnice corespunzătoare". 
La Șimian, ca și în alte stațiuni de

Raidul nostru 
in unități 

din județele 
Mehedinți șl Olt

un 
de 
de 
nu

mecanizare, după cite ni s-a spus, 
se întîmpină greutăți din lipsa gar
niturilor pentru instalația hidraulică, 
a releelor de la instalația electrică. 
Aceste materiale au fost mereu soli
citate. dar nici la ora actuală ele nu 
se găsesc în baza de aprovizionare 
din Drobeta Turnu-Severin.

Se impune să evidențiem și un alt 
aspect. Din situația centralizată la 
trustul județean pentru mecanizarea 
agriculturii rezultă că la combinele 
C 12 reparațiile și reviziile s-au 
efectuat în procent de numai 85 la 
sută, la combinele C 3 — 84 la sută, 
iar la presele de balotat — 83 la sută. 
Există diferențe mari în ce privește 
stadiul lucrărilor irjtre diferite uni
tăți. în timp ce stațiunile pentru 
mecanizarea agriculturii _Gruia, Obîr- 
șia de ~‘ 
tele au 
rații și 
mașini, 
rămase 
S.M.Ă. 
le C 3 
fost efectuate în procent

Cîmp, Gogoșu, Recea și al- 
încheiat lucrările de repa- 
revizii la întregul parc de 
în altele aceste lucrări sint 

în urmă. Bunăoară, la 
Stîngăceaua, la combine- 
reparațiile și reviziile

mai 60 la sută, iar la S.M.A. Pruni- 
șor și Strehaia doar 60—62 la sută 
din presele de balotat sint pregătite. 
Timpul scurt care a mai rămas pînă 
la declanșarea campaniei de recol
tare impune ca și in aceste unități 
să se grăbească lucrările de pregă
tire a întregului parc de mașini care 
va fi folosit, să se urmărească, în
deosebi. calitatea lucrărilor de re
parații și revizii. Pentru că de aceas
ta va depinde in mod hotărîtor 
stringerea în cel mai scurt timp 
a cerealelor. (Virgiliu Tătaru).

în cooperativele agricole din jude
țul Olt se cultivă 92 687 hectare cu 
cereale păioase, din care 84 000 hec
tare cu grîu. Pentru stringerea re
coltei de pe aceste suprafețe, în ju
deț există suficiente mijloace meca
nice. Totul este ca ele să fie pregă
tite din vreme, astfel îneît, în mo
mentul declanșării secerișului, să 
funcționeze ireproșabil. De altfel, în 
multe locuri pregătirile pentru seceriș 
s-au și încheiat. Este cazul stațiu
nilor pentru mecanizarea agriculturii 
Aluniș, Caracal, Vlaici, Drăgănești, 
Vlădeni, Stoienești ș.a.. care au ter
minat repararea combinelor și pre
selor de balotat paie. în planul de 
măsuri stabilit de organele agricole 
județene pentru campania de vară 
s-a prevăzut ca pînă la 1 iunie să se 
încheie repararea mașinilor agricole 
în toate stațiunile pentru mecani
zarea agriculturii. Or. din datele cen
tralizate la trustul județean S.M.A. 
rezultă că din cele 484 combine „Glo
ria" au fost reparate 414, iar din cele 
490 de prese au fost reparate 396. 
Este, desigur, bine că se manifestă 
o exigență sporită la recepția combi
nelor reparate. Dar tot atit de impor
tant este să se intensifice ritmul lu
crărilor de reparații, în special la 
S.M.A. Strejești. Vișina. Corabia, 
Curtișoara etc. De altfel, ieri, din in
dicația biroului comitetului județean 
de partid, s-a făcut o amplă analiză 
a stadiului reparațiilor și au fost lua
te măsuri pentru impulsionarea lu
crărilor. S-a scos in evidență și fap
tul că unele combine nu au putut fi 
revizuite, deoarece lipsesc piese de 
schimb. Ca atare, mecanizatorii din 
județul Olt fac apel la uzinele fur
nizoare pentru aprovizionarea cu o 
serie de piese de schimb pentru com
bina C 12 — axe primare, secundare 
și auxiliare, roți dințate, discuri de 
ambreiaj, axe cu pinioane ș.a. (Emi- 
lian Rouă).

O nouâ instalație de foraj fabricată 
la întreprinderea „1 Mai" din Ploiești 
este pregătită pentru a fi livrată be

neficiarului

VRANCEA

Suplimentar — 
importante cantități 

de produse
în unitățile industriale din jude

țul Vrancea, creșterea productivității 
muncii in primele cinci luni ale a- 
cestui an cu 2,3 la sută față de ni
velul planificat s-a concretizat în 
realizarea suplimentară a unei pro
ducții globale industriale de peste 54 
milioane lei. Acest succes a însem
nat realizarea și chiar depășirea an
gajamentului anual pe județ, asumat 
în întrecerea socialistă. Și la pro- 
ducția-marfă au fost obținute impor
tante depășiri ale planului, livrîn- 
du-se în plus economiei naționale 
produse de mecanică fină, confec
ții, materiale de construcții, produ
se chimice, bunuri alimentare ș.a. 
în valoare de peste 53 milioane lei. 
în totalul producției realizate, o pon
dere însemnată o dețin produsele noi, 
introduse în fabricație în această 
perioadă, precum și cele moderniza
te. cu caracteristici calitative superi
oare față de cele obținute in anul 
trecut. (Dan Drăgulescu).

întreprinderea de matrițe și pie
se din fontă pentru industria chi
mică din municipiul Odorheiu Secu
iesc reprezintă una dintre cele mai 
importante lucrări de investiții din 
județul Harghita. Nu întîmplător 
deci, materializarea acestui obiectiv 
— unicat pe aceste meleaguri — se 
bucură de atenția permanentă a co
mitetului județean de partid, a or
ganelor locale de partid și de stat, 
care, în baza cunoașterii realităților, 
acționează pe multiple planuri pen
tru a asigura realizarea la termenul 
planificat a lucrărilor.

Măsurile luate în acest scop s-au 
dovedit cu atît mai necesare cu cit, 
la adoptarea unor noi soluții 
structive. proiectantul 
București 
timul cuvînt, iar lucrările 
strucții-montaj au demarat cu intir- 
ziere.

în ciuda neajunsurilor semnalate, 
ca urmare a colaborării dintre be
neficiar și constructor, noua con
strucție prinde viață. O vizită re
centă pe șantier, precum și discuția 
purtată cu inginerul Szekely Botond, 
șeful lotului din cadrul șantierului 
Harghita al T.C.I. Brașov, sînt edi
ficatoare în acest sens. Referitor la 
stadiul lucrărilor de construcții- 
montaj se poate spune că structura 
de rezistență a halei noii întreprin
deri a fost realizată în proporție de 
peste 80 la sută. în curs de execu
ție se află fundațiile pentru utilaje 
și a început montarea podurilor ru
lante ; suprafețe mari sînt pregătite 
pentru izolat, iar la nivelul cotei 
zero vor fi definitivate in scurt timp 
pardoselile, creindu-se fronturi su
ficiente pentru montarea utilajelor. 
La forjă a început turnarea cheso- 
nului în care vor fi amplasate utila
jele de mare forță. Depozitul de 
oxigen este'realizat aproape integral, 
în sala de compresoare și conexi
uni se lucrează la instalațiile inte
rioare, așteptate fiind compresoarele 
în vederea montajului. De asemenea, 
la gospodăria de apă, cu toate că 
abia în aceste zile au sosit documen
tațiile, se lucrează la fundația re
zervoarelor. Sint avansate și lucră
rile exterioare, de terasament.

con- 
I.P.U.P. 

nu și-a spus încă ul- 
de con*

la locul lor de muncă fruntași în întrecerea socialistain aceste imaginiColectivul Întreprinderii „Electroaparataj" din Capitală obține 
(de la stingă la dreapta) : muncitoarea Elena Cună. muncitorul

rezultate de prestigiu in producție. Prezentăm _ . .. ... .........
specialist Alexandru Ruse, controlorul tehnic Constanța Trandafir, șeful de echipă Gheorghe Mihoc, inginera Sanda Neacsu 

și inginerul proiectant Gheorghe Rațiu Foto : S. Cristian

punere in funcțiune
Am insistat mai pe larg asupra 

acestor realizări pentru o mai bună 
înțelegere a marilor eforturi depuse 
de constructori, care, prin buna or
ganizare a muncii, lucrul în două 
Schimburi și folosirea la capacitatea 
maximă a utilajelor, au reușit să re
cupereze în bună măsură întîrzierile 
înregistrate. Se putea realiza mai 
mult ? Evident da.

Străbătînd vastul șantier, alături 
de aspectele pozitive semnalate își 
mențin existența și unele greutăți 
cu care atît constructorul,1 cît și be
neficiarul sînt confruntați și nu in-

Pe șantierul unei 
noi întreprinderi 

din Odorheiu
Secuiesc

totdeauna sînt în măsură să le și 
înlăture. Un prim neajuns continuă 
să-l constituie fluctuațiile înregistra
te în aprovizionarea șantierului cu 
materiale de construcții și prefabri
cate. De mai bine de 10 zile, unele 
utilaje grele nu pot fi folosite la 
capacitatea dorită. Motivul ? Neli- 
vrarea la termenele prevăzute in 
contracte a unui număr de 154 che- 
soane luminatoare, restanțe de care 
se fac vinovate întreprinderile de 
prefabricate din Brașov, Bircea și 
Călărași. Pe șantier se mai constată 
nevoia acută a unor autobasculante 
în 'vederea impulsionării lucrărilor 
de terasament. Stația de utilaje de 
transport din Brașov, aparținînd tot 
de T.C.I. Brașov (cu toate că șeful 
lotului caută să ne convingă de con
trariu), nu asigură suficiente auto
basculante, iar parcul existent este 
folosit intr-un procent de sub 50 la 
sută, eternul laitmotiv fiind și pe 
acest șantier lipsa pieselor de

schimb. Apelînd la soluții salvatoare, 
factorii de răspundere caută să su
plinească absența de pe șantier a 
autobasculantelor necesare apelînd 
la parcul I.T.A. din municipiu.

Este de la sine înțeles că aceste 
neajunsuri pot fi și trebuie îhlătu- 
rate. Lucrările de terasamente se 
cer executate acum, vara, cind exis
tă cele mai bune condiții de muncă.

Beneficiarul, în persoana tovarășu
lui director Ștefan Fabian, este de 
părere că a reușit să asigure un vo
lum important de utilaje, făcînd și în 
momentul de față demersurile ne
cesare in vederea contractării inte
grale a utilajelor. Dar nici această 
activitate nu este, din păcate, ferită 
de greutăți, centrala de resort din 
București și Ministerul Industriei 
Chimice neasigurînd în totalitate re
partiții de utilaje. Pe de altă parte, 
unii furnizori nu înțeleg necesitatea 
livrării utilajelor conform graficelor 
stabilite, căutînd să fixeze — în con
tracte deja încheiate — termene 
necorespunzătoare, de regulă finele 
anului, preferință motivată prin for
mula : „De ce atîta grabă, pînă la 
punerea în funcțiune a obiectivului 
mai aveți timp berechet !“. Astfel în
țeleg să procedeze întreprinderile 
„Independența" Sibiu, „Electroputere" 
Craiova și altele.

Pornind de la realitatea că, prin 
corelarea graficelor de construcții și 
montaj, acest obiectiv important nu 
numai că poate fi realizat la ter
menul planificat, dar ar putea fi chiar / 
pus în funcțiune înainte de termen, 
e de dorit ca toți factorii de răspun
dere să acționeze mai hotărît. Minis
terul Industriei Chimice și întreprin
derile furnizoare de utilaje au dato
ria să urgenteze livrarea utilajelor 
contractate, iar centrala de resort din 
București să asigure repartiții pen
tru utilajele care n-au fost încă con
tractate pină la această dată.

I. D. KISS
corespondentul „Scînteli'

CONTRASTE
Măsoară de șapte ori și taie o dată...

se afle rezolvarea practică, con
cretă a problemelor care condițio
nează realizarea ritmică a lucrărilor, 
folosirea intensivă a utilajelor de 
construcții, livrarea la timp a utila
jelor tehnologice. respectarea ter
menelor de punere in funcțiune a 

. noilor obiective și capacități de 
producție. în toate aceste domenii, 
unitățile economice trebuie să se 
bucure de sprijin direct, operativ și 
eficient in soluționarea problemelor 
care depășesc puterea lor, găsindu- 
se rezolvări practice pentru toate as
pectele de care depinde bunul mers 
al activității economice.

O importanță deosebită au, în 
contextul acestor sarcini, eficacitatea 
controlului și — strîns legată de 
aceasta — buna organizare a activi
tății de îndrumare și control, 
bună dreptate, la consfătuire 
subliniat necesitatea întocmirii 
nui program unitar de control, 
să cuprindă toate sectoarele, de 
tură să prevină paralelismele, 
prapunerile, să raționalizeze numă
rul și durata deplasărilor, să asigu
ra valorificarea mai bună a timpu
lui de lucru atit al organelor de în
drumare și control, cit și al facto
rilor de conducere din întreprinderi, 
de pe șantiere ș.a. Esențial este, tot
odată, ca în controale să se trimi
tă oameni calificați, compețenți. in 
stare să soluționeze efectiv proble
mele. Nu se mai pot admite acele 
cazuri cind în cadrul controalelor 
unii factori fac promisiuni, întoc
mesc planuri și „minute", dau asigu
rări, dar nu rezolvă în fond proble
mele, nu îndreaptă lucrurile, urmînd 
să se facă apoi alte programe de 
măsuri. Pentru lichidarea unor ast
fel de practici, la consfătuire s-a 
subliniat cu pregnanță obligativi
tatea întocmirii procesului-verbal de 
control, în care să se precizeze sar
cinile și măsurile stabilite, in cit timp 
urmează să se realizeze, ce obliga
ții își iau organul de control și 
unitatea pentru soluționarea proble
melor. Orice control se exercită in 
numele unor înalte exigențe ale 
partidului, ale societății — și, toc
mai de aceea, șeful echipei de 
control, al colectivului ce se depla
sează pe teren, la fața locului, tre
buie să răspundă personal de urmă
rirea îndeplinirii planurilor de mă
suri, de soluționarea problemelor. 
„Organul de control — sublinia se
cretarul general al partidului la con
sfătuire — să raporteze ministru
lui, Consiliului de Miniștri, Comi
tetului Politic Executiv ce a rezol
vat sau cum va soluționa proble
mele respective". Este evident că, 
în aceste condiții, controlul va 
eficient, se va încheia cu 
tor concret, va avea efecte 
în îmbunătățirea activității 
treprinderi și de pe șantiere.

în ansamblul acestor exigențe 
formulate la consfătuire trebuie să 
se înscrie *i controlul financiar.

nesocoti- 
depășirea 
financiar 

semnarea

Sensul binecunoscu
tei zicale l-au înțe
les și-l urmează mulți 
lucrători 
care, 
dania 
nirea 
ni lor 
plan, 
rios preocupați de re
ducerea consumurilor 
specifice de materii 
prime și materiale. La 
întreprinderea „Liber
tatea". bunăoară, de 
mare atenție se bucură 
foloșirea planurilor de 
croire combinată, care 
presupune nu numai 
măiestrie în utilizarea 
lor. ci și spirit de ini
țiativă. Efectele ? Eco-

din Arad, 
odată cu stra- 
pantru indepli- 
ritmică a sarci- 
cantitative de 

se dovedesc se-

nomisirea în cinci luni 
a peste 1 000 kg cau
ciuc microporos și a 
mai mult de 500 metri 
pătrați de piele box, 
din cane s-au confec
ționat circă 50 000 pe- ftbre 
rechi sandale și peste 
3 000 perechi tălpi. La 
întreprinderea de cea
suri „Victoria" — po
trivit specificului de 
fabricație — metalul 
este drămuit, fără exa
gerare, cu miligramul. 
Și prin realizarea unui 
nou mecanism de ceas, 
mai ușor cu aproape 
30 la sută decît vechi
le tipuri, s-a obținut o 
economie de metal e- 
chivalentă cu necesa-

pentru fabricarea 
ceasuri, 

între-

rul
a circa 60 000 
în sfirșit, la 
prinderea textilă, din 
economiile

, rie. primă
de mate-
— fire și 

realizate pe 
baza reducerii consu
murilor specifice, s-au 
produs, în perioada 
amintită, circa 30 000 
metri pătrați țesături 
finite, de calitate și 
bine apreciate de be
neficiari. Și exemplele 
sînt mai numeroase, 
atestînd afirmarea tot 
mai puternică a spiri
tului gospodăresc al 
oamenilor în utilizarea 
resurselor materiale.

0 decizie pentru respectarea deciziilor?

Pe 
s-a 
u- 

care 
na- 
su-

fi 
un a.iu- 
pozitive 
din in-

Fiindcă ce control financiar este a- 
cela care, uneori, justifică 
rea prevederilor legale, 
cheltuielilor ? Controlul 
are datoria de a preveni
ilegală a unui act. plata oricărei su
me fără justificare legală. Din acest 
punct de ............................ .. "
toritatea 
mentelor 
contabile 
centrale, 
ca nici un factor de conducere, de 
execuție să nu încalce legea. Ele au 
datoria să folosească cu prompti
tudine și cu întreaga fermitate ne
cesară toate pirghiile de care dispun 
spre a asigura respectarea strictă a 
legislației economice, indeplinindu-și 
totodată funcția preventivă împotri
va oricăror abateri.

Fie că este - vorba de controlul ac
tivității productive, de îndeplinire a 
planului in întreprinderi și pe șan
tiere, sau de controlul financiar, a- 
cesta trebuie să fie un instrument 
viu, activ, de rezolvare promptă, e- 
ficientă a problemelor, ceea ce im
plică o înaltă responsabilitate poli
tică și profesională. El nu se poate 
rezuma doar la verificarea și con
statarea unei situații, ci trebuie să 
exercite o funcție socială de perfec
ționare. Tocmai de aceea — așa cum 
s-a arătat la consfătuire — trebuie 
să se lichideze complet formalis
mul în executarea controlului, să se 
înțeleagă cu toată claritatea că con
trol înseamnă îndrumare, înseamnă 
stabilirea măsurilor de îmbunătățire 
a muncii în raport cu acuitatea pro
blemelor constatate.

Este, desigur, de datoria organelor 
și organizațiilor de partid, a ministe
relor și celorlalte instituții centrale 
să acționeze cu hotărire pentru per
fecționarea — în lumina indicațiilor 
date de secretarul general al parti
dului — a întregii activități de con
trol și îndrumare desfășurate la 
fața locului, in întreprinderi, pe 
șantiere. Nici un moment nu tre
buie să se piardă din vedere că 
interesele celor care controlea
ză și ale celor controlați se în- 
tîlnesc intr-un punct comun : hotă- 
rirea de a perfecționa activitatea 
economică, de a asigura toate condi
țiile pentru îndeplinirea exemplară 
a sarcinilor de plan. Decurge de aici 
obligația receptivității la control, ca
pacitatea de a-i prelua și fructifica 
fără intirziere concluziile. Chezășia 
eficacității întregii activități de în
drumare și control constă in mobi
lizarea de către organele și orga
nizațiile de partid, intr-un unic și 
viguros șuvoi, a tortelor și energiei 
comuniștilor, ale colectivelor de oa
meni ai muncii pentru traducerea 
operativă in viață a măsurilor sta
bilite. manifestîndu-se permanent, 
așa cum li s-a cerut, ca o torță 
politică dinamică, in lupta pentru în
deplinirea exemplară a planului, 
pentru ridicarea la un nivel supe
rior a întregii activități economice.

vedere trebuie întărite au- 
și răspunderea 
și organismelor 
și de control

ministere și județe, pentru

eomparti- 
financiar- 

din unități.

Sporirea randamentului muncii
prin punerea in valoare

a rezervelor interne
De mai mult timp, minerii de la 

Petrila se numără printre colectivele 
muncitorești din Valea Jiului cunos
cute prin perseverență in muncă, 
printr-un înalt simț al responsabili
tății față de onorarea sarcinilor de 
plan și a angajamentelor luate în în
trecere. Contrar tradiției însă, colec
tivul acestei exploatări miniere, care 
numai în anul trecut a dat o produc
ție suplimentară de peste 55 000 tone 
cărbune, a avut un start mai puțin 
reușit în acest an. Mai ales în ce 
privește productivitatea muncii, indi
cativ la care prevederile planului pe 
luna ianuarie nu au fost realizate in 
abataje și, bineînțeles, nici pe an
samblul minei.

Acest demaraj 
constituit — după 
varășul Gheorghe 
comitetului de partid al exploatării — 
obiectul unei analize minuțioase, 
efectuată în comun de organizația de 
partid și conducerea minei. Luindu-se 
în dezbatere faptul esențial că, in 
ianuarie, efectivele de muncă ale mi
nei nu au fost folosite judicios — si
tuație influențată în parte și de ca
priciile vremii, care au obligat colec
tivul să efectueze suplimentar unele 
lucrări auxiliare — s-a ajuns la sta
bilirea unor măsuri realiste ce și-au 
demonstrat eficacitatea de îndată ce 
au început să fie aplicate. Pe primul 
plan al acțiunii de redresare s-au si
tuat preocupările pentru ridicarea 
liniei frontului de lucru la nivelul 
cerințelor planului de producție și 
asigurarea numărului 
de posturi prestate 
ductive in abataje 
pregătiri, printr-o 
cioasă a torței de

„Prin măsurile 
de la începutul lunii 
care se înfăptuiesc in 
ne spunea tovarășul Ion Mirlogeanu, 
inginerul-șef al minei — am reușit să 
creștem linia de front cu aproape 
10 la sută față de nivelul lunii 
nuarie. Prioritate am dat — cum 
firesc — acelor sectoare care au 
timpinat cele mai mari greutăți 
această direcție, cum a 
sectorului II al 
de lucru s-a 
amintită cu 47 
mare ajutor in

impuse de sporirea productivității 
muncii — indicator ia care am rămas 
datori în prima lună a anului — ne-a 
fost ampla analiză, întreprinsă la ni
velul minei, asupra modului de re
partizare și utilizare a lucrătorilor. 
Practic, aceasta a determinat o reașe
zare a forței noastre de muncă ... 
funcție directă de necesarul din fie
care sector, cu tendința evidentă, de 
care ținem cont și pe mai departe, 
de a mări ponderea efectivelor direct

in

nesatisfăcător a 
cum ne relata to- 
Pavel, secretarul

corespunzător 
Ia lucrările pro- 
șj Ia lucrările de 
repartizare judi- 
muncă existente, 
întreprinse încă 

februarie și 
continuare —

ia- 
era 
îri- 
in 

fost cazul 
minei, unde frontul 

extins in perioada 
metri liniari. De un 

crearea condițiilor

Din experiența 
minerilor 

de la Petrila
productive. Ca urmare, comparativ cu 
luna ianuarie, numărul posturilor 
prestate zilnic in abataje a crescut 
in prezent, în medie, cu 50 și sînt 
perspective certe ca această crește
re să fie și mai mare".

Evident, acestea sint direcțiile prin
cipale pe care au acționat organiza
ția de partid și comitetul oamenilor 
muncii pentru recuperarea rămineri- 
lor in urmă la productivitatea muncii 
și asigurarea unei corelații normale 
între principalii indicatori ai planului 
de producție. Acțiunea însă a cu
prins și o seamă de alte măsuri care 
favorizează atingerea țelului propus, 
între acestea, amintim îmbunătățiri
le organizatorice aduse muncii des
fășurate pentru închiderea ciclurilor 
la unele lucrări productive, efectuarea 
reparațiilor și reviziilor la utilaje și 
instalații, de regulă, in cursul zile
lor normale de lucru.

Fermitatea și perseverenta cu care 
se infâptuiește programul stabilit sînt 
ilustrate de însăși evoluția indicato
rului de rodnicie a muncii. în luna 
februarie. productivitatea muncii 
realizată în abataje a fost mai mare 
decit nivelul planificat cu 207 kg căr
bune pe post, iar pe ansamblul minei 
cu 54 kg cărbune pe angajat : in luna 
aprilie, cu toate că sarcina planificată 
a crescut, depășirile au reprezentat 
in abataje 82 kg cărbune pe post și 24 
kg cărbune pe angajat la nivelul mi
nei. Asemenea rezultate pozitive in

domeniul randamentului muncii s-au 
obținut și în luna mai. Este vorba de 
un reviriment marcant, care dă ga
ranția că primul semestru al anului 
va fi încheiat eu îndeplinirea întoc
mai și a indicatorului de productivi
tate planificat. De altfel, este locul să 
amintim că, de la începutul anului și 
pină in prezent, colectivul de la mina 
Petrila a realizat peste 10 000 I 
cărbune, din cele 15 000 tone, cît ] 
vede angajamentul pe acest an.

Și nu putem încheia fără a 
aminti că, în acest efort general, 
lectivul își pune mare 
mineri încercați, 
riență. 
zile lui
Stan. Alexandru Lazov. Constantin 
Alecsa, în ingineri și tehnicieni de 
talia lui Grigore Grăjdan, care și-au 
cîștigat de acum un bun renume pe 
tărimul sporirii rodniciei muncii în 
adincuri.

S. IONESCU
corespondentul „Scînteli"

în fiecare secție, la 
toate locurile de mun
că din cadrul între
prinderii de utilaj pe
trolier din Tirgoviște 
există importante re
surse de economisire a 
energiei. Ele sînt, ce-i 
drept, pregnant evi
dențiate în planuri de 
măsuri concrete, cu 
termene și responsabi
lități riguros stabilite. 
Și, totuși, bilanțul pri
melor cinci luni dez
văluie că, la nivelul 
întreprinderii, consu
mul a fost depășit cu 
sute de mii de kilo- 
tvați-oră de energie e- 
lectrică. Nimic de zis, 
măsurile stabilite sint 
bune, dar practic nu

se acționează cu sufi
cientă fermitate pentru 
aplicarea lor. Astfel, 
se vorbește de mai 
multă vreme despre 
introducerea limita- 
toarelor Ia mersul „în 
gol". Totuși, pînă în 
prezent au fost mon
tate numai 50 aseme
nea dispozitive, deși 
necesarul este de 400. 
De asemenea, rezol- ’ 
varea problemei dotă
rii cu aparate de mă
sură și control, a au
tomatizării urmăririi 
unor parametri de 
funcționare in cadrul 
instalațiilor mari se 
află încă sub semnul 
incertitudinii. Pe de

altă parte, sint dese 
cazurile cind oamenii 
părăsesc locurile de 
muncă pentru diverse 
lucrări auxiliare, fără 
a opri mașinile. Exis
tă suficiente căi și 
mijloace la îndemina 
conducerii întreprin
derii, a celorlalți fac
tori de răspundere 
pentru a se pune sta
vilă consumului inutil 
de energie electrică. 
Dar, înainte de toate, 
important este ca mă
surile stabilite 
găsească mai 
și în întregime 
tate practică. E 
de o decizie
respectarea deciziilor 1

să-șl 
repede 
finali- 
nevoie 
pentru

Radiografie promițătoare

tone 
pre-

cu
cum sînt cei

Andrei Radu,

mai 
co

in 
expe- 
lorigă-

nădejde
multă

din
Constantin

Se poate 
aplicarea a 
studii de 
științifică 
ției. de creștere a efi
cientei economice, a 
devenit o obișnuință, 
o „a doua natură" 
pentru colectivul în
treprinderii de prelu
crare a lemnului din 
Tîrgu-Mureș. Bună
oară. tipul de mobilă 
cu pondere in fabrica
ție — garnitura „Mi
raj" — a constituit o- 
biectul unei detaliate 
radiografieri a prețu
lui de cost. S-a urmă
rit, in amănunțime, 
pentru fiecare piesă

aprecia că 
noi și noi 
organizare 

a produc-

componentă și func
țiune a acesteia, eva
luarea costului ma
terialelor 
rei, analiza 
valorii.
unor repere 
reproiectarea 
tivă a celor 
mensionate, 
tățirea unor 
gii de fabricație, ridi
carea calității produ
sului. în final, s-a fă
cut un scurt „bilanț" 
contabil. Ce a reieșit ? 
Prin aplicarea conclu
ziilor studiului, chel
tuielile de producție 
pentru realizarea gar-

costului
și manope- 

critică a 
eliminarea 

inutile, 
construc- 
supradi- 
îmbună- 
tehnolo-

nituril „Miraj" vor fi 
cu circa 2,3 milioane 
lei mai reduse ; con
comitent s-a obținut 
o creștere a producti
vității muncii, in me
die, cu 68 la sută, fruc- 
tifieîndu-se astfel im
portante rezerve de 
sporire a producției. 
Metoda de radiografie
re a costurilor — do- 
vedindu-se promiță
toare — va fi extinsă 
și la alte produse, 
pentru a stabili fiecă
ruia „terapia" necesa
ră și „cura" pentru re
ducerea cheltuielilor 
de fabricație.

Seriozitate, concentrare, pricepere — atribute esențiale ale țesătoarelor cu „miini de aur" de la întreprinderea textila 
„Moldova" din Botoșani
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INTEEECIUAIIIl Șl INTELECTUALITATEA 
h SOCIETATEA NOASTRĂ

Manifestări în pregătirea Congresului 
educației politice și culturii socialiste

Apropiatul Congres al educației po
litice și culturii socialiste va consti
tui, desigur, un adevărat examen al 
conștiințelor Înaintate, mai precis, 
va aprecia progresele și va indica li
mitele de depășit în evoluția vieții 
morale și spirituale a națiunii. In 
acest sens, unele concepte și no
țiuni vor fi consolidate, după o prea
labilă verificare critică. Una din 
aceste noțiuni de bază este aceea de 
intelectual sau de intelectualitate, 
categorie socială care și-a modificat 
profund existența și esența în ulti
mele decenii. Ce a însemnat intelec
tualul în trecut ? Ce înseamnă el, 
astăzi, în socialism ?

Pentru a măsura considerabila 
distanță care ne desparte de concep
țiile Învechite despre intelectuali și 
intelectualitate — înainte de a trece 
la o examinare a stării lor concrete 
— se poate începe prin a citi defi
nițiile date acestor noțiuni în dic
ționare de Indiscutabil prestigiu, ele 
însele elaborate de intelectuali, ac
ceptați cel puțin ca „funcționari ai 
complexului suprastructurilor1* și sin- 
tetizînd mentalitatea unei societăți 
și a unei epoci. Astfel, binecunoscu
tul „Larousse" făcea, în anii ’30, ur
mătoarea caracterizare : „Persoană 
care dovedește o aplecare predomi
nantă pentru lucrurile spiritului". 
Același „dicționar enciclopedic pen
tru toți" își lărgea, în anii ’60, un
ghiul de vedere, arătînd că intelec
tualul ar fi „persoana care se ocupă, 
de plăcere sau prin profesiune, de 
lucruri ale spiritului". La rîndul său, 
„Dicționarul enciclopedic ilustrat 
■«Cartea Românească»", din 1931, 
aproape că supralicita definițiile a- 
mintite : „Persoană care și-a culti
vat mintea și se servește numai de 
inteligență spre a judeca lucrurile".

Față de asemenea poziții superfi
ciale, diletante, „spiritualiste", gin- 
direa și practica marxistă au resta
bilit adevărul, punînd înainte de 
orice accentul pe „munca intelec
tuală" și pe locul și funcția intelec
tualității în societate. Totodată, așa 
cum propunea Antonio Gramsci, în 
studiul intitulat tocmai Intelectualii 
și organizarea culturii, s-a observat 
că raportul dintre efortul de elabo
rare intelectual-cerebrală și efortul 
neuro-mușchiular e variabil, dar 
niciodată de totală despărțire : „Da
că se poate vorbi de intelectuali, nu 
se poate vorbi de non-intelectuali, 
pentru că non-intelectuali nu există 
(...) Nu există activitate umană din 
care să se poată excSkle orice in
tervenție intelectuală, nu se poate 
separa homo faber de homo sapiens. 
Fiecare om, dincolo de meseria sa, 
desfășoară o oarecare activitate in
telectuală, este, adică, un «filozof», 
un artist, un om de gust, împărtă
șește o concepție despre lume, are 
o conștientă linie de conduită mo
rală, deci contribuie la susținerea 
sau la modificarea unei concepții 
despre lume, adică suscită noi mo
duri de gîndire (...). Toți oamenii 
sint intelectuali, s-ar putea zice ; nu 
toți oamenii însă au în societate și 
funcția de intelectuali".

Deosebit de important, în viziunea

materialismului istoric asupra oame
nilor cu o precisă funcție intelectua
lă in societate, este faptul că gindi- 
rea, activitatea intelectual-cerebrală, 
nu trebuie nicicînd — pentru a de
veni socialmente eficientă — să fie 
rece, mecanică, detașată : „Greșeala 
intelectualului constă în a crede că 
se poate ști fără a se înțelege și 
fără a fi pasionat (nu numai de 
știința însăși, ci de obiectul științei), 
adică în a se crede că intelectualul 
poate fi ca atare (iar nu un pedant 
pur) doar dacă se deosebește și se 
desprinde de poporul-națiune, adică 
fără a simți pasiunile elementare 
ale poporului, ințelegîndu-le și prin 
urmare explicindu-le și justificîn- 
du-le într-o situație istorică deter
minată și legîndu-le dialectic de le
gile istoriei, de o superioară concep
ție despre lume, științific și coerent 
elaborată — «știința» ; nu se face 
politică-istorie fără această pasiune, 
adică fără această legătură senti-

însemnări de Florian POTRA

mentală între intelectuali și poporul- 
națiune".

Societatea noastră actuală confir
mă din plin astfel de propoziții și, 
ceea ce e mai important, le traduce 
în practică, le dă o autentică vibra
ție umană.

Fie că ne referim la intelectualii 
„organici", crescuți și formați de 
clasa muncitoare și de partidul ei. 
comunist, fie la intelectualii pre- 
existenți revoluției populare, care au 
răspuns prompt noilor comandamen
te — „statutul" intelectualului in 
socialism a înregistrat modificări 
substanțiale, odată cu însăși struc
tura societății și cu relațiile de pro» 
ducție și cele inter-umane. Se spu
ne, îndeobște, că ansamblul funcției 
intelectuale în diferitele țări ale lu
mii se poate măsura obiectiv , prin 
numărul de școli specializate și prin 
eșalonarea acestora. Cu cit e mai în
tinsă suprafața școlarizării și cu cit 
mai numeroase sint treptele „verti
cale" ale învățământului, cu atit e 
mai complexă lumea culturală, civi
lizația unui stat. Este tocmai una 
din realizările fundamentale ale 
partidului și statului român socia
list. Firește, fără a se despărți can
titatea de calitate : celei mai fine 
specializări tehnico-culturale îi co
respund cea mai mare extindere 
cu putință a instrucțiunii elemen
tare, precum și sporirea continuă a 
treptelor intermediare ale procesu
lui de învățămint. Aspect cu țotul 
remarcabil, spre deosebire de țări 
avansate ale lumii capitaliste — so
cietatea noastră asigură o atare com
plexitate și densitate a școlarizării 
la toate nivelurile, evitînd complet 
șomajul intelectual, atît de frecvent 
aiurea.

finind seama de această largă 
bază de calificare și selecție, se cu
vine să acordăm atenție schimbări
lor survenite în raportul dintre inte

tv
PROGRAMUL I

9,00 Teleșcoală.
10,00 La cabinetul de științe sociale. Re- 

pprtaj TV.
10,20 Sondorii. Emisiune de cîntece și 

versuri inspirate din viața și ac
tivitatea muncitorilor petroliști.

10,40 Matineu pentru copii : ,,100e/«
Hanna și Barbera*4 — desene ani
mate.

11,55 Telex.
12,00 închiderea programului.
16,00 Teleșcoală.
16.30 Curs de limba franceză (nivel 

mediu).
17,00 Telex.
17,05 Arte vizuale : Afișul aoclal-politîc.
17.30 Lecții TV pentru lucrătorii din a- 

gricultură.
18,00 Muzică populară românească.
18,10 Teleglob : Tunisia de la nord la 

sud.
18.30 Publicitate.

18.35 Către toți copiii — prietenii noștri. 
Emisiune realizată la Casa pionie
rilor, sectorul 2, cu ocazia zilei de 
1 Iunie.

18,50 De ziua noastră. Spectacol realizat 
de copii pentru copii, cu ocazia 
Zilei internaționale a copilului.

.19,20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20,00 România de azi, România de mîine. 

Cartea apelor.
20.35 ,,Copiii soarelui44 — muzică ușoară.
20.45 Luna dramaturgiei originale româ

nești. Teatru TV. Ciclul „Oameni 
ai zilelor noastre44 — „Och’iul al
bastru44 de Paul Everac (partea a 
II-a).

22,10 24 de ore.

PROGRAMUL II

20,00 Film serial : „Slavă și fală44 — pro
ducție a studiourilor de televiziune 
poloneze. (Episodul II).

21,25 Telex.
21.30 Tezaur de cîntec românesc.
21.45 Spectacolul lumii (XVII) : Rijeka 

— fereastra Adriaticii.
22,10 Baladă pentru acest pămînt : Dro- 

beta Turnu-Severin (III).

lectualii „tradiționali" și intelectua
lii „tehnicieni". In mediul sătesc s-a 
consolidat, prin multiplicare și diver
sificare, figura dascălului, cu gradații 
de la învățător la profesorul de li
ceu. Au apărut apoi, aproape cu to
tul necunoscuți in trecut, inginerul 
apronom, medicul, zootehnicianul, 
bibliotecarul, activistul cultural. A- 
ceste categorii de intelectuali — 
direct sau mediat productivi — joa
că un rol însemnat în viața satului 
contemporan, atit prin însăși profe
siunea lor, cit și ca factori de in
fluențare și formare culturală per
manentă a grupurilor sociale de care 
se simt legați.

La oraș, odată cu nuanțarea cea 
mai amănunțită, se modernizează și 
se perfecționează munca intelectua
lilor cu pregătire tehnică, adăugin- 
du-se, față de perioada antebelică, 
profesiuni noi, de la cea de ciberne- 
tician și atomist pină la gama va
riată de tehnicieni ai televiziunii și 
ai industriei cinematografice, pină 
la corpul de activiști ai caselor de 
cultură și ai universităților popu
lare, pentru a nu mai insista asupra 
considerabilului spor, cantitativ și 
calitativ, în domeniul cadrelor di
dactice, al inginerilor, al medicilor 
și tehnicienilor, ca și al artiștilor, 
din cele mai diferite ramuri.

Ce anume caracterizează noul com
plex al intelectualității din România 
socialistă ? In primul rînd, adeziunea 
fără rezerve — rațională și pasională
— la politica Partidului Comunist 
Român, după al cărui Program își 
orientează eforturile și creația. Apoi, 
renunțarea la restrictiva prejudecată, 
după care intelectualul ar fi numai, 
sau cu precădere, literatul, artistul, 
filozoful, — și afirmarea, în schimb, 
a educației tehnice, ca bază a inte
lectualului noii societăți in curs de 
industrializare, de construire socia
listă. De aici, ca un corolar, vigu
roasa tendință de a se ajunge la o 
sinteză a culturii tehnico-științifice 
și a culturii umaniste — atît de ostile 
între ele în alte societăți de pe glob
— atît prin școală, cit și prin proce
sul de „educație perpetuă", cu aju- 
toi’ul celor mai diverse și mai mo
derne mijloace de influențare a 
conștiințelor. Se evită, în felul aces
ta,' pe de o parte, răceala, indiferen
ța abstracțiunii, și, pe de altă parte, 
iraționalitatea înfierbîntată anarhic, 
și, se tinde spre o armonioasă dez
voltare a tuturor facultăților inte
lectuale și fizice ale omului, scoase 
în evidență de respectul conceptului 
de umanism istoric și de umanism 
socialist.

Noutatea și specificul condiției in
telectualului în socialism — față de 
vechile orinduiri — constau, ast
fel, în depășirea individualismului și 
egoismului, a rupturii dintre intelec
tuali și popor, determinate, evident, 
de structura și relațiile din societățile 
împărțite in clase și întemeiate pe 
exploatare — printr-o tot mai pro
fundă socializare a muncii intelec
tuale, prin contribuția diferitelor ca
tegorii de intelectuali la cimentarea 
conștiinței socialiste și a sentimen
tului național și patriotic, prin însăși 
intervenția lor activă în viața prac
tică a societății. In alți termeni, in
telectualul de astăzi devine din ce 
în ce mai mult un „constructor" și 
un „organizator" al vieții naționale, 
și nu doar ca simplu „specialist" 
arid, unilateral, ci ca veritabil ani
mator și educator : specialist și mi
litant al partidului politic.

Departe de dubioasele definiții 
date în trecut noțiunii discutate, so
cietatea socialistă multilateral dez
voltată înalță funcția intelectualului 
la o înaltă demnitate, pe un teren 
democratic concret. Această societate 
e capabilă să scoată la lumină oa
meni a căror gîndire rafinată, în 
spirit civic, se încălzește la flacăra 
înțelepciunii, a sentimentelor și pa
siunilor populare, pentru propășirea 
constantă, omogenă, a întregii noas
tre națiuni socialiste, a culturii și 
civilizației sale socialiste.

Astfel, apropiatul Congres al edu
cației politice și culturii socialiste 
va putea și va trebui să fie definit 
ca un forum al tuturor intelectuali
lor, deci al tuturor cetățenilor aces
tui scump pămînt al patriei, deci al 
țării și al poporului în întregime.

AFIȘUL POLITIC
a

Afișul oferă premi
sele celei mai directe 
și imediate comunicări 
artistice cu publicul. 
Un afiș de calitate, 
pus la îndemîna tutu
ror, pretutindeni, re
prezintă un mijloc 
operativ de educație 
artistică și etică în 
sensul cel mai direct 
al cuvântului. Iată de 
ce o expoziție cum este 
„Afișul politic" (gale
ria „Orizont") se pre
zintă ca o expoziție 
care înfățișează, prin 
artă, sintetic, revela
tor, cele mai de seamă 
evenimente politico- 
sociale ale acestor 
ani. -

Angajat deschis, mi
litant, aflîndu-se în 
mod efectiv „pe bari
cade". graficianul-au- 
tor de afișe politice 
primește, în aceste 
condiții, am spune os
motic, binefacerile co
lectivității — influența 
societății — și oferă, 
la rîndu-i, obștii, con
temporaneității ceea ce 
are mai bun, mai 
demn în conștiința și 
în arta sa. Valoarea 
artistică, asociată in
disolubil valorii ideolo
gice, are puterea de a 
transforma afișul po
litic într»una din com
ponentele de seamă ale 
vieții, noastre sociai- 
culturale.

In această lumină.
este firesc să ne între
băm dacă răspunde
afișul politic de la noi 
evoluției artei româ
nești în această pe
rioadă de prielnică 
efervescentă spirituală
a societății. Reușește 
afișul politic să ofere 
creatorilor de bunuri
materiale și spirituale

imaginea în profunzi
me a marilor mișcări 
sufletești care îi ani
mă ? Iată cîteva în
trebări firești, de 
fapt tot atîtea de
ziderate care se impun 
afișului politic. Din
colo de inevitabile 
scăderi — și dincolo 
de reușitele certe — 
expoziția de la gale
ria „Orizont", cel puțin 
din perspectiva unor 
preocupări individua
le, pare să răspundă 
afirmativ acestor în
trebări.

Cea mai mare parte 
a lucrărilor se alătură, 
firesc, marii bogății de 
manifestări ce carac
terizează viața noas
tră artistică, diversi
tatea mijloacelor de 
informare, propagan
dă și, implicit, de e- 
ducație prin artă. E- 
venimente ca cea de-a 
55-a aniversare a 
P.C.R.. Centenarul in
dependenței României, 
Congresul educației 
politice și culturii so
cialiste, zile de sărbă
toare precum 1 Mai 
sau 1 Iunie, Ziua con
structorilor de ma
șini din România. Ziua 
tipografului, Ziua e- 
nergeticianului, Ziua 
minerului, cincinalul 
revoluției tehnico-ști
ințifice etc. au fost o- 
magiate prin interme
diul afișului. Lucrările 
definesc, pe de altă 
parte, schimbarea ra
dicală a structurii pu
blicului, schimbare 
care a produs, cum 
era și normal, o trans
formare corespunză
toare a ceea ce am de
numi „timpul profe
sional al artistului". 
Contact.ul cu realita? 
tea concretă a stat

la baza energiei ac
tive, a afectivității ar
dente care întovără
șește, de exemplu, un 
afiș ca acela intitulat 
„Cincinalul revoluției 
tehnico-științifice", de 
L. Feodorov, afiș re
marcabil prin simplita
tea și concizia grafică 
cu care este exprimată 
ideea. Redarea simbo
lurilor luptei și ale 
cîștigării independen
ței, conturate de Dan 
Ionescu, într-un afiș 
dedicat Centenarului 
independenței, se în
scrie, de asemenea, 
reușitei. Ca și lucrări
le semnate de Petrlcă 
Dumitru („Congresul 
educației politice și 
culturii socialiste"), 
FI. Ionescu („Ziua 
constructorului de ma
șini"), Neagu Georges
cu („In anii cincinalu
lui, industria chimică 
va cunoaște o puterni
că dezvoltare") sau 
Mițurcă Ion („Cinci
nalul revoluției tehni
co-științifice").

Afișul politic, așa 
cum ni-1 prezintă ex
poziția de la galeria 
„Orizont", a cîștigat, în 
ultimul timp, un sub
stanțial teren în pro
funzime, în explora
rea plină da îndrăz
neală și originalitate 
a unei variate tema
tici. Dată fiind calita
tea celor mai multe 
dintre afișele prezen
tate acum, am dori să 
întîlnim afișe politice 
mai sugestive, mobili
zatoare. nu numai în 
sălile de expoziție, ci 
și pe panourile de a- 
fișaj, la locurile de 
muncă.

Marina PREUTU

LA CLUJ-NAPOCA

Dezvelirea unei statui 
a lui Mihai Eminescu

Luni, la Cluj-Napo- 
ca a avut loc festivi
tatea dezvelirii unei 
statui a Luceafărului 
poeziei românești, o- 
peră în bronz a sculp
torului Ovidiu Maitee.

Amplasată în fața 
Teatrului Național, 
statuia lui Mihai Emi
nescu vine să îmbogă
țească patrimoniul mo
numentelor istorice și 
de artă al orașului.

La festivitate au 
participat tovarășul 
Ștefan Mocuța. prim- 
secretar al comitetului 
județean de partid, 
alți activiști de partid 
și de stat, oameni de 
știință, cultură și artă, 
oameni ai muncii 
români, maghiari și de 
alte naționalități, elevi 
și studenți. Statuia a 
fost dezvelită de to
varășul Constantin 
Crișan, -primarul mu
nicipiului.

In cuvîntul său, prof, 
unlv. Mircea Zaciu a 
spus, printre altele : 
„Niciodată ca astăzi

Eminescu n-a fost mai 
apropiat sufletului 
nostru. Venerîndu-și 
trecutul, omagiindu-și 
Înaintașii, România 
socialistă dă un răs
puns încărcat de no
blețe neliniștitoarei 
întrebări a poetului : 
«O, nație iubită ! / Vei 
înțelege dorul, vei ști 
să-1 prețuiești ?». Mo
numentul înălțat as
tăzi, acum și aici. în 
inima țării, este și el 
un răspuns".

In interpretarea ac
torilor Naționalului 
clujean, Anton Tauf, 
George Ivașcu și Ni
colae Iliescu, au răsu
nat versurile „Ce-ți 
doresc eu ție, dulce 
Românie", „Și dacă", 
precum și fragmente 
din „Scrisoarea a 
III-a“. Corul Filarmo
nicii de stat, corul Li
ceului pedagogic au 
cîntat „Sara pe deal", 
„Ce-ți doresc eu ție, 
dulce Românie" ș.a.

Al. MUREȘAN
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între concepțiile propagate cu in

sistență de ideologia burgheză se 
înscriu și cele care își propun să pre
zinte societatea capitalistă avansată 
economic drept o societate care s-ar 
fi schimbat structural, depășind con
tradicțiile capitalismului 
transformîndu-se. într-o 
„postindustrială", aceasta 
venit o societate lipsită de convulsii. 
In care conflictele sociale tind să se 
stingă și să dispară. Această idee se 
regăsește, sub diverse forme, ca 
substanță a unei serii de teorii, ză
mislite mai ales în S.U.A. — cum sînt 
cele despre „societatea industrială 
unică" (S.M. Lipset, R. Aron), socie
tatea „tehnetronică" (Z. Brzezinski), 
teoria „stadiilor creșterii economice" 
(W. Rostow), „statul bunăstării gene
rale" (J.K. Galbraith ș.a.), „societatea 
postindustrială" (D. Bell, Alain Tou- 
raine), ca și a doctrinelor care in
terpretează forțat și unilateral impac
tul revoluției științifico-tehnice asu
pra sistemelor politice : „tehnocrația", 
„ideologia sfîrșitului ideologiilor", 
teoria „depolitizării societății" etc.

Pentru a acredita tezele privind 
atenuarea și dispariția conflictelor de 
clasă, ideologii respectivi invocă 
transformările „radicale" petrecute în 
sînul societății capitaliste dezvoltate, 
care ar fi făcut să dispară însuși mo
bilul de altădată al contestațiilor, 
baza economică și politică a luptei de 
clasă.

„clasic" ; 
societate 
ar fi de-

Intr-o logică asemănătoare, concep
țiile tehnocratice pretind că dezvol
tarea științei, cu deosebire a celei 
aplicative, ar duce la dispariția 
conducerii economico-sociale de că
tre capitaliști și la înlocuirea aces
teia prin conducerea de către „ex- 
perți tehnici" — prezentați ca expri- 
mind interesele întregii societăți — 
cu alte cuvinte Ia tehnicizarea sta
tului și la adoptarea deciziilor în 
economie în funcție nu de interesele 
grupurilor sociale, ci exclusiv pe cri
terii tehnice.

forma de producție — colectivă — șl 
cea de însușire r- privată și, ca ata
re, și contradicțiile antagonice de 
clasă intre capitaliști și muncitori.

Desigur, aceste contradicții pot 
îmbrăca forme noi, mai voalate, 
dar, în esență, își păstrează caracterul 
antagonic de clasă, capitaliștii fiind 
interesați în cel mai înalt grad în 
conservarea formei de proprieta
te asupra mijloacelor de produc
ție, iar muncitorii, dimpotrivă, în 
lichidarea acestei proprietăți ge
neratoare de exploatare. Așa cum

Foarte frecvent se întîlnesc referi
rile la influențele revoluției tehnico- 
științifice asupra procesului de con
ducere și organizare economică. 
Astfel, în concepția lui Galbraith, 
tehnostructura — echipele de specia
liști aflate la conducerea întreprin
derilor — nu ar mai urmări drept 
obiectiv fundamental obținerea pro
fitului maxim, ci „asigurarea stabili
tății întreprinderii". Din acest motiv, 
interesele „muncii" și ale „capitalu
lui", „care înainte erau radical opu
se". s-ar fi apropiat acum. într-o 
mare măsură, de „armonie", s-ar 
găsi de aceeași parte în cadrul mișcă
rii sociale. Despre „armonizarea" in
tereselor de clasă vorbește și poli
tologul american W. Faunce, iar so
ciologul francez Alain Touraine a- 
nunță... triumfal „lichidarea exploa
tării" și, deci, a sursei conflictelor 
de clasă în societatea capitalistă dez
voltată.

Colaborare între 
scriitori 

și întreprindere
Primim din partea Asociației scri

itorilor din Iași următoarele : „Vă 
informăm că, Ia Iași, s-a semnat o 
CONVENȚIE DE COLABORARE în
tre Asociația scriitorilor și întreprin
derea mecanică «Nicolina»". Alăturat, 
ni se trimite un exemplar, tipărit, 
al convenției, din care desprindem : 
„In lumina inflăcăratelor idei cu
prinse în documentele celui de-al 
XI-lea Congres al P.C.R., în cuvîntă- 
rile secretarului general al partidu
lui, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
privind făurirea culturii noi, socialis
te în patria noastră,

Pornind de la faptul că beneficiarii 
direcți ai creației literare contempo
rane sînt oamenii muncii1 din fabrici 
și de pe ogoare, constructorii socie
tății socialiste multilateral dezvoltate, 

înțelegînd că rădăcinile adinei als 
Inspirației scriitoricești se află în 
primul rînd în viața și munca făuri
torilor de bunuri materiale din patria 
noastră,

Considerînd că scriitorii români de 
astăzi au datoria de a contribui mal 
eficient la cunoașterea, prin litera
tură, a vieții, preocupărilor și efor
turilor eroicei noastre clase munci
toare,

„Asociația scriitorilor din Iași, în
treprinderea mecanică „Nicotină" ?i 
Consiliul județean Iași al sindicatelor 
au procedat la semnarea prezentei 
convenții de colaborare, menită să 
stimuleze realizarea unor lucrări va
loroase, inspirate nemijlocit din viața 
uzinei".

In continuare sînt stabilite condi
țiile colaborării : astfel, asociația 
scriitorilor: „Va recomanda proza
tori pentru Încadrarea în colectivul 
uzinei în vederea cunoașterii temei
nice a vieții acestuia ; va organi
za un concurs de creații literare in
spirate din tradițiile revoluționare ala 
întreprinderii «Nicolina», din prezen
tul socialist al întreprinderii ieșene, 
din viața noului șantier U.M.G.I. ; va 
oferi premii celor mai valoroasa 
creații prezentate în concurs ; va or
ganiza, periodic, acțiuni de documen
tare pe termen scurt ; va patrona 
cenaclul literar al uzinei ; va contri
bui la organizarea acțiunilor progra
mate la clubul uzinal". La rîndul ei,

întreprinderea „Nicolina" : „Va asi
gura și susține documentarea scriito
rilor în uzină ; va oferi un premiu 

• pentru cel mai valoros reportaj li
terar despre «Nicolina» ; va organiza 
discutarea și dezbaterea în cadrul co
lectivelor de muncă a lucrărilor crea
te pentru și despre «Nicolina» etc.

Semnalam, cu cîteva zile în urmă, 
la această rubrică, inițiativa Casei de 
cultură din Alexandria de a fi oferit 
unui dramaturg condițiile pentru a 
scrie o piesă despre noua fabrică de 
rulmenți din Teleorman. Piesa am 
văzut-o și am aplaudat-o. Așteptăm 
să consemnăm. în aceiași termeni, 
rodul, In fila tipărită, al acestei pro
mițătoare colaborări între scriitorii 
ieșeni și vestita întreprindere. Și, 
desigur, așteptăm și din alte părți 
inițiative similare.

P. D.

„Contemporanla“ - 
la prima ediție

Timp de o săptămînă, la Tirgovlște 
s-a desfășurat prima ediție a festi
valului „Contemporania", consacrat 
filmului documentar românesc. Orga
nizată din inițiativa organelor locale, 
în colaborare cu studioul cinemato
grafic „Alexandru Sahia", manifesta
rea a prilejuit o sugestivă trecere în 
revistă a realizărilor ultimilor ani în 
acest domeniu, cele 27 de pelicule 
prezentate fiind primite cu viu in
teres de către spectatori. Un juriu 
competent (căruia 1 s-au adăugat 
harnicii muncitori de pe tînăra plat-' 
formă industrială a străvechii Tirgo- 
viște) a acordat, într-un cadru festiv 
(au fost prezenți reprezentanți ai or
ganelor județene de partid și de stat, 
ai A.C.I.N.-ului), premiile festivalu
lui. Au fost distinse, în ordine, fil
mele documentare „Zidurile au a- 
mintiri" (scenariul și regia Pompiliu 
Gîlmeanu), „In prag de primăvară" 
(scenariul și regia David Reu), „Măr
turii din țara de piatră" (scenariul șl 
regia Paul Orza). De asemenea, pre
mii speciale au primit „Transfăgără- 
șanul" (scenariul Virgil Calotescu și 
loan Grigorescu) și „Diminețile oțe
lului" (scenariul și regia Nicolae 
Cabel).

O acțiune Interesantă prin valida
rea valorilor artei de către publicul 
larg — care are toate șansele să de
vină tradițională.

Al. DUMITRACHE
corespondentul „Scinteir

Foto : Rudolf Wagner

Fiii Bîrladulul
Birladul a găzduit în aceste zile 

bogate manifestări politico-educative 
și cultural-artistice cu vii rezonanțe 
în conștiința oamenilor din partea 
locului, atît a celor care trăiesc și 
muncesc aici, cît și a fiilor Bîrladu- 
lui veniți din alte colțuri ale patriei 
să fie din nou, pentru o săptămînă, 
cetățeni ai orașului natal. Ce li s-a 
oferit ? Vernisarea expozițiilor de 
pictură, sculptură și grafică semnate 
de școlarii și pionierii membri ai 
cenaclului „N. Tonitza", precum șt 
de, artiști consacrați ; programe cul- 
turâl-artîstice ale fbfmâțiilor liceâle* 
și muncitorești ; simpozionul pe 
tema „Programul P.C.R. pentru îm
bunătățirea activității ideologice — 
tribună a formării și dezvoltării con
științei socialiste, a atitudinii avan
sate față de muncă"; șezătoarea mu- 
zical-literară a cenaclului „Alexan
dru Vlahuță" ; sesiuni de comunicări 
științifice la care au participat oa
meni de știință și cultură din diverse 
domenii, cadre din învățămîntul su
perior tehnic, specialiști din Bucu
rești, Iași, Galați, Bacău, Pitești și 
din alte centre ale țării. In încheiere, 
un impresionant spectacol omagial, 
sub genericul „Partidul — Ceaușescu 
— România", a reunit peste 1 300 de 
artiști amatori, precum și colectivul 
teatrului „Victor Ion Popa" din lo
calitate. Au fost „Zile..." care i-au 
făcut pe mulți dintre fiii Bîrladului 
să regrete anii de cind n-au mai dat 
pe acasă — și să dorească să revină. 
Poate chiar definitiv.

Prof. Elena RANCEANU 
secretar al Comitetului municipal 
de partid Bîrlad

ricani de rînd s-a micșorat cu 0.7 
la sută ; faptul că totalul persoane
lor calificate ca sărace a sporit in 
cursul anului 1974 cu 1,1 milioane, 
atingînd 24,3 milioane, ceea ce re
prezintă 11,6 la sută din totalul 
populației, ilustrează și mai viu pro
cesul de creștere a decalajelor din
tre venituri, tn R.F.G., profiturile 
nete obținute de 100 de concerne 
dintre cele mai puternice au crescut 
în 1973 cu 28 la sută, iar in 1974 
șase mari concerne din industria o- 
țelului și-au sporit profiturile în

rabilă a făcut loc unei crize econo
mice acute, care a accentuat raci
lele și contradicțiile vechi ale a- 
cestei orînduiri, a determinat o creș
tere a ratei șomajului, și inflației 
fără precedent în ultimul timp (în 
ultimul trimestru al anului trecut rata 
șomajului a atins în principalele țări 
capitaliste nivelul cel mai inalt din 
ultimii 40 de ani), ceea ce a sporit 
considerabil baza socială a conflicte
lor de clasă.

în cadrul acestora, locul central îl 
ocupă acțiunile hotărîte ale proleta-

Caracteristic pentru luptele so
ciale în actuala etapă este totodată 
lărgirea ariei de cuprindere — practic 
atragerea in șuvoiul lor a unor largi 
categorii sociale exploatate de ca
pital. Sînt semnificative în acest sens 
amplele demonstrații ale țăranilor din 
Franța, Italia, Belgia împotriva poli
ticii prețurilor agricole și dictatului 
practicat în acest domeniu de concer
nele industriale și comerciale. îm
potriva unor măsuri impuse de 
Piața comună. Acțiunile de luptă 
ale tineretului, ale femeilor, pro-

Teze și antiteze în confruntarea contemporană de idei

Teoria „lipsei de conflict social66 
și conflictele reale ale societății capitaliste

Atrage atenția, de la bun început, 
faptul că asemenea teorii ignoră un 
fapt fundamental, și anume, carac
terul inevitabil al contradicțiilor 
sociale antagonice în orice socie
tate întemeiată pe proprietatea 
privată asupra mijloacelor de pro
ducție și, prin urmare, și în 
societatea capitalistă avansată e- 
conomic. Chiar dacă în anii din 
urmă în această societate au inter
venit schimbări în mecanismele, orga
nizării și conducerii economice, tre- 
cindu-se, în tot mai mare măsură, de 
la întreprinderile administrate de pa
troni la marile monopoluri conduse 
de echipe complexe de specialiști — 
această schimbare afectează numai 
forma de organizare, structurile 
și sistemele de administrare, dar 
nu și conținutul raporturilor so
ciale, esența acestora, respectiv na
tura proprietății. Sub orice formă ar 
dăinui, proprietatea capitalistă asu
pra mijloacelor de producție perpe
tuează intactă contradicția dintre

sublinia cu realism și luciditate 
chiar un ginditor nemarxist ca socio
logul englez A. Giddens : „Conflictul 
ia forme noi, dar reproduce, in esență, 
vechiul conflict".

In tentativa lor de a argumenta 
dispariția conflictului social, ideologii 
burghezi încearcă să invoce și o 
așa-numită „tendință de egalizare a 
veniturilor" în țările capitaliste.

Neîndoielnic, în dezvoltarea sa 
postbelică, societatea capitalistă a cu
noscut și unele perioade de stabili
tate, în care s-a înregistrat o creștere 
relativă a veniturilor populației, o 
lărgire a serviciilor sociale, uneori 
chiar cu concursul statului. Totuși, 
trebuie subliniat că discrepanțele de 
venituri dintre proprietarii mijloace
lor de producție și salariații capita
lului nu numai că s-au menținut, 
dar s-au adincit considerabil. Astfel, 
în S.U.A. veniturile corporațiilor, ale 
oamenilor de afaceri au crescut în 
anul 1973 cu 24 la sută, în. timp ce 
salariul real al milioanelor de ame-

proporție de 102,8 la sută, în timp 
ce salariul real pe salariat a bătut 
pasul pe loc în 1973, scăzind apoi sen
sibil în 1975.

Așadar, la un pol o scădere, și, în 
cel mai bun caz, o creștere infimă 
a veniturilor, iar la celălalt pol acu
mularea unor bogății imense. Con
secința inevitabilă a unei atari si
tuații este, firește, aceea că ciocni
rile de clasă nu numai că nu se 
sting, ci cunosc o amplificare și o 
lărgire efectivă, o diversificare a 
modalităților de manifestare.

Este ceea ce demonstrează deosebit 
de elocvent realitățile din lumea ca
pitalistă. Analizind aceste realități, 
trebuie să observăm că pînă și în 
perioadele de stabilitate și pros
peritate relativă s-au înregistrat 
conflicte sociale puternice, do
vadă că societatea capitalistă nu 
poațe depăși contradicțiile ireduc
tibile ce o caracterizează. Și mai evi
dent apare acest adevăr în condițiile 
actuale, ta care conjunctura favo-

riatului — atestînd spiritul revolu
ționar, nivelul conștiinței sale de 
clasă. Asistăm astfel în prezent 
la extinderea considerabilă a lup
tei revendicative. Dacă în perioada 
1966—1970, pe ansamblul țărilor capi
taliste au luat parte la diferite greve 
și acțiuni politice 273 milioane de 
persoane, statisticile arată că. în pe
rioada 1971—1975, numărul acestora a 
crescut la 315 milioane. Și, fapt sem
nificativ, cele mai puternice greve au 
avut loc în principalele țări capita
liste, în care, în concepția ideologilor 
burghezi, s-ar fi realizat „integrarea 
socială", adică stingerea conflictelor 
sociale.

Rețin atenția în același timp ca
racterul ofensiv, combativitatea lupte
lor sociale, ceea ce își găsește expre
sie în folosirea unor forme de luptă 
deosebit de ascuțite, precum ocuparea 
întreprinderilor, administrarea lor și 
continuarea lucrului după închiderea 
acestora de către patroni, organizarea 
unor greve generale pe ramuri etc.

testele tot mai frecvente ale inte
lectualilor, diverselor categorii de 
funcționari, inclusiv funcționari pu
blici (cu greu se pot găsi precedente 
pentru asemenea acțiuni ca ale sin
dicatului... polițiștilor din Franța !), 
ale lucrătorilor din sfera serviciilor, 
a așa-zisului „sector terțiar" — toate 
acestea pun în lumină, fără echivoc, 
amplificarea conflictelor sociale, fal
sitatea teoriilor privind „pacea din
tre clase".

In strînsă legătură cu teoria lipsei 
de conflict social, unii ideologi bur
ghezi au emis și teoria așa-zisei 
„depolitizări a societății". Invocind 
argumente cum ar fi absenteismul 
la diverse scrutinuri electorale, scă
derea numărului de membri ai unor 
partide politice burgheze, acești au
tori susțin, în esență, că in societatea 
capitalistă avansată economic miza 
luptei politice ar pieri, participarea 
maselor la viața politică s-ar di
minua din ce în ce mai mult.

Așa cum este lipsită de fundament

teoretic și infirmată de viață teoria 
lipsei de conflict social, la fel stau 
lucrurile și în privința corolarului 
acesteia — teoria depolitizării. în 
realitate, asistăm nu la o depoliti- 
zare, ci la o politizare intensă, la o 
considerabilă activizare politică a 
societății în țările capitaliste dez
voltate, al cărei fenomen cel mai 
pregnant este creșterea rolului 
partidelor comuniste și muncitorești, 
care militează pentru transformarea 
revoluționară a societății. In această 
privință este deosebit de semnifica
tiv faptul că în Italia tot mai nu
meroși oameni politici, lideri ai 
Partidului Socialist Italian, ai Parti
dului Republican, Partidului Socia
list Democratic recunosc și sus
țin necesitatea participării comu
niștilor la guvern, ca o premisă de 
bază a ieșirii din actuala situație de 
criză ; in Franța, la ultimele alegeri 
cantonale, forțele stîngii incluzînd și 
Partidul Comunist Francez au întru
nit pentru prima oară majoritatea 
sufragiilor — 50,9 la sută din voturi. 
In Spania, largi cercuri ale opiniei 
publice și numeroase personalități 
ale vieții politice de diferite orien
tări se pronunță ferm pentru legali
zarea Partidului Comunist Spaniol.

In confruntarea cu realitățile 
lumii capitaliste contemporane, teo
ria „lipsei de conflict social" în 
societatea capitalistă avansată eco
nomic se dovedește a fi un mit, 
creat cu premeditare, în vederea unui 
scop precis : diminuarea energiei re
voluționare a maselor muncitoare și, 
in ultimă instanță, menținerea sta- 
tu-quo-ului politic și social, perpe
tuarea inegalităților existente. Este 
ceea ce l-a determinat pe cunoscutul 
politolog Jean Meynaud să afir
me : „Teza despre suprimarea con
flictelor sociale prin progresele teh
nice constituie una din cele mai mari 
erori, este în interesul păturilor su
perioare, tinde să alimenteze convin
gerea despre inutilitatea luptei poli
tice și, pe această cale, să consolideze 
privilegiile posedanților". Combaterea 
acestei teorii de pe poziții științifice, 
dezvăluirea faptelor care îi atestă ca
racterul apologetic și diversionist re
prezintă o îndatorire de actualitate 
a ideologiei revoluționare.

Ovidiu TRĂSNEA
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Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Acordăm o înaltă apreciere amabilelor dumneavoastră felicitări adresate 
eu prilejul celei de-a Vil-a aniversări a revoluției din mai.

Poporul și Guvernul Republicii Democratice Sudan mi 
exprima Excelenței Voastre și poporului român prieten cele 
de propășire și prosperitate.

se alătură în a 
mai bune urări

GAAFAR MOHAMMED NUMEIRY
Președintele Republicii Democratice Sudan

condusă de Kemal Guven, președintele Adunării Naționale

Cronica zilei
DOUĂ DECENII DE LA PROCLAMAREA

Tovarășului MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

Vă exprim profunda mulțumire pentru felicitările călduroase pe care 
ați binevoit a mi le transmite în numele Guvernului Republicii Socialiste 
România și al dumneavoastră personal, cu ocazia alegerii mele în funcția 
de premier al Consiliului Administrativ al Republicii Populare Democrate 
Coreene.

Profitînd de această ocazie, cu convingerea că relațiile de prietenie și 
colaborare frățească dintre cele două țări și popoare ale noastre se vor 

noidezvolta^ și întări în viitor tot mai mult, vă urez, din 
tuccese în activitatea dumneavoastră.

toată inima,

PAK SEN
Premierul Consiliului

al Republicii Populare Democrate Coreene

CER
Administrativ

La invitația Marii Adunări Națio
nale, luni după-amiază a sosit in Ca
pitală o delegație a Marii Adunări 
Naționale a Turciei, condusă de Ke
mal Giiven, președintele Adunării 
Naționale.

Din delegație fac parte Mehmet 
Aii Arikan, coordonator al proble
melor administrative ale Senatului 
republicii, senator de Mardin, mem
bru al Partidului Republican al Po
porului, Mete Tan, coordonator al 
problemelor administrative ale Adu
nării Naționale, deputat de Afyon, 

Dreptății, 
Sakaria, 

Democratic,

La invitația președintelui Republi
cii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și a tovarășei 
Elena Ceaușescu, luni la amiază au 
sosit în Capitală Altețele Lor Impe
riale prințul Gholam Reza Pahlavi 
și prințesa Manijeh Pahlavi, care fac 
o vizită în țara noastră.

Oaspeții au fost întîmpinați de to
varășii Emil Bobu, vicepreședinte al 
Consiliului de Stat, cu soția, Lina 
Ciobanu, președinta Consiliului Na
țional al Femeilor, Ion Pățan, vice- 
prim-ministru al guvernului, minis
trul comerțului exterior și cooperații 
economice internaționale, general co
lonel Ion Coman. prim-adjunct al 
ministrului apărării naționale și sef 
al Marelui Stat Major, Nicolae 
Doicaru, prim-adjunct de ministru, 
Constantin Oancea, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, de alte 
persoane oficiale.

Au fost prezenți Aii Reza Bahrani. 
ambasadorul Iranului la București, și 
membri ai ambasadei.

★
După-amiază, Alteța Sa Imperială 

prințul Gholam Reza Pahlavi, însoțit 
de persoane oficiale române și ira
niene, a fost oaspetele Muzeului Sa
tului.

Locuințele expuse aici, reprezen- 
tlnd principalele stiluri arhitectonice 
din satele noastre, uneltele specifice 
îndeletnicirilor tradiționale au oferit 
o imagine amplă asupra modului de 
viață al populației rurale. In același 
timp. înaltul oaspete a avut prilejul 
să admire simțul artistic al poporu
lui român, prezent in linia arhitec
turii naționale, în portul caracteris
tic satelor, in modul în care este 
împodobit fiecare obiect de mobilier 
«au țesătură.

In aceeași zi, Altețele Lor Impe
riale prințul Gholam Reza Pahlavi 
și prințesa Manijeh Pahlavi au făcut 
la Palatul din Piața Victoriei o vi
zită protocolară tovarășului Emil 
Bobu, vicepreședinte al Consiliului 
de Stat.

In cursul întrevederii s-au reliefat 
cu satisfacție cursul ascendent al 
relațiilor de prietenie și colaborare 
româno-iraniene și posibilitățile de 
amplificare și adîncire a acestora, 
pentru dezvoltarea pe multiple pla
nuri a conlucrării bilaterale.

In onoarea înalților oaspeți ira
nieni, tovarășul Emil Bobu, împreună 
cu soția au oferit un dineu oficial.

Au luat parte tovarășii Lina Cio
banu, Ion Pățan, Ion Ioniță, loan 
Avram, Florea Dumitrescu, miniștri, 
Nicolae Doicaru. prim-adjunct 
ministru, Constantin Olteanu, 
junct de șef de secție la t.C. 
P.C.R., Vasile Gliga, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, alte per
soane oficiale.

Au participat Aii Reza Bahrami, 
ambasadorul Iranului la București, și 
persoanele oficiale care ii însoțesc 
pe înalții oaspeți.

în timpul dineului, care s-a des
fășurat într-o atmosferă cordială, 
prietenească, tovarășul Emil 
și Alteța Sa Imperială 
Gholam Reza Pahlavi au 
pentru dezvoltarea relațiilor 
prietenie și colaborare dintre Româ
nia și Iran, dintre cele două popoare, 
în sănătatea președintelui Republicii 
Socialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și a Maiestății Sale Im
periale Mohammad Reza Pahlavi 
Aryamehr, șahinșahul Iranului.

membru al Partidului 
Vedat Onsal, deputat de 
membru al Partidului 
Muslih Gorentaș, cenzor al Comisiei 
de studiu al calculelor a Adunării 
Naționale, deputat de Van, membru 
al Partidului Republican al încrede
rii, Saban Demirdag, senator de 
Samsun, membru al Partidului Drep
tății, Niyazi Onal, deputat de Eski- 
șehir, membru al Partidului Republi
can al Poporului, Cevat Yalcin, de
putat de Rize, membru al Partidului 
Dreptății. Kemal Sensoy, deputat de 
Ordu, membru ‘ 
tății, Ahmet 
Sivas, membru 
Naționale.

La sosire, pe . . .
oaspeții au fost salutați de Nicolae 
Giosan, președintele Marii Adunări 
Naționale, Virgil Teodorescu. vice
președinte al M.A.N., Radu Voinea, 
președintele Comisiei pentru invăță- 
mint, știință și cultură a M.A.N., 
Radu Enache, secretar al M.A.N., de
putății Constantin Teodorescu și Pe
tre Brîncuș.

Au fost prezenți Osman Derinsu, 
ambasadorul Turciei la București, și 
membri ai ambasadei.

pe
Și 
la 
de

de 
ad- 

al

Bobu 
prințul 
toastat 

de

al Partidului Drep- 
Arikan, deputat de 
al Partidului Salvării

aeroportul Otopeni,

în cursul după-amiezii de luni, 
Nicolae Giosan, președintele Marii 
Adunări Naționale, a avut o întreve
dere cu delegația Marii Adunări Na
ționale a Turciei, condusă de Kemal 
Guven, președintele Adunării Na- 

. ționale.
In cadrul convorbirii s-a subliniat 

satisfacția față de evoluția favorabilă 
ța relațiilor dintre România și Turcia, 
existența unor largi posibilități de 
conlucrare bilaterală pe multiple pla
nuri, evidențiindu-se contribuția 
care o pot avea parlamentele 
parlamentarii din cele două țări 
continua dezvoltare a legăturilor 
prietenie româno-turce.

S-a relevat, totodată, importanța 
intensificării colaborării pe plan bal
canic pentru instaurarea unui climat 
de pace, înțelegere și bună vecină
tate, exprimindu-se hotărirea de a se 
acționa în mod ferm pentru consoli
darea cursului destinderii în Europa, 
pentru aplicarea prevederilor Actului 
final al Conferinței general-eu- 
ropene.

La întrevedere, desfășurată într-o 
atmosferă cordială, prietenească, au 
luat parte Virgil Teodorescu, vice
președinte al M.A.N., Radu Voinea, 
președintele Comisiei pentru invăță- 
mînt, știință și cultură a M.A.N., 
Constantin Teodorescu, deputat.

A fost prezent Osman Derinsu, am
basadorul Turciei la București.

★

Președintele Comisiei pentru poli
tică externă și cooperarea economică 
internațională a M.A.Ni, Corneliu 
Mănescu. a Oferit un dineu in onoarea 
oaspeților. (Agerpreș)

Primire la C. C. al P. C. R

Jean Sauvagnargues, va face o vizită oficială în România
La invitația ministrului afacerilor 

externe al Republicii Socialiste 
România, George Macovescu, minis
trul afacerilor externe al Republicii

Franceze, Jean Sauvagnargues, va 
efectua o vizită oficială 
în perioada 9—11 iunie

în România, 
1976.

Ieri dimineață tovarășul Iosif Banc, 
membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., a primit delegația de acti
viști ai P.C.U.S., condusă de tovară
șul N.P. Rudenko, adjunct al șefu
lui Secției Agrare a C.C. al P.C.U.S., 
care, la invitația C.C. al P.C.R., e- 
fectuează o vizită pentru schimb de 
experiență în țara noastră.

La primire, care s-a desfășurat în
tr-o atmosferă caldă, prietenească,

au participat tovarășii Lucian Dră
guț. membru al Comisiei Centrale de 
Revizie a _ 
Consiliului 
citoresc al 
Sociale, și 
bru al Consiliului 
trol Muncitoresc al 
mice și Sociale.

A fosț prezent,
V.I. Drozdenko, ambasadorul Uniu
nii Sovietice la București.

P.C.R.. vicepreședinte al 
Central de Control Mun- 
Actiyi tății 
Adrian

Economice și 
Rogojeanu, mem- 
Central de Con- 

Activității Econo-

de asemenea,

Inaugurarea expoziției americane BIOMED ’76
La complexul expozițional din 

Piața Scînteii a. fost inaugurată luni 
expoziția americană de aparatură și 
echipamente științifice și medicale — 
BIOMED ’76. La expoziție vor fi or
ganizate, de asemenea, conferințe pe 
probleme actuale ale medicinii mo
derne. susținute de oameni de știin
ță din S.U.A., precum și mese rotun
de intre specialiști români și ame
ricani. BIOMED ’76 va prilejui ast
fel un fructuos schimb de opinii, de 
experiență și informații, care va con-

De la ADAS
amortizare a asi- 
pentru luna mai 

următoarele opt com-

Vizita redactorului șef al
La invitația „Scînteii", ne-a vizitat 

țara tovarășul Erkki Kauppila. mem
bru al Biroului Politic al C.C. al 
Partidului Comunist Finlandez, re
dactor-șef al ziarului „Kansan Uuti- 
set".

Oaspetele a ; 
dacția ziarului 
de întrevederi 
Gheorghiu", la 
Social-Politice, 
Bihor al P.C.R.,

ziarului „Kansan Uutiset“

avut convorbiri cu re- 
. „Scînteia" și o serie 
la Academia „Ștefan 

i Academia de Științe 
Comitetul județean 
Radioteleviziune și

Agenția română de presă — „Ager- 
pres". De asemenea, a vizitat obiec
tive economice și social-culturale din 
Capitală și cîteva județe ale țării.

La incheierea vizitei, tovarășul 
Erkki Kauppila a avut o întrevedere 
cu tovarășul Cornel Burtică, membru 
al Comitetului Politic Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R. A participat 
Alexandru IonesCu, membru al C.C. 
al P.C.R., redactor-șef al ziarului 
„Scînteia". întrevederea s-a desfășu
rat într-o atmosferă prietenească.

La tragerea de 
gurărilor de viață 
1976 au ieșit 
binații de litere ;

1. Q. S. U.
2. T. N. F.
3. K. T. R.
4. Y. L. A.

Toți asigurații 
una sau mai multe din aceste com
binații de litere înscrise în polițele 
lor urmează să se adreseze unități
lor ADAS pentru a li se stabili drep
turile cuvenite.

Pentru a participa și la următoare
le trageri lunare de amortizare 
necesar ca asigurații să achite 
mele de asigurare la termenele 
bilite.

tribui la identificarea unor noi po
sibilități de conlucrare româno-ame- 
ricană in domeniul practicii și cerce
tării medicale.

La festivitatea de deschidere au 
luat parte Paul Niculescu, viceprim- 
ministru al guvernului, ministrul e- 
ducației și învățămîntului, președin
tele Consiliului Sanitar Superior, 
Gheorghe Cioară, primarul general al 
Capitalei, Radu Păun, ministrul să
nătății. Roman Moldovan, președin
tele Camerei de comerț și industrie.

Au fost prezenți Eugen. L. Hess, 
președintele Federației americane a 
societăților pentru biologie experi
mentală. alți oameni de știință a- 
mericani. A asistat Harry G. Bar
nes jr„ ambasadorul S.U.A. la Bucu
rești.

(Agerpreș)

LISTA OFICIALĂ Timpul probabil pentru
C.E.C. ieșite ciștigă-• obligațiunilor 

toare la tragerea la sorti lunară din
31 mai 1976
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1 61509 72 50 000
1 49225 58 25 000
1 72610 57 15 000
1 38135 61 10 000
1 61971 63 5 000
1 46230 56 5 000
1 87405 27 5 000
1 27564 78 5 000
1 28676 29 5 000
1 18687 74 3 000
1 53297 19 3 000
1 76475 58 3 000
1 50386 73 3 000
1 27888 73 3 000
1 92991 31 3 000
1 80140 sa 3 000
1 69676

Termina
ția seriei 
obligațiu

nilor

17 3 000

100 287 71 2 000
100 919 45 2 000
100 712 29 2 000
100 727 34 2 000
100 564 41 2 000
100 404 27 1 000
100 789 47 1 000
100 175 20 1 000
100 649 74 1 000
100 085 07 1 000
100 182 01 1 000
100 659 77 1 000
100 764 29 1 000
100 458 09 1 000
100 962 28 1 000
100 910 32 1 000
100 173 77 1 000
100 485 67 1 000

! 100 058 46 1 000
1 000 40 09 800
1 000 17 12 300

1 1 000 85 44 800
1000 41 50 800

) 5 917 TOTAL: 5 749 000

Potrivit prognozei Institutului me
teorologic. vremea în luna iunie va 
fi mai caldă decît obișnuit. Precipi
tațiile ce vor cădea in această lună 
vor oscila in jurul valorilor normale. 
Frecvența ploilor va fi mai mare în 
ultima decadă.

Intre 1 și 7 iunie, vremea va fi yșor 
instabilă, mai ales în zonele de deal 
și de munte, unde vor cădea ploi cu 
caracter de aversă, însoțite de descăr
cări electrice. în restul regiunilor, 
ploile vor fi izolate. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse între 6 și 16 
grade, mai coborite in nordul țării, 
iar cele maxime intre 18 și 28 grade.

In perioada 8—13 iunie, vremea va 
fi in general frumoasă și călduroasă. 
Cerul va fi variabil și vor cădea a- 
verse izolate, mai ales în nord-vestul 
țării. Temperaturile minime vor osci
la între 10 și 20 grade, iar maximele 
între 25 și 32 grade.

Intre 14 și 18 iunie, vremea se va 
răci ușor, iar izolat se vor semnala 
averse de ploi, însoțite de descărcări 
electrice și grindină. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse între 7 și 17 
grade, iar maximele între 18 și 28 
grade.

în intervalul 19—24 iunie, vremea 
se va încălzi și vor cădea averse lo-

5. B. G. J.
6. X. N. W.
7. Z. N. W.
8. M. K. X.

cărora le-au ieșit

iunie

este 
pri- 
sta-

cale, însoțite de descărcări electrice. 
Vintul va prezenta intensificări tre
cătoare, iar temperaturile vor oscila 
între 12 și 20 grade și 22 și 30 grade.

în ultirpele zile ale lunii, vremea 
va fi instabilă și vor cădea ploi tem
porare, cu caracter de aversă, însoțite 
de descărcări electrice, iar izolat și 
de grindină. Vintul va prezenta in
tensificări pină la tare. Temperatu
rile minime vor fi cuprinse între 7 și 
17 grade, iar cele maxime între 18 și 
26 grade.

★
Timpul probabil pentru 2, 3 și 4 iunie. 

In țară : Vremea, in general instabilă 
la începutul intervalului, îndeosebi in 
nord-estul țării, va deveni relativ fru
moasă. La început. In nordul țării, vor 
cădea ploi locale, mai ales sub formă 
de averse, însoțite de descărcări elec
trice. In rest averse izolate după-amla- 
za. Vintul va sufla slab pînă la potrivit, 
predominînd din sectorul vestic. Tem
peratura în creștere ușoară incepind din 
sudul țării. Maximele vor fi cuprinse 
ziua între 18 și 24 de grade în jumăta
tea de nord-est a țării și între 22 șl 28 
în rest. în București : Vremea va de
veni în general frumoasă. Cerul va fi 
variabil. Vintul va sufla potrivit. în pri
mele două după-amie7e va ploua sub 
formă de aversă. Temperatura in creș
tere ușoară.

Cîștigurile revin întregi obligațiu
nilor de 200 lei. In valoarea ciștigu- 
rilor este cuprinsă și valoarea nomi
nală a obligațiunilor ciștigătoare.

Plata cîștigurilor se efectuează 
prin sucursalele și filialele C.E.C.

• LA REUNIUNEA CORALĂ 
desfășurată pe estrada in aer liber 
din parcul orașului Solea, dedicată 
cintecului patriotic, și-au dat con
cursul ansambluri corale din Ar
bore, Marginea, Gura Humorului, 
Solea și Suceava. • 1N PĂDUREA 
COTENIȚA (Mărunței — Olt) a 
avut loc o manifestare cultu- 
ral-artistică de tradiție („Tîrgul fe
telor"), cu participarea formațiilor 
artistice din zonă. Au fost premiate 
cele mai frumoase costume popu
lare cusute de tinere fete. • IN 
AMFITEATRUL NATURAL DE LA 
GURA TEGHII (Buzău) s-a desfă
șurat cea de-a noua ediție a festi
valului folcloric „Pe urme de ba
ladă". Și-au dat întîlnire cîteva zeci 
de formații artistice și 10 000 de 
oameni din așezările de la_poalele 
munților 
ARĂDEANĂ. 
loc :
Ceaușescu, personalitate proeminen
tă a națiunii noastre socialiste", 
gala de filme „Contribuția tovară
șului Nicolae Ceaușescu la opera de 
edificare a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate", expunerea 
„Suveranitatea națională în con
cepția Partidului Comunist Român". 
La Chișineu-Criș, Curticl. Sebiș, 
Lipova, Pincota, Arad : simpozioa-

Buzăului. •
Recent,

AGENDĂ 
au avut 

Medalionul politic „Nicolae

CARNET CULTURAL

ca-

nele „România, factor activ în viața 
internațională" și „Etică, echitate și 
comportament comunist". Sub gene
ricul „Marca fabricii — prestigiul 
nostru" s-au organizat consfătuiri la 
cluburile muncitorești. Consiliul 
județean al sindicatelor din Arad 
a organizat o trecere în revistă a 
brigăzilor artistice de agitație frun
tașe din județ și municipiu în 
drul spectacolului intitulat : 
tiră, umor, și învățăminte".
genericul sub care au fost trecute în 
revistă brigăzile de agitație de la 
întreprinderile de vagoane, textilă, 
de gospodărie comunală și locati- 
vă, de strunguri, C.F.R. și T.A.P.L. 
• LA NĂSĂUD acad. prof. Ștefan 
Pascu, rectorul Universității „Ba- 
beș-Bolyai" din Cluj-Napoca, a 
conferențiat despre „Țara Năsăudu- 
lui — în contextul vieții și culturii 
românești". A urmat un concurs 
radiodifuzat : „Transilvania, stră
veche vatră de istorie și spirituali
tate românească" • LA SFtNTU- 
GHEORGHE (Covasna) s-a deschis 
o expoziție de artă plastică a cena-

Ministrul afacerilor externe al Re
publicii Socialiste România. George 
Macovescu, a trimis ministrului afa
cerilor externe al Republicii Tunisia, 
Habib Chatti, o telegramă de felici
tare cu prilejul Zilei naționale a a- 
cestei țări.

★

La invitația ministrului justiției, 
luni a sosit in Capitală o delegație 
de juriști sovietici, condusă de Vla
dimir I. Terebilov, ministrul justi
ției al U.R.S.S.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
oaspeții au fost salutați de Emil 
Nicolcioiu, ministrul justiției, și de 
alte persoane oficiale.

Au fost prezenți V. I. Drozdenko, 
ambasadorul Uniunii Sovietice la 
București, și membri ai ambasadei.

★

Luni au fost inaugurate în Capi
tală ..Zilele filmului românesc de ac
tualitate", o nouă manifestare or
ganizată în pregătirea Congresului 
educației politice și culturii socia
liste.

*
în cadrul vizitei pe care a efec

tuat-o in țara noastră, delegația Miș
cării pentru Acțiune Unitară Popu
lară — Muncitorească — Țărănească 
(M.A.P.U.—M.T.) din Chile a avut 
întîlniri de lucru la Comitetul jude
țean Buzău al P.C.R., la Consiliul 
Central al U;G.S.R„ la conducerea 
redacției revistei ..Eră socialistă". 
Oaspeții au vizitat, in municipiul 
București, în județele Galați și Bu
zău, Muzeul de istorie a partidului 
comunist, a mișcării revoluționare și 
democratice din România, noile con
strucții social-edilitare, unități eco
nomice din industrie și agricultură, 
instituții de interes cultural.

Delegația M.A.P.U.—M.T. s-a întîl- 
nit la C.C. al P.C.R. cu tovarășii 
Corneliu Mănescu, membru al C.C. 
al P.C.R.. vicepreședinte al Consiliu
lui Național al Frontului Unității So
cialiste, și Tamara Dobrin, membru 
supleant al C.C. al P.C.R., vicepre
ședinte al Frontului Unității Socialis
te. întîlnirea a prilejuit un schimb 
de informații și de păreri in legătură 
cu preocupările actuale ale P.C.R. și 
M.A.P.U.—M.T., cu dezvoltarea, pe 
mai departe, a raporturilor bilaterale 
de colaborare prietenească.

(Agerpreș)

A apărut „Viitorul , social" 
nr. 2/1976

Revista publică articolele: „55 de ani 
de la transformarea Partidului So
cialist din România în Partidul Co
munist Român" de Ion Ardeleanu, 
„Contribuția politicii externe a Româ
niei socialiste la definirea principiilor 
unei lumi mai bune și mai drepte" 
de George Macovescu, „Reflecții asu
pra unității dintre teoria și practica 
social-istorică în construcția noastră 
socialistă" de Mihnea Gheorghiu', 
„Educația tinerei generații în lumi
na Programului ideologic al partidu
lui" de Virgiliu Radulian. „Politica 
ecologică din perspectivă sociologică" 
de Ion Iordăchel, „Baza tehnico-ma- 
terială a societății și legitățile dez
voltării ei in condițiile revoluției ști- 
ințifico-tehnice" de Valter Roman, și 
„Corelații între securitatea europeană, 
dezarmate și dezangajare militară" 
de Țraiâh Grozea. Un bogat cuprins 
au rubricile „Cercetarea sociologică 
și practica socială", „Metodologia știin
țelor sociale", „Gîndirea socială și po
litică", „Comentarii", „Viața științi
fică".

INDEPENDENȚEI TUNISIEI

Excelenței Sale Domnului HABIB BOURGUIBA
Președintele Republicii Tunisia

Cu prilejul Zilei naționale a Republicii Tunisia — sărbătoarea victoriei — 
am deosebita plăcere de a vă adresa, în numel^ poporului român, al 
Consiliului de Stat și al meu personal, călduroase felicitări și cele mai bune 
urări de sănătate și fericire personală, de prosperitate și progres poporului 
tunisian prieten.

îmi exprim deplina convingere că, în spiritul înțelegerilor convenite cu 
ocazia vizitei în țara dumneavoastră, raporturile de prietenie și colaborarea 
dintre România și Tunisia se vor amplifica tot mal mult, spre binele poporului 
român și al poporului tunisian, în interesul cauzei păcii și securității în lume, 
al înțelegerii și cooperării internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele 

Republicii Socialiste România

Excelenței Sale Domnului HEDI NOUIRA
Primul ministru al Republicii Tunisia

Cu ocazia sărbătorii naționale a' Republicii Tunisia am plăcerea de a vă 
adresa cele mai călduroase felicitări și urări de fericire personală, da 
prosperitate poporului tunisian, pentru întărirea relațiilor de prietenie și 
cooperare între cele două țări ale noastre.

MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

„Porțile" colaborării
Pe măsura dezvoltă

rii economice a Tuni
siei — proces care a 
demarat viguros cu 
două decenii in urmă, 
odată cu proclamarea 
independenței — Me- 
diterana a devenit 
pentru tînărul stat o 
importantă punte de 
legătură cu alte țări. 
Prin cinci mari por
turi — Bizerta, Tunis, 
Sousse. Sfax și Gabes
— și alte 22 de porți 
maritime mai mici, în
șirate de-a lungul u- 
nor golfulețe, se efec
tuează cea mai mare 
parte a schimburilor 
economice tunisiene. 
Zilnic iau drumul 
spre Europa transpor
turi masive de ulei 
de măsline — Tunisia 
deținînd, din acest 
punct de vedere, un 
loc de frunte în lume
— fosfați, minereuri 
de fier, citrice, con
serve de peste, în 
schimbul cărora se 
primesc mașini, uti
laje, alte produse de 
care țara are nevoie.

Deseori in porturile 
tunisiene de la Medi- 
terană întîlnești nave 
sub pavilion românesc. 
Ele descarcă tractoare 
fabricate la Brașov, 
mașini agricole, reali
zate la București și 
Craiova, locomotive 
Diesel hidraulice cu 
emblema „23 August", 
autocamioane de 12 
tone. materiale ' de 
construcții, produse 
petrochimice. Apoi 
sint incărcate pentru 
țara noastră cu diver

se produse. între care 
fosfați, acid fosforic, 
plută etc. Schimburile 
comerciale dintre Ro
mânia și Tunisia, în 
continuă creștere și 
diversificare, au fost 
în 1975 de zece ori 
mai mari decit în 
1970.

Nu de mult, un car
gou sosit in rada ora
șului portuar Gabes, 
venind de la Constan
ța, a adus din țara 
noastră o primă în
cărcătură de sodă 
calcinată destinată u- 
zinei tunisiene de tri- 
polifosfați de sodiu, 
inaugurată recent în 
orașul amintit, prima 
unitate de acest fel 
din Tunisia și singu
ra pînă acum din Afri
ca. Este o nouă și rod
nică acțiune de coope
rare în producție în
tre cele două țări ; 
după parcurgerea pro
belor tehnologice pre
văzute în proiecte, 
uzina de tripolifos- 
fați de sodiu, ce va 
atinge în final o ca
pacitate anuală de 
200 000 de tone, urmea
ză să folosească drept 
materie primă sodă 
calcinată românească. 
Cooperarea româno- 
tunisiană cunoaște 
însă și alte forme. 
Specialiștii români au 
realizat, după proiec
te și cu echipamente 
fabricate în țară noas
tră," in bazinul minier 
Gafsa, un modern 
complex de construcții 
și instalații pentru ex
tracția. prelucrarea și

transportul minereu
rilor de fosfați, care, 
din anul acesta a a- 
tins capacitatea prevă
zută, dind o deplină 
satisfacție beneficia
rilor tunisieni. Potri
vit acordurilor și în
țelegerilor stabilite cu 
prilejul vizitelor re
ciproce la cel mai înalt 
nivel la București și 
Tunis, colaborarea ur
mează să se adînceas- 
că și să se diversifice 
în continuare, proiec
tele in acest sens in- 
cluzind, între altele, 
realizarea unor foraje 
de apă la mare adin- 
cime, lucrări de hidro
ameliorații, precum și 
construirea unor linii 
de montaj tractoare și 
mașini agricole, cen
tre de reparat mașini 
agricole etc.

Beneficiind de ca
drul optim pe care îl 
reprezintă Declarația 
solemnă comună sem
nată in 1975, stimula
tă de preocupările co
mune de accelerare a 
dezvoltării economico- 
sociale, de edificare a 
unor raporturi inter
naționale noi, bazate 
pe dreptate și egalita
te, cooperarea româno- 
tunisiană se înscrie pe 
o traiectorie ascenden
tă, corespunzător inte
reselor reciproce, ale 
cauzei generale a pă
cii, înțelegerii și pro
gresului,

MSrcea
S. IONESCU

Tunis.
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CAMPIONATE, COMPETIȚII,
Steaua—virtual 

campioană la fotbal
Cu trei etape înainte de final, 

campionatul diviziei A lupta pentru 
primul loc s-a încheiat : echipa Stea
ua — care s-a impus net în returul 
competiției .conducind detașat in cla
sament — este virtual campioană. Un 
succes absolut meritat, pentru care 
amatorii de fotbal ii felicită deopo
trivă pe jucători și antrenori.

Pentru celelalte locuri în ierarhia 
campionatului, disputa a rămas la fel 
de strinsă. In mod special reține a- 
tenția situația de pe ultimele locuri 
ale clasamentului, evitarea retrogra
dării preocupînd acum nu mai puțin 
de 8 echipe.

Rezultatele etapei :. Steaua — F.C. 
Bihor 3—1, Dinamo — U.T.A. 1—1, 
Jiul — Universitatea Cluj-Napoca
1— 0, F.C. Olimpia — Politehnica Ti
mișoara 2—0, F.C. Constanța — Spor
tul studențesc 2—1. C.F.R. — S.C. 
Bacău 1—0, F.C.M. Reșița — Rapid
2— 2, F. C. Argeș — Universitatea 
Craiova 0—1, A.S.A. — Politehnica 
Iași 2—0.

în

ETAPA VIITOARE
(miercuri 9 iunie)

Polit. Iași — C.F.R. ; S.C. Bacău — 
Dinamo ; U.T.A. — „Poli" Timișoara ; 
Rapid — F.C. Constanța ; „U“ Cluj- 
Napoca — F.C.M. Reșița ; Univ. Cra
iova — Steaua ; F.C. Bihor — F.C. 
Olimpia ; F.C. Argeș — Jiul ; Spor
tul studențesc — A.S.A.

clului U.A.P. La Sita Buzăului : 
seară de poezie patriotică 
Iui, iubitului conducător".
olt s-a deschis o expoziție de artă 
populară. • IN COMUNA COSTA- 
CHE NEGRI s-a desfășurat cea 
de-a patra ediție a „Intilnirilor de 
la Mînjina" (Galați). A fost vizitată 
casa-muzeu „Costache Negri"; 
urmat sesiunea științifică 
poporului român pentru 
unitate și independență i 
și festivalul de poezie 
„Patriei și partidului — 
• CASA DE CULTURA

■ CURTEA DE ARGEȘ a 
concursul „Cine știe 
tema „Independența de 
României", o AGENDĂ 
VEANĂ. „Flori, mamei și 
lui !“ : o suită de manifestări cultu
ral-educative dedicate familiei (la 
case de cultură, cluburi muncito
rești, cămine culturale : simpozioa
ne, mese rotunde, urmate de filme 
documentare, spectacole ale. artiști
lor amatori, intilniri ale edililor 
cu muncitoarele-mame, comuni-

o 
„Partidu- 
La Bara-

au
i „Lupla 

libertate, 
națională" 
patriotică 
imnuri".

DIN 
organizat 

cîștigă" pe 
stat a 

PRAHO- 
copilu-

CLASAMENTE
CLASAMENTUL

Steaua 31 19 9 3 75—31 47
Dinamo 31 16 7 8 59—33 39
A.S.A. Tg. Mureș 31 16 4 11 44—35 36
„Poli" Timișoara 31 13 9 9 49—44 35
Sportul stud. 31 12 9 10 44—38 33
S. C. Bacău 31 14 5 12 36—33 33
Univ. Craiova 31 11 9 11 36—32 . 31
F.C.M. Reșița 31 13 5 13 36—51 31
F.C. Constanța 31 12 6 13 33—33 30
F.C. Bihor 31 13 4 14 39—43 30
Jiul 31 11 8 12 40—45 30
Rapid 31 12 5 14 39—45 29
F.C. Argeș 31 10 8 13 27—39 28
F.C. Olimpia 31 11 6 14 33—53 28
Politehnica Iași 31 11 5 15 42—46 27
C.F.R. 31 9 9 13 29—36 27
U.T.A. 31 5 15 40—52 27
„U“ Cj.-Napoca 31 7 3 21 29—41 17

tere 2—1. In clasament Progresul 
București conduce cu 45 de puncte, 
urmată de Steagul roșu-Brașov cu 41 
puncte și Dinamo Slatina cu 40 
puncte.

SERIA A III-A : U.M. Timișoâra- 
C.I.L. Sighet 5—1 ; Sticla—Corvinul 
1—0 ; Mureșul—Gloria 3—0 ; Șoimii 
Sibiu—F.C. Baia Mare 2—0 ; Victoria 
Călan—C.t.R. Timișoara 0—0 ; Unirea 
Tomnatic—Rapid Arad 0—2 ; Victoria 
Cărei—Ind. sirmei 1—0 : Metalurgis
tul Cugir—Minerul Moldova Nouă 
1—0 ; Gaz metan—Dacia 0—0. în cla
sament Corvinul Hunedoara conduce 
cu 45 de puncte, urmată de Șoimii 
Sibiu (43 puncte).

Divizia B
SERIA I : Prahova—F.C. Brăila

2— 0 ; C.S.M. Borzești—Unirea Focșani 
0—2 ; C.S.U. Galați—Petrolul 1—1 ; 
C.F.R. Pașcani—Gloria 0—0 ; C.S.M. 
Suceava—Celuloza 1—0 ; C.S. Tulcea 
—F.C.M. Galați 2—3 ; Victoria Tecuci 
—Cimentul 2—0 : Viitorul—Metalul 
Plopeni 1—0 ; C.S. Botoșani—Cea
hlăul 4—0.

După 30 de etape F.C.M. Galați 
conduce cu 44 de puncte, urmată de 
F.C. Brăila (37 puncte).

SERIAAII-A: Metalul București— 
Minerul Motru 2—0 ; Metrom—C. S. 
Tirgoviște 1—0 ; Metalul Mija—Pro
gresul 1—3 ; Chimia Tr. Măgurele— 
Tractorul 0—0 ; Autobuzul—F.C.M. 
Giurgiu 0—1 ; Ș.N. Oltenița—Chimia 
Rm. Vîlcea 1—1 ; Steagul roșu—Voin
ța 5—1 : Dinamo Slatina—Nitramonia
3— 0 ; Unirea Alexandria—Electropu-

Surprize la rugbl
• Turneele finale ale campionatu

lui de rugbi (pe grupe valorice) au 
debutat cu citeva rezultate-surpriză. 
O serie de echipe au realizat victorii 
în deplasare in fața unor formații 
considerate, totuși, favorite. In gru
pa fruntașelor. Farul a întrecut, la 
București, pe Dinamo cu 9—6 (la 
pauză scorul era egal : 6—6), iar 
Steaua, după o repriză destul de e- 
chilibrată (12—9), a cîștigat la Ti
mișoara, cu 21—13, în fața Univer
sității. Alte rezultate : Știința — 
Sportul studențesc 6—4, Grivița ro
șie —. C.S.M. Sibiu 9—7, Rulmen
tul — Agronomia 3—6, Gloria 
litehnica 27—10, Vulcan 
Olimpia 
0-0. In 
se află 
puncte :

• Titlul de campioană de juniori 
a revenit echipei Școlii sportive nr. 
2 București.

Po-
T.C.I. 9—7, 

— Minerul Gura Humorului 
fruntea clasamentului acum 
trei echipe, la egalitate de 
Steaua, Dinamo, Farul.

FOTBAL : Astăzi, 
echipa României — 

Admira Viena
Lotul reprezentativ al României 

și-a început pregătirile pentru me
ciul amical cu echipa Italiei (Milano 
— 5 iunie — ora 18, pe stadionul 
Șan Siro). Din lot fac parte 17 ju
cători : Iordache, Ștefan — Cheran, 
Dobrău, G. Sandu, Hajnal, Tănăses- 
cu, Sătmăreanu II — Dumitru, Bo- 
loni, Iordănescu, Mulțescu — Faze- 
kas, M. Sandu, Lucescu, D. Geor
gescu și C. Zamfir.

Astăzi, de la ora 19, pe stadionul 
„23 August" din Capitală, echipa 
României va juca o partidă de ve
rificare in compania formației vie- 
neze Admira Energie.

Slobozia: Campionatul 
național de carting 
Urmărite cu viu interes de către 

mii de 1 ' ' ' ‘
a Il-a 
carting 
pețitori 
treaga . __ ___ ____________
Birle, de la „Cutezătorii" Arad (ca
tegoria 50 cmc, juniori), Verak Udo, 
de la Cibinium-Sibiu (50 cmc, se
niori), Constantin Nedelcu, de la 
C.S.U. Brașov (125 cmc, seniori), 
Constantin Pușcaș de la Cibinium- 
Sibiu (175 cmc, seniori). Pe echipe 
primele trei locuri au revenit. în or
dine, sportivilor de la Cibinium-Si
biu, C.S.U. Brașov și Calculatorul 
București. Organizatorii au mai ofe
rit „Premiul celui mai tînăr concu
rent" lui Alexandru Tănase de la 
Tricolorul Călărași, în vîrstă de 7 ani, 
iar „Premiul pentru sportivitate" Iui 
Marcel Natanail de la Cibinium-Si
biu și tinerei Mihaela Ceacu de la 
Tricolorul Călărași. (Aurel David).

spectatori, întrecerile etapei 
a campionatului național de 
au reunit Ia Slobozia com- 
din 40 de asociații din în- 
țară. Au cîștigat : Teodor

cări și referate științifice). La 
Filarmonica de Stat din Ploiești, 
„Zilele muzicale prahovene" au 
debutat cu concertul-lecție „For
mele și genurile muzicii simfonice". 
„Bună dimineața Românie s-a 
intitulat spectacolul literar-muzical- 
coregrafic susținut de formațiile 
școlii populare de artă din Ploiești. 
La întreprinderea de piese turnate 
Cimpina s-a desfășurat un proces 
al indisciplinei" — acțiune cultu- 
ral-educativă pe teme ale eticii și 
echității socialiste. • AGENDA MU- 
REȘEANĂ. O mare serbare cultu- 
ral-sportivă a întrunit participarea 
a 5 000 de elevi pe stadionul „23 
August" din Tirgu-Mureș. La Tirnă- 
veni a fost inaugurat Clubul tine
retului revoluționar. S-a prezentat 
montajul de versuri patriotice 
„România socialistă, țara mea de 
glorii, țara mea de dor". Muzeul 
județean Mureș s-a îmbogățit cu 
donația familiei 
hail M. Cîmpean din comuna De- 
drad, constind dintr-o valoroasă co
lecție de piese arheologice, carte 
rară, documente. • LA TR. MĂGU
RELE (Teleorman), sub genericul 
„Turris 76“ s-a desfășurat cea de-a 
patra ediție a „Zilelor culturale".

profesorului Mi-

Corespondenții „Scînteii'

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
CAMPIONATELE 

INTERNAȚIONALE DE TIR 
Campionatele internaționale de tir 

ale țării noastre se vor desfășura 
între 6 și 9 iunie pe poligonul de 
la Tunari. în programul întrecerilor 
figurează probe pentru arme cu glonț, 
cu aer comprimat, precum și o probă 
de talere contînd pentru „Marele 
premiu Carpați".

★
In orașul cehoslovac Brno s-au în

cheiat întrecerile campionatelor eu
ropene de tir în probele cu armă de 
vînătoare. In proba de skeet, cîști- 
gată de spaniolul Avallos cu 198 ta
lere doborîte, sportivul român Adal
bert Oster a cucerit medalia de bronz 
cu 196 t.d.
„Cupa Sucevei" Ia atletism

Stadionul din Suceava a găzduit 
întrecerile din cadrul celei de-a 12-a 
ediții a „Cupei Sucevei" la atletism. 
La competiție — ciștigată de repre
zentativa județului gazdă — au luat 
parte peste 80 de atleți și atlete din 
județele Suceava. Bistrița-Năsăud, 
Botoșani, și Iași, precum și o echi
pă a regiunii Cernăuți (U.R.S.S.).

AUTOMOBILISM
Peste 400 000 de spectatori au ur

mărit întrecerile celei de-a 60-a e- 
diții a tradiționalei competiții inter
naționale automobilistice „Cursa de 
500 de mile" de la Indianapolis. Din 
cauza unei ploi torențiale organiza
torii au întrerupt cursa după 102 ture 
de circuit, declarindu-1 învingător pe 
pilotul american Johnny Rutherford, 
aflat la conducerea cursei în acel mo
ment.
POLO : ,,Trofeul Tungsram"

Turneul internațional de polo pe 
apă pentru „Cupa „Tungsram" s-a 
încheiat la Budapesta cu victoria re
prezentativei Ungariei — 12 puncte, 
urmată de formațiile Cubei 
puncte, Olandei — 8 puncte, 
niei — 6 puncte, S.U.A. — 5 
Mexicului — 3p„ Canadei —

CANOTAJ
In cadrul concursului de _____ „

academic „Regata Moscova", echi
pajele feminine românești de schit 
4 plus 1 și schif dublu cu vîsle s-au 
clasat pe locul doi, iar echipajul de 
8 plus 1 a ocupat locul trei. La mas
culin, echipajul român de 4 fără 
cirmaci s-a clasat pe locul trei.

— 8
Româ- 
puncte, 
zero p.

canotaj
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Afirmarea solidarității țărilor în curs de 
dezvoltare în eforturile pentru instaurarea 
unei noi ordini economice internaționale

NAIROBI 31 (Agerpres). — Lucră
rile celei de-a patra sesiuni a Confe
rinței Națiunilor Unite pentru Co
merț șl Dezvoltare s-au Încheiat luni, 
în nota care a caracterizat, de alt
fel, Întreaga sesiune de la Nairobi — 
solidaritatea deplină a țărilor în curs 
de dezvoltare în susținerea și pro
movarea principiilor și măsurilor cu
prinse în Declarația și Programul de 
acțiune de la Manila, care trasează 
liniile fundamentale și măsurile con
crete pentru instaurarea unei noi or
dini economice internaționale.

Delegații au aprobat în unanimita
te o rezoluție referitoare la proble
ma care a constituit obiectul celor 
mal îndelungate discuții — progra
mul integrat privind materiile prime 
— document prin care se urmărește 
reglementarea, pe o bază globală, a 
comerțului cu aceste produse. Ele
mentul esențial al programului îl 
reprezintă instituirea unui fond co
mun de finanțare a unor stocuri de 
rezervă de materii prime, pentru a- 
sigurarea stabilității prețurilor și a 
piețelor acestora. In acest sens, re
zoluția cere secretarului general al 
U.N.C.T.A.D., Gamani Corea, ca, după 
discuții pregătitoare, să convoace o 
conferință de negocieri, înainte de 
luna martie 1977, pentru a examina 
modalitățile de stabilire a fondului 
comun. în legătură cu această rezo
luție, delegatul Statelor Unite a dat 
citire unei declarații exprimînd ati
tudinea rezervată a guvernului său 
față de ideea creării fondului co
mun, spunind : „Numai după înche
ierea discuțiilor pregătitoare, noi 
vom hotărî asupra participării la con
ferința de negocieri". Rezerve simi
lare au formulat și reprezentanții 
Angliei, R.F.G. și Japoniei. Se relevă, 
pe de altă parte, că propunerea ame
ricană privind crearea unei bănci care 
să canalizeze investițiile de capital 
particular în țările în curs de dezvol
tare a fost respinsă de participanții 
la sesiunea U.N.C.T.A.D.

Alte rezoluții adoptate de Confe
rință recomandă examinarea rapidă 
și favorabilă a problemei datoriilor 
țărilor celor mai defavorizate, elabo
rarea unui cod de conduită pentru 
transferul de tehnologie, aplicarea 
concretă și rapidă a unor măsuri me
nite să acorde țărilor în curs de dez
voltare un tratament mai favorabil

ALGER

Pregătiri în vederea Conferinței 
la nivel înalt a țărilor nealiniate

Lucrările Biroului de coordonare
ALGER 31 — Corespondentul Ager

pres transmite : Luni au continuat, 
la Alger, lucrările Biroului de coor
donare al Conferinței țărilor neali
niate, organism compuș din reprezen
tanții a 17 țări nealiniate. La lucrări 
iau parte, în calitate de observatori, 
și reprezentanți ai altor zece țări 
nealiniate. Actuala reuniune a bi
roului este consacrată pregătirii ce
lei de-a V-a Conferințe la nivel înalt 
a țărilor nealiniate, care se va ține 
în august la Colombo.

După ședința inaugurală, biroul a

Pe ordinea de zi a parlamentului indian: 
modificarea Constituției

DELHI 31 — Corespondentul Ager
pres transmite : Comitetul Congresu
lui pe întreaga Indie — organul de 
conducere al partidului Congresul 
Național Indian — a dat mandat 
grupului parlamentar de guvernămînt 
să inițieze, în cadrul sesiunii din vară 
a parlamentului, dezbaterile cu pri
vire la efectuarea unor modificări în 
Constituția țării.

In baza recomandărilor făcute de 
o comisie special constituită, s-a ho- 
tărît ca schimbările constituționale 
preconizate să includă „anumite 
drepturi și obligații fundamentale ale 
fiecărui cetățean", precum și o serie 
de alte prevederi vizînd întărirea 
procesului democratic și creșterea 
rolului statului în viața social-politi-

Bogatei cronici a relațiilor româ- 
no-tanzaniene i s-a adăugat, zilele 
acestea, o nouă filă : vizita oficială 
de prietenie în România a vicepre
ședintelui Republicii Unite Tanzania, 
vicepreședinte al Uniunii Naționale 
Africane din Tanganyka (TANU), 
primul ministru al guvernului, 
Rashidi M. Kawawa, eveniment ce 
aduce o nouă confirmare consecven
tei cu care este tradusă în viață una 
din orientările fundamentale ale po
liticii externe a partidului și statu
lui nostru — promovarea largă a le
găturilor multilaterale cu țările a- 
fricane, cu toate țările în curs de 
dezvoltare, cu partidele progresiste 
și democratice din aceste țări.

După cum este cunoscut, ca mo
mente de o deosebită importanță în 
evoluția raporturilor de prietenie, și 
colaborare româno-tanzaniene se în- 
șeriu convorbirile desfășurate la Dar 
Es Salaam, în 1972, și la București, 
anul trecut, între președinții Nicolae 
Ceaușescu și Julius K. Nyerere, do
cumentele semnate de cei doi pre
ședinți constituind o trainică teme
lie în vederea dezvoltării pe mai 
departe a acestor relații. în acest 
spirit, schimbul de mesaje la cel 
mai înalt nivel, prilejuit de primirea 
de către președintele Nicolae 
Ceaușescu a oaspetelui tanzanian, a 
dat expresie satisfacției comune pen
tru modul cum sînt îndeplinite în
țelegerile și acordurile încheiate în
tre România și Tanzania.

Referindu-se la cursul fericit a! 
relațiilor dintre cele două țări, to
varășul Nicolae Ceaușescu sublinia în 
cursul primirii oaspetelui tanzanian : 
„Doresc să-mi exprim satisfacția 
pentru cursul ascendent al relațiilor 
dintre România și Tanzania, să a- 
preciez că vizita dumneavoastră în 
România va da un nou impuls dez
voltării colaborării multilaterale din
tre țările noastre, în spiritul înțele
gerilor pe care le-am realizat îm
preună cu președintele Nyerere, în 
cursul vizitelor din Tanzania și 
România".

Desfășurate sub semnul cordialită
ții și stimei reciproce, caracteris

In tratativele comerciale multilate
rale și. îndeosebi, un mai mare acces 
al produselor manufacturate ale aces
tora pe piețele țărilor industrializate, 
îmbunătățirea sistemului de preferin
țe în favoarea țărilor în curs de dez
voltare, eliminarea practicilor comer
ciale restrictive, controlul activității 
firmelor transnaționale, favorizarea 
sub toate formele a dezvoltării cît 
mai rapide a țărilor rămase în urmă 
din punct de vedere economic, pen
tru Înlăturarea decalajului crescînd 
între țările bogate și cele sărace, pen
tru instaurarea unei noi ordini eco
nomice internaționale.

Pe plan instituțional, o rezoluție 
cere consolidarea rolului U.N.C.T.A.D.’ 
a cărui viitoare sesiune va avea loc 
peste trei ani, în loc de patru. De 
asemenea. Consiliul U.N.C.T.A.D. se 
va reuni la fiecare- doi ani, la nivel 
ministerial.

Luînd cuvlntul după adoptarea 
unanimă a rezoluției privind progra
mul integrat pentru materiile prime, 
reprezentantul Jamaicăi, Herbert 
Walker, care a prezentat acest* docu
ment în numele țărilor în curs de 
dezvoltare, a relevat „încercările au
tentice de a acomoda într-un spirit 
constructiv opinii care altfel erau 
ireconciliabile" și a subliniat că, „în 
această lumină, rezoluția este expre
sia hotărîrii majorității țărilor de 
a păși înainte, de a se uni pentru a 
determina solidaritatea întregii ome
niri, în pofida divergențelor". La rîn- 
dul său, secretarul general al 
U.N.C.T.A.D., Gamani Corea, a decla
rat că cea de-a patra sesiune de la 
Nairobi a reprezentat un succes. 
Obiectivele propuse au fost atinse în 
mod substanțial, a relevat el. subli
niind, totodată, că acum U.N.C.T.A.D 
are un puternic mandat pentru 
viitor. Considerăm că rezoluția anga
jează țările industrializate față de 
fondul comun, cel puțin în principiu 
— a declarat reprezentantul Nigeriei, 
adăugind : „Noi apreciem că aceasta 
reprezintă o victorie majoră pentru 
țările în curs de dezvoltare". Agenția 
de presă algeriană A.P.S. evidențiază 
că „țările lumii a treia au dat do
vadă de un spirit de concertare și de 
dialog în această conferință pe care 
au considerat-o a fi preludiul instau
rării noii ordini economice inter
naționale".

adoptat, în cadrul unei întruniri cu 
ușile închise, ordinea de zi a lucră
rilor sale, in forma prezentată de 
Comitetul de lucru al reuniunii de 
la New York. Ordinea de zi include, 
intre altele, o examinare a situației 
internaționale, raportul Comitetului 
de coordonare, precum și modul în 
care au fost puse în aplicare preve
derile reuniunii la nivel înalt de la 
Alger și ale celei ministeriale de la 
Lima ; de asemenea, va fi examinat 
stadiul pregătirilor reuniunii de la 
Colombo.

că și economică a țării. In intențiile 
guvernului, modificările constituțio
nale ce urmează a fi efectuate, după 
o dezbatere largă vor trebui să re
flecte evoluția pozitivă din societa
tea indiană și. să ofere Constituției 
caracterul unui instrument efectiv 
pentru noi schimbări social-economi- 
ce, pentru păstrarea și întărirea uni
tății naționale a țării.

Grupul parlamentar al C.N.I. de
ține în prezent majoritatea absolută 
de două treimi în ambele camere ale 
parlamentului, fapt ce-i conferă po
sibilitatea ca măsurile preconizate la 
nivelul conducerii partidului Con
gresul Național Indian, de guvernă- 
mint, să fie adoptate de parlament.

tice raporturilor româno-tanzaniene, 
schimburile de vederi de la Bucu
rești dintre delegația tanzaniană și 
delegația română, condusă de tova
rășul Emil Bobu. membru al Comi
tetului Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Con
siliului de Stat, au pus în eviden
tă voința comună de a amplifica 
colaborarea și cooperarea reciproc a- 
vantajoasă in domeniile minier, a- 
gricol, chimic, în industria ușoară și 
cea de prelucrare a bumbacului, pre

Satisfacție pentru cursul 
ascendent al relațiilor prietenești 

româno-tanzaniene
cum și în ceea ce privește schimbu
rile comerciale, stabilindu-se in acest 
sens un șir de măsuri concrete. Nu 
încape îndoială că apropiata sesiune 
a Comisiei mixte guvernamentale ro
mâno-tanzaniene de cooperare eco
nomică și tehnică, ce va avea loc 
la București, se va materializa prin 
noi pași înainte pe calea fructifi
cării posibilităților existente în toa
te aceste sfere de activitate.

Desigur — experiența oferă măr
turii elocvente în acest sens — un 
rol de seamă în extinderea conti
nuă a colaborării pe multiple pla
nuri dintre cele două țări și po
poare îl joacă relațiile dintre Parti
dul Comunist Român și partidele de 
guvernămînt din Republica Unită 
Tanzania, TANU și Afro-Shirazi.

VANCOUVER

Deschiderea Conferinței Națiunilor Unite 
pentru așezările umane

VANCOUVER 31 (Agerpres). — In 
orașul canadian Vancouver și-a 
început luni lucrările Conferința Na
țiunilor Unite pentru așezările uma
ne, amplă manifestare internațională 
la care iau parte 5 000 delegați din 
aproximativ 140 de țări. Din România 
participă o delegație condusă de 
Romeo Dragomirescu, vicepreședinte 
al Comitetului pentru problemele 
consiliilor populare.

Reuniunea este destinată să exami
neze o problematică complexă, de a 
cărei soluționare depinde crearea 
unor condiții superioare de viață pen
tru toți locuitorii planetei noastre, în 
special pentru cei din țările în curs 
de dezvoltare.

In alocuțiunea inaugurală, primul 
ministru canadian, Pierre Elliott Tru
deau, a declarat că țările lumii au 
intrat într-o perioadă în care este 
imperios necesar să coopereze între 
ele. Nici o națiune nu-și poate per
mite în prezent — a spus premierul 
canadian — să trăiască în izolare, 
refuzînd sprijinul său statelor cu un 
nivel de dezvoltare mai scăzut. Am 
intrat, cu sau fără voia noastră, în
tr-o eră a comunității de interese, vi
tală pentru supraviețuirea speciei 
umane.

în aceeași ședință a luat cuvîntul 
secretarul general al O.N.U., Kurt

ORIENTUL APROPIAT
• Evoluția situației din Liban • Convorbiri ale președintelui 

O.E.P. la Tunis și Alger
BEIRUT 31 (Agerpres). — Situația 

din Liban s-a menținut încordată și 
în cursul zilei de luni, dar a fost 
calificată ca relativ calmă în compa
rație cu sfîrșitul săptămînii trecute, 
cînd toate sectoarele capitalei liba
neze au fost supuse unui intens 
bombardament de artilerie, care s-a 
soldat, potrivit unor date estimative, 
cu aproape 300 morți și circa 700 
răniți.

Luni, la Beirut și în suburbii, s-au 
semnalat noi schimburi de focuri.

TUNIS 31 (Agerpres). — Președin
tele Comitetului Executiv al Organi
zației pentru Eliberarea Palestinei, 
Yasser Arafat, a fost primit luni la 
Tunis de președintele Habib Bour-
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agențiile de presă transmit:
Cooperarea româno-ivo- 

riailă înc*le'erea Vizitei între
prinse în Coasta de Fildeș de Ion 
Bogdan, adjunct al ministrului mine
lor, petrolului și geologiei, a fost 
semnat documentul final privind 
cooperarea dintre cele două țări în 
domeniul industriei extractive. Oaspe
tele român a fost primit de Auguste 
Denise, . ministru de stat așiguțînd 
interimatul președinției republicii, și 
de Philippe Yace, președintele Adu
nării Naționale, secretar general al 
Partidului Democratic din Coasta de 
Fildeș.

Comisia O.N.U. pentru 
Africa cere tuturor Statelor de pe 
continent să acționeze împreună pen
tru a reduce dependența economică 
de statele industrializate, se arată în 
buletinul economic al acestei comi
sii, editat la Addis Abeba. Statele a- 
fricane, se spune în buletinul comi
siei, trebuie să dispună in mod su
veran de resursele lor naturale. Ra
portul relevă că decalajul care sepa
ră statele africane de cele industria
lizate nu s-a micșorat și cere țări
lor africane să-și sporească efortu
rile pentru realizarea unui sistem 
comercial internațional mai just.

Convorbiri sovieto-filipi- 
HSZp caP’tala Uniunii Sovietice 
au început luni convorbirile dintre 
Nikolai Podgornîi. președintele Pre
zidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., și Ferdinand Marcos, pre
ședintele Republicii Filipine, aflat 
într-o vizită oficială la Moscova. La 
convorbiri participă A.A. Gromiko, 
precum și alte persoane oficiale so
vietice și filipineze.

convorbirile de la București reliefînd 
dorința comună de a intensifica 
schimbul de informații, de vederi și 
de experiență pe această linie — pa
ralel cu dezvoltarea colaborării in
tre parlamentele celor două țări, ca 
și a contactelor pe linia diferitelor 
organizații din România și Tanzania. 
Pe bună dreptate, se poate spune 
că in acest fel legăturilor prietenești 
româno-tanzaniene de pînă acum li 
se adaugă noi și cuprinzătoare di
mensiuni.

Așa cum a reieșit in tot cursul a- 
cestei noi etape a dialogului româno- 
tanzanian, voinței comune de a dez
volta relațiile bilaterale i-a corespuns, 
cu prilejul abordării marilor proble
me ale actualității internaționale, si
militudinea sau identitatea de poziții, 
pornindu-se de la aprecierea comu
nă asupra însemnătății pe care o pre
zintă mutațiile profunde intervenite 
în lume, afirmarea tot mai puternică 
a voinței popoarelor de a se dezvolta 
liber și independent, creșterea hotâ- 
rîtoare a influenței forțelor progre
sului, democrației și păcii în deter
minarea cursului evenimentelor. In 
calitatea lor de țări in curs de dez
voltare, România și Tanzania consi
deră ca o cerință fundamentală a 
contemporaneității lichidarea subdez

Waldheim, care s-a pronunțat pen
tru „un efort global concertat" în 
vederea ameliorării condițiilor de 
viață ale locuitorilor lumii. Deplîn- 
gind faptul că sute de milioane de 
oameni luptă astăzi doar pentru a 
se menține în viață, în timp ce nu
meroase țări cheltuiesc mai mult 
pentru înarmare decît în domeniile 
sănătății și educației, Waldheim a 
subliniat necesitatea de a se stabili 
un standard minim de condiții de 
locuit pentru toată populația globu
lui și de a se promova schimbările 
sociale necesare atingerii acestui o- 
biectiv. Arătînd că O.N.U. este dis
pusă să ofere întreg sprijinul de 
care este capabilă, Waldheim a sub
liniat însă caracterul prioritar al 
acțiunilor la nivel național. Guver
nele țărilor lumii — a spus el — 
trebuie să accepte sfidarea repre
zentată de condițiile de viață exis
tente astăzi și de sarcinile uriașe ale 
viitorului. Ele trebuie să-și evalueze 
necesitățile și să mobilizeze toate 
resursele umane și fizice de care 
dispun pentru satisfacerea acestora.

Delegații au trecut apoi la exami
narea unui număr de trei proiecte 
de document privitoare la principiile 
generale, cooperarea internațională și 
acțiunile pe scară națională în pro
blema așezărilor umane.

guiba. In aceeași zi, Yasser Arafat 
a părăsit Tunisul sosind la Alger, 
unde a fost primit de președintele 
Houari Boumediene.

CAIRO 31 (Agerpres). — Un pur
tător de cuvînt al Ministerului egip
tean al Afacerilor Externe a anun
țat, luni, că guvernul R. A. Egipt a 
cerut în mod oficial admiterea Or
ganizației pentru Eliberarea Palesti
nei ca membru cu drepturi depline 
al Ligii Arabe.

Pe de altă parte, cotidianul cairot 
„Al Gumhuria" informează că gu
vernul egiptean a hotărit ridicarea 
reprezentanței O.E.P. la Cairo la rang 
de misiune diplomatică.

Kîm Ir Sen, secretar general 
al C.C. al Partidului Muncii din Co
reea, a primit pe Andre Leonard, 
secretar național al Partidului So
cialist Belgian, care se află într-o 
vizită în R.P.D. Coreeana. A avut 
loc o convorbire care s-a desfășu
rat intr-o atmosferă cordială și prie
tenească — informează agenția 
A.C.T.C.

Acord româno-maltez. La 
sediul ambasadei țării noastre din 
Roma a fost semnat acordul dintre 
România și Malta privind colaborarea 
în domeniul turismului.

La Muzeul Brooklyn din New 
York s-a deschis o expoziție de 
tapiserii populare românești. 
Exponatele, create de-a lungul 
ultimelor două secole, prezin
tă bogăția de culori, diver
sitatea motivelor și varietatea 
stilurilor decorative ale creației 
populare . românești din diferite 
zone ale țării — Maramureș, 
Transilvania, Banat, Moldova, 
Muntenia și Oltenia.

La Berlin a *ost *ncheiat un 
acord-cadru Intre Ministerul Comer
țului Exteriot al R.D.G. și firmele 
Hoechst A.G. și Friedrich H. Uhde 
GmbH din R.F.G. Acordul preve
de livrarea și construirea de către 
firmele din R.F.G. către întreprin
derea A.H.B. Industrieanlagen-Im- 
port din R.D.G. a urnii complex de 
instalații chimice pentru producția de 
clor, viniclorid și poliviniclorid.

voltării, crearea condițiilor pentru un 
progres rapid al țârilor. în curs de 
dezvoltare, instaurarea unei noi or
dini politice și economice internațio
nale. în lupta pentru abolirea poli
ticii imperialiste, colonialiste și neo- 
colonialiste, de ingerință și dictat, 
pentru relații noi intre ’State, care să 
garanteze dezvoltarea liberă și suve
rană a națiunilor, dreptul lor de a 
fi stăpîne pe propria soartă, un fac
tor esențial il constituie, așa cum au 
pus. încă o dată, în evidență convor
birile de la București. întărirea so
lidarității statelor socialiste, țărilor în 
curs de dezvoltare, țărilor nealiniate, 
tuturor forțelor revoluționare demo
cratice și progresiste.

Exprimînd satisfacția deosebită față 
de remarcabilele succese obținute, in 
ultimul timp, de mișcările africane de 
eliberare națională, dialogul româno- 
tanzanian a dat glas condamnării 
aspre a politicii de apartheid și 
discriminare rasială promovată de 
regimurile rasiste care se mai men
țin in Africa australă, hotărîrii ce
lor două țări de a acorda și in viitor 
sprijinul lor politic, moral și mate
rial in vederea lichidării ultimelor 
vestigii coloniale de pe continent.

In acest sens, oaspetele a ținut să 
sublinieze, in mod deosebit, inalta 
apreciere de care se bucură în Tan
zania și în întreaga Africă politica 
României socialiste, a Partidului Co
munist Român, activitatea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. puse in slujba in
staurării unor relații noi, de egalitate 
și echitate intre state, a cauzei gene
rale a progresului economic și social 
al popoarelor.

Salutind cu satisfacție roadele 
noului dialog româno-tanzanian. opi
nia publică din țara noastră nutrește 
convingerea că ele reprezintă incă 
un jalon important pe calea dezvol
tării neîntrerupte a colaborării prie
tenești dintre cele două țâri, partide 
și popoare, inscriindu-se, totodată, ca 
o contribuție concretă la vasta operă 
de edificare a noii ordini economice 
și politice mondiale.

A. BUMBAC

CONVORBIRI ROMÂNO-SOVIETICE PRIVIND COLABORAREA 
ÎN DOMENIUL ȘTIINȚEI Șl TEHNOLOGIEI

MOSCOVA 31 — Corespondentul 
Agerpres transmite : In cadrul vizi
tei pe care o întreprinde in Uniunea 
Sovietică, prof. Ioan Ursu, președin
tele Consiliului Național pentru Ști
ință și Tehnologie, a avut la 31 mai 
o întrevedere cu V.A. Kirillin, vice
președinte al Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S., președintele Comitetului 
de Stat pentru Știință și Tehnică. 
Cu acest prilej au fost discutate pro

Adunarea anuală 
a Asociației de prietenie

Japonia-România
TOKIO 31 — Corespondentul A- 

gerpres transmite : La Tokio a avut 
loc la 31 mai Adunarea anuală a 
Asociației de prietenie Japonia- 
România, care s-a desfășurat sub 
semnul împlinirii a 20 de ani de la 
înființarea asociației. Adunarea a 
adoptat cu acest prilej programul 
de activitate pe următoarele 12 luni, 
program ce prevede organizarea de 
manifestări pentru a marca împli
nirea, la 9 mai 1977, a 100 de ani de 
Ia proclamarea independenței de 
stat a României. In funcția de pre
ședinte al asociației a fost reales 
prof. univ. Takeshi Shimura. S-a 
procedat, de asemenea, la alegerea 
Comitetului executiv al asociației.

R. P. BULGARIA

Rezultatele alegerilor pentru Adunarea Populară
și organele locale

SOFIA 31 (Agerpres). — Comisia 
electorală centrală a anunțat că la 
alegerile <de deputați In Adunarea 
Populară a R.P. Bulgaria și organele 
locale ale puterii de stat, precum și 
de judecători și asesori populari, 
care s-ău desfășurat duminică, au 
participat 99.93 la sută din persoane-

Comunicatul sovieto—an
golez dat Publicității la încheierea 
vizitei în U.R.S.S. a primului mi
nistru al R. P. Angola, Lopo Do 
Nascimento, exprimă hotărîrea păr
ților de a-și dezvolta și întări în 
continuare prietenia și colaborarea, 
în timpul vizitei, se menționează în 
comunicat, au fost semnate Declara
ția privind bazele relațiilor reciproce 
de prietenie și cooperare dintre 
U.R.S.S. și Angola, precum și o se
rie de acorduri.

Prsședintelo B. F. Germa- 
niUr Waiter Scheel, a declarat în
tr-un interviu publicat de cotidianul 
„Bild Zeitung" că „alegătorii din 
fiecare țară și nimeni altcineva sint 
cei care pot decide asupra partici
pării sau neparticipării comuniștilor 
la guvernele din Europa occiden
tală".

Zilela păcii din țările 
Mării Baltice și Norvegia 
au luat sfîrșit la Helsinki. Timp de 
trei zile, reprezentanți ai Danemar
cei, Finlandei, R. D. Germane, R. F. 
Germania, Norvegiei, R. P. Polone, 
Suediei și U.R.S.S. au examinat pro
blema rolului opiniei publice în ma
terializarea destinderii internaționale 
după Conferința pentru securitate și 
cooperare în Europa, în lupta pen
tru încetarea cursei înarmărilor și 
dezarmare.

Centrul general de coor
donare a Comisiilor munci
torești sindicatele spaniole ne
recunoscute de autorități, și-a de
clarat dezacordul cu reforma sindica
lă propusă de guvern. După cum 
s-a anunțat la o conferință de pre

MARGINAL!! J
Concurență amară

Pe autostrada Soa
relui, la o stație de 
benzină, tinărul care 
servește pompa de 
super face „plinul“ 
unei mașini. Apoi, 
după ce a spălat par
brizul, scoate o carte 
din rafturile așezate 
lingă pompă și o ofe
ră celui de la vo
lan. Este așa-numi- 
tul „cadou promotio
nal", practicat perio
dic de unele firme, in 
goana după o clientelă 
cit mai largă. Dar ce 
anume promovează a- 
cest cadou... la drumul 
mare, dacă se poate 
spune așa ? Benzina 
sau literatura ? Ce este 
cartea, azi, in epoca 
marii expansiuni a ra
dioului, filmului și te
leviziunii ? A rămas, 
ca la începuturi, un o- 
biect de cultură, sau a 
devenit un banal bun 
de consum? Mai este 
o sursă de idei sau s-a 
transformat într-o sur
să de profituri ?

Fără să propună un 
răspuns la această 
dezbatere, care preocu
pă in ultimele două 
decenii pe literati, so
ciologi. filozofi și 
chiar economiști, tra
diționalul festival in
ternațional al cărții, 
care are loc la Nisa, a 
readus in actualitate 

problema locului ocu
pat de carte in socie
tatea capitalistă con
temporană.

Bilanțul celui de-al 
VIII-lea festival de la 
Nisa este considerat de 
„Le Figaro" ca fiind 
„pozitiv" pentru că, 
atrăgind circa 200 000 
de vizitatori, a depășit 
cu 20 la sută afluența 
înregistrată cu un an 
in urmă. Alte sondaje 
și statistici care au in
solit evenimentul edi
torial de la Nisa sint 
insă mai puțin îmbucu
rătoare. Intre altele, 
cifrele demonstrează 
rămânerea in urmă a 
bibliotecilor publice 
franceze in raport cu 
alte țări europene, pre
cum și procentul foar
te redus al „cititorilor 
consecvenți".

Cit privește influen
ta mijloacelor audio
vizuale asupra lecturii,, 
s-a constatat că o se
rie de filme sau de 
emisiuni radioteleviza
te au stimulat vinzarea 
de carte. Dar, ce fel 
de carte ? Urmărind 
mulțimea vizitatorilor 
in marele Palat al ex
pozițiilor din Nisa, 
cronicarul ziarului „Le 
Monde" constată că a- 
devărații „stilpi" ai li
teraturii franceze, au
tori de renume inter

bleme ale colaborării româno-sovie- 
tice în domeniul științei și tehno
logiei, stabilindu-se măsuri pentru 
intensificarea acestei colaborări. In 
aceeași zi, acad. prof. Ioan Ursu a 
avut întîlnlri de lucru cu acad P.L. 
Kapița și acad. A.M. Prohorov, In 
cadrul cărora au fost abordate as
pecte ale colaborării româno-sovle- 
tice tn domeniile fizicii și fizicii nu
cleare.

BELGRAD

Vizita președintelui 
Consiliului de Stat 

al Republicii Guineea-Bissau
BELGRAD 31 (Agerpres). — Luni 

au început convorbirile între pre
ședintele R.S.F. Iugoslavia, Iosip 
Broz Tito, și președintele Consiliu
lui de Stat al Republicii Guineea- 
Bissau. Luis Cabrai, aflat în Iugosla
via într-o vizită oficială de prietenie. 
Cei doi șefi de stat au făcut un 
schimb de opinii asupra principale
lor probleme ale vieții internaționa
le și au examinat evoluția relațiilor 
bilaterale.

Luis Cabral a avut, de asemenea, 
convorbiri cu președintele Consiliu
lui Executiv Federal al R.S.F.I., 
Gemal Biedici.

ale puterii de stat
le înscrise pe listele electorale, adi
că 6 375 092 de cetățeni.

în Adunarea Populară au fost aleși 
400 de deputați, în favoarea candida- 
ților pentru organul legislativ votînd 
99,92 la sută din numărul total al 
persoanelor participante la vot.

In organele locale ale puterii de 
«tat au fost aleși 55 393 de deputați.

să desfășurată la Madrid, la care au 
participat Marcelino Camacho și Ni
colas Sartorius, lideri ai Comisiilor 
muncitorești, prin această reformă 
autoritățile urmăresc să subordoneze 
mișcarea sindicală spaniolă interese
lor regimului, încătușîndu-le forța de 
acțiune. S-a anunțat, de asemenea, 
că între 27 și 29 iunie va avea loc 
adunarea națională a Comisiilor mun
citorești.

Vizita președintelui Aus
triei ÎH Iran. $ahin?ahul Iranului, 
Mohammad Reza Pahlavi Aryamehr, 
a avut, luni, prima rundă de con
vorbiri oficiale cu președintele 
Austriei, Rudolf Kirchschlaeger, care 
se află în vizită în Iran.

Congresul Partidului Li- 
ber-Democrat din R.F.G. s a 
încheiat la Freiburg. Delegații au 
aprobat, cu numai un vot împotrivă 
și o abținere, programul electoral al 
partidului, care se pronunță în fa
voarea continuării coaliției cu Parti
dul Social-Democrat după alegerile 
programate la 3 octombrie.

Expoziția mondială a me
diului înconjurător - 1976 
s-a deschis, luni, la Tokio. Sînt re
prezentate 130 de firme japoneze și 
străine care expun inovații tehnice 
destinate combaterii poluării aerului 
și apei, precum și combaterii altor 
pericole care planează asupra mediu
lui ambiant.

Premiul „Femina-Văcă- 
rescu” a f°st atribuit luni> 'a Pa” 
ris, scriitoarei Gilberte. Brossolette, 
fostă deputată in Adunarea Națio
nală a Franței, pentru cartea ,.Se 
numea Pierre Brossolette", biografie 
a soțului său, erou al Rezistenței. 
Cartea constituie, totodată, prin do
cumentele inedite pe care le conți
ne, o mărturie interesantă asupra 
luptei poporului francez împotriva 
ocupanților naziști.

național, membri ai 
Academiei, au fost to
tal eclipsați de... un 
scamator cunoscut din- 
tr-o emisiune TV, care 
iși explică trucurile 
intr-o carte, de un in
spector de poliție care 
povestește afaceri dra
matice sau picante, de 
o ducesă cu o agitată 
viață de alcov etc. 
„Această literatură la 
kilogram, provocatoa
re și insolentă, etalată 
stand de stand pe aleea 
centrală, stîrnea amă
răciunea exasperată și 
îndreptățită a poeților, 
a tuturor adevăraților 
creatori" — scrie zia
rul. După principiul 
că moneda proastă a- 
lungă de pe piață mo
neda bună, tot așa și 
literatura bună, in pri
mul rind poezia, este 
tot mai puțin tipărită 
și căutată.

Iată de ce. un cu
noscut scriitor francez 
declara pe marginea 
festivalului : „Intr-un 
sistem in care numai 
banul contează, singu
rul mod de a te expri
ma este cel al re
voltei".

Paul 
DIACONESCU

Paris

DE PRETUTINDENI
• MAI INALȚI DECIT 

EVERESTUL. Ultimul nu' 
măr al revistei sovietice „Sput
nik" anunță că In urma foto
grafierii feței invizibile a Lunii 
de către stațiile „Zond-6“ și 
„Zond-8“ au fost descoperite 
17 lanțuri muntoase ; unele din 
piscurile acestor munți depă
șesc cu 1 000 de metri cel mai 
înalt virf de pe Pămînt — Eve- 
restul, avînd, cu alte cuvinte, 
Înălțimea de 10 km. Analiza fo
tografiilor făcute de cele două 
stații au permis, de asemenea, 
calcularea adîncimil „mării", 
denumite convențional Sud- 
Vest : 4—5 km.

• TURNUL ROȘU A 
FOST RESTAURAT. In 
piața centrală din Halle (R.D. 
Germană) se înalță un edifi
ciu impozant : Turnul roșu. 
Vîrsta sa — 500 de ani. Intr-un 
document, păstrat in mica sferă 
cu care se termina săgeata turnu
lui, se spunea că edificiul con
stituie „podoaba gloriosului oraș 
Halle și a împrejurimilor sale". 
In 1945, în ultimele zile ale războ
iului, turnul a fost grav avariat, 
sfera pierzîndu-se. In 1975 a în
ceput restaurarea monumentului. 
S-a confecționat și o sferă nouă, 
de aceleași dimensiuni, ca cea ve
che, acoperită cu o foiță de aur. 
Acum, cînd turnul este restaurat, 
în sferă se păstrează și docu
mente ale contemporaneității, 
printre care și un număr al zia
rului „Neues Deutschland".

• „ARTELE MARȚIA
LE" ÎN TURNEU. Cu P^- 
jui bicentenarului S.U.A., un 
grup de experți japonezi în 
tradiționalele „arte marțiale" 
— mijloace de autoapărare e- 
laborate de-a lungul secolelor 
în insulele nipone — va face 
pentru prima dată un turneu 
demonstrativ în America. Vor 
fi prezentate toate cele opt 
„arte marțiale", incluzînd, pe 
lingă judo și karate, care se 
bucură de pe acum de o largă 
răspîndire în întreaga lume, 
alte arte, și anume : sumo (un 
anumit gen de lupte), kyudo 
(tragerea cu arcul), shorinjo 
kempo (autoapărarea folosind pi
cioarele), naginata (un soi de 
lupte din secolul XV, actualmen
te exercitat numai de femei), 
kendo (scrimă cu săbii lungi și 
săbii scurte) și aikido (o combi
nație între judo și kendo). Se 
apreciază că se va deschide, cu 
acest prilej, perspectiva unei 
răspîndiri mai largi și pe alte 
meridiane a acestor tradiționale 
sporturi nipone.

• DE CE A DISPĂRUT 
OMUL DE NEANDER- 
TAL? Incercînd să răspundă 
la întrebare, specialiștii conside
ră că acest tip de hominid, de
numit astfel după valea din a- 
propiere de Dusseldorf în care a 
fost descoperit acum mai bine 
de un veac, nu ar fi putut su
praviețui perioadei de încălzire 
a climei survenită după ultima 
glaciație, în urmă cu 35 000 de 
ani. Această ipoteză se bazează 
pe faptul că sinusurile frontale 
și maxilarele sînt adaptate tem
peraturilor scăzute. Dispariția 
omului de Neandertal este, da 
asemenea, pusă pe seama dez
voltării exagerate a glandei 
hipofize, a cărei dereglare a 
dus la stingerea speciei. Alțl 
paleontologi consideră că dispa
riția omului de Neandertal s-ar 
datora proliferării lui „homo 
sapiens", mai inteligent, care a 
acaparat terenurile de vînătoare 
ale primului. Omul de Nean
dertal, căruia i se atribuie con
fecționarea uneltelor de piatră 
și din oase de animale, este con
siderat ca primul hominid ce a 
practicat ritul înhumării morți- 
lor.

© MINUS UNU. Pla- 
niștilor amatori, dornici de a 
interpreta ca soliști o bucată 
muzicală celebră, li se oferă de 
către o casă de discuri ame
ricană înregistrări, în interpre
tarea unor orchestre cunoscu
te, cuprinzînd partiturile tu
turor instrumentelor — cu ex
cepția unuia dintre ele. Cu 
alte cuvinte, devine astfel posi
bil pentru fiecare amator să In
terpreteze, la sine acasă, acom
paniat de instrumentiști repu- 
tați, să zicem... sonatele Iui 
Beethoven. Pe baza acestui 
principiu sînt disponibile înre
gistrări cu acompaniamente pen
tru pian, vioară, contrabas, 
corn., clarinet etc. De ase
menea, o serie specială este 
consacrată celor care doresc 
să-și exercite talentul de soliști 
vocali.

• „NUTRIPERLA". p®«- 
tru hrănirea plantelor de inte
rior, ca și a plantelor din grădi
nile individuale, în Franța s-au 
pus în vînzare așa-numitele 
„nutriperle", alcătuite dintr-o 
substanță nutritivă, protejată de 
o peliculă cu pori microscopici. 
Cînd granulele respective sînt 
depuse pe pămînt, soluția nutri
tivă se scurge prin pori spre ră
dăcinile plantelor. O simplă do
ză de cîteva „perle" este sufi
cientă pentru o perioadă de trei 
luni. După acest interval, peli
cula, care este biodegradabilă, 
se dizolvă și ea, amesteeîndu-se 
cu solul.

• CITE LIMBI VOR
BEȘTE OMENIREA. SP’- 
cialiștii au stabilit că pe pla
neta noastră se vorbesc peste 
2 500 de limbi diferite, din care 
doar 230—250 au scriere pro
prie. Numai în Africa se vor
besc 730 de limbi și dialecte di
ferite. în Camerun, de .pildă, o 
țară cu 6 milioane de locuitori, 
se folosesc 100 de graiuri. Din 
totalul limbilor vorbite pe glob, 
200 sînt utilizate de către 1 mi
lion de persoane fiecare, iar 13 
de 50 milioane de persoane fie
care. Cele mai râspîndite limbi 
sint, în ordine: chineza, engle
za, hindusa, rusa, araba, spa
niola, portugheza, japoneza, 
germana și franceza.

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA : București, Piața Scînteii. Tel. 17 60 10. 17 60 20. Abonamentele se fac la oficiile poștale și difuzorli din întreprinderi și instituții. Din străinătate, abonamentele se fac prin ILEXIM — Departamentul export-import 
presă, București, Calea Griviței nr, 64—66 P.O.B. — 2001, telex : 11 683 sau 11 226. Tiparul : Combinatul Poligrafic CASA SCÎNTEII 40 360


