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SECERIȘUL
în cea mal mare parte a țării — 

cu deosebire în cîmpiile din sud șt 
vest — au sosit și s-au instalat zile 
călduroase. Lanurile de orz au înce
put să-și schimbe culoarea în galben 
intens, semn că a sosit secerișul. De 
altfel, în unele județe — Olt, Dolj, 
Mehedinți, Teleorman — primele 
combine au intrat în lanuri, încă de 
săptămîna trecută. De aici, din cîm- 
pia Olteniei sau Teleormanului 
ne-au sosit și primele vești despre 
faptele de muncă 
mecanizatorii și 
cooperatorii le-au 
înregistrat în a- 
cest întii seceriș 
ai noului 
nai. Sînt vești ce 
atestă hotărîrea 
cu care oamenii 
muncii de pe o- 
goare au început 
desfășurarea ma
ri bătălii pentru 
obținerea celor 
peste 21 milioane 
tone de cereale, 
cit este prevăzut 
a se realiza în 
1976.

încrederea și optimismul cu care 
intrăm la strînsul noii recolte se în
temeiază pe munca însuflețită și e- 
fortul neprecupețit cu care țărăni
mea noastră a pregătit pîinea anu
lui 1976, pe belșugul pe care lanu
rile îl promit în pragul secerișului. 
Avem de acum o experiență valo
roasă cîștigată in activitatea pentru 
strîngerea la timp și fără pierderi a 
recoltei. Dar, așa cum se știe, și 
cele mai îmbucurătoare rezultate 
trebuie privite ca trepte spre altele, 
superioare, un îndemn pentru o ac
tivitate mal bună, un angajament 
de înaltă responsabilitate din partea 
fiecărui agricultor pentru ca nici un 
bob din pîinea țării să nu se risi
pească.

Important este ca în flecare uni
tate agricolă să se ia toate măsurile 
de ordin organizatoric și politico-e
ducative, pentru ca, din primele zi
le ale secerișului, să se asigure par
ticiparea la munca cîmpului a tutu
ror cooperatorilor și mecanizatori-

deosebite pe care

lor. Secerișul a atras întotdeauna la 
cîmp întreaga suflare a satului. Cu 
atît mai mult astăzi — cînd pămîn- 
tul și roadele lui sînt în stăpînirea 
celor ce muncesc, cînd mijloacele 
tehnice moderne cu care este dotată 
agricultura noastră a dus la o con
siderabilă ușurare a muncii — parti
ciparea Ia strînsul recoltei a tuturor 
sătenilor devine o datorie patrioti
că, o obligație morală. Cu forța me
canică actuală putem încheia sece
rișul In 3—4 zile la orz și in cel

cinci- • In această săptămînă începe strînsul recoltei 
în județele din sudul țării • La orz, lucrările 
trebuie încheiate în 3-4 zile, iar la grîu în circa 
12 zile de la începerea secerișului • In toate 
satele sînt necesare folosirea judicioasă a 
mașinilor, mobilizarea la muncă a tuturor 

locuitorilor

mult 12 zile la grîu. Numai pentru 
această campanie, agricultura bene
ficiază, în plus, de peste 5 000 com
bine autopropulsate și de un impor
tant număr de tractoare și prese de 
balotat. Factorul decisiv 
însă omul. Iată de ce 
mina sarcinilor și direcțiilor concre
te de acțiune formulate de secreta
rul general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, la recentul Con
gres al educației politice și al cul
turii socialiste, mobilizarea generală 
a tuturor forțelor din agricultură în 
vederea stringerii în cele mai bune 
condiții a recoltelor constituie în a- 
ceastă perioadă problema principală, 
centrală a întregii activități de partid 
la sate. O mobilizare care trebuie să 
se intensifice încă de pe acum pen
tru încheierea grabnică a lucrărilor 
de întreținere la culturile prășitoare 
astfel încît, atunci cînd vom intra 
din plin la strînsul griului, forța de 
muncă de la sate să fie eliberată de 
alte obligații.

rămine 
în lu-

Avînd Înscrise pe ordinea de zl a- 
ceste obiective majore, perioada pe 
care o începem cere mult dinamism, 
bună organizare, o bună concentrare 
de forțe, o utilizare maximă a ma
șinilor, a fiecărei zile bune de lucru. 
In fiecare unitate agricolă s-au elabo
rat planuri operative privind desfă
șurarea lucrărilor de vară. Prevede
rile cuprinse în aceste planuri vor 
trebui să țină seama de modul cum 
se prezintă cerealele pe fiecare par
celă. In toate cazurile, important 

este ca printr-o 
temeinică organi
zare a muncii să 
se lucreze in flux 
continuu, să se 
asigure folosirea 
la maximum a 
mijloacelor me
canice prin orga
nizarea lucrului 
în schimburi pre
lungite și chiar în 
două schimburi 
acolo unde nevoi
le o impun. In a- 
cest scop trebuie 
să se coreleze 
foarte exact volu

mul producției recoltate cu mijloacele 
de transport, precum și viteza de lucru 
a preselor de balotat cu cea a agrega
telor destinate la pregătirea celei 
de-a doua culturi. Pretutindeni, ta 
fiecare unitate, ta fiecare comună, 
comandamentele locale au datoria 
să urmărească la fata locului cum 
sînt utilizate mașinile, cum sînt în
făptuite sarcinile zilnice ce revin 
fiecărei formații. Ele au obligația ds 
a fi în fruntea tuturor acțiunilor 
pentru executarea la timp și ta bune 
condiții a secerișului, a celorlalte 
lucrări, mobilizînd la muncă, prin 
exemplul lor, prin faptele lor, pe 
ceilalți locuitori ai satelor.

Să facem totul pentru ca din recol
ta acestui an să nu se piardă nici un 
bob, pentru ca sămînța celei de-a 
doua recolte să ajungă cit mai re
pede sub brazdă I

Se fac probe la o nouă mașină 
de așchiat metale A.F.-85 la între
prinderea de mașini-unelte din Bacău

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, președintele 
Frontului Unității Socialiste, a pri
mit, în ziua de 21 iunie, pe lordul 
Carrington, liderul Partidului Con
servator în Camera Lorzilor, și pe 
Julian Amery, deputat conservator 
în Camera Comunelor, care, la invi
tația Consiliului Național al Frontu
lui Unității Socialiste, fac o vizită în 
țara noastră.

La primire a participat tovarășul 
Corneliu Mănescu, vicepreședinte al 
Consiliului Național al Frontului 
Unității Socialiste.

A fost de față ambasadorul Marii 
Britanii la București, Jeffrey Char
les Petersen.

La începutul întrevederii, oaspeții 
au exprimat satisfacția de a fi pri
miți de șeful statului român, au mul
țumit pentru ospitalitatea și cordia
litatea cu care au fost întîmpinați în 
tara noastră, au subliniat caracterul 
rodnic al vizitei și impresia deosebi
tă prilejuită de cunoașterea nemijlo
cită a realizărilor României contem
porane.

Lordul Carrington a transmis pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu, din 
partea doamnei Margaret Thatcher, 
liderul Partidului Conservator din 
Marea Britanie, un salut foarte căl
duros. în mesajul său, liderul Parti
dului Conservator din Marea Britanie

a subliniat că își amintește cu mare 
plăcere de vizita în România și de 
convorbirile purtate cu acest prilej.

Mulțumind, președintele Nicolae 
Ceaușescu a rugat pe oaspete să a- 
dreseze liderului Partidului Conser
vator din Marea Britanie cele mal 
bune urări și un salut călduros din 
partea sa. Șeful statului român a 
evocat cu multă plăcere convorbirile 
pe care le-a avut cu doamna Marga
ret Thatcher, dezvoltarea relațiilor 
dintre cele două țări, faptul că lide
rul Partidului Conservator din Marea 
Britanie contribuie la promovarea a- 
cestor raporturi.

Președintele Nicolae Ceaușescu a 
salutat vizita oaspeților, a relevat im
portanța amplificării contactelor și 
schimburilor de păreri între organi
zațiile politice, intre parlamentele din 
cele două țări, apreciind că aceasta 
este de natură să contribuie la adîn- 
cirea conlucrării prietenești româno- 
britanice, la mai buna cunoaștere șl 
apropiere între popoarele noastre, la 
promovarea idealurilor de paoe și co
laborare între națiuni.

în timpul Întrevederii au fost evi
dențiate cu satisfacție evoluția multi
laterală, ascendentă, a relațiilor din
tre România și Marea Britanie, do
rința comună de a extinde și aprofun
da aceste raporturi pe plan politic, 
economic, tehnico-științific, cultural 
și in alte domenii de activitate.

S-a subliniat că dezvoltarea rela
țiilor dintre România și Marea Bri
tanie este atît în interesul ambelor 
țări și popoare, cit și al afirmării 
spiritului nou în relațiile lntereuro- 
pene. In acest cadru a fost reliefată 
necesitatea intensificării eforturilor 
din partea guvernelor, parlamentelor, 
forțelor politice din fiecare țară, a 
popoarelor, ta vederea îndeplinirii 
prevederilor Actului final adoptat ’a 
Conferința pentru securitate și co
operare în Europa, realizării unor 
măsuri concrete de destindere mili
tară și dezarmare, în primul rînd de 
dezarmare nucleară, soluționării pro
blemelor complexe ale contempora
neității. Schimbul de vederi a rele
vat, de asemenea, necesitatea lichi
dării subdezvoltării, a decalajelor e- 
conomice dintre țări, ceea ce impune 
statornicirea unor relații de egali
tate și echitate intre state, instaura
rea unei noi ordini economice inter
naționale, care să asigure progresul 
fiecărei națiuni, al civilizației umane.

în contextul abordării acestor pro
bleme a fost împărtășită convingerea 
că există reale posibilități de a se În
făptui aspirațiile popoarelor, exprl- 
mîndu-se încrederea câ România și 
Marea Britanie, parlamentele celor 
două țări vor colabora fructuos in 
acest sens.

întrevederea a 
mosferă cordială,

decurs într-o at- 
prietenească.

LA SATU-MARE
Un nou cartier 

de locuințe 
în construcție

„Micro — 16“ este numele nou
lui cartier de locuințe a cărui con
strucție a început de curind la Satu- 
Mare, pe malul sting al Someșului. 
Pe o suprafață de 35 ha vor fi înăl
țate aici blocuri între 4 și 11 niveluri, 
care vor însuma 6-000 de apartamen
te (5 000 vor fi terminate în actua
lul cincinal). 3 școli cu 72 săli de 
clasă, 1 075 locuri in creșe și grădi
nițe, un dispensar uman cu 4 cir
cumscripții, un club cu teatru de 
vară, spații comerciale și pentru 
prestări de servicii, terenuri de joa
că și sport, spații verzi. Îmbinînd 
judicios criteriile de funcționalitate 
cu cele de eficiență economică, pro- 
iectanții au amplasat la parterul 
blocurilor nu numai spatii comer
ciale, ci și cele pentru creșe, grădi
nițe și dispensar. (Octav Grumeza),

O imagine din munca hârnicilor constructori de nave constânțenl Foto : S. Cristian

Vara tinereții
harnice

O încăpere simplă. 
Destul de spațioasă, 
socotind după numărul 
mare de persoane care 
urmăresc cu atenție un 
tînăr ce-șl însoțește 
vorbele cu gesturi 
șcurte, precise, spre 
cele cîteva schițe atir- 
nate pe perete.

Deasupra 
principale a 
rii stă scris 
tere mari s , 
Tineretului 
Comitetul 
București, 
arhitectonic . .
Șantierul tineretului".

Deci, ne aflăm pe un 
șantier de muncă pa
triotică al tineretului. 
Petre Costache, tînărul 
care dă explicații ti
nerilor, nu e nici ghid 
și nici muzeograf, ci 
comandantul acestui 
șantier. Iar tinerii din 
•ală nu sînt doar 
Simpli vizitatori, sînt 
venițl cu treabă. A- 
veam să-i întîlnim 
răspîndlți pe întrea
ga suprafață de pes
te trei hectare și ju
mătate a complexu
lui arhitectonic, mî- 
nuind dalta și cioca
nul, lopata șl hîrlețuL

— Stat uteciști de la 
toate întreprinderile și 
Instituțiile Capitalei, 
ne-a spus comandan
tul șantierului. Zilnic, 
cîteva sute de tineri 
vin ta timpul lor liber 
pe acest șantier de 
mare însemnătate edu-

intrării 
clădi- 

cu li- 
„Uniunea 
Comunist, 
municipal 

Complexul 
Văcărești,

cativă. Fiecărui grup îi 
prezentăm istoricul a- 
cestui lăcaș în dorin
ța de a sublinia im
portanța misiunii noas
tre de a participa la 
restaurarea comple
xului arhitectonic care 
va deveni, în final, un 
valoros obiectiv mu
zeistic.

Vizităm șantierul. Se 
lucrează intens, cu 
voie bună, la decupa
rea zidurilor, la demo
larea olădirilor 
valoare istorică 
arhitectonică. De 
tencuielile și 
strucțiile mai noi ies 

iveală vechile ziduri 
arhitectura dăltuită 
talentul ctitorilor 

acum 260 de ani. 
- Facem o muncă 

de finețe, ne spune tî- 
nărul strungar Radu 
Donciu, secretarul co
mitetului U.T.C. de la 
Întreprinderea „23 Au
gust". Muncă ce pre
supune multă atenție 
și îndemînare. ca și la 
strung, deși pare că e 
vorba de o activitate 
necalificată. Facem, 
dacă vreți, și o mun
că de arheologie, de 
cercetare. De aici și 
interesul tinerilor.

Aprecieri asemănă
toare am aflat și 
la elevii 
școlar de 
auto, de 
muncitori de la 
tomecanica" sau 
vii Grupului școlar al

fără 
sau 
sub 

con-

ÎN ZIARUL

DE AZI:

Ambasadorul R. D. Vietnam
Președintele Republicii Socialista 

România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a primit, luni după-amiază, pe Ngu
yen Thanh Ha, ambasadorul Repu-

blicii Democrate Vietnam la Bucu
rești, în vizită de rămas bun, cu oca
zia încheierii misiunii sale in tara 
noastră.

a avut loc o con- 
desfășurat intr-o

Cu acest prilej 
vorbire care s-a 
atmosferă cordială, prietenească.

II Poporul turc așteaptă cu căldură
pe președintele Nicolae Ceausescu,

personalitate de frunte a epocii noastre"
Au mai rămas puține ore pînă> la 

începutul vizitei oficiale în Turcia a 
președintelui Nicolae Ceaușescu, îm
preună cu tovarășa Elena Ceaușescu, 
eveniment așteptat aici, la Ankara, 
cu cel mal viu și justificat interes. 
Capitala turcă a îmbrăcat haine 
festive, specifice unor momente poli
tice de anvergură. Principala magis
trală, bulevardul Atatiirk, care stră
bate de la un capăt la altul orașul, 
este pavoazat cu tricolorul românesc 
și cu drapelul național turc. Steagul 
țării noastre flutură, de 
deasupra reședinței 
înalților 
kaya.

Vizita 
obiectul 
comentariilor. O dovadă concludentă 
în acest sens o constituie interesul 
deosebit cu care a fost primit inter
viul acordat la București de pre
ședintele Nicolae Ceaușescu presei și 
Radioteleviziunii turce, transmis în 
deschiderea telejurnalului de joi 
seară, la o oră de maximă audiență, 
fiind apoi amplu 
sele cotidiana ce
Istanbul.

Presa turcă de 
tendințe și orientări consacră 
spații noii etape a dialogului dintre 
factorii învestiți cu cea mal înaltă 
răspundere din România și Turcia. 
Astfel, sub titlul „Vizita președintelui

Nicolae Ceaușescu va duce Ia dez
voltarea relațiilor dintre Turcia șl 
România", cotidianul de mare tiraj 
„Dunya" publică un amplu comen
tariu însoțit de portretele președin
telui republicii și al tovarășei Elena 
Ceaușescu. Subliniind că „prezența 
președintelui Nicolae Ceaușescu in 
Turcia, convorbirile pe care le va 
avea cu președintele Fahri Kortittlrk, 
cu premierul Demirel vor marca un

oaspeți, în

constituie, 
principal

asemenea, 
oficiale rezervată 

cartierul Can-

în mod firesc, 
al discuțiilor șl

reluat de numeroa- 
apar la Ankara și

cele mai diferite 
largi

DE LA TRIMISUL NOSTRU 
SPECIAL

nou și însemnat pas înainte în 
cursul dinamic al colaborării ami
cale dintre cele două națiuni din 
Balcani" ; același ziar inserează o 
prezentare multilaterală a României, 
stăruind asupra dezvoltării rapide a 
economiei țării noastre, asupra poli
ticii sale externe constructive, de 
pace și înțelegere internațională. 
Ziarul „Akșam" consacră, de aseme
nea, țării noastre, realizărilor sale, 
aproape o întreagă pagină sub gene
ricul „România de azi", prezenttad, 
totodată, ca și alte cotidiane, cum ar 
fi „Bariș", „Cumhuriyet", „Milliyet", 
„Terciiman", „Daily News", detalii 
asupra programului vizitei.

Interesul deosebit față de noul 
dialog la nivel înalt româno-turc, 
dorința de mai bună cunoaștere a 
profilului contemporan al țării noas
tre își găsesc expresia și pe plan 
publicistic. Vitrinele marilor librării 
din Ankara și Istanbul s-au îmbo
gățit în aceste ultime zile cu două 
noi volume proaspete, apărute 
lntr-o elegantă ținută grafică, con
sacrate României, președintelui ei : 
„Ceaușescu și România de ieri, de 
azî și de mîine", de prof. univ. Necip 
Alpan, balcanolog reputat și bun 
prieten al României și „Imaginea de 
azi a României", de cunoscutul pu
blicist și gazetar Bedreddin Neidik. 
Se cuvine menționat că ele se adau
gă altor apariții care au văzut lu
mina tiparului în ultima perioadă și 
despre care presa noastră a vorbit 
la vremea respectivă (volumul dedicat 
primei vizite din 1969 a președintelui 
Nicolae Ceaușescu în Turcia ; o re
prezentativă culegere de articole și 
cuvîntări ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu ; lucrările de referință 
„România și Ceaușescu", de Fevzi 
Șirnii și „Ceaușescu și România. O 
tară balcanică deschisă spre lume", 
precum și volumul de impresii des
pre țara noastră semnat de Y. 
Kenan Karacanlar) — însăși această 
suită editorială fiind adînc semnifi
cativă pentru dorința publicului turc 
de mai bună cunoaștere a profilului 
contemporan al țării noastre.

Din aceeași dorință a izvorît 
evantaiul de manifestări culturale 
s-au succedat în tot cursul zilei
luni, ultima dinaintea începerii vizi
tei : deschiderea Expoziției cărții și 
discului românesc, la Ankara, inau
gurarea, tot la Ankara, la Cinemate
ca națională, a „Zilelor filmului ro
mânesc" ; în fine, concertul de gală 
prezentat la Istanbul de corul „Ma
drigal", care a avut, după cum era 
și firesc, un foarte mare succes.

Paralel cu aceste manifestări, atît 
de variate și bogate, carnetul repor
terului a înregistrat în continuare 
numeroase declarații care, notînd cu 
satisfacție dezvoltarea legăturilor ro- 
mâno-turce pe multiple tărîmuri, 
evidențiază semnificațiile deosebite

'i 
ce 
de

la 
cu 
de 
de

de
Grupului 
reparații 

la tinerii 
„Au- 
ele-

I.T.B., aflați ta dimi
neața aceea pe șantie
rul din dealul Vă- 
căreștilor.

— De la deschiderea 
șantierului au parti
cipat peste 25 000 de 
tineri din Capitală — 
ne-a informat coman
dantul șantierului. In 
vacanța mare șantierul, 
va fi preluat de elevi 
și studenți, cite 400 în 
serii de cite 12 zile.

— Preluat „din mers", 
pentru că noi am 
mai lucrat la res
taurare, a intervenit 
Costică Mihailiuc,' elev 
în anul III la Grupul 
școlar I.T.B. Nu toți 
colegii mei vor veni 
aici, pentru că mai a- 
vem și alte obiective 
de muncă patriotică ; 
apoi, cei din alte lo
calități vor munci în 
orașele lor, iar colegii 
de la țară își vor aju
ta părinții la strînsul 
recoltei. Principalul e 
că în vacanța mare, 
spre satisfacția noas
tră, o să avem și po
sibilitatea unor acti
vități utile și în ace
lași timp educative șl 
atractive...

Ce vor face tinerii 
în vacanța mare 7 De
sigur, se vor odihni, 
vor participa la ac
țiuni de destindere,
Emil MARINACHE
(Continuare 
in pag. a V-a)

RUBRICILE NOASTRE : • Tn confruntare 
scrisori și răspunsuri • Faptul divers 
• Agendă cetățenească • Sport • De 

pretutindeni

Organizațiile de partid 
și aplică planurile

In aceste zile, în organiza|lile de partid, organizațiile de masă și obștești, 
în școli și facultăți, așezămtntele de cultură de la orașe și sate, din dife
ritele instituții cu răspunderi politlco-ideologlce și cultural-educative are loc 
o intensă acțiune de reanallzare a planurilor anterioare de acțiune in lumina 
Ideilor și tezelor de o deosebită însemnătate teoretică și practică reieșite 
din expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu la Congresul educației poli
tice și al culturii socialiste. în toate colectivele se realizează astfel o sin
teză a sarcinilor specifice propriului domeniu de activitate, in lumina docu
mentelor acestui înalt forum, în vederea trecerii neintîrzlate la acțiuni mul
tilaterale, unitare, mal sistematice, consacrate formării omului nou, con
structor conștient al socialismului și comunismului.

intr-unui din numerele anterioare ale „Scinteil" a fost publicată prima 
serie de convorbiri pe această temă cu secretari al unor organizații de 
partid. Publicăm in continuare alte

întărirea conducerii 
unitare a intregului 
sistem de activități 

educative
Bu-

răspunsuri la ancheta noastră.

în comuna Ziduri, județul 
zău — ca și în întreaga țară — lu
crările Congresului educației poli
tice și al culturii socialiste au fost 
urmărite cu viu interes. S-au or
ganizat audiții și vizionări colective 
ale emisiunilor posturilor de radio și 
televiziune, s-au inițiat discuții în 
cadrul formațiilor de lucru din coo
perativele 
ferme, cu 
casele de 
electorale.
au fost studiate și cu ocazia acțiuni
lor organizate pentru pregătirea se- 
minariilor recapitulative de la invă- 
țămîntul de partid și politic U.T.C., 
desfășurate în comună — ne spunea 
tovarășul Toma Șerban, secretar al 
comitetului comunal de partid. Cu 
prilejul dezbaterii Programului ideo
logic, comitetul comunal a adoptat

agricole — în cîmp, la 
grupuri de cetățeni — în 
citit din circumscripțiile 
„Documentele congresului

un plan de măsuri care, în aceste 
zile, a fost îmbunătățit și este încă 
în curs de îmbogățire pe temeiul 
numeroaselor propuneri și idei ala 
comuniștilor și ale altor locuitori".

Un capitol important al acestui 
plan — din care spicuim cîteva pre
vederi — se referă la educarea ta spi
ritul principiilor și normelor eticii 
și echității socialiste. Sub genericul 
„Codul etic în conștiința și faptele 
noastre" este prevăzută organizarea 
unui șir de activități menite să cul
tive spiritul de responsabilitate în 
muncă, umanismul, grija față de 
dezvoltarea generației tinere. în a- 
celași cadru, discuții, simpozioane, 
dezbateri — vizînd transmiterea e- 
xemplului înaintat în muncă și com
portare, promovarea experienței va
loroase — vor fi grupate în „Coloc
viile echității" ori in cadrul unor 
manifestări menite să 
întrebarea „Cit cerem 
cietății ?“

Pentru îndeplinirea 
domeniul educării tuturor locuitori
lor comunei și în primul rînd a ti
neretului, în spirit revoluționar, vor 
lua ființă brigăzi de muncă și edu
cație comunistă și colective ale hăr
niciei și demnității socialiste. In pe-

răspundă 
Si cit dăm
sarcinilor

la 
so-

In

rioada de vară toți elevii, inclusiv 
cei din licee, școli profesionale, in
stitute de învățămint superior, 
vor petrece vacanta în mod 
încadrîndu-se în brigăzi de 
patriotică ale tineretului.

La rîndul lor, cele trei 
culturale au prevăzut în plan 
ciclu de manifestări cu un puternic 
caracter patriotic, militant, pe teme 
cum sînt : „Memoria pămîntului ro
mânesc", „La temelia României so
cialiste, lupta poporului nostru pen
tru libertate națională și socială", 
„Pagini glorioase din trecutul de 
luptă al clasei muncitoare pentru 
dreptate socială și o viață mai 
bună". Ample manifestări vor fi pri
lejuite de aniversarea a 1 600 de ani 
de la prima atestare documentară a 
Buzăului, urmate de acțiuni vizînd 
popularizarea politicii consecvent in
ternaționaliste a partidului și statu
lui nostru.

în vederea ridicării nivelului ge
neral de cunoaștere, de cultură al 
locuitorilor comunei, un bogat pro
gram de acțiuni sînt puse, în conti
nuare, în slujba educării lor mate- 
rialist-științifice (expuneri și discuții 
urmate de proiecții de filme ori dia- 
filme, seri de experiențe științifice 
etc.), a respectării legilor statului, a 
unei mai bune difuzări a cărții so- 
cial-politice, științifice și literare.

— Prin conducerea unitară, de că
tre comitetul comunal de partid, a 
întregii activități politice și cultural- 
educative de masă — ne-a spus, în 
încheierea convorbirii noastre, tova
rășul Menelaș Drăgostin, locțiitor cu 
propaganda al secretarului comitetu
lui comunal de partid și director al 
căminului cultural, înțelegem antre
narea organizată, coordonată a tutu
ror factorilor educativi — 123 in
telectuali, 3 cămine culturale, 6 școli 
generale, universitate populară, bri-

își 
activ, 

muncă

cămine 
un

gadă științifică, 4 brigăzi artistice de 
agitație, cabinete de științe sociale, 
biblioteci, colective artistice, 12 ga
zete de perete și satirice, 5 foi vo
lante etc. — la o amplă mișcare 
populară în domeniul educației și 
culturii, asigurind continuitatea ac
țiunilor, calitatea lor înaltă, audien
ta la toți cei cărora le sînt destinate.

Romulus CĂPLESCU

(Continuare in pag. a V-a)

Școala-mai adine 
implicată in formarea 
muncitorului de miine

— Studiind cu atenție documentele 
Congresului educației politice și al 
culturii socialiste, ne spune ingine
rul Gheorghe Nicuțariu, secretarul 
organizației de partid de la grupul 
școlar de prelucrare a lemnului din 
Suceava, am tras concluzia că nu 
există latură a activității de formare 
a omului nou în care școala să nu 
fie adînc implicată. Marea 
de idei din expunerea 
Nicolae Ceaușescu, din 
rostită la Închiderea congresului re
prezintă și pentru noi, dascălii, un 
program concret de activitate. Toc
mai de aceea am trecut la o largă 
acțiune de aprofundare a documen
telor recentului congres, prin studiu 
individual, dezbateri, simpozioane, 
comunicări științifice, întîlniri cu 
lectori ai Comitetului Central și ai 
comitetului județean de partid.

Propunindu-ne să revedem planul 
nostru de activitate, am pus în cen
trul atenției întregului corp profeso
ral preocuparea pentru ridicarea ni
velului educativ al Întregului pro-

bogăție 
tovarășului 
cuvîntarea

Slatina. Imaginea noilor blocuri 
de locuința(Continuare in pag. * II-a)
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DIVERS în toate cartierele—
ca în centru

Măsuri concrete
ale edililor din Ploiești

Omul 
cu valiza

In mijlocul unui drum de pe 
raza comunei Vințu de Jos, ju
dețul Alba, săteanul loan Sima 
a găsit o valiză încărcată. A ri
dicat-o, și s-a dus cu ea la pos
tul de miliție. Deși 
încărcată cu obiecte de 
și de îmbrăcăminte nu 
absolut nici un indiciu 
păgubașului, miliția l-a 
totuși, pină la urmă, in 
na lui Lazăr 
Cluj-Napoca. „La 
care am avut-o cind am 
anunțat de miliție că mi s-a gă
sit valiza pe care o pierdusem 
din portbagajul mașinii — ne 
scrie el — s-a mai adăugat una 
care m-a impresionat profund. 
Avind drum prin Cluj-Napoca, 
mi-a adus valiza acasă insuși 
loan Sima, care o găsise 
mijlocul drumului".

în valiza 
valoare 
se afla 
asupra 

găsit', 
persoa- 

Munteanu 
bucuria

din 
pe 

fost

in

părinți,
| plătiți-mi
amenzile”

unPrin vara anului trecut, 
tinăr, pe nume Pascu V. Gheor- 
ghe, și-a anunțat părinții, din 
Dărmănești—Dîmbovița, că n-o 
să mai lucreze la Întreprinde
rea mecanică Mija, pentru că o 
să se facă acar in stația C.F.R. 
Tirgoviște. Părinții nu s-au 
opus noii' sale pasiuni, dar in
tr-o dimineață, cind mama a fă
cut curat in odaia băiatului, a 
găsit pe masă un bilet, pe care 
scria : „Dragi părinți, nu mă 
mai așteptați, că am plecat de 
acasă". Părinții l-au căutat pes
te tot, dar nu i-au dat de ur
mă. Pe la sfirșitul anului, prin 
decembrie, au primit intiia „ves
te", sub forma unei amenzi de 
500 de lei pentru un scandal 
provocat de băiatul lor la Bu
zău. Apoi, cind au primit ulti
ma amendă, tot pentru aseme
nea fapte, de la Tulcea, tatăl a 
pornit pe urmele fiului. L-a cău
tat prin Deltă, a depistat locul in 
care lucrase temporar, dar de 
unde plecase cu un vapor spre 
Galați. „Mă doare inima — ne 
scrie tatăl, cind mă gindesc 
că am un singur fecior, că are o 
meserie bună și că umblă fără 
rost prin lume. Ii rog tare mult 
pe cei care-l cunosc și autorită
țile cu care intră in conflict ca 
să mi-l trimită acasă cu amendă 
cu tot".

Strada largă și umbroasă pe care 
intri in Giurgiu, venind dinspre 
București, e atît de bine întreținută, 
atit de curată, incit te face să bănui 
că întreg orașul e gospodărit exem
plar. Impresia prinde și mai mult 
contur dacă te abați din drum și treci 
prin cartierul numit „Oinac". Frumos 
cartier ! Privit în ansamblu, pare o 
stațiune de odihnă acoperită de ve
getație, iar zonele din jurul blocurilor 
— grădini de flori. Am aflat de la 
primărie — dar și de la oamenii care, 
zilnic, mai găsesc totuși cîte ceva de 
făcut in jurul propriilor locuințe — 
că anul trecut, dar mai ales in aceas
tă primăvară, fiecare giurgiuvean a 
pus mina pe hîrleț și pe lopată, dind 
gospodăriei co
munale o mînă 
de ajutor la înfru
musețarea străzi
lor, parcurilor, 
întregului dome
niu public. Ni s-a 
vorbit de sute de 
mii de ore de 
muncă patriotică, de lucrări gospodă
rești în valoare de multe milioane de 
lei.

Mergînd însă și în alte cartiere și 
vizitind și alte „porți" de intrare în 
Giurgiu, rămîi mai întii descumpănit, 
apoi nu-ți vine să crezi cum e posibil 
să existe în același oraș atît de mari 
contraste de la o stradă la alta, de la 
un cartier la altul. în zona gării, de 
pildă (tocmai la gară !), parcă n-ar 
trăi tot giurgiuveni. Pe o suprafață de 
circa 10 000 mp (!) se află un teren 
denivelat, un fel de vale între clă
diri. Ce crește sub ochii giurgiuveni- 
lor pe acest teritoriu al nimănui, bun 
pentru parc public, pentru teren de 
fotbal, pentru grădină de legume, 
pentru o seră ? Cresc bozii și scaieți, 
coada vacii și nalbă, brusturi și mo
hor. Pare un imens lot semincer de... 
bălării. „Lotul" are în incinta lui și 
un... drumeag de țară pe care se re
trag seara din cursă mașinile I.R.T.A.

Multe și frumoase străzi, bulevarde 
și zone de agrement are Giurgiu și 
nu în puține locuri se simte mina 
gospodarului priceput, efectul educa
ției civice, dragostea față de oraș. 
Pentru a înțelege mai bine acest ade
văr, e de-ajuns să treci pe bd. Repu
blicii, pe șos. București sau a Slobo
ziei, dar mai ales pe str. Dobrogeana 
Gherea, din imediata vecinătate a pa
latului administrativ. Peste tot — cu
rățenie, trandafiri, mii și mii de alte 
flori, arbori ornamentali. Dacă ieși 
însă din perimetrul central si o iei 
spre cartierul Bălănoaia, nu se poate 
să nu-ți atragă atenția str. Pictor 
Grigorescu. E ca o șosea montană, 
unde într-o parte ai muntele, iar 
într-alta — prăpastia. Firește, la 
Giurgiu nu sint munți, dar într-o 
porțiune a străzii Grigorescu se află, 
totuși, un fel de prăpastie pe care

Așa ar trebui să se 
manifeste spiritul 

gospodăresc la Giurgiu

localnicii o numesc rampă de gunoi. 
Rampa de gunoi a Giurgiului e mai 
mare ca terenul agricol din spatele 
gării orașului. Aici însă, în loc de 
bălării, sint „semănate" gunoaie.

...Am aflat că pe primele 5 luni care 
au trecut din acest an, comerțul local 
a depășit planul la desfacerea măr
furilor cu peste 8 milioane lei. în- 
tr-adevăr, la Giurgiu se practică un 
comerț activ. Magazinele alimentare, 
de textile și încălțăminte, unitățile de 
alimentație publică sint, cu unele ex
cepții, bine aprovizionate. Cele mai 
multe dintre ele au fost modernizate, 
renovate, sint curate și au un aspect 
atrăgător. Și piața alimentară e apro
vizionată bine. Se găsesc aici toate 

sortimentele de 
legume pe care le 
oferă sezonul. De 
asemenea. ouă, 
carne, produse
lactate ș.a.m.d.

într-un cuvînt, 
nimic nu lipsește, 
în afară de spi

ritul gospodăresc, de ordine și cu
rățenie. Ba, mai mult, ne-am con
vins că la Giurgiu mai rezis
tă încă mentalitatea potrivit că
reia noțiunea de piață alimentară este 
asociată cu... lipsa de curățenie. „Așa 
e la piață", mai zic, cu convingere, 
unii. Am văzut cum se reflectă acest 
mod de a gîndi în aspectul general al 
pieței. La unele ore ale dimineții, pla
tourile sînt, practic, pardosite cp 
resturi alimentare ; ambalajele — sau 
resturi din ceea ce s-a chemat amba
laj — împînzesc piața ; unitățile 
Gostat, magazinele I.L.V.F., în loc de 
copertine sau de pergole — ca să 
apere marfa de praf și soare — au 
agățate pe sîrmă, in dreptul tejghele
lor, un fel de țoluri, de cergi rupte 
și „cenușii". Toate panourile cu di
verse anunțuri din piață sînt ținute 
la zi în afară de mercurial ; vizitele 
Inspecției comerciale și ale controlu
lui obștesc — în piața de legume — 
sînt rare și ineficace.

Am semnalat toate aceste contraste 
gospodărești tovarășului Nicolae Si- 
mion, directorul gospodăriei comu
nale și domeniului public. „Noi, spu
nea tov. director, cunoaștem bine si
tuația. într-adevăr, nu-i stă bine cu 
lipsa de gospodărire nici măcar unei 
localități mici, dar Giurgiului, care, 
datorită dezvoltării unităților indus
triale, în curînd va intra în rîndul 
orașelor cu peste 50 000 de locuitori" 1

Pe urmă, tov. director a descris, 
punct cu punct, măsurile care vor fi 
luate pentru înlăturarea deficiențelor 
gospodărești, pentru igienizarea între
gului domeniu public. Rămîne de vă
zut în ce măsură intențiile de azi se 
vor transpune mîine în fapte.

Gh. GRAURE

Sub acest titlu, în „Scînteia" 
din 11 mai am relatat cîteva din 
preocupările edililor și cetățenilor 
din Ploiești pentru a-și face orașul 
în care trăiesc și muncesc cit mai 
frumos, mai primitor. In același arti
col relatam și o serie de neajunsuri, 
neglijențe, în contrast vădit cu spiri
tul civic, gospodăresc.

Zilele trecute l-am însoțit pe pri
marul municipiului, tovarășul Ion 
Paraschiv, prin locurile mai puțin 
frumoase și curate consemnate în ar
ticolul nostru: Am poposit mai întii 
la cantonul C.F.R. de la bariera U- 
nirea. Pe acarul Tudor Manolescu, 
criticat în articolul amintit, l-am gă
sit acum printre proaspetele straturi 
de flori, în timp 
ce de jur-împre- 
jurul cantonului 
domnește curățe
nia. Localul pa
tiseriei „Unirea" 
parcă a renăscut 
de cînd igiena 
face casă bună cu hărnicia celor de 
aici. Apoi am trecut linia de 
cale ferată și am mers la în
treprinderea „1 Mai", criticată și 
ea pentru neglijențe gospodărești. 
Și aici am constatat lucruri îm
bucurătoare : a fost curățat cana
lul de reziduuri petroliere, s-au ame
najat rigolele, s-au turnat plăci de 
beton. Pe un panou, la vedere, în in
cinta unității, citim : „Fiecare loc de 
muncă, fiecare secție — tot mai bine 
gospodărite". Aflăm de la conducerea 
întreprinderii că s-a pornit o acțiune 
de masă pentru igienizarea și înfru
musețarea halelor și a zonelor din 
jurul lor. Am vizitat sectoarele me
canică II și VI, unde ne-au întîmpi- 
nat straturi de iarbă ocrotite de gri
laje în culori pastel. Administratorul, 
Mihai Stoian, ne-a înfățișat un am
plu plan de acțiuni in curs de apli
care.

— După articolul din „Scînteia" — 
ne-a spus el — șefii de secții și alte 
cadre de conducere au fost convo- 
cați la conducerea întreprinderii. S-a 
citit articolul și s-au stabilit acțiuni 
concrete imediate pentru înlăturarea 
neajunsurilor semnalate. In prima 
duminică după publicarea articolului-, 
directorul întreprinderii, secretarul 
comitetului de partid, alte cadre, ală
turi de sute și sute de angajați au 
venit în uzină și au muncit — cum 
se zice — pe rupte, iar acțiunea a 
continuat și în zilele următoare, în 
timpul liber.

S-au curățat terenurile, s-au sădit 
flori, s-a semănat iarbă, s-a strîns tot 
fierul vechi aruncat prin curte. Mă
suri de igienizare s-au luat și la can
tina unității, unde mănincă pes
te 2 500 de angajați. Fațadele sint 
acum reparate și văruite, platforma 
de la intrare este betonată.

— Ca să menționăm acest spirit de 
ordine și curățenie — ne-a spus to
varășul Toma Oprea, secretarul co
mitetului de partid — pe comuniștii 
cei mai buni, oameni exigenți și cu 
autoritate, i-am numit în ateliere și 
secții „responsabili-gospodari". Am

„Scînteia“ pe urmele 
„Scînteii“

hotărît ca, periodic să fie analizate 
aspecte legate de ordinea la locul de 
muncă.

In continuare, l-am însoțit pe to
varășul primar în piața gării de sud, 
în parc, in cartierele Ploieștiului. 
Pretutindeni am intîlnit ordine și 
curățenie. In acest răstimp, ploiește- 
nii au participat în masă la acțiu
nile de muncă patriotică, s-a turnat 
asfalt, pe unele artere au apărut co
șurile de hîrtii, grilajele au fost în
dreptate și vopsite.

De curînd, în cadrul sesiunii con
siliului popular municipal s-au dez
bătut pe larg problemele igienizării 
și salubrizării orașului. Pe baza nu
meroaselor propuneri făcute în ca

drul sesiunii s-a 
adoptat un pro
gram concret de 
acțiuni, care a și 
Început să prin
dă viată. Astfel, 
s-au confecționat 
și amplasat în 

noi puncte ale orașului conteinere 
și recipienți pentru strîngerea restu
rilor menajere. Pină la finele 
anului, alți 3 000 de recipienți de 
metal cu cap.ac se vor construi 
la întreprinderea „Dacia" din lo
calitate și se vor distribui loca
tarilor, se vor așeza în parcuri 
și în zonele de agrement. S-a stabi
lit un nou grafic de ridicare a gu
noiului din oraș. In spațiile aglo
merate — centrul civic, gara de sud 
și de nord, halele centrale — acti
vează echipe voluntare de cetățeni 
care veghează la curățenia orașului.

— Tot mai mulți cetățeni — ne 
spune tovarășul primar — participă 
la acțiunile noastre pentru mai buna 
gospodărire și înfrumusețare a mu
nicipiului. In frunte cu deputății lor, 
ei dovedesc — și vă rog să notați 
acest lucru — un respect mai mare 
pentru treburile publice, o înainta
tă atitudine civică. Din păcate, mai 
sint și unii după care trebuie să 
umble cineva tot timpul cu mătura. 
De aceea, în continuare, alături de 
unele sancțiuni și amenzi pe care le 
aplicăm, vom da o atenție deosebită 
dezvoltării spiritului civic, folosind 
în acest sens toate mijloacele de a- 
gitație de care dispunem : gazetele 
de stradă, ’ cinematograful, stația de 
radioamplificare. Am dori — o spun 
și pe această cale — ca In munca 
de educație să fim mai mult spriji
niți de Centrul județean sanitar șl 
antiepidemic. Cu atit mai mult, cu 
cit în diferite ocazii, specialiștii 
centrului s-au angajat ca, în cola
borare cu sindicatele, cu celelalte 
Organizații de masă și obștești, să 
contribuie la mobilizarea cetățenilor 
pentru asigurarea ordinii și curățe
niei, acasă, pe stradă, la locul de 
muncă. Sînt convins că prin efortu
rile comune ale edililor și ale cetă
țenilor, Ploieștiul va adăuga la re- 
numele său de mare centru industri
al al țării și pe acela de localitate 
tot mai frumoasă.

Ilustrata din Arad

•In confruntare* $

„Vraja** 
Caroline!

După ce Carolina Munteanu 
din orașul Oțelul Roșu, str. 
Progresului 22, a primit de la 
I.R. 3 000 de lei, o masă, un 
scaun și două găini, i-a mai 
cerut și doi metri de pinză, 
care pinză să fie „musai albă". 
De ce „musai albă" ? Pentru că 
— iși dă cu părerea, in scrisoa
rea sa, Ion Hurtupan — numita 
Carolina, care s-a declarat pes
te noapte mare vrăjitoare, ține 
cu orice preț (cum ține și la 
preț) ca escrocheriile sale să 
pară imaculate. Dar cu I.R. nu 
i-a mers. Promițindu-i că prin 
„vrăjile" ei o să-i aducă 
acasă, „curat, luminat, ca 
gintul strecurat", Carolina 
s-a ținut de cuvînt. De i 
nici n-avea cum. Odrasla 
I.R, se află in 
damnat pentru 
gale de sarcină, 
a reclamat-o pe 
liție, după care 
înapoiat tot ce

fiul 
ar- 

i nu 
altfel, 

i lui 
detenție, con- 
intreruperl ile- 
I.R. s-a dus și 
Carolina la 
vrăjitoarea 

primise de 
el. Inclusiv pinza, ceva mai 
țin albă.

Pe care l-a mai „vrăjit" 
rolina ?

I
I
I
I
| Neglijență

mi
i-a 
la

pu-

Ca-

„Bun venit pe meleagurile Harghitei!“
Cele trei mari stațiuni balneocli

materice ale județului Harghita — 
Tușnad, Borsec și Lacul Roșu — 
oferă numeroase noutăți pentru ac
tualul sezon estival. La Tușnad s-a 
construit o nouă și modernă bază 
multifuncțională, care dispune de o 
policlinică balneară, laborator, sec
ție de electroterapie, secție de 
balneo și hidroterapie, săli de gim
nastică medicală, bazine de kino- 
terapie, servicii de urgență etc. 
Construcția prezintă și o altă nou
tate: este legată de noul și mo
dernul hotel printr-o pasarelă aco

perită. în stațiunea Borsec, vila 
„Ibsen", restaurantele „Intim" și 
„Făget", pensiunile nr. 1, 2 și 4 au 
fost modernizate. Față de anul 
1975, Lacul Roșu prezintă, printre 
alte noutăți, vila „Turist" cu 60 de 
locuri și o terasă cu posibilități de 
servire a micului dejun, precum și 
un restaurant cu 150 de locuri în 
sală și alte 150 pe terasă. Tovară
șul Bicsak Carol, directorul O.J.T. 
Harghita, ne-a informat că pentru 
dotarea și ridicarea gradului de 
confort al stațiunilor au fost alocate 
sume importante. (I. D. Kiss).

Se îmbogățește zestrea edilitară a Reșiței
Pentru a Se asigura 

populației condiții tot 
mai bune de muncă 
și de viață, la Reșița 
au fost date în folo
sință noi edificii so- 
cial-culturale. între 
acestea se află o can
tină cu 2 000 de locuri,

destinată tinerilor 
muncitori de la între
prinderea de construc
ții de mașini (situată 
în inima „orășelului 
tineretului", care nu
mără peste 20 de că
mine pentru nefami- 
liști), Ateneul tinere

tului — cea mai fru
moasă și modernă clă
dire a municipiului, 
hotelul „Moroasa" — 
amplasat în parcul de 
cultură și odihnă, un 
magazin pentru mobi
lă și altele.

Flori și... beton-cornier

I 
I
I
I
I

tn timp ce lucrau cu aparatul 
de sudură la instalarea paratrăs
netului pe acoperișul unui sai
van de la ferma nr. 5 din loca
litatea Petreu, județul Bihor, un 
fascicul de scintei a provocat 
izbucnirea unui incendiu, „tn- 
timplarea" se numește negli
jență in aplicarea regulilor de 
protecție. Intervenția rapidă a 
pompierilor a localizat focul, a 
diminuat pagubele și i-a sal
vat pe înșiși sudorii negli- 
jenți. Ceea ce nu înseamnă că 
sudorii au fost salvați și de 
răspundere : au primit cite o 
notă de plată !

în cartierul Nord al municipiului 
Rm. Vilcea, în jurul fiecărui bloc, 
locatarii au amenajat ronduri cu 
flori, au fost plantați brazi și mes
teceni, liliac și sălcii pletoase, a 
fost semănată iarbă. Pină aici, toa
te bune. După ce au fost încheia
te însă lucrările de înfrumusețare, 
cițiva locatari — printr-un eronat 
exces de zel — s-au apucat să im- 
prejmuiască spațiile verzi cu gar
duri. Dar nu cu orice fel de gard, ci 
cu unul de... sîrmă ghimpată. Alții — 
nu se știe in ce fel — au adus tone 
de oțel-beton sau fier-cornier (in 
vreme ce aceste materiale sint so

licitate pe șantiere), din care au 
amenajat parapeți de protecție, 
contrastînd cu frumusețea zonelor 
florale și de verdeață. Contrastul 
este și mai izbitor dacă privim di
versitatea de materiale și „stiluri" 
în care au fost confecționate gar
durile respective; de o parte a aleii 
tronează grilajele din oțel-beton, în 
vreme ce peste drum, la blocul ve
cin, dai peste împletiturile din sîr
mă ghimpată. Nimeni n-are nimic 
împotriva inițiativelor gospodă
rești. Dar să fie, intr-adevăr, gos
podărești... (Ion Stanciu).

I
I
I
I

De la Agnita, I 
pentru 
„Agnita<<

!

IN COMERȚUL GALAȚEAN

Preocupări pentru satisfacerea 
cerințelor consumatorilor

Pe adresa Șantierului naval 
din Galați a sosit o scrisoare : 
„Cu multă bucurie și satisfacție, 
locuitorii orașului Agnita, jude
țul Sibiu, au aflat știrea lan
sării unei nave românești 
care poartă numele localității 
noastre. Permiteți-ne să aducem 
sincere felicitări navaliștilor, iar 
marinarilor de pe nava „Agnita" 
cele mai călduroase urări de 
drum bun pe mările și oceanele 
lumii". Semnează primarul ora
șului Agnita, Gh. Lenghen. Scri
soarea a fost primită cu aceeași 
bucurie de către constructorii de 
nave de la Galați, care lucrea
ză cu și mai mult spor la fi
nalizarea lucrărilor pe „Agnita".

Rubrică redactată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
Scinteii" J

Iată cîteva elemente care de
monstrează o dată în plus aten
ția sporită ce se acordă la Ga
lați satisfacerii în condiții din 
ce in ce mai bune a cerințelor 
cumpărătorilor : rețeaua comer
cială s-a îmbogățit, pînă la 1 
iunie, cu încă 28 de unități co
merciale, avind o suprafață de 
desfacere de peste 3 700 mp ; 
magazinele sînt amplasate în 
cartierele noi, dens populate, 
în zona pieței „30 Decem
brie" și la noile blocuri de 
pe strada Brăilei. S-au înființat 
mai multe micropiețe de cartier 
în Țiglina I, Aeroport, Dunărea, 
Țiglina III. In continuare se a- 
cordă o atenție sporită revitali- 
zării unor foste vaduri comer
ciale. De asemenea, acum în 
Galați funcționează o casă de 
comenzi centrală, nouă micro
case de comenzi la marile uni
tăți alimentare și alte 17 case 
de comenzi în unitățile de ali
mentație publică. Totodată, în 
cîteva întreprinderi și instituții 
s-au înființat unități comerciale 
cu servire Ia ore fixate în func
ție de programul de lucru al an-

gajaților. Prinde teren sistemul 
unităților de alimentație publi
că cu servire rapidă. Asemenea 
unități sînt deocamdată ampla
sate la intrarea dinspre est a 
combinatului siderurgic, în car
tierul Aeroport etc.

Toate aceste eforturi ale co
merțului gălățean, pentru mereu 
mai buna satisfacere a cerințe
lor populației, se regăsesc, de a- 
semenea, în creșterea volumului 
desfacerilor de mărfuri, indica
tor la care se înregistrează, pe 
primele cinci luni din acest an, 
o depășire de 28 milioane lei — 
din care 20 milioane lei le de
ține sectorul alimentar. în con
tinuare se va acționa cu perse
verență pentru luarea altor 
măsuri în sprijinul satisfa
cerii mereu mai bune a nevoi
lor populației, ca, de pildă, des
chiderea tuturor magazinelor de 
la parterul blocurilor nou con
struite pe strada Brăilei, ame
najarea pieței „I. C. Frimu", rea
lizarea unui microlaborator ali
mentar la combinatul siderurgic. 
(Dan Plăeșu).

Constantin CAPRARU 
corespondentul „Scinteii"

Amplasat la kilometrul 20. pe 
șoseaua București — Buftea, lin
gă studioul cinematografic, pe 
malul lacului Buftea, popasul 
turistic ..La Calul Bălan" este 
una dintre cele mai reprezen
tative unități ale cooperației de 
consum din această parte a țării. 
Unitatea dispune de un restau
rant, o frumoasă terasă pe mâ
lul lacului și un ring de dans. In 
permanență, la restaurant se 
servesc, între altele, preparate 
de pescărie, specialități de gră
tar și zahana, produse de cofe
tărie. La cerere, unitatea orga

nizează mese festive, aniversări, 
petreceri familiale. Pentru cei 
oare preferă popasul turistic „La 
Calul Bălan", I.T.A. pune în fie
care zi la dispoziție autobuze, 
iar pentru posesorii de autotu
risme s-a amenajat un spațiu 
special pentru parcare. Căsuțele 
din apropierea unității oferă 
condiții dintre cele mai bune de 
cazare.

In fotografie : Popasul turistic 
„La Calul Bălan" al cooperației 
de consum.

Au fost adoptate 
măsurile 
necesare

Trei probleme sesiza 
maistrul sticlar Ion 
Lengyel, de la între
prinderea de geamuri 
Tirnăveni, în scrisoa
rea sa adresată redac
ției : a) nu a fost pre
miat niciodată datori
tă unor practici ne
principiale ; b) i s-a 
respins pe nedrept, de 
către C.O.M. al între
prinderii, contestația 
privind sancționarea 
lui pentru avarierea 
compresorului nr. 1 ; 
c) conducerea între
prinderii nu asigură a- 
sistența tehnică cores
punzătoare în schim
burile al II-lea și al 
III-lea.

Comitetul județean 
Mureș al P.C.R. ne-a 
răspuns că din cerce
tările efectuate rezul
tă justețea doar par
țială a celor sesizate 
de autor. Trebuie pre
cizat însă, din capul 
locului, că din răspuns 
se desprind fapte de 
inechitate ce se prac
tică in respectiva în
treprindere. Astfel, 
maistrul Constantin 
Bailă (cumnatul ingi- 
nerului-șef, după cum 
se afirmă în sesizare) 
a fost premiat anul 
trecut, cu toate că în 
perioada respectivă a 
avut diferite abateri 
de la disciplina mun
cii, fapte pentru care 
a fost mutat discipli
nar de la o secție la 
alta. In schimb, auto
rul scrisorii, timp de 
5 ani nu a beneficiat 
de primă, deși nu a 
avut sancțiuni, ci, 
dimpotrivă, a fost e- 
vidențiat in muncă. 
Sint practici străine 
spiritului etic, de e- 
chitate, ce caracteri
zează relațiile din în
treprinderile noastre, 
față de care organiza
ția de partid trebuia 
să ia atitudinea ce se 
impunea.

Referindu-se la sanc
țiunea dată maistrului 
I. L„ in răspuns se 
precizează că au fost 
penalizate 7 persoane, 
inclusiv autorul scri
sorii, pentru „preda
rea superficială a ser
viciului în birou și 
nu la fața locului, 
spre a explica ce
lui ce-1 prelua nea

junsurile ce au exis
tat in schimbul său". 
Totodată, in răspuns 
se subliniază că, așa 
cum se afirma in se
sizare, nu au fost lua
te toate măsurile pri
vind executarea in 
bune condiții a revi
ziei compresorului, 
ceea ce a făcut ca a- 
cesta să se defecteze 
după 5 zile de func
ționare. De asemenea, 
nu se confirmă sesi
zarea privind neacor- 
darea asistentei teh
nice în schimburile al 
II-lea și al III-lea.

Pentru evitarea nea
junsurilor, s-au stabi
lit următoarele măsuri: 
comitetul de partid, 
împreună cu comite
tul oamenilor muncii 
vor analiza, in luna 
iunie a.c., modul de 
întreținere și de re
parare a utilajelor, 
precum și respectarea 
disciplinei în muncă, 
iar concluziile și mă
surile rezultate vor fi 
prelucrate în ședința 
lărgită a organizației 
de bază de la secția 
geam tras, uzina nr. 
1 ; in vederea asigu
rării calității reviziilor 
și recepționării utila
jelor, se va îmbună
tăți componența comi
siei de recepție prin 
numirea unor specia
liști ; biroul comitetu
lui de partid pe în
treprindere, împreu
nă cu colectivul de 
conducere operativă 
vor verifica de fieca
re dată dacă cei pro
puși pentru primă în
deplinesc condițiil" ne
cesare.

Orice sesizare 
implică 

responsabilitate
într-o scrisoare a- 

dresată redacției noas
tre, Ion Dumitrescu, 
șofer la I.T.A. Arad, 
tuna și fulgera Împo
triva lui Pavel Căpra- 
ru, șef de coloană la 
autobaza Arad, care 
ar fi comis abuzuri, 
s-ar fi comportat rău
tăcios cu oamenii etc. 
El invoca principiile 
eticii și echității socia
liste, ce ar fi încălcate 
de către respectivul 
șef de coloană. Din 
răspunsul Comitetului 
județean Arad al 
P.C.R. aflăm că fap
tele sint nu numai e-

xagerate de către au
torul scrisorii. dar 
chiar prezentate ten
dențios. „Pină în luna 
decembrie a anului 
trecut, se subliniază în 
răspuns, Pavel Căpra- 
ru a fost pentru auto
rul scrisorii un foarte 
bun conducător de uni
tate". Dar, într-o zi, 
I. D. a întîrZiat mult 
de la program, fără 
motiv, cind toate au
tobuzele. inclusiv cel 
pe care-l conducea el, 
erau plecate. Firește, 
in ședința de analiză, 
șeful de coloană l-a 
criticat aspru (de ce 
nu o fi aplicat și 
sancțiuni disciplinare ? 
— n.n.) pe șoferul ne
disciplinat. Atît i-a 
trebuit ! „Din acel 
moment, Pavel Căpra- 
ru nu mai este bun, 
înjură șoferii, nu res
pectă turnusurile sta
bilite la început de 
lună, face pe proprie
tarul etc."

După ce în răspuns 
sint clarificate și alte 
afirmații făcute în se
sizarea adresată re
dacției, se subliniază că 
autorul „fiind de față 
la toate discuțiile a- 
vute in timpul cerce
tărilor făcute, s-a scu
zat pentru faptul că a 
ascultat cfele spuse de 
alți șoferi și a promis 
că în viitor nu va mai 
proceda astfel".

Desigur, trebuie lua
te in considerație re
cunoașterile și promi
siunile autorului aces
tei sesizări neadevăra
te. Nu putem Insă în
cheia aceste rînduri 
fără să nu subliniem 
că a prezenta în mod 
deformat stări de lu
cruri reale înseamnă, 
pe de o parte, a abdica 
de la principiile eticii 
și echității de care se 
făcea caz in scrisoarea 
adresată redacției, iar, 
pe de altă parte, a în
călca principiile drep
tului de petiție. So
cietatea noastră face 
eforturj. materiale pen
tru verificarea scriso
rilor oamenilor muncii 
în scopul înlăturării 
neajunsurilor, a ine
chităților, iar aceste e- 
forturi nu trebuie chel
tuite pentru răfuieli 
personale, pentru sesi
zări scrise sub influen
ta nervilor și a unor 
elemente certate cu 
disciplina.
Neculal ROȘCA

■ s s

Planuri de acțiuni educative
(Urmare din pag. I)
ces de învățămînt și îndeosebi a 
lecțiilor de economie politică și so
cialism științific. Concomitent, vom 
concepe și o suită de activități ex- 
trașcolare, cum ar fi sesiuni de 
comunicări pe teme social-politice, 
de educare ateist-științifică, acțiuni 
la care un aport important să-l aibă 
elevii.

La rîndul său, profesorul loan Cu- 
ciureanu, directorul grupului școlar, 
a spus : Expunerea programatică a 
secretarului general al partidului 
nostru la Congresul educației poli
tice și al culturii socialiste, cuvîntul 
de închidere, prețioasele indicații 
date cu acest prilej iși vor găsi con
cretizarea cuvenită atît in planul de 
muncă al conducerii școlii, cit și 
în programele trimestriale ale acti
vității politico-ideologice și cultural- 
educative din școală. în această 
privință vom urmări realizarea unei 
mai strînse și mai eficiente legă
turi a instrucției cu educația, în
făptuirea acelui salt calitativ de 
la transmiterea de cunoștințe la 
transmiterea de convingeri, pentru 
a răspunde și mai bine dezidera
telor privind buna pregătire pentru 
muncă și viață a celor 2 000 de elevi 
ai noștri. în scopul educației pentru 
muncă vom acorda o atenție sporită 
practicii de vară a elevilor în atelie
rele școlii și în întreprinderile din 
Suceava, Brăila, Comănești, Arad 
etc. De menționat că, îhcepînd cu 
acest an, pe lingă practica în pro
ducție sub îndrumarea cadrelor di
dactice, elevii au hotărît să efectue
ze cîte 10 zile muncă patriotică pe 
șantierul de restaurare a Cetății de 
scaun din Suceava. în același scop,

cit și pentru o mai bună și eficien
tă implicare a elevilor in procesul 
de producție, ne gîndim ca, începînd 
cu noul an școlar, să organizăm 
munca in ateliere sub forma unei 
microîntreprinderi conduse de elevi. 
Tinind seama de faptul că la noi în 
școală istoria ca obiect de învățămînt 
se predă numai la anii V ai liceului 
industrial, ne gîndim să intensificăm 
activitățile extrașcolare în sprijinul 
cunoașterii istoriei patriei, în care 
sens vom elabora un program amplu 
de excursii și drumeții, eșalonate pe 
tot parcursul anilor de studii.

Scena-sub reflectorul 
noilor exigențe

Teatrului îi revine un rol impor
tant in viața socială a țării, în vas
tul și complexul proces educativ de 
formare a omului nou. Cum va răs
punde colectivul Teatrului de dramă 
st comedie din Constanța exigențelor 
profesionale și etice exprimate de 
congres ? Iată ce a reieșit din discu
ția pe care am avut-o cu tovarășii 
Jean Ionescu, directorul teatrului, și 
Sandu Simionică, secretarul comite
tului de partid.

tn cursul săptămînii trecute, pla
nul de acțiuni, alcătuit in urma 
dezbaterii organizate înaintea con
gresului, a fost rediscutat intr-o șe
dință de birou, urmînd ca adunarea 
generală — convocată în acest scop 
— să hotărască asupra noii lui con
figurații.

Repertoriul a fost alcătuit și pină 
acum după criteriile tematice me
nite să-i asigure o puternică înrîu- 
rire educativă asupra spectatorilor.

în urma acestei analize, el va fl 
îmbogățit în continuare, mai ales 
în sensul promovării dramaturgiei 
originale contemporane. Cîteva piese 
de succes, ale căror premiere pe 
țară au avut loc la Constanta — 
„Io, Mircea Voievod" de Dan Tăr- 
chilă, „Lupi de mare" de Gh. Vlad, 
„Ovidiu" și recenta premieră „Tro- 
paeum Traiani", ambele de constăn- 
țeanul Grigore Sălceanu — sînt ro
dul unei strînse colaborări a teatru
lui cu autorii. Dezvoltînd această 
experiență, chiar în zilele congre
sului a fost contactat dramaturgul 
Horia Lovinescu, care a acceptat 
să scrie — pentru scena teatrului 
constănțean — o piesă inspirată 
din munca și viața constructo
rilor de pe șantierul naval ; Dan 
Tărchilă lucrează la o piesă cu su
biect istoric — participarea popu
lației românești din Dobrogea la 
războiul de independență din 1877. 
Stagiunea de toamnă va fi deschisă 
cu o lucrare de debut a constănțea- 
nului Eugen Lumezianu — „Tatăl 
nostru, uneori" — consacrată edu
cării tinerilor în familie.

Se vor organiza, totodată, din ce 
în ce mai numeroase deplasări in 
județ pentru prezentarea pieselor 
jucate la Constanta, o preocupare de 
seamă constituind-o organizarea u- 
nor spectacole și a unor recitaluri de 
poezie patriotică în întreprinderi, la 
căminele culturale din comune. 
Pentru că în deplasările trecute tea
trul nu s-a bucurat peste tot de 
sprijinul cuvenit din partea unora 
dintre organele locale, se așteaptă 
acum ca binevenitele consilii de 
coordonare unitară a- activității cul
turale gi educative — ce vor lua

ființă — să conlucreze mai bine cu 
teatrul, care iși va face un program 
sistematic în acest sens.

De asemenea, teatrul constănțean 
va asigura în permanență asistența 
de specialitate la Casa tineretului și 
la clubul „T.C.I.N.D.", iar un număr 
de 8 actori vor îndruma direct echi
pele teatrale de amatori din între
prinderi. Pentru luna octombrie, cînd 
se. încheie cunoscuta acțiune „Pon
tica — dialog cultural cu viața", 
teatrul pregătește un mare recital 
de poezie patriotică, închinat repu
blicii. De altfel, trebuie menționat 
că, potrivit hotărîrii unei adunări de 
partid, fiecare actor din teatrul con
stănțean are pregătit un repertoriu 
personal, cu care este gata să se 
prezinte oricind în fața auditoriului 
din întreprinderi, școli, șantiere și 
sate, chiar în afara programului de 
acțiuni Întocmit special.

Și viața internă de partid cunoaș
te în această perioadă, la Teatrul de 
dramă și comedie din Constanța, o 
înviorare firească și necesară, pe 
primul plan stind cunoașterea și în
sușirea ideilor cuprinse în cuvîntă- 
rile tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
în celelalte documente ale Congre
sului educației politice și al culturii 
socialiste. Pe această bază va lua 
formă definitivă și sinteza măsurilor 
pe care teatrul le va întreprinde 
imediat și în perspectivă pentru 
transpunerea in viață a sarcinilor 
ce-i revin în lumina congresului.

G. B.
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Experiența șantierelor-model, 
bine cunoscuta și generalizata

Doi ani la rind, Trustul de con
strucții industriale din municipiul 
Gh. Gheorghiu-Dej a fost distins cu 
„Ordinul muncii" clasa I pentru suc
cesele deosebite obținute în întrece
rea socialistă. Rezultatele din primul 
an al cincinalului recomandă din nou 
hărnicia constructorilor de pe Valea 
Trotușului. Planul de producție pe 
primul semestru al anului a fost în
deplinit cu circa 20 de zile mai de
vreme. în acest răstimp au fost puse 
în funcțiune fabrica de hirtie de ziar 
din cadrul Combinatului de celuloză 
și hirtie Letea-Bacău, instalațiile de 
acid clorhidric și hipoelorit de sodiu 
de pe platforma Borzești, hale cu a- 
proape 100 000 de locuri la I.A.S. „A- 
vicola". Alte obiective importante de 
producție se află in stadiu de finisaj. 
La cele 11 capacități prevăzute pen
tru a fi puse in funcțiune înainte de 
termen constructorii au ciștigat acum 
un avans de aproape 100 zile față de 
grafice.

„Secretul" ritmului trepidant de 
lucru de pe aceste autentice „șantie- 
re-model“ trebuie căutat, după pă
rerea noastră, în modul de organiza
re a muncii. Ing. Mircea Dascâlu, 
directorul trustului, ne spunea că pe 
șantierele de la Săvinești, Borzești, 
Bacău, Tașca-Bicaz munca este orga
nizată în loturi specializate — formă 
proprie, neîntîlnită în cadrul altor 
trusturi similare din tară. Glisarea, 
operație care era executată pînă de 
curând de echipe existente pe fiecare 
șantier, este efectuată acum de bri
gada condusă de Eroul Muncii Socia
liste Alexandru Fodor. Formată din 
echipe de dulgheri, fierari-betoniști, 
zidari, care lucrează în trei schim
buri, brigada acționează oriunde și 
oricând există vreo lucrare de glisare 
pe unul din șantierele trustului. A- 
vantajul 7 Specializarea oamenilor 
într-un asemenea lot a dus la redu
cerea timpului de execuție a lucrări
lor, asigurarea unei calități corespun
zătoare a acestora, realizarea unor 
însemnate economii de materiale. 
Glisarea turnurilor de fringere. de 
pildă, de la Fabrica de ciment Tașca- 
Bicaz, lucrare de o deosebită com
plexitate, a fost terminată cu 10 zile 
mai devreme față de prevederile 
graficelor. Loturi specializate lucrea
ză acum și la construcția de căi fe
rate, a căilor de rulare a macarale
lor și la turnarea betoanelor armate 
monolite industriale.

Ing. Adrian Taragan ne-a vorbit 
despre preocuparea specialiștilor de 
la atelierul de proiectări pentru ela
borarea și introducerea pe șantiere a 
tehnologiilor noi, moderne de execu

Răspunderea și exigența 
in actul conducerii

După patru ore de tratative co
merciale cu un partener străin, cre
deam că încercarea de a purta o 
discuție aprofundată despre răs
pundere și exigență în actul de 
conducere cu tovarășul ing. VASILE 
SECHEL, directorul general al Cen
tralei industriale de tractoare și ma
șini agricole Brașov, este sortită e- 
șecului. Și totuși, discuția s-a înfi
ripat pe nesimțite...

— Ce să vă spun despre răspun
dere și exigență în actul conducerii ? 
Acestea sînt înseși sarea și piperul, 
chiar mai mult, ele constituie esența 
actului de conducere. Fie că este vor
ba de munca strungarului, a forjoru
lui sau a turnătorului, a proiectan
tului sau a tehnologului, a planifica
torului, totul începe, se desfășoară și 
se termină sub aceste imperative: răs
pundere și exigență. Numai așa, dacă 
fiecare își face datoria din plin, fără 
să fie împins de la spate, numai așa 
poți atinge scopul urmărit. Iar în 
cazul nostru acest scop constă in 
realizarea de tractoare și mașini 
agricole cu parametri competitivi pe 
piața mondială.

— Și ați reușit 7
— Conștient pe deplin de proble

mele pe care le mai avem de rezol
vat, aș vrea să vă amintesc că, în- 
tr~o bună măsură și datorită educării 
responsabilității în muncă, precum 
și unei conduceri exigente am reușit 
ca tipurile de tractoare asimilate in 
ultimii doi ani și unele tipuri de 
mașini agricole să se situeze la 
nivelul celor mai bune performan
te existente pe plan extern. Iar 
o dovadă că lucrurile stau așa constă 
in faptul că prevederile planului de 
export, în cinci luni din acest an, au 
fost depășite cu 1 700 de tractoare. 
Chiar în urmă cu cîteva minute am 
încheiat discuțiile cu un partener 
străin care solicita cu insistență să 
suplimentăm livrările. Asemenea ce
reri au devenit tot mai dese în ulti
ma vreme. Nu înseamnă, oare, toata 
acestea îndemn Ia responsabilitate și 
exigență sporite, in munca fiecăruia, 
de la muncitor la directorul de în
treprindere sau centrală 7

— Aveți, desigur, dreptate. Intere
sant ar fi să aflăm cum funcționează 
mecanismul răspunderii și exigenței 
în consiliile oamenilor muncii din în
treprinderi și centrală 7 Cu ce pro
bleme deosebite v-ați confruntat 7 
Cum le-ați rezolvat 7

— Centrala Industrială de tractoa
re și mașini agricole a fost consti
tuită în urmă cu mai bine de doi ani. 
In componența ei intră 13 întreprin
deri, amplasate în toată țara : la 
București, Timișoara, Medgidia, Pia
tra Neamț, Craiova, Brașov ș.a. Mulți 
credeau la început că, dată fiind a- 
ceastă dispersare a unităților noastre, 
va fi greu, dacă nu chiar imposibil, 
ca centrala să devină ceea ce cere 
conducerea partidului : un organism 
economio puternic, cu unități bine 
Integrate și din plin angajate în re
alizarea planului. Și trebuie să re
cunosc că, după ce am făcut „in
ventarul" fiecăreia din întreprinde
rile componente — prin aceasta in- 
țelegînd dotare tehnică, profil de fa
bricație, cadre ș.a. — chiar și eu a- 
veam unele îndoieli. Ce să vă spun, 
cu excepția a două-trei unități, ce
lelalte erau in afara unor con
cepții precise despre organizarea 
producției, despre munca de perspec
tivă. Se lucra meșteșugărește. în 
fața acestei situații nu aveam prea 

ție. în ultima vreme au fost puse la 
punct asemenea tehnologii pentru o 
seamă de obiective cu structuri com
plexe, cum ar fi planșeele interme
diare de la silozurile de materii pri
me și ciment, suporții pentru cuptoa
rele rotative, stația de concasare 
peițjțru cariera noii Fabrici de ciment 
Tașca-Bicaz ș.a. Una dintre aceste 
noi tehnologii se aplică pentru prima 
dată pe șantierul unei noi întreprin
deri din Borzești. Este vorba despre 
folosirea oofrajelor metalice suspen
date de dimensiuni mari la turnarea 
planșeelor monolite. Ing. Ion Dumi- 
traș ne spunea că. prin utilizarea a- 
cestor cofraje, timpul de execuție a

Astăzi, despre activita
tea Trustului de con
strucții industriale din 
municipiul Gheorghe 

Gheorghiu-Dej 
fost redus cu o lună de zile, Iar con
sumul de materiale și manoperă s-a 
micșorat aproape Ia jumătate față de 
cel planificat. Această tehnologie este 
aplicată acum pe șantierul Combi
natului de îngrășăminte chimice de la 
Bacău și pe șantierul unei noi insta
lații de la Borzești.

Rezultatele introducerii unor ase
menea tehnologii se concretizează, 
între altele, și în economisirea unor 
însemnate cantități de materiale de 
construcții. La serviciul producție al 
trustului am văzut consemnate la ca
pitolul economii circa 70 de tone ci
ment, 65 tone metal și 50 mc de ma
terial lemnos. Pentru economisirea 
unor cantități tot mai mari de ma
teriale pe șantierele Combinatului de 
îngrășăminte chimice Bacău și Fa
bricii de ciment Tașca-Bicaz se fo
losesc, la ora actuală, cofrajele de 
inventar la ■ realizarea structurilor 
monolite, elemente ușor de montat 
și demontat, care duc la evitarea 
pierderilor de lemn și de metal.

Un alt element care contribuie la 
creșterea productivității, la scurtarea 
termenelor de punere în funcțiune a 
obiectivelor de pe șantierele acestui 
trust îl constituie industrializarea și 
mecanizarea lucrărilor. Directorul 
tehnic al trustplui, ing. Nicolae Vlă- 
descu, ne spunea că mai mult de 90 

mult timp de discuții și ședințe la 
nivelul centralei. Pornind de la a- 
ceastă realitate, am stabilit un plan 
concret pentru punerea la punct a 
concepției organizatorice și tehnice 
în fiecare unitate. O primă măsură 
pe care am luat-o a fost să ajutăm 
concret la redresarea locurilor de 
muncă mai puțin organizate. Ast
fel. în toate unitățile „cu proble
me" am detașat echipe de muncitori, 
maiștri, tehnicieni și ingineri recru
tați din unitățile cele mai bune ale 
centralei — „Tractorul", „Semănă
toarea" București, întreprinderea 
de mecanică fină din Sinaia. Am 
stabilit sarcini clare pentru fiecare 
din aceste echipe, pentru fiecare om 
în parte. Toate echipele au fost tri
mise la lucru cu indicația că misiu
nea lor se încheie atunci cînd colec
tivul unității respective va învăța să 
lucreze conform principiilor moderne 
de organizare a muncii.

.— Ce efecte practice a avut un 
asemenea mod de lucru 7

— în primul rind. oamenii au fost 
învățați cu exigențele răspunderii. 
Știți cum se interpreta, în unele în
treprinderi, principiul conducerii co
lective 7 „Ne adunăm in ședință de 
consiliu a oamenilor muncii, discu
tăm, facem propuneri, stabilim mă
suri și... răspundem toți de îndepli
nirea lor". Desigur, există, și trebuie 
să existe, o răspundere colectivă a 
organului de conducere colectivă. 
Dar aceasta nu înseamnă că poate fi 
ignorată răspunderea individuală. 
La întreprinderea din Craiova, de 
pildă, se ajunsese, la un moment dat, 
la situația ca de una și aceeași pro
blemă tehnică sau organizatorică să 
răspundă, scriptic, conform planului 
de muncă, 5—6 oameni. Numai că 
fiecare era convins că nu el, ci ce
lălalt factor va acționa pentru în
făptuirea măsurii stabilite. Așa s-a 
făcut ca măsuri în principiu bine 
gândite și elaborate în colectiv să 
nu fie aplicate. Un asemenea mod 
de a conduce și de a înțelege răs
punderea, firește, nu putea fi admis. 
De la specialiștii și echipele trimise, 
colectivele ajutate au deprins teh
nici moderne de planificare, de or
ganizare internă a fluxurilor de fa
bricație, de nominalizare a sarcini
lor de control și analiză a Îndeplini
rii lor. întronarea unui asemenea 
spirit de răspundere era cu atît mai 
necesară dacă avem în vedere că 
secretarul general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, a indicat, 
cu ocazia unei vizite de lucru, ca în
treprinderea craioveană să-și moder
nizeze producția, să treacă de la fa

Importante obiective de investiții finalizate 
în județul Arad

Harnicii constructori arădeni au 
finalizat în ultimul timp o serie de 
obiective economice și social-cultu- 
rale cuprinse în planul de investiții 
pe acest prim semestru al anului. 
Astfel, muncitorii întreprinderii ju
dețene de construcții-montaj au ter
minat construcțiile noii țesătorii de 
frotir de la întreprinderea textilă 
U.T.A., o creșă cu 100 locuri în ora
șul Ineu și blocul X—23 din noul 
microraion Calea Aurel Vlaicu din 
Arad. Recent au demarat lucrările 
de construcții la noul complex agro

la sută din volumul de lucrări de 
preparare a betoanelor, executarea 
terasamentelor, descărcarea nisipuri
lor ș.a. se execută cu mașinile. De 
remarcat că fiecare brigadă, fiecare 
echipă cunoaște in orice moment, de 
la „atacarea" obiectivului și pină la 
punerea lui în funcțiune, ce are de 
făcut în fiecare zi. Angajamentul co
lectivului trustului este să predea la 
montaj, înainte de termen, fiecare 
obiectiv cu cel puțin 15—45 de zile. 
Tovarășul Ștefan Marin, președintele 
comitetului sindicatului, ne relata că 
aceste angajamente sint eșalonate pe 
trimestre, luni și decade. Grafice 
mari, afișate la fiecare loc de muncă, 
arată formațiilor de lucru ce au de 
realizat în decada respectivă, care 
este locul lor în întrecere. Pentru în
făptuirea planului și a angajamente
lor, deosebit de eficiente s-au dove
dit a fi acțiunile inițiate dc organi
zațiile de partid de pe șantierele de 
la Borzești, Săvinești, Dărmănești, 
Tașca-Bicaz, Bacău, care, prin di
verse mijloace — discuții purtate de 
agitatori, adunări deschise, ediții spe
ciale ale gazetelor de perete, agitație 
vizuală vie, concretă și cu adresă — 
mențin mereu în actualitate angaja
mentele și rezultatele fiecărui mun
citor in parte.

Este de evidențiat și faptul că în 
cadrul Trustului de construcții in
dustriale din municipiul Gh. Gheor
ghiu-Dej se desfășoară o pasionantă 
întrecere între șantiere. Pină la ora 
actuală, șantierele din Borzești și Să
vinești se află în frunte. Timp pre
țios au cîștigat în întrecere și con
structorii de pe șantierul Combina
tului de prelucrare a lemnului Dum
brava. La panoul de onoare al trus
tului au apărut de acum fotografiile 
celor care se disting in întrecere. 
Printre ei se numără șeful de briga
dă Victor Arvinte, instalatorul Gheor
ghe Coteț, betonistul Ude Blidaru, zi
darul Mitică Petriu. Sint cîțiva din
tre miile de constructori care se în
cadrează în ritmul alert de pe șantie
rele trustului. Cîțiva, firește, dintre 
cei care și-au propus ea toate obiec
tivele industriale și sociale înscrise 
în planul pe acest an să fie termina
te și predate beneficiarilor inainte de 
termen. Cîțiva dintre cei care au ho- 
tărit ca Trustul de construcții in
dustriale din municipiul Gh. Gheor- 
ghdu-Dej să urce din nou pe cea mai 
înaltă treaptă a podiumului in în
trecerea socialistă din acest an.

Gheorghe BALTA 
corespondentul „Scinteii"

bricația de pluguri, grape ș.a. la pro
ducția de tractoare. Or, pentru a- 
ceasta erau necesare nu numai fun
damentale schimbări tehnice și teh
nologice, ci și de mentalitate. Și a 
schimba mentalitatea intr-o între
prindere mai veche nu-i un lucru u- 
șor. Dar pînă la urmă credem că 
am reușit. Cert este că în prezent 
la Craiova se fabrică tractoare de 
nivel tehnic ridicat, cu aceiași oa
meni, dar cu un alt mod de a gindi 
și de a munci.

în al doilea rind, pot afirma că 
a sporit însăși eficiența conducerii, 
concretizată in soluționarea cu ope
rativitate crescută a sarcinilor eco
nomice majore aflate in fața fiecărui 
colectiv. Punând mai multă ordine 
in munca de concepție și de orga
nizare internă a fiecărei întreprin
deri, stabilind răspunderi precise 
pentru fiecare compartiment, colec
tivele întreprinderilor centralei au 
învățat să abordeze cu îndrăzneală 
sarcini majore cum ar fi punerea în 
fabricație a unor produse, cu para
metri tehnici superiori, ridicînd 
astfel însăși valoarea muncii lor. La 
întreprinderea noastră din Medgidia, 
oamenii, de ani de zile, erau invă- 
țați să fabrice cîteva mașini agricole 
relativ simple. Cînd le-am cerut, 
conform programului de specializare 
și profilare a producției întocmit de 
centrală, să-și schimbe profilul de 
fabricație, a existat o serioasă reți
nere în rândul unor cadre. Am fost 
insă fermi pe poziție, convinși fiind 
că același colectiv, mai bine organi
zat și condus, poate să realizeze 
noile sarcini. Și, în scurt timp, am 
reușit să asimilăm aici una dintre 
cele mai complexe mașini agricole : 
combina autopropulsată de furaje. 
La fel s-au petrecut lucrurile în 
unitățile noastre din Miercurea Ciuc 
și Buzău. în fiecare caz în parte 
am lucrat cu tact, cu ajutorul echi
pelor de specialiști de care vorbeam 
mai înainte, am căutat să dovedim 
oamenilor de acolo că ei sînt în mă
sură să „evadeze" din domeniul unei 
activități rutiniere, ineficiente sub 
aspect tehnic și să realizeze saltul 
necesar pentru producția cincinalu
lui revoluției tehnico-științifice. Fie
care om, fiecare colectiv are o anu
mită personalitate. Și aceasta este 
un lucru bun atît timp cit slujește 
progresului și afirmării noului, cit 
garantează îndeplinirea tot mai bună 
a planului, a sarcinilor stabilite de 
conducerea partidului.

Viorel SĂLAGEAN 
Nicolae MOCANU

zootehnic Arad și cele pentru extin
derea fabricii de cînepă din Iratoșu. 
Muncitorii, tehnicienii și inginerii 
șantierului 33 construcții căi ferate 
Arad, mobilizindu-și eforturile, or- 
ganizînd mai bine activitatea, înre
gistrează o depășire de 2,5 milioane 
lei față de prevederile planului la 
zi, printre obiectivele executate în 
termen de lucrătorii șantierului nu- 
mărindu-se sistematizarea stației 
C.F.R. Arad și extinderea aerogării 
din Arad. (Constantin Simion).

într-una din secțiile întreprinderii bucureștene „Automatica" Foto : E. Dichiseana

SISTEMELE DE IRIGAȚII SĂ FUNCȚIONEZE 
NEÎNTRERUPT, LA ÎNTREAGA CAPACITATE

Cantitățile de precipitații reduse 
căzute in acest an în județul Tulcea, 
ca și dispunerea 
teritoriu au făcut 
tele să atingă un 
ofilire. îrf aceste 
meniul județean 
carea ritmului lucrărilor de întreți
nere a plantelor prășitoare, adop
tarea acelor măsuri menite a salva 
celelalte culturi de efectele negative 
ale secetei.

In amplul program întocmit în a- 
cest sens pentru ridicarea randamen
tului lanurilor și prevenirea pierde
rilor, irigațiile ocupă un loc aparte. 
Peste tot, in toate cele trei sisteme 
ale județului, programele săptămâ
nale au fost mai bine corelate cu po
sibilitățile din teren, realizările fiind 
în ultimele săptămâni mult mai a- 
proape de nivelul maxim. S-au iri
gat în țptregime suprafețele plani
ficate în cooperativele agricole de 
producție Agighiol, Sarinasuf, Valea 
Nucarilor, în celelalte unități din 
sistemul de irigații Mahmudia, plan
tele prezentîndu-se în condiții bune.

Iată însă că în alte cooperative, 
în alte locuri, situația irigațiilor nu 
este mulțumitoare. „Sub posibilități 
— ne spunea Ștefan Gavriliță, direc
tor general adjunct al direcției agri
cole — sînt rezultatele din sistemele 
Babadag și Baia, unde, datorită de
fecțiunilor, în ultimele două săptă- 
mini nu s-a realizat integral planul 
la udări. T.C.I.F. Constanța, care în 
general înlătură greu neajunsurile 
apărute, nu a predat nici acum be-

lor neuniformă in 
ca pe alocuri plan- 
anumit procent de 
condiții, comanda- 
a dispus intensifi-

■MS

spune că dincu... ploaie de vorbe
în raidul intitulat „Restanțe la 

udare — minusuri în hambare..." 
publicat în „Scinteia" nr. 10523, din 
20 iunie a.c., se consemna faptul că 
numeroase unități agricole din ma
rile sisteme de irigații din județul 
Dolj nu au scos în cîmp și nu au 
montat in totalitate echipamentele 
mobile de udare. Aceasta este prin
cipala cauză a nerealizării integra
le a programelor săptăminale de 
udare a culturilor.

...Iată, în fotografia de sus, 
stația nr. 1 de punere sub presiu
ne a apei de la C.A.P. Dăbuleni, 
care funcționează zi și noapte, în 
scopul irigării culturilor pe 550 
hectare. Așa ar trebui să fie ex
ploatate și stațiile de pompare de 
la cooperativele agricole din Da- 
neți, Mirșani, Locusteni, Dobrotești 
ș.a. Spunem „ar trebui", deoarece 
în aceste unități agricole se crede 
probabil că „setea" pămîntului s-ar 
potoli cu ploaie de vorbe, respectiv 
de justificări. Așa cum se desprin
de din fotografia de jos, la 
C.A.P. Daneți, sute de conducte 
nici nu au fost întinse printre cul
turi ; stau incă în stive, iar unele 
s-au și deteriorat.

Din păcate, și la alte sisteme de 
Irigații din județul Dolj trebuie în
lăturate unele deficiențe pentru ca 
plantele să poată fi udate în bune 
condiții pe toate suprafețele ame
najate. Unitățile agricole din siste-

ultimul termen *neficiarilor. deși
expirat la 31 mai, sistemul Sinoe, cu 
o suprafață de 7 800 ha de teren, pri
ma udare pe întreaga suprafață ur- 

IN JUDEȚUL TULCEA

Prea multe stavile in drumul

mind a fi încheiată în acest fel la 
nivelul județului doar în cursul 
acestei săptămini.

Pe teren, la unitățile agricole din 
Cataloi, Mihail Kogălniceanu, Juri- 
lovca și Camena, aveam să consta
tăm că datorită deselor defecțiuni 
survenite în sistem, în ultima săp- 
tămină, nu s-au putut aplica udă
rile pe circa 800 ha. La fermele 
I.P.I.L.F. „Dunărea" Tulcea, apa nu 
ajunge la gurile de udare datorită 
unor vicii de proiectare. „Nu vine 
apa in cantitățile solicitate nici in 
zona Nalbant" — ne spunea Constan
tin Suru, primarul comunei. De ase
menea, în unele unități udătorii nu 
au fost bine instruiți, o parte dintre 
ei neexploatînd la maximum capaci
tatea pompelor, motiv pentru care 
udarea nu se face corect. în unele 

tovarășul Teodor 
directorul I.E.L.I.F. Dolj 

sista aplicarea udărilor la 
mică ploaie,' fapt ce de- 
funcționarea optimă a sis- 

într-adevăr, „a plouat",

mul Cetate-Galicea Mare au fost 
dotate cu conducte din cauciuc 
butyl pentru irigarea pe brazdă a 
18 000 hectare. Terenurile nu au 
fost însă nivelate odată cu darea 
în exploatare a sistemului, așa .cum 
prevăd normativele în vigoare, din 
care cauză irigarea nu se poate face 
în condițiile cerute.

Există și un alt aspect care se 
impune atenției : „Conducerile unor 
unități agricole manifestă tendința
— ne spunea ”
Dranga,
— de a 
cea mai 
reglează 
temelor.
este argumentul cu care unii în
cearcă să explice nerealizarea pro
gramului de udări. Este însă un 
fals argument. Acum, consumul de 
apă al plantelor este maxim. De 
aceea, avînd în vedere și deficitul 
de apă existent in sol. ploaia nu 
justifică oprirea udărilor. Tehnolo
gia culturilor irigate — densități 
sporite de plante la hectar, canti
tăți mari de îngrășăminte chimice, 
soiuri și hibrizi de mare producti
vitate — impune funcționarea ne
întreruptă a sistemelor de irigații 
pentru a satisface cerințele de apă 
ale plantelor.

Aurel PAPADIUC 

din unitățile agricole prin care am 
trecut se vedeau aspersoare nere
glate. care nu efectuează o uda
re uniformă, conducte neașezate 

perpendicular pe brazde, garnituri 
proaste la branșamente, apa băltind 
pe teren, aripi de ploaie nesuprave
gheate sau neintinse. La cooperati
va agricolă de 
lucrător-udător 
zile, din cauza

producție Cataloi, un 
nu muncea de două 
mecanizatorului, care

PE OGOARELE JUDEȚULUI NEAMȚ

0 duminică in
La inițiativa comitetului județean 

de partid. oamenii muncii de pe 
ogoarele județului Neamț au trans
format ziua de duminică, 20 iunie, 
Intr-o zi-record in bătălia care se 
dă pentru întreținerea culturilor pră
șitoare, recoltarea și depozitarea fu
rajelor și pregătirea în bune condiții 
a campaniei de seceriș. încă din pri
mele ore ale dimineții au fost pre- 
zenți in cîmp, la muncă, peste 18 000 
de țărani cooperatori, mecanizatori, 
angajați ai instituțiilor comunale, 
precum și un mare număr de tineri.

Bilanțul acestei acțiuni caracteri
zate prin ordine și disciplină s-a con

cretizat în efectuarea prașilei meca
nice și manuale pe 3 000 hectare cul
tivate cu porumb, sfeclă de zahăr și 
cartofi, combaterea dăunătorilor pe 
605 hectare și recoltarea a 745 hectare 
cu trifoliene. De fapt, această con
centrare de forțe mecanice și umane 
a făcut posibil ca duminică prașila I 
manuală să se încheie pe toate cele 
36 481 hectare ocupate cu porumb, 
recoltarea și depozitarea trifolienelor 
apropiindu-se de sfîrșit.

CONTRASTE
Beneficiile și pasărea Fenix

se zice
se pot scoate și

din piatră seacă ! Dar 
din cenușă 7 Legen
da
cenușă se naște... pa
sărea Fenix. Se pot 
insă naște și 
ficii — mai 
cind cenușa este 
termocentrală. Și, 
sigur, cînd omul e 
gospodar.
roase unități 
triale din 
Hunedoara, unde s-au 
inițiat și finalizat stu
dii și acțiuni menite 
să asigure prelucrarea 
și valorificarea supe
rioară a produselor se-

bene- 
ales 
de... 
de-

..... _ bun
In nume- 

indus- 
județul

Aci a fost
Cînd privești acum 

la un lan de grîu, în 
mod firesc te gindești : 
cîtă muncă a fost ne
cesară, cîte eforturi au 
depus mecanizatorii și 
ceilalți lucrători, de la 
condiționarea. și trata
rea semințelor, la pre
gătirea terenului, se
mănat și erbicidat.

Și, totuși, zilele tre
cute am fost martorii 
unui aot pe oare l-am 
putea numi irespon
sabil. Treceam pe te
renurile cooperativei 
agricole Pietroiu, ju
dețul Ialomița. îm
preună cu tovarășul 
Iosif Boeriu, director 
adjunct al direcției a- 
gricole județene, și to
varășul Nicolae Zai- 
nea, instructor de spe
cialitate la comitetul

Cu 5—6 ani în urmă, 
la cooperativa agricolă 
„Partizanul roșu" din 
Zimnicea s-a întocmit 
un program special ce 
avea ca obiectiv trans
formarea ei într-o u- 
nitate model în agri
cultura județului Te
leorman. La sugestia 
unor „experți" s-a în
jghebat în mare grabă 
un plan de acțiune po
trivit căruia. în doi- 
trei ani. urma să ia 
ființă aici o mică fa
brică de prelucrare a 
tomatelor, un modern 
abator, o altă făbricuță 
de cărămizi etc., etc. 
Tot în mare grabă au 
început ridicarea zidu
rilor, achiziționarea u- 

cundare, micșorarea 
consumurilor și redu
cerea cheltuielilor. Co
lectivul întreprinderii 
electrocentrale Mintia, 
de pildă — unul din 
gospodarii de frunte ai 
județului — a livrat 
de la începutul anului 
unor unități producă
toare de materiale de 
construcții mai mult- 
de 25 000 tone cenușa 
de termocentrală, iar 
Exploatarea minieră 
Deva a expediat Com
binatului siderurgic 
din Hunedoara, peste 
prevederile de plan, 
530 tone concentrat de 
fieț, cu un conținut ri-

județean de partid, ad
miram una din parce
lele cultivate cu griu, 
a cărei producție o 
estimam la cel puțin 
5 000 kg boabe la hec
tar. Cînd. de-a lungul 
unui canal de irigații, 
ce să vezi 7 Mai mul
te camioane transpor
tau dale din beton 
pentru impermeabili- 
zarea canalului, pe 
care le depozitau pe 
taluzul canalului. Dar 
cum 7 Pentru a-și face 
loc, au luat-o prin la
nul de grîu, făcînd 
plantele una cu pă- 
mîntul, pe o lățime de 
trei metri și pe o lun
gime de mai multe 
sute de metri. Și așa 
griul, munca de un an 
de zile a mii de oa
meni, in loc să ajungă

tilajelor, căutarea meș
terilor. A venit și ziua 
sorocului, ziua cind 
aceste capacități ur
mau să fabrice mult 
așteptatele produse. 
Inaugurarea, prevăzută 
a se face cu pompă 
mare, nu a mai avut 
loc însă nici pînă as
tăzi. Pentru că atît 
gazdele, cit și experții 
aveau să constate că, 
de fapt, în planul lor, 
au omis un lucru ele
mentar : materia pri
mă necesară prelucră
rii. Tomatele produse 
în zona Zimnicei abia 
că acoperă nevoile pie
ței. în timp ce pentru 
fabricarea mezelurilor.

s-a... cherchelit șl era „obosit", iar 
la cooperativa agricolă de producție 
Lunca, 87 ha prevăzute a se iriga pe 
brazdă nu au putut primi apă deoa
rece nivelarea de bază nu era încă 
executată.

Rezultă, așadar, că. în unele 
din unitățile agricole ale jude
țului, se mențin anumite deficien
te în organizarea muncii. Iată de 
ce, mai ales acum, în această deo
sebit de importantă campanie, apli
carea planului de udări și refacerea 
rezervei de apă din sol trebuie grab
nic asigurate. Este în interesul coo
perativelor agricole, al 
naționale ca pretutindeni 
tul Tulcea irigațiile să 
șoars în bune condiții, ca 
apei spre plante să nu mai existe 
nici o stavilă.

economiei 
In jude- 
se desfă- 
în drumul

Vaslle NICOLAE 
corespondentul „Scînteir

haine de lucru
Așa cum a stabilit comandamentul 

județean, în marea majoritate a uni
tăților, secretarii organizațiilor d« 
partid, primarii comunelor și alte ca
dre au preluat conducerea nemijlo
cită a formațiilor de lucru, răspun- 
zind direct de organizarea muncii șl 
de calitatea lucrărilor pe suprafețele 
încredințate. Această inițiativă va
loroasă va fi aplicată și în campania 
de seceriș care se apropie. Tot du
minică. cele două comisii constituite 
la nivel de județ din activiști de 
partid și cadre tehnice de speciali
tate au încheiat recepția întregului 
parc de mașini care vor fi folosite în 
campania de seceri^, consemntnd 
'faptul că toate combinele, balotierele 
ș.a. sînt apte pentru a intra în lanuri. 
Un număr de 50 combine C-12 și 30 
de balotiere dotate cu cele necesare 
au pornit să dea o mînă de ajutor ță« 
rănilor cooperatori din județul Ga
lați, unde secerișul începe mai de
vreme.

Ion MANEA
corespondentul „Scinteii*

dicat de metal, extras 
din steril de flotație. 
Cu rezultate bune s-a 
acționat și pe linia re
ducerii sub normele 
stabilite a consumului 
de matepii prime, cocs 
metalurgic, metal, com
bustibil, ceea ce a per
mis să se realizeze pe 
ansamblul industriei 
județului peste 57 mi
lioane lei economii la 
cheltuielile 
planificate, 
succesului 
cînd gândești și acțio
nezi ca un bun gospo
dar, cresc beneficiile și 
economiile și scad sub
stanțial cheltuielile !

materiale 
Ecuația 

e clară :

odată o parcelă de grîu...
în hambare a fost pur 
și simplu distrus.

— Aveți aprobare să 
iritrați în lanul de 
grîu 7 — l-am întrebat 
pe Ion Zaharia, șef de 
lot la șantierul Doro- 
banțu al Trustului de 
construcții pentru îm
bunătățiri funciare 
București, sub ai cărei 
ochi oblăduitori se e- 
xecuta această lucrare.

— Nu. Nu am apu
cat să anunțăm condu
cerea cooperativei...

Comentariile 
prisos. Pentru 
ratorii de la 
Pietroiu va fi 
priză. Problema este : 
cine va suporta pagu
bele 7 în fond, este 
vorba de pîinea țării.

sînt de 
coope- 
C.A.P. 
o sur

pagube
în zonă există alte în
treprinderi mai mari, 
mai bine dotate și mai 
eficiente. Fabrica de 
cărămizi, pusă in func
țiune cu chiu cu vai, 
avea să dea la prima 
„.șarjă" o pagubă de 
aproximativ 500 000 lei. 
în total, afacerea cu 
„anexele" se soldează 
cu un deficit de circa 
1.5 milioane Iei. bani 
cheltuiți din averea 
obștească a cooperati
vei. Iar aceste ca
pacități continuă să- 
fabrice tot pierderi. 
Dar de ce să fie tre
cută această pagubă 
în contul averii ob
ștești 7



PAGINA 4 SClNTEIA — marți 22 iunie 1976

-------- CUM VORBIM,----------  
CUM SCRIEM ROMÂNEȘTE?

Cuvîntul pe
Ce așteaptă telespectato

rii de la televiziune in ma
terie de limbai 1 Un model 
de urmat, un stil cultivat, o 
exprimare bogată și nuan
țată, o frază impecabilă, o 
pronunțare curată. Televi
ziunea trebuie să difuzeze 
in mase varianta literară a 
limbii naționale. Cele mai 
multe emisiuni dovedesc că 
televiziunea noastră se stră
duiește să răspundă optim 
acestei importante cerințe. 
Aceasta nu înseamnă însă 
că putem ocoli neîmplini- 
rile. In acest sens, rîndurile 
ce urmqază se vor un sem
nal, care, nu avem motiv să 
ne îndoim, va fi receptat in 
mod adecvat.

Ne vom opri la unele 
greșeli de fonetică-fonologie 
și la cele de morfologie, 
examinind atît aspectul vor
bit (pronunțarea), cît și as
pectul scris.

Cele mai frecvente gre
șeli pornesc de la o falsă 
interpretare a conjungării 
verbelor a spune, a aduce, 
a prinde, a crede, televi
ziunea oferindu-ne aproape 
constant pronunțările spu- 
neți-mi, aduceți-mi, prin- 
deți-l, credeți-l, ca și cum 
la infinitiv aceste verbe s-ar 
prezenta în - Veșmintele 
conjugării a Il-a. Cu alte 
cuvinte, a crede este asi
milat lui a vedea, cind a- 
cesta din urmă nu este el 
Însuși transferat la conju
garea a IlI-a. Alteori ni se 
oferă și accentuări „inver
se" : să-l vedem, ți se va 
pare, unde, evident, a ve
dea și a părea sînt inter
pretate ca verbe de conju
garea a IlI-a.

Alte două greșeli frec
vente în vorbire vizează 
concomitent fonetica și 
morfologia : mingie (cu 
pluralul mingii), douăzeci 
și două martie (altădată 
am auzit și douăsprezece 
ianuarie).

Următoarele greșeli de 
vorbire privesc doar foneti
ca. Exemplificăm prin pro
pagarea nazalității : nein- 
dentificate ; durificarea u- 
nor consoane în asa-zisele 
instrumente gramaticale 
(după modelul graiului 
muntean) : dă, dăcit, pă ; 
deplasarea accentului : Apoi. 
De asemenea, verbele a 
face, a bate și a scrie au 
fost transferate la conjuga
rea a Il-a, respectiv a IV, a- 
tît in vorbire, cît și în scrie
re : făceți, băteți-l, scrim, 
să scriți. Asemenea greșeli 
se înregistrează în scris, la 
titrarea filmelor străine. 
Tot aici am întîlnit: să fi

micul ecran
bun (altădată ni s-a oferit 
„reversul" : nu fii rău), sau 
greșeli de ortografie : i-ați 
pălăria, ceeace și ceace, 
ași putea, aevea, să desli- 
pească (în loc de aievea, 
dezlipească) și, nu o dată, 
greșeli de punctuație : vir
gulă între subiect si pre
dicat, virgulă între subor
donata completivă directă

post-pusă șl regenta ei. vir
gulă după conjuncția dar 
(„Dar, mă interesează").

Asemenea greșeli, datorate 
unor lacune in cunoștințe
le de gramatică și fonolo
gie, constituie, totuși, sem
nale pentru gradul de asi
milare a culturii naționale 
de către cei în cauză — șl 
tocmai de aceea nu pot fl 
trecute cu vederea.
Conf. dr. Victor IANCU 
Baia Mare

cale pot juca un rol mult 
mai mare decît pînă acum. 
De asemenea, consfătuirile 
și simpozioanele organizate 
de Uniunea societăților de 
științe medicale ar consti
tui și ele factori însemnați

în elucidarea problemelor 
limbajului medical.
Sebastian I. NICOLAU 
medic principal pediatrie, 
spitalul orășenesc Mlzil, 
Prahova

Ce modele ni se oferă?
Noul liceu din Lehliu — județul Ialomița Foto : D. Cîmpcanu

Limbajul dialogului 
între medie și pacient

De importanță esențială 
în pregătirea multilaterală 
a personalului medical, 
preocupările sistematice 
pentru studiul limbajului 
sînt de dată relativ recen
tă. Dar față de nevoile 
stringente ale practicii, cit 
și ale cercetării medicale 
ele sînt încă insuficiente. 
E drept, inițiativele în a- 
cest sens ale Institutului 
de medicină din Timișoara, 
în cadrul „Cursului liber", 
au deschis un drum priel
nic, dar ele n-au fost gene
ralizate.

Problema terminologiei 
medicale are, după păre
rea mea, un dublu aspect : 
pe de o parte, acela al lim
bajului medical de redac
tare, susținere, comunicare 
a adevărurilor științifice, 
deci limbajul medical de 
specialitate ; pe de altă 
parte, limbajul medical fo
losit in activitatea curentă, 
in relațiile medic-pacient.

Medicina, profesie care 
are ca subiect de studiu 
omul, iar ca scop final să
nătatea acestuia, trebuie să 
dea problemelor limbajului 
o atenție deosebită.

Fiind relativ nouă, de 
numai o sută de ani, năs
cută odată cu formarea 
școlii naționale de medici
nă, terminologia medicală 
românească trebuie să-și 
păstreze bagajul acumulat 
pînă acum. Mai ales astăzi, 
cind în întreaga lume exis
tă preocupări importante 
de apărare a limbilor na
ționale de invazia neologis
melor sau chiar a barba
rismelor, este nevoie să 
existe și la noi o acțiune 
permanentă în acest sens. 
De pildă, atîta vreme cît 
limba noastră are termeni 
așa de clari ca : inimă, 
plămin, vină, greață etc., 
nu văd ce element în plus 
de precizie sau erudiție a- 
duce folosirea cuvintelor

sinonime : cord, pulmon, 
venă, vomă etc. Trebuie 
combătute cu tărie tendin
țele de snobism, falsă eru
diție, exprimare bombasti
că, limbajul obscur practi
cate de unii medici. Fără 
îndoială că acest lucru ne
cesită un efort care tre
buie să Înceapă de pe băn
cile facultății și să nu în
ceteze pînă în ultima zi a 
exercitării nobilei noastre 
profesiuni. Aceasta mai în
seamnă și o metodologie 
unitară de predare a spe
cialităților la toate institu
tele de medicină din țară, 
deoarece se întimplă ade
sea ca, la diferite consfă
tuiri cu caracter intern, să 
avem senzația vorbirii în 
limbaje medicale diferite.

Dar cred că, în primul 
rînd, problema limbajului 
medical trebuie privită 
prin prisma implicațiilor lui 
asupra omului bolnav, care 
trebuie ferit de acei spe
cialiști „misterioși" amin
tind de personajele molie- 
rești. Se înțelege că, în a- 
ceste condiții, în care „Cum 
vorbim, cum scriem româ
nește ?“ ar deveni pentru 
fiecare medic un obiectiv 
de înaltă răspundere profe
sională și patriotică, efi
ciența educației sanitare a 
populației ar fi considera
bil sporită, iar umanizarea 
profesiei medicale nu ar 
avea decît de ciștigat, ridi- 
cindu-se barierele artifi
ciale dintre medic și bol
nav, ajutându-1 pe acesta 
din urmă să-și trăiască cu 
infinit mai puține emoții 
propria dramă.

Desigur că adoptarea 
unor termeni tehnici, de
terminată de dezvoltarea 
științelor medicale contem
porane, devine o necesita
te. Dar și în preluarea 
acestora- Academia Repu
blicii Socialiste România șl 
Academia de științe medi

...S-au purtat multe dis
cuții despre scrierea greși
tă, cu inițială mică, a sub
stantivelor proprii — și to
tuși încă se perseverează 
pe această linie.

Ar trebui amintit celor 
pentru care argumentul 
dragostei și grijii pentru 
nestricarea limbii nu este 
suficient de convingător 
faptul că regulile ortogra
fice au fost stabilite prin 
lege. Cindva am alcătuit un 
tabel cu titluri de cărți prin
tre care se afla și „întîlnire 
cu Nefertiti". Imediat am 
fost „corectată" de cineva 
care mi-a argumentat că pe 
carte este scris „nefertiti" 
și că deci... Zadarnic am 
încercat să explic despre ce 
este vorba. Era tipărit ne
gru pe alb ; exista deci 
girul suprem al corectitu
dinii.

Același „gir" îl are gre
șeala cînd pornește de la o 
autoritate intelectuală, care 
vorbește în public. De pildă, 
într-o emisiune transmisă 
la televizor, cineva explica 
ce înseamnă „stress", spu- 
nînd că va da o „traducere 
mot ă mot“. Fiind vorba de 
un singur cuvînt, poate era 
mai corectă expresia „ad 
litteram"...

Dar sînt șl alte greșeli, 
în unele tipărituri am în
tîlnit : repercursiuni în loc 
de repercusiuni; „ținea fri- 
nele întreprinderii" în loc 
de „frîiele" — fiind vorba de 
a conduce, nu de a frîna ; 
„coclauri", substantiv fără 
singular, scris : „coclaur" ; 
„șeii" i se spunea, greșit, 
„șelii". Și tot astfel conti
nuă să se scrie „deservire" 
în sensul de „a servi", „in
serat" în loc de „inserat" și

„aportul adus" pentru „con
tribuție adusă". La fel, am 
întîlnit expresia „Inculpatul 
avea conștiința falsului să- 
vîrșit". Cred că persoana 
respectivă era doar con
știentă, deci avea „conștien
ta" faptei sale, săvîrșită 
tocmai din lipsă de con
știință.

Același lucru și în privin
ța neologismelor sau a ex
presiilor de împrumut. Este 
adevărat că o limbă își do
vedește vitalitatea prin re
ceptivitate față de nou, dar 
viabilitatea ei este asigura
tă prin discernămînt și exi
gență față de ceea ce pri
mește. Dacă introducem în 
vorbire și scriere un cuvînt 
străin pentru care nu avem 
corespondent, aceasta con
stituie o reală îmbogățire a 
vocabularului. Cînd se 
adoptă un cuvînt pentru 
care avem valoare de ex
primare, se ajunge la sără
cirea limbii, deoarece majo
ritatea oamenilor — dorind 
să vorbească mai „elegant" 
— întrebuințează termenul 
străin, uitînd pe cel din 
propria limbă. De pildă, 
acum este la modă cuvîn
tul „realizez" cu sensul da 
„înțeleg", întrebuințat doar 
ca „distincție verbală", nu 
ca o necesitate în expri
mare. Mărturisesc că nu... 
realizez o asemenea prefe
rință, manifestată, uneori, 
tocmai la cei care ar trebui 
să ofere modele de vorbire 
și scriere corectă.

Maria DUMAN
dactilografa principala, 
Casa de Economii 
și Consemnațiunl
— București

„Niște*1 observații
Doresc să atrag atenția, 

în rîndurile ce urmează, 
asupra unor cuvinte a căror 
folosire dăunează expresivi
tății limbii noastre și chiar 
o pot urîți.

De pildă, este supărător 
cuvîntul niște care, deși 
accentuează ceva negativ 
(niște indivizi suspecți, 
niște vorbe urîte), este 
folosit adesea în cazuri 
diametral opuse i niște oa-

meni frumoși, niște idei ex
cepționale.

Tot așa ne este dat une
ori să auzim unele cuvin
te greșit accentuate : satiră, 
earâcter, duminică etc.

Sjnt numai cîteva exem
ple. Nu mă îndoiesc că citi
torii acestei rubrici pot 
furniza multe altele.

Victor OITUZ
Brașov

La pupitrul de comandă. Dar nu într-o moderna secție industrială — așa cum ne-au obișnuit fotoreporterii — ci în culisele Teatrului Național „I. L. Cara- 
giale" din București: de aici, de ia orga de lumini, „se dirijează" simfonia policromă a scenei Foto : E. Dichiseanu

Aflata în fața unei noi legislaturi, 
consiliile profesorale și senatele uni
versitare înfățișează un palmares, dar 
și o experiență de lucru remarcabile, 
fapt cu’ deosebire evidențiat în ni
velul înalt al dezbaterilor, în spiritul 
partinic, constructiv care au prezidat 
recentele analize consacrate activită
ții desfășurate între anii 1972—1976 și 
sarcinilor ce le revin în perfecțio
narea întregii noastre vieți universi
tare. Iată de ce alegerea noilor orga
nisme a constituit, pretutindeni, un 
eveniment major al învățămîntului 
superior. După cum se știe, în com
ponența acestor organisme intră in 
mod democratic, împreună cu aleșii 
tuturor categoriilor de cadre didac
tice și ai studen
ților, reprezen
tanți ai ministe
relor și ai altor or
gane centrale, ai 
consiliilor popu
lare municipale, 
muncitori cu înal
tă calificare, spe
cialiști din insti
tutele de proiec
tare și de cerce
tare — ceea ce la 
conferă largi po
sibilități de acțiu
ne în direcția so
luționării unor 
importante pro
bleme ale învăță
mîntului și cerce
tării, ale legării 
acestora de viața 
economico-socială, în cultivarea unui 
climat menit să stimuleze schimbul 
de opinii, intervenția activă și 
eficace, delimitarea soluțiilor optime, 
implicarea tuturor în procesul de 
transpunere practică a hotărîriloi 
adoptate.

De altfel, atributul de laborator, de 
Instrument al creației ample, profun
de, apte să-și răsfrîngă influența 
binefăcătoare asupra întregii activități 
universitare, a fost deseori asociat 
consiliilor și senatelor tocmai în 
ideea reliefării rolului important al 
acestor organisme în cultivarea spi
ritului de interdiscipllnaritate. de 
gîndire novatoare, dar îndeosebi din 
sinteza instrucției cu educația in de
finirea unui autentic specialist-cetă- 
țean.

„Dacă acest adevăr este unanim 
cunoscut și apreciat — ne spunea 
tovarășul prof. dr. docent George 
Ciucu, rectorul Universității din 
București — aplicarea lui în viața 
universitară de pînă acum s-a efec
tuat uneori în mod inconsecvent, 
atribuindu-se funcții educative în
deosebi disciplinelor de științe so
ciale, practicii pedagogice ș.a. Iată de 
ce primul obiectiv introdus în planu
rile de măsuri ale consiliilor și se
natului nou ales se identifică în în
vestirea tuturor disciplinelor cu o 
puternică funcție educativă, în atra
gerea tuturor studenților la opera 
propriei lor modelări, în transfor
marea fiecărui cadru didactic într-un 
educator comunist, generator al unei 
înalte emulații .capabile să adauge 
renumelui științific rezultatele crea
ției practice, iar priceperii pedagogice 
inspirația formării viitorului specia- 
list-cetățean. Și din acest punct de 
vedere, lucrările recentului Con
gres al educației politice și al 
culturii socialiste, îndeosebi magis
trala expunere a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, dobîndesc valoarea unui 
îndreptar principial și metodologic. 
După un asemenea eveniment istoric, 
noile organisme de conducere univer
sitară pot și trebuie să-și facă sim
țită mai intens contribuția la organi

zarea și desfășurarea unui proces da 
învățămînt capabil să asigure pre
gătirea tineretului pentru muncă și 
viață, însușirea unei valoroase 
culturi, să dezvolte în rîndurile stu
denților patriotismul și pasiunea 
pentru munca de înaltă eficiență 
socială, să le cultive înaltele trăsături 
morale ale omului nou, constructor al 
socialismului și comunismului". în 
perspectiva acestei concluzii de an
samblu, la București ca și în celelalte 
centre universitare au fost supuse 
unei critici pătrunzătoare cauzele 
care încă mai atenuează influența 
educativă a procesului de învățămînt, 
inerția și formalismul din activitatea 
comisiilor educative, din procesul de

Noile consilii și senate 
universitare 
la început de drum

elaborare și de analiză a tratatelor șl 
cursurilor universitare, din însăși 
perfecționarea relației profesor-stu- 
dent etc.

Alegerea noilor consilii și senate 
universitare a supus, de asemenea, 
unei profunde analize procesul inte
grării învățămîntului superior cu pro
ducția și cercetarea, căruia l-a evi
dențiat și cu acest prilej sursele unui 
potențial practic nelimitat, atît sub 
raport economic, cît și general-for- 
mativ. Concluzia majoră desprinsă și 
de astă-dată este că, într-o epocă în 
care viața universitară din multe țări 
ale lumii înregistrează experiențe 
dintre cele mai contradictorii, ecuația 
lnvățămînt-cercetare-productie, sub 
care învățămîntul românesc își afir
mă astăzi originalitatea și valoarea 
socială, oferă implicit autoritatea 
unui instrument sigur de cuprindere 
și validare a experiențelor fructuoase, 
în succesiunea și legătura lor de 
componente organice ale spiritualită
ții noastre. De aici, îndatorirea esen
țială a consiliilor și senatelor de a-șl 
desfășura întreaga activitate sub 
semnul receptivității depline față de 
cerințele integrării, al operati
vității în elaborarea deciziilor op
time. al utilizării marilor ex
periențe pe care le oferă acti
vitatea nemijlocită în producție pen
tru perfecționarea neîncetată a pro
cesului de învățămînt.

„In fond, tocmai folosirea unor 
asemenea instrumente ale integrării 
a făcut posibilă în universitatea noas
tră dublarea, de la un an la altul, 
a aportului economic rezultat din 
activitatea de producție și de inte
grare — ne-a spus tovarășul prof, 
univ. dr. Florea Dudiță, rectorul Uni
versității din Brașov. De aceea, pe 
viitor, printr-o strînsă colaborare cu 
reprezentanții producției in consilii 
și în senat, va trebui să milităm cu 
și mai multă consecvență pentru 
întărirea unităților de producție și 
de cercetare care funcționează atît 
în universitate, cît și pe platformele 
Industriale, pentru constituirea co
lectivelor mixte de cercetare, care 

să-i includă și pe 
studenți, pen
tru perfecționarea 
sistemului de 
practică în pro
ducție".
' — Datorită strîn- 
sei colaborări de 
care aminteați, 
Universitatea din 
Brașov a reușit în 
trecut performan
ța ca studenți ai 
secțiilor cu profil 
tehnic să-și des
fășoare practica 
de vară prin an
gajare efectivă in 
producție ; ce vă 
propuneți pentru 
acest prim an al 
noii legislaturi ?

— Propunerea noastră este de 
acum fapt împlinit : circa 2 200 de 
studenți își desfășoară în aceste zile 
programul de practică ca angajați 
efectiv în întreprinderi.

...Asemenea fapte împlinite pot fi 
întîlnite pretutindeni unde proble
mele esențiale ale vieții universitare 
au ținut capul de afiș în analizele 
desfășurate cu prilejul constituirii 
noilor organisme, unde spiritul cri
tic, receptivitatea la nou, exigența 
au fost utilizate în definirea celor 
mai eficace metode de conducere 
universitară. Explicația e simplă : 
stilul de muncă al consiliilor și se
natelor constituie o permanentă 
temă de meditație, menirea esențială 
a acestor organisme fiind, cum bine 
se știe, nu doar aceea de a aviza 
proiecte și programe, ci de a deter
mina schimbări calitative în cuprin
sul vieții universitare. Tocmai de 
aceea — s-a subliniat pe bună drep
tate In analizele desfășurate cu aces
te prilejuri — organizațiile de partid 
din institute și facultăți, prin auto
ritatea și prestigiul lor, au dreptul 
și îndatorirea de a spori răspunde
rea tuturor organismelor universi
tare, de a le dinamiza întreaga ac
tivitate, astfel încît, în noua lor le
gislatură, viața noastră universitară 
să înregistreze noi valențe de cali
tate.

Mihai IORDANESCU

PROGRAMUL L
9,00 Teleșcoală.

10,00 Film artistic: „Unchiul meu* — 
producție a studiourilor franceze.

11,50 Telex.
16,00 Teleșcoală.
16,30 Curs de limbă franceză.
17,00 Telex.
17,05 Țara mea cu plai mănos — me

lodii populare.
17,25 Scena.

17.45 Lecții TV pentru lucrătorii din 
agricultură.

18.15 Mult e dulce...
18,35 Teleglob: Murmansk.
19.00 „Un zbor de măiastră". Reportaj.
19,20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20,00 Ancheta T: „Unde am fost noi?"
20.30 Teatrtil TV prezintă în premieră: 

„Mama" de Karel Capek.
22,10 24 de ore.

PROGRAMUL ».
20,00 Film artistic : „Tabachere pentru 

prizat".
21.15 Formații camerale românești.
21.45 Să luminăm cu poezia planeta, 
22,05 Portativ ’76.

t V

„Noi avem izvoare nesecate care, dacă bei din ele, 
te întineresc, iți dau noi puteri de viață, îți stimulează 
forța creatoare. Renunțați deci, dragi tovarăși scriitori și 
artiști — dar și lucrători din alte domenii — să căutați 
sau să alergați după tot felul de ulcioare care de care 
mai smălțuite, dar de cele mai multe ori cu o băutură 
fără gust, stătută și deci dăunătoare".

NICOLAE CEAUȘESCU

A te gîndi în primul rînd la cei
lalți, a-i ajuta din toate puterile tale 
prin pregătirea ce-ți oferă un ascen
dent profesional asupra lor : iată da
toria elementară a fiecăruia din noi. 
Caracterul elementar al acestei da
torii n-o face însă și ușor de înde
plinit. Rutina, comoditatea, inerție 
s-au opus, și se vor opune totdeau
na, cu redutabile forțe, celor care 
pot vedea mai cuprinzător și mai 
departe.

Ce are de spus muzicianul conce
tățenilor săi în legătură cu imensa 
putere de înrîurire — în bine sau în 
rău — a muzicii asupra omului ?

Este, credem, imperios necesar să 
sesizăm pericolul psihic și moral de 
care e pîndit tineretul consumator al, 
■unei anumite iriuzici de divertisment.

Faptul că o asemenea muzică este 
realizată cu ajutorul unor instrumen
te electronizate și. în plus, amplifi
cată puternic prin microfoane și di
fuzoare e de natură a strica irecupe
rabil simțul muzical care, pentru ca 
să-și mențină autenticitatea și șă se 
poată cultiva, are vitală nevoie de 
sonoritatea naturală. Complexitatea 
civilizației de tip modern face uneori, 
desigur, inevitabilă intervenția aces
tor mijloace tehnice în viața muzicii, 
și în unele privințe — ca bunăoară 
discul, banda de magnetofon, stereo- 
fonia — ele și-au dovedit o incontes
tabilă utilitate artistică. Este însă de 
importanță esențială să ne dăm sea
ma că, în orice condiții și mai 
presus de orice avantaj spectaculos 
(intensificarea sunetului, iluzia spa- 
țialității etc.), asemenea mijloace nu 
numai că rămîn exterioare muzicii, 
dar sînt de fapt profund nemuzicale. 
Nocive în principiu, prin apelul fă
cut la o aparatură ce n-are și nu 
poate avea nimic comun cu natura 
muzicii, ele pot fi neutralizate în 
nocivitatea lor prin reducerea la mi
nimum a locului acordat în viața 
noastră, unor asemenea forme de 

muzică și prin orientarea conștientă, 
precumpănitoare spre muzicalul fi
resc, adică nefalsificat, neartificiali
zat. Omul are — cum oricine poate 
constata. — o foame și o sete de

Muzică si antimuzicâ
muzică spre a căror satisfacere se 
simte instinctiv împins. Trebuie să 
nu uităm însă că numai muzica pro
dusă în mod natural se acordă cu 
cerințele naturii umane , cea artifi
cială, contrafăcută, putînd fi accep
tată doar cu titlu de excepție. Iată 
însă că unele manifestări muzicale 
destinate tineretului tind să se bazeze 
în exclusivitate pe un mod 
nenatural de a face muzică, ceea ce 
nu poate să nu influențeze nega
tiv sensibilitatea muzicală, pe care 
o învață să iubească ceea ce nu e 
firesc să fie iubit.

In strînsă legătură cu abuzul de 
tehnică electronică amplificatoare 
are loc fenomenul pe care l-am pu
tea numi bombardarea sistemului 
nervos prin intensități de o agresi
vitate care ține de cea mai avansată 
și mai traumatizantă poluare sonoră. 
Vacarm este cuvîntul cel mai po
trivit acestor reuniuni ; ele se denu
mesc recreative, dar în realitate — 
la adăpostul înșelător al unor spec
taculozități sonore’ care au a face 
cu muzica încă și mai puțin decît 
tehnica electronică — nu fac decît 
să surescite, să epuizeze, mal ales 

atunci cînd durează pînă la „ore 
mici", dacă nu chiar pînă-n zori. Mai 
trebuie oare demonstrată primejdia 
pe care o reprezintă pentru sănăta
tea nervilor noștri suprasolicitarea 
auzului prin astfel de bombardamen
te sonore 7 Aproape că nu e zi în 
care presa să nu publice relatări de 
proveniență medicală asupra dere
glărilor neuropsihice produse prin 
dezlănțuirile instrumentelor și voci
lor monstruos amplificate, cu referiri 
foarte insistente la muzica de tip 
„pop" sau „folk". Ceea ce se mai cere 
însă demonstrat e caracterul cu totul 
antimuzical al acestor dezlănțuiri, pe 
care unii le pot lua drept expresie 
a freneziei. Or, după cum în viață 
nu răcnim decît în mod excepțional 
iar creșterea noastră în demnitate

Puncte de vedere
înseamnă printre altele și dobindirea 
puterii de a nu ridica tonul, tot așa, 
muzica adevărată, ca și adevărata 
umanitate, implică oprirea în fața 
unui prag sonor. Cind geamurile sălii 
vibrează, cînd nu mai auzi ce-ți spu
ne vecinul, cînd timpanul ți-e ata
cat, este semn că s-a trecut din do
meniul muzicalului în acela al zgo
motului organizat. Cultivarea muzi
cală este însă un proces care evo
luează într-o direcție diametral opu
să : dobindirea capacității de a sesi
za nuanțele, subtilul, inefabilul. Pe 
lingă traumatizarea psihică, bombar
damentul sonor declanșat de unele 
formații de tineri cu plete, perciuni 
și blue-jeans e de natură să învîrto- 
șeze sensibilitatea muzicală, pe care 
o face inaptă să vibreze la ceea ce 
e propriu-zis muzical — deci neagre
siv — în muzică.

Senzația de somptuozitate sonoră 
pe care o dau aceste intensități nefi
resc amplificate abate atenția audi
torilor mijlocii de la calitățile muzi
cale ale interpretului, care, în une
le cazuri, se dovedesc, pur și sim
plu, inexistente. Avem în vedere acel 
tip de interpret căruia tupeul îi 

ține loc de voce, lipsa acesteia din 
urmă puțind trece foarte ușor neob
servată cînd pe scenă domnește va
carmul (căruia i se adaugă cel al 
sălii, chemată să i se alăture), Iar 
intensitatea declamării textului de
vine mai importantă decît calitatea 
și sensul frazării melodice, decît 
acuratețea și noblețea intonației. In 
aceste condiții, chiar înzestrat cu mu
zicalitate și voce, interpretul nu-și 
poate valorifica însușirile, căci ceea ce 
are el de arătat nu poate străpunge 
perdeaua stridenței generale a specta
colului, conceput ca agresiune sono
ră, iar nu ca manifestare muzicală. 
Iată de ce interpreți cu reală voca
ție și respect pentru arta lor nu dau 
concursul unor asemenea spectacole, 
lăsînd însă prin aceasta loc liber di- 

letanților. Ideea nobilă a creației 
artistice amatoare nu are nimic co
mun cu torentul tulbure al acestei 
pseudomuzici practicate de vocaliști 
și instrumentiști improvizați, a că
ror strălucire forțată, ostentativă, 
artificial creată, nu numai că nu 
maschează escrocheria, dar o face — 
pentru cine are urechi de auzit — 
și mai izbitoare. Din nefericire, 
deja insensibilizate, simțul și au
zul muzical încep să nu mai re
marce că celui care cîntă îi lipsește 
vocea sau că cel care ține în mină 
chitara știe atit cît poate învăța 
oricine în trei ședințe. E de necrezut 
cînd vezi într-o sală grupuri de ti
neri dezlănțuit! frenetic în fața unui 
„hippy" al cărui singur merit e că a 
cutezat ceea ce, într-adevăr. doar cu 
un curaj nebunesc poți face: nefiind 
muzician, să înfrunți o mie de oameni 
ca purtător de cuvînt al muzicii. Tu
peul se dovedește a fi însă o forță 
realmente magică. La adăpostul va
carmului și al declamației, el creează 
cu ușurință o exaltare care poate a- 
nihila luciditatea muzicală a ascultă
torului. în asemenea cazuri, unii 
spectatori se află așadar în primej
dia de a nu mai putea identifica im

postura, de a lua drepț muzică ceea 
ce nu este decît exhibiționism de di- 
letanți insolenți.

Nocivitatea unor aspecte ca acelea 
caracterizate pînă acum pălește însă 
pe lîngă ceea ce înseamnă, din punct 
de vedere psihologic, ofensiva 
ritmică. Stăruitor scos in eviden
ță și feroce exacerbat, elementul 
ritmic nu mai îndeplinește funcția 
sa normală — aceea de creator al 
ordinii — și se transformă într-o ti
ranică obsesie, cu atît mai pericu
loasă cu cît ea naște nu dorință de 
meditație, ci complacere ipaladivă în
tr-un fel de vrajă, paralizantă pen
tru voința personală și narcotizantă 
pentru gîndire. Nu e de glumit cu 
ritmul ! Ei e adevărat foc în mîinile 
celui care știe ce să facă cu el, și 
— în lipsa altor calități — folosește 
ofensiva ritmică pentru a-și domi
na auditoriul. Vorbind despre do
minație nu fac o figură de stil și nici 
nu folosesc cuvîntul în sensul Iui 
artistic (care n-ar fi mai îndreptățit, 
dacă ne gîndim că arta adevărată 
entuziasmează, emoționează, trezește, 
luminează). Avem a face, la aseme
nea manifestări, cu tentative de ne- 
permisă luare în stăpînire a voin
țelor. Dacă vacarmul — prin asurzi- 
toarea agresiune sonoră — slăbește 
pînă la anulare puterea de împotri
vire a eului, ofensiva ritmică duce mai 
departe această acțiune de cucerire 
psihologică, prin ritmul atotputernic 
și irezistibil care nu numai că favo
rizează, dar ațîță reactivitatea pri
mară (eufemistic vorbind 1) a omu
lui. Ascultării transfigurate, care 
face să se întipărească pe întreaga 
fizionomie tot ce e mai luminos, mai 
nobil și mai demn în om, îi poate lua 
locul, în astfel de cazuri, atitudinea 
de posedat a celui care nu mai e 
stăpîn pe el însuși.

Ne întrebăm : ce poate avea co
mun menirea educativă a muzicii cU 
stilul muzical importat de la furioșii 
Occidentului ?

Și cum să nu luăm atitudine îm
potriva unor asemenea manifestări, 
cînd datoria noastră este tocmai 
aceea de a prețui orice act de cul
tură și artă în lumina exigențelor 
politico-educative puse în fața tu
turor creatorilor, a organizatorilor 
vieții culturale de Congresul educa
ției politice și al culturii socialiste ?!

George BALAN

• „ZILELE MUZICALE TIRG- 
MUREȘENE" — festival aflat la a 
șasea ediție, se desfășoară, la Tg. 
Mureș, între 19—28 iunie a.c. In re
pertoriu : muzică simfonică clasică 
și contemporană ; își dau concursul 
soliști și formații prestigioase din 
țară și de peste hotare. Concertul 
inaugural al Filarmonicii de stat 
din Tg. Mureș a fost dirijat de 
Djansug Kahidze, conducătorul ar
tistic al orchestrei simfonice din 
Tbilisi (U.R.S.S.). o Cenaclul umo
riștilor din Capitală a susținut un 
ciclu de șezători literar-muzicale în 
orașele Vaslui și Huși, municipiul 
Birlad și comuna Murgeni, cu con
cursul unor cunoscuți autori de li
teratură satirico-umoristică, actori 
ai teatrelor bucureștene, interpreți 
de muzică folk. în același cadru au 
fost lansate cărți semnate de Ion 
Băieșu, Ion Lotreanu, Valentin Sil
vestru și Victor Vîntu. • HA
BITAT ’76 — sub acest gene
ric s-au desfășurat la Bacău și în 
municipiul Gh. Gheorghiu-Dej ma
nifestări științifice consacrate dez
baterii problemelor așezărilor u- 
mane și mediului de viață. De un 
deosebit interes s-au bucurat coloc
viul cu tema : „Mediul nostru de 
viață" și expoziția documentară 
deschisă în holul teatrului drama
tic „Bacovia". • ANSAMBLUL 
ARTISTIC „HAȚEGANA" din Hu
nedoara a plecat în Belgia, unde va 
participa ca sol al artei noastre 
populare la Festivalul internațional 
de folclor de la Charleroy. • „SAP- 
TAMlNA FILMULUI ISTORIC 
ROMANESC" — la Tîrgu-Neamț, a 
prilejuit publicului revederea fil
melor : „Ștefan cel Mare", „Mihal 
Viteazul", „Tudor", „Stejar, extre
mă urgență", „Asediul" ș.a. Tot cu 
acest prilej a fost organizată și ex
poziția „Lupta pentru unitate și in
dependență națională — permanen
ță a istoriei poporului român". 
• La Casa de cultură din Năsăud, 
sub egida Secției de propagandă a 
Comitetului județean de partid Bis- 
trița-Năsăud, s-au desfășurat lucră
rile unui simpozion avind drept 
temă : „CONȚINUTUL ȘI FORMA 
EMISIUNILOR RADIOFONICE LO

CALE IN CONCORDANTA CU 
HOTĂR1RILE ADOPTATE DE 
CONGRESUL EDUCAȚIEI POLI
TICE $1 AL CULTURII SOCIA
LISTE". • In sala bibliotecii Spi
talului județean din Tg. Jiu a avut 
loc O REUNIUNE ȘTIINȚIFICA 
MEDICALA pe tema „Edentația 
terminală și terapia ei", o PRE
MIERA la Teatrul Național din 
Cluj-Napoca : piesa „F.M.S.M.L.O. 
sau lapte de pasăre" de D. R. Po
pescu. Regia — Victor Tudor Popa ; 
scenografia — T. Th. Ciupe. • La 
Constanța s-a deschis O NOUA E- 
DIȚIE A TRADIȚIONALEI TABE
RE DE CREAȚIE PLASTICA. în 
acest an, alături de artiști constăn- 
țeni, membri ai filialei U.A.P., par
ticipă numeroși plasticieni din Ca
pitală. Creațiile realizate vor fi ex
puse, în toamnă, în cadrul sărbă
torilor culturale „Pontica". • A- 
GENDA GALĂȚEANA. „Zilele me
dicale ale Galațiului" s-au desfășu
rat pe trei secțiuni : farmacie, he
matologie și stomatologie. La Casa 
de cultură a sindicatelor din Galați 
a avut loc prima ediție a Festiva
lului filmelor de protecția muncii, 
realizate de amatori. La Muzeul de 
artă românească contemporană din 
Galați s-a deschis expoziția „Bucu
ria de a colora", cuprinzînd picturi 
executate de elevi din clasele I—IV. 
• EXPOZIȚII. La Salonul artelbr 
plastice din Bistrița : expoziția do- 
cumentar-artistică de fotografii 
„Să ocrotim natura I", realizată de 
Alexandru Andron. La Brăila — ex
poziția clasei de pictură a profeso
rului Vespasian Lungu, sub gene
ricul „Ritmuri brăilene", cu lucrări 
in ulei, semnate de elevi și absol
venți ai școlii populare de artă din 
localitate. Cea de-a treia ediție a 
Salonului de caricatură s-a deschis 
în sălile de expoziție ale muzeului 
din Sighetu Marmației. „Lumea 
văzută de copii" se intitulează ex
poziția de pictură a cercurilor de 
specialitate de la casele pionierilor 
din județul Maramureș, deschisă la 
Baia Mare, in holul Casei de cultură 
a sindicatelor.

Corespondenții „Scîntell"
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O delegație guvernamentală
a R. S. Cehoslovace a sosit in Capitală
La București a sosit luni o dele

gație guvernamentală a R. S. Ceho
slovace, condusă de Jan Gregor, vi
cepreședinte al guvernului, președin
tele părții cehoslovace în Comisia 
mixtă guvernamentală româno-ceho- 
slovacă de colaborare economică și 
tehnico-științifică, pentru a partici
pa la lucrările celei de-a 9-a sesiuni 
a comisiei.

Pe aeroportul Otopeni membrii 
delegației au fost salutați de Ion Pă- 
tan, viceprim-ministru al guvernu
lui, ministrul comerțului exterior și 
cooperării economice internaționale, 
președintele părții române în comi
sie, de alte persoane oficiale.

Au fost de față Teodor Haș, amba
sadorul României la Praga, și Mi
roslav 
slovaciei la

Sulek, ambasadorul 
București.

★
zi, la Palatul din 
început lucrările

Ceho-

în aceeași 
Victoriei au 
siei.

Sînt examinate, cu acest prilej, sta
diul desfășurării schimburilor de 
mărfuri, a acțiunilor de cooperare și 
specializare în producție, precum și 
măsurile necesare a fi luate pentru 
dezvoltarea și diversificarea în con
tinuare a acestora.

Piața 
comi-

(Agerpres)

Sosirea unei delegații a Partidului Comunist
din Danemarca

Luni a sosit in Capitală o delega
ție a Partidului Comunist din Dane
marca, condusă de Poul Emanuel 
Henning, membru al Biroului Politic, 
secretar al C.C. al P.C.D., care, la in
vitația C.C. al P.C.R., va face o vizită 
în țara noastră. Din delegație fac 
parte : Margit Hansen Rasmussen, 
membru al C.C. al P.C.D., deputată 
în Consiliul municipal Copenhaga, 
Vesti Andersen, Vicepreședinte al U- 
niunii sindicatelor electricienilor din 
Danemarca, membru al 
districtual Frederisborg 
Willy Juul Soerensen, președintele

Consiliului 
al P.C.D.,

Comitetului orășenesc Esbjerg al 
P.C.D., și Bruno Anders Schwede, ac
tivist al P.C.D.

La sosire, pe 
delegația a fost 
Cornel Burtică, 
tului Politic Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R., Pavel Ștefan, membru al 
C.C. al P.C.R., Tamara Bobrin, mem
bru supleant al C.C. al P.C.R., depu
tată în M.A.N., Constantin Nicolae, 
secretar al Comitetului municipal 
București al P.C.R., de activiști de 
partid.

aeroportul Otopeni, 
salutată de tovarășii 
membru al Comite-

(Agerpres)

II

personalitate de frunte a epncii noastreII

(Urmare din pag. I)

Cronica zilei
Luni dimineața a părăsit Capi

tala Edward Lamin, secretar al 
Partidului Congresul întregului Po
por din Sierra Leone, care, la invi
tația C.C. al P.C.R., a făcut o vizită 
de prietenie în țara noastră.

La aeroportul Otopeni, oaspetele a 
fost salutat de tovarășul Iosif Uglar, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R., de 
activiști de partid.

★
Luni dimineața au început lucră

rile Colocviului internațional al tra
ducătorilor de literatură română în 
limbi străine, care are loc la Casa 
scriitorilor din Capitală, între 21 și 
27 iunie.

Participă invitați din douăzeci de 
țări — Bulgaria, Cehoslovacia. R.D.G., 
Iugoslavia, Polonia. Ungaria, U.R.S.S., 
Anglia, Austria. Belgia, R.F.G., Fin
landa, Grecia, India, Italia, Japonia, 
Olanda, Suedia, S.U.A., Turcia — pre
cum și scriitori, editori și oameni de 
cultură din țara noastră.

în cadrul ședinței de deschidere, 
part'cipanții au fost salutați de Ion 
Doau Bălan, vicepreședinte al Con
siliului Culturii și Educației Socia
liste. și Marin Preda, vicepreședinte 
al Uniunii scriitorilor.

★
Ansamblul național de folclor din 

Republica Democratică Sudan, aflat in

turneu în țara noastră la invitația 
Consiliului Culturii și Educației So
cialiste. a prezentat, luni seara, în 
Capitală, un spectacol de gală.

Măiestria artistică a mesagerilor 
folclorului sudanez, originalitatea și 
frumusețea sa au fost răsplătite cu 
vii aplauze. Artiștilor oaspeți le-au 
fost oferite flori.

La spectacol au asistat Cornel 
Pacoste, adjunct al ministrului afa
cerilor externe, loan Jinga, vicepre
ședinte al Consiliului Culturii și E- 
ducației Socialiste, oameni de artă și 
cultură, un numeros public.

Au fost prezenți, de asemenea, Sa
yed Sharief, ambasadorul Sudanului 
la București, alți șefi de misiuni di
plomatice acreditați in România, 
membri ai corpului diplomatic.

★
între 21 și 28 Junie, corul 

„Madrigal" al Conservatorului „Ci- 
prian Porumbescu" din Capitală 
întreprinde un turneu în Turcia. Cu
noscuta formație corală bucu- 
reșteană, dirijată de Marin Constan
tin, artist emerit, va susține două 
concerte la Istanbul și alte două la 
Ankara. în program figurează lu
crări din repertoriul universal, pre
cum și creații ale compozitorilor ro
mâni.

(Agerpres)

DESCHIDEREA UNEI EXPOZIȚII
DIN TURCIADE PICTURĂ

Arta picturii turcești, artă care, în
țeleasă în sens european, modern, 
apărută la sfîrșitul veacului trecut, 
poate fi cunoscută prin intermediul 
unei interesante expoziții deschise 
luni la Muzeul de Artă al Republicii 
Socialiste România. Cele circa 100 de 
tablouri, selectate din bogata colecție 
a Băncii Muncii din Turcia, au darul 
de a ilustra publicului român princi
palele perioade ale. artei picturale 
turcești, incepind cu opere ale vechi
lor maeștri și terminînd cu creatori 
contemporani.

Despre tradițiile relațiilor de co
laborare culturală existente între 
România și Turcia, despre acest eve
niment expozițional găzduit de Ca
pitala noastră au vorbit, cu prilejul 
festivității de deschidere a expoziției. 
Mircea Popescu, director în Consiliul 
Culturii și Educației Socialiste, și 
Ibrahim Oktem, vicepreședinte al

Băncii Muncii. Relevînd specificita
tea picturii turcești, diversitatea te- 
rrlatică și bogăția stilistică ce o ca
racterizează, vorbitorii au subliniat, 
în același timp, contribuția acesteia 
la dezvoltarea patrimoniului artei 
plastice universale.

La vernisaj au participat Vasile 
Gliga, adjunct al ministrului afaceri
lor externe, Dumitru Ghișe. vicepre
ședinte al Consiliului Culturii și Edu
cației Socialiste, Ion Pacea, vice
președinte al Uniunii artiștilor plas
tici, alți oameni de artă și cultură, un 
numeros public.

Au fost de față Barlas Erikan, în
sărcinatul cu afaceri a.i. al Republi
cii Turcia la București, alți membri 
ai ambasadei.

Au participat șefi de misiuni diplo
matice acreditați la București, alți 
menibri ai corpului diplomatic.

(Agerpres)

vremea
LA CONSTANȚA

Timpul probabil pentru zilele de 23, 
24 și 25 iunie. In țară : Vreme în gene
ral frumoasă și cu cer variabil mai 
mult senin în regiunile din sudul țării. 
Pe alocuri In nord se vor semnala ploi 
de scurtă durată, la începutul interva
lului. Vînt slab pînă la moderat. Tem
peraturile minime vor fi cuprinse în
tre 10 șl 18 grade, local mai scăzute în 
nordul țării, iar maximele între 26 și 32 
de grade. în București : Vreme fru
moasă șl călduroasă cu cerul mai mult 
senin. Vlnt slab. Temperatura în creș
tere ușoară la început, apoi staționară.

„Decada discului 
sovietic"

BULETIN RUTIER
Iniormații de la 

Alegerea celui mai 
convenabil traseu

Direcția circulație din Inspectoratul General al Miliției

An de an se extinde rețeaua șose
lelor modernizate (naționale și jude
țene). Multe dintre drumurile nou 
construite sau modernizate sint însă 
prea puțin folosite, deși oferă condi
ții de circulație identice cu cele 
vechi, care sînt mai des „bătătorite", 
ba chiar condiții mai bune, pentru că 
deplasarea se face mai bine și în mai 
mare siguranță, fără prea multe frî- 
nări, demarări, depășiri.

Practic, în prezent, in orice zonă a 
țării există posibilități pentru par
curgerea unui itinerar pe cel puțin 
două șosele asfaltate, care sînt, de 
regulă, aproape una de alta sau chiar 
paralele. De la București spre litoral, 
de pildă, automobiliștii au la dispozi
ție trei trasee : prin Urziceni — Slo
bozia — Hîrșova (artera „clasică") ; 
prin Lehliu — Dor Mărunt — Fetești
— Hirșova și prin Lehliu — Călărași
— Ostrov (cu trecerea Dunării cu 
bacul). De la București Ia Brașov 
sînt, de asemenea, trei trasee : prin 
Ploiești — Cimpina — Predeal ; prin 
Ploiești — Cheia — Săcele și prin 
Pitești — Cimpulung — Bran (cu 
circa 60 km mai lung decît celelalte 
două, dar cu avantajul deplasării pe 
autostradă și străbaterii unei regiuni 
montane deosebit de pitorești). De la 
Brașov spre litoral, pe lingă ruta 
Ploiești — Urziceni (prin Cimpina 
sau Cheia), mai există și ruta întor- 
sura Buzăului — Buzău — Slobozia, 
după cum din Moldova spre litoral 
de la Mărășești (respectiv Tecuci) se 
poate circula prin Galați — Brăila, 
de unde, în continuare, fie cu bacul 
peste Dunăre și apoi traseul Măcin — 
Ciucorova — Ovidiu, fie prin Viziru
— Bărăganul — Țăndărei (evitînd

Slobozia). De la Oradea la Sibiu, pe 
lingă traseul Cluj-Napoca — Alba 
Iulia, condiții identice de deplasare 
oferă și traseul Vașcău — Deva — 
Sebeș, după cum de la Suceava la 
Mărășești, pe lingă traseul Roman — 
Suceava poate fi utilizat cu aceleași 
rezultate itinerarul Fălticeni — Piatra 
Neamț — Comănești — Adjud. Lista 
de trasee prezentate este departe de 
a epuiza gama posibilităților de de
plasare pe drumurile asfaltate. Im
portant este ca. înainte de plecare, 
automobilișții să consulte harta și 
să-și aleagă traseul cel mai conve
nabil.

numai împotriva conducătorilor auto 
respectivi, ci și a unor factori de răs
pundere din unitățile de transporturi.

Luni, 21 iunie, la librăria „Mihai 
Eminescu" din Constanța a avut loc 
deschiderea „Decadei discului sovie
tic". în cadrul acestei manifestări a 
fost prezentată o expoziție cu cele 
mai noi imprimări ale caselor de 
discuri sovietice, organizată de re
prezentanța comercială a U.R.S.S. 
in România, „Mejdunarodnaia kniga" 
și Casa de discuri „Electrecord". Au 
vorbit Teodor Carțiș, directorul casei 
de discuri „Electrecord", și Gheorghi 
Evghenievici Cebotarev, consulul ge
neral al U.R.S.S. la Constanța. A 
participat Vasili Ivanovici Drozdenko, 
ambasadorul U.R.S.S. la București. 
(G. Mihăescu, corespondentul „Scin- 
teii").»

ale vizitei șefului statului român ca 
important factor de propulsare a lor 
pe un plan superior.

Despre stadiul actual al relațiilor 
economice, despre posibilitățile de 
intensificare și diversificare a lor în 
viitor ne-a vorbit pe larg ministrul 
comerțului al Turciei, HALIL BA- 
SOL, care este în același timp' pre
ședintele părții turce în comisia mix
tă economică la nivel ministerial, ce 
ființează încă din 1970, avînd 
siune, paralel cu stimularea 
cerii în viață a acordurilor și 
telor în domeniile economic, 
trial și tehnic, prospectarea a 
și forme de colaborare. în 
ordine de idei, așa cum a reieșit in 
timpul convorbirii, pe lingă forma 
clasică a schimburilor economice, ce 
se înscriu de-a lungul unei curbe as
cendente, imbrățișînd o gamă diver
să de produse (am înregistrat în a- 
cest sens aprecieri măgulitoare la a- 
dresa tractoarelor, instalațiilor de fo
raj, a autoturismelor de teren, ca și 
a altor mașini și instalații ce s-au 
impus prin calitățile lor. ca, da 
altfel, și îngrășămintele chimice), 
promițătoare sînt perspectivele u- 
nor acțiuni de cooperare în di
verse domenii. Concretizarea acestor 
perspective va îmbogăți cu noi va
lențe peisajul cooperării româno- 
turce, care a înscris în ultimii am a- 
semenea „reliefuri" spectaculoase, 
cum ar fi fabrica de acid sulfuric de 
la Samsun, din nordul Anatoliei, 
construită de România, și fabrica de 
la Elazig, care folosește acid sulfu
ric produs la Samsun.

Remarcind în continuare că vizi
tarea unor obiective industriale din 
țara noastră cu prilejul ultimei se
siuni a comisiei mixte economice, 
care a avut loc la sfîrșitul lunii a- 
prilie a.c., i-a întărit convingerea 
că România se află în plin proces de 
dezvoltare, interlocutorul a ținut să 
sublinieze impresiile puternice lăsa
te de întrevederea 
român. „Ca om de 
ședințele Nicolae 
profund preocupat 
dezvolte in ritmuri din cele mai înal
te. Clarviziunea, ideile sale înainta
te sint trăsături ale unei personali
tăți remarcabile. Cu atit mai bucu
roși sintem că in scurtă vreme ii 
vom avea din nou printre noi ca 
oaspete stimat. Nutrim certitudinea 
că vizita domniei sale in Turcia va 
da noi impulsuri colaborării româno- 
turce, în 
popoare".

ca mi- 
tradu- 

proiec- 
indus- 

noi căi 
această

cu șeful statului 
stat patriot, prc- 
Ceaușescu este 
ca țara sa să se

folosul celor două țări și

Relevînd contextul deosebit de fa
vorabil în care evoluează relațiile bi
laterale — realitatea bunei vecină
tăți, chiar dacă orînduirile sociale 
sînt diferite. situația similară de 
țări în curs de dezvoltare, interesul 
mutual de a amplifica circuitul de 
valori materiale și spirituale, ca fac
tor de accelerare a progresului eco
nomic — interlocutorii de aci ’stă
ruie, în mod firesc, asupra însemnă
tății pe care o prezintă colaborarea 
româno-turcă în ansamblul eforturi
lor avînd ca obiectiv transformarea 
Balcanilor intr-o zonă a deplinei în
țelegeri și a conlucrării rodnice, in 
spiritul unor vechi aspirații, cărora 
le-au dat expresie, la vremea lor. a- 
semenea oameni politici remarcabili, 
cum au fost Atatiirk și Titulescu. în 
acest cadru, purtătorul de cuvînt al 
Ministerului Afacerilor Externe, dl. 
SEMIH AKBIL, s-a referit la recen
ta conferință interbalcanică în pro
blemele colaborării economice, sco- 
țînd in evidență apropierea de pozi
ții între România și Turcia, care 
s-a manifestat cu acest prilej. Noi, a 
declarat interlocutorul, sintem pen
tru continuarea acestor reuniuni, de 
fiecare dată într-altă capitală balca
nică, și exprimăm încrederea că 
România și Turcia se vor regăsi și 
în viitor pe aceleași poziții apropia
te. D-sa a evocat consecvența efor
turilor României pentru a face să 
prevaleze și a consolida spiritul de 
cooperare în Balcani, considerînd că 
vizita șefului statului român în Tur
cia are o profundă semnificație și 
sub acest raport. „Am avut cinstea 
să-I cunosc pe președintele Nicolae 
Ceaușescu anul trecut, în timpul vi
zitei făcute în România de primul 
ministru Suleyman Demirel, a conti
nuat interlocutorul. Președintele ță
rii dumneavoastră este un lider cu
noscut și respectat in lumea întrea
gă, și Turcia așteaptă cu viu interes 
și deosebită plăcere vizita sa oficială, 
cu încrederea că ea va contribui la 
intărirea pe mai departe a raportu
rilor prietenești dintre statele noas
tre".

Ne-am adresat, de asemenea, au
torilor celor două cărți despre 
România și președintele ei. La în
trebarea noastră — ce l-a îndemnat 
să scrie lucrarea „Ceaușescu și 
România de ieri, de azi șl de mîine" 
— profesorul NECIP ALPAN ne-a 
răspuns : „Ca om de știință care stu
diază de peste 30 de ani istoria po
poarelor balcanice, mi-au atras pu
ternic atenția caracterul profund o- 
riginal al experienței României, suc
cesele ei multiple obținute intr-un 
răstimp ce din punct de vedere is-

toric este extrem de scurt. Asemenea 
«comprimări» ale timpului se produc 
de obicei sub impulsul unei perso
nalități care exprimă într-o sinteză 
fericită tendințele cele mai înaintate 
ale societății respective, în general 
ale epocii sale — și tocmai o aseme
nea personalitate este președintele 
Nicolae Ceaușescu. A Înfățișa publi
cului turc această experiență, înfăp
tuirile României de azi, proiectele 
sale cutezătoare de viitor, a-i oferi 
posibilitate de a lua contact cu gin- 
direa celui ce a trasat direcțiile 
principale ale politicii românești, 
militante pentru o lume in care 
toate națiunile să se poată dezvolta 
in deplină libertate — iată motivele 
care au stat la baza lucrării mele. 
Sint sigur că vizita președintelui 
țării dumneavoastră va deschide ori
zonturi și mai prielnice colaborării 
româno-turce și, cum este și firesc, 
pentru prietenii atît de numeroși ai 
României din țara noastră aceasta 
constituie un motiv de sinceră bucu
rie".

La rîndul său, BEDREDDIN NEI- 
DIK a subliniat : „De peste 25 de 
ani urmăresc cu interes ce se pe
trece in România, pe care am avut 
marea satisfacție s-o vizitez în 1970. 
îi cunosc pe români ca pe oameni 
apropiați, prietenoși, iar România ca 
pe o țară profund iubitoare de pace. 
Nutresc multă stimă pentru președin
tele Nicolae Ceaușescu, personalitate 
ce se situează printre oamenii 
de stat de frunte ai epocii noas
tre. Ceea ce m-a izbit in mod 
deosebit este că fiecare din vizitele 
sale in diferite țări ale lumii se sol
dează cu importante documente co
mune, al căror nelipsit centru de 
greutate îl constituie relevarea prin
cipiilor noi, ca fundament al rela
țiilor dintre state. O asemenea con
secvență este semnul unei adinei 
responsabilități față de contempora
neitate. Un motiv in plus pentru ca 
poporul turc să-I primească cu căl
dură pe ilustrul nostru oaspete".

Din toate contactele și discuțiile 
avute aci, la Ankara, in ajunul vizi
tei președintelui Nicolae Ceaușescu, 
interesul pentru România, pentru 
opera de construcție pașnică ce se 
desfășoară în țara noastră, pentru 
activitatea sa internațională în sluj
ba năzuințelor de înțelegere și apro
piere între popoare se desprinde ca 
notă dominantă. Un interes asociat 
cu convingerea, pe care opinia noas
tră publică o împărtășește pe deplin, 
că acest important eveniment va 
conferi noi dimensiuni unor tradițio
nale relații de prietenie.

Folosirea autovehiculelor 
proprietate socialistă
S-a mai scris în Buletinul rutier 

despre folosirea abuzivă a unor au
tovehicule proprietate socialistă, fapt 
care provoacă, pe de o parte, pagube 
importante economiei naționale, iar, 
pe de altă parte, cursele clandestine 
reprezintă surse direct generatoare 
de accidente. Recent, în timpul unei 
acțiuni de cinci zile, desfășurată de 
organele miliției în toate județele ță
rii, au fost depistate 2 226 autovehi
cule efectuînd transporturi fără for
me legale, 2 083 autovehicule circulind 
fără încărcătură sau cu încărcătură 
incompletă, precum și 651 autovehi
cule care erau folosite în interes per
sonal. Alte 1 572 autovehicule au fost 
găsite parcate Ia domiciliul șoferilor, 
domicilii aflate — de regulă — în 
alte localități decîț sediul unității de 
care aparțineau. De asemenea, au 
fost „trase pe dreapta" o serie de au
tovehicule care circulau cu defecțiuni 
tehnice, sau ai căror șoferi au încăl
cat, în mod flagrant, regulile de cir
culație. Au fost aplicate sancțiuni nu

Atenție la motociclete!
în ultimul timp a crescut numă

rul accidentelor săvîrșite de motoci- 
cliști și conducători de motorete, pre
cum 
vina 
sînt 
avut 
date 
Principala cauză a accidentelor pro
duse din vina motocicliștilor estenea- 
tenția in timpul conducerii, 
autovehicule pe două 
ușurință în manevrarea 
telor și motoretelor 
echilibrare și sporește 
accident. Conducerea 
ță a motocicletelor 
lor impune mersul pe 
mului, cit mai aproape de marginea 
lui, precum și multă prudență în con
dițiile de circulație pe drumuri ume
de, la curbe Și viraje, pe timp de 
ploaie sau de vînt. Un pericol deose
bit il constituie conducerea sub in
fluența alcoolului. Se recomandă ca 
în timpul deplasărilor pe distante 
lungi să se facă opriri pentru odihnă, 
să se păstreze distanța optimă față de 
autovehiculul dinainte. Motocicletele 
și motoretele trebuie să fie echipate 
cu oglindă retrovizoare și cu siste
mul de iluminat-semnalizare bine 
pus la punct.

Prezența motocicletelor și motore
telor intr-un număr tot mai mare în 
traficul rutier nu trebuie omisă nici 
de ceilalți conducători auto. întrucît 
4 din cele 13 accidente mai sus-amin- 
tite au avut loc din pricina unor șo
feri care nu au acordat prioritate — 
la pornirea lor de pe loc sau în tim
pul- mersului — motocicliștilor.

și numărul celor provocate din 
șoferilor, dar ale căror victime 
motocicliști. în ultimele zile au 
loc 13 asemenea accidente, sol- 
cu 14 persoane grav rănita.

Vara tinereții• • harnice Primul congres al
(Urmare din pag. O triotică. vor 

la realizarea __ _
biective de investiții.

Fiind 
oriceroți, 

motocicle- 
duce la dez- 

riscul unui 
în siguran- 

și motorete- 
dreapta dru-

excursii la munte și la 
mare, vor căpăta noi "îmbunătățiri
forțe în vederea înce
perii unui nou an de 
studii. Dar ei se vor 
integra și în viața 
localităților, la ora
șe și sate, dînd . 0 
mină de ajutor părin
ților și gospodarilor în 
efortul lor de ridicare 
a tuturor localităților 
țării. Anul acesta mun
ca tinerilor va fi și 
mai spornică întrucit 
va beneficia de o mai 
bună organizare, sub 
auspiciile U.T.C.-ului, 
tocmai pentru 
punde acestei 
a tinerilor de 
tribui, alături 
tregul nostru popor, la 
înfăptuirea marilor o- 
biective pe care ni Ie 
propunem. în sensul 
acesta — aflăm de la 
C.C. al U.T.C. —) in 
perioada iunie-septem- 
brie, aproape două 
milioane de tineri, or
ganizați în peste 2 930 
de șantiere și tabere 
locale de muncă pa-

a răs- 
dorințe 
a con- 
de în-

participa 
unor o-
funciare, 

acțiuni de înfrurifuse- 
țare a localităților etc.; 
în campaniile agricole 
își vor aduce aportul 
peste un milion de e- 
levi și studenți, parti- 
cipînd alături de lu
crătorii ogoarelor la 
strîngerea cit mai 
grabnică a roadelor 
pămintului. 30 000 de 
tineri, în special elevi 
și studenți, vor parti
cipa la tabere de per
fecționare a pregătirii 
politico-ideologice și 
de odihnă. Pentru ti
nerii muncitori, țărani, 
elevi și studenți, me
rituoși în activitatea 
profesională și ob
ștească, au fost asigu
rate peste 53 000 locuri 
în taberele de odihnă 
ale U.T.C. Programul 
taberelor a fost con
ceput, in urma consul
tării cu tinerii, în așa 
fel îneît să se asigure 
aprofundarea de către 
participant a docu-

mentelor Congresului 
al XI-lea al P.C.R., a 
hotărîrilor Congresu
lui educației politice și 
al culturii socialiste, a 
expunerilor tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, 
a documentelor Con
gresului al X-lea al 
U.T.C. și Conferinței a 
X-a a U.A.S.C.R. Se 
vor organiza dezbateri, 
manifestări cultural- 
educative. acțiuni de 
muncă patriotică, de 
pregătire militară, com
petiții sportive, activi
tăți turistice și dis
tractive.

Deci, o vacantă a 
salopetelor albastre, în 
care activitățile re
creative se vor com
pleta cu cele instruc- 
tiv-educative, patrio
tice. în fapt, prin ac
tivitatea de zi cu zi, 
tînăra generație parti
cipă la scrierea isto
riei contemporane a 
României socialiste. O 
dovedește și acest pro
gram complex al va
cantei salopetelor al
bastre.

> socialiste
(Agerpres). — La
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CAMPIONATE, COMPETIȚII, CLASAMENTE
FOTBAL: Echipa Steaua, la al optulea 

titlu de campioană
Consemnam încă de acum cîteva 

etape succesul echipei Steaua in a- 
cest al 58-lea campionat național de 
fotbal, încheiat oficial duminică, 20 
iunie. Cu o pregătire evident supe
rioară tuturor celorlalte formații. 
Steaua a avut un excelent final de 
campionat, cucerind titlul în mod 
clar, la o diferență de 7 puncte față 
de următoarea clasată — Dinamo, 
campioana de anul trecut. Au re
trogradat : F.C. Olimpia Satu-Mare, 
C.F.R. și Universitatea Cluj-Napoca. 
în locul acestora în campionatul vii
tor al diviziei A vor juca primele 
clasate în seriile diviziei B : F.C.M. 
Galați 
(seria ; 
F. C. 
IlI-a).

Iată l 
etape : 
A.S A. 
dențesc — Jiul 6—1, F. C. Olimpia — 
Univ. Cluj-Napoca 2—0, Politehnica 
Iași — F. C. Constanța 3—1, C.F.R. — 
Steaua 0—1, Univ. Craiova — F.C.M.

— C. Argeș — Politeh- 
5—1, F. _ —

(seria I), Progresul București 
a Il-a) și, foarte probabil, 
Corvinul Hunedoara (seria a

rezultatele tehnice ale ultimei 
; Rapid — S. C. Bacău 1—1,

— U.T.A. 3—2, Sportul stu-

Reșița 3—0, F. 
nica Timișoara C. Bihor
Dinamo 1—1.
1. STEAUA 34 21 9 4 79-33 51
2. Dinamo 34 18 8 8 68-35 41
3. A.S.A. Tg. M. 34 17 4 13 48-42 38
4. Sp. stud. 34 14 9-11 52-41 37
5. Poli. Tim. 34 14 9 11 54-52 37

6. Univ. Craiova 34 13 10 11 41-32 36
7. S.C. Bacău 34 14 7 13 37-35 35
8. F.C.M. Reșița 34 14 6 14 39-55 34
9. F.C. Bihor 34 14 5 15 43-46 33

10. F.C. Const. 34 12 8 14 34-36 32
11. F.C. Argeș 34 12 8 14 36-47 32
12. Jiul 34 12 8 14 42-54 32
13. Poli. Iași 34 13 * 16 46-50 31
14. Rapid 34 12 7 15 40-47 31
15. U.T.A. 34 13 5 16 46-56 31
16. F.C. Olimpia 34 12 7 15 36-56 31
17 C.F.R. Cluj-N. 34 9 10 15 30-39 28
18. Univ. Cluj-N. 34 > 3 23 30-45 19

golgeterilor : D. Geor-Clasamentul
gescu (Dinamo) — 31 goluri ; Iordă- 
nescu (Steaua) — 23 ; M. Sandu 
(Sportul studențesc) — 21 ; Radu II 
(F. C. Argeș) — 20 ; M. Răducanu 
(Steaua) — 17 ; Broșovschi (U.T.A.) 
— 15 etc.

DIVIZIA B. Penultima etapă, re
zultate tehnice : seria I : F.C.M. Ga
lați — F.C. Brăila 3—2, Metalul Plo- 
peni — C.S.M. Suceava 6—0, Gloria 
Buzău — Celuloza Călărași 
Viitorul Vaslui — F.C. Petrolul 
C.S. Botoșani — C.F.R. Pașcani 
Ceahlăul — S.C. Tulcea 3—0, 
hova — Cimentul 5—1, C.S.M. 
zești — Victoria Tecuci 0—1, Unirea 
Focșani — C.S.U. 3—2. Clasament. 
Primele trei : F.C.M. Galați (50 p), 
F.C. Brăila (39 p), F. C. Petrolul 
(36 p) ; ...ultimele trei : Viitorul 
(30 p), Cimentul (28 p), S. C. Tulcea 
(18 p). Seria a Il-a : Progresul — 
S.N.O. — 1—1, Voința București — 
Chimia Rm.Vilcea 1—1, Chimia Tr. 
Măgurele — Metalul București 
Steagul roșu — F.C.M. Giurgiu 
Metrom — Unirea Alexandria 
Nitramonia — Autobuzul 4—2, 
namo Slatina — Minerul Motru 
C. S. Tîrgoviște — Tractorul 
Metalul Mija — Electroputere 
în clasament, pe primele locuri : 
greșul (48 p), Dinamo Slatina 
Steagul ,roșu (43) ; ...iar pe ultimele : 
Metalul Mija (28), Metrom (28), Au
tobuzul (17). Seria a III-a : F.C. Șoi
mii — F.C. Corvinul 2—0, Dacia — 
F.C. Baia Mare 2—0, Metalurgistul — 
Mureșul 2—1, Minerul Moldova Nouă 
— Unirea Tomnatic 3—0, Industria 
Sîrmei — Victoria Călan 2—0. Gai 
metan — U.M.T. 2—1, C.F.R. Tim.— 
Gloria Bistrița 3—2. Rapid Arad — 
Sticla 1—0, Victoria Cărei — C.I.L. 
Sighet 2—2. în clasament, pe primele 
locuri : F.C. Corvinul (49 p ; golaveraj 
57—23), F.C. Șoimii (47 p ; golaveraj

3—1,
1—1,
3—1,
Pra- 
Bor-

2—0,
4— 0.
1-1, 
Di-

5— 1, 
3-2,

(44),

1—0, Victoria Cărei — C.I.L.

21
încheiat, după două zile

MADRID 
Madrid s-a 
de dezbateri, primul Congres al Fe
derației partidelor socialiste spa
niole, care grupează 12 formațiuni 
politice regionale, de orientare so
cialistă. Participanții au adoptat o 
platformă in care se pronunță pen
tru „ruptura democratică în Spania", 
pentru restabilirea libertăților demo
cratice, recunoașterea tuturor parti
delor politice, decretarea amnistiei 
generale și asigurarea libertății de a 
reveni' in patrie pentru toți exilații 
politici, pentru acordarea libertăților 
sindicale.

în cadrul congresului, participanții 
s-au pronunțat in unanimitate pen

Federației partidelor 
spaniole
tru recunoașterea tuturor partidelor 
politice din Spania și au respins 
holărirea recent adoptată de Corte- 
suri, prin care se legalizează activi
tatea unui număr restrins de for
mațiuni politice, exceptîndu-se par
tidul comunist și alte partide.

La lucrările Congresului Federa
ției partidelor socialiste spaniole au 
participat reprezentanți ai partidelor 
comunist, socialist popular, ai altor 
partide membre ale Coordonării De
mocratice — frontul unic al opoziției 
— precum și ai altor formațiuni po
litice din Spania, care se pronunță 
pentru restabilirea libertăților demo
cratice in țară.

46—18), F.C. Baia Mare (37) ; ...pe 
ultimele : Mureșul Deva (30), Victo
ria Cărei (26), Unirea Tomnatic (17).

★
Cea de-a V-a ediție a Campionatu

lui european de fotbal s-a încheiat 
cu victoria echipei Cehoslovaciei : in 
finală, la Belgrad, 7—5 cu R.F. Ger
mania (după executarea loviturilor 
de la 11 m). în prima repriză ceho
slovacii au condus cu 2—1, apoi vest- 
germanii au egalat, scorul de 2—2 
râmînînd neschimbat și după prelun
giri. La Zagreb. în meciul pentru 
locurile 3—4 : Olanda — Iugoslavia 
3—2 (2—1, 2—2).

Sportivii noștri în
ATLEȚII români au reușit să cu

cerească titlul balcanic pe echipe și, 
la individual, în 15 probe, în cadrul 
celei de-a XXXV-a Balcaniade de 
atletism ce a avut loc la sfîrșitul 
săptăminii trecute in localitatea iugo
slavă Celje. în patru probe, ei au 
înregistrat noi recorduri naționale : 
suliță bărbați — 84,68 m (Gh. Me- 
gelea) ; disc bărbați — 63.76 m (I. 
Naghi) ; 110 m garduri — 13 sec 76/ 
100 (E. Sebestyen) ; pentatlon femei 
— 4 446 p (Cornelia Popa). Pe pri
mele trei locuri in clasamentele fi
nale pe echipe : bărbați — România 
(146 p). Bulgaria (127 p). Iugoslavia 
(116 p) ; femei — Bulgaria (121 p), 
România (120 p), Iugoslavia (59 p). 
în clasamentul pe medalii : România 
(15 aur, 11 argint, 12 bronz). Bulga
ria (12 + 14 + 6), Iugoslavia (7 + 
9 +6).

întreceri internaționaleA

• EXPEDIȚIE VULCA 
NOLOGICĂ PE ETNA, 
Vulcanologi din 
și Marea Britanie, reuniți in ca
drul unei echipe speciale orga
nizate de- Institutul internațional 
de vulcanologie, întreprind în 
Sicilia un studiu complex asu
pra vulcanului Etna, cel mai 
înalt și mai activ din Europa. 
Bazat pe observații de natură 
optică și acustică, studiul are 
drept scop identificarea unor 
noi metode de previziune a e- 
rupțiilor vulcanice. Grupul de 
specialiști va urmări comporta
mentul capriciosului vulcan timp 
de o lună.

Italia, Franța

RUGBI

a-

Farul Constanța 
și-a păstrat titlul

Pentru a doua oară, Farul Con
stanța a cucerit titlul de campioană 
a țării. Ca și anul trecut, rugbiștii 
constănțeni (antrenor : M. Naca) au 
dominat întrecerea, mai ales în tur
neul final, întrecînd în clasament 
puternicele formații bucureștene 
Steaua și Dinamo, ocupante în
ceastă ordine ale locurilor doi și 
trei. Iată rezultatele ultimei etape : 
Universitatea Timișoara — Farul 
0—13, Steaua — Dinamo 19—9 (în
turneul pentru locurile 1—4) ; Spor
tul studențesc — Grivița roșie 10— 
12, Știința Petroșani — C.S.M. Sibiu 
46—0 (locurile 5—8) ; Agronomia 
Cluj-Napoca — Gloria 6—6, Rul
mentul Bîrlad — Politehnica Iași 
23—0 (locurile 9—12) ; Olimpia — 
T.C.I. Constanța 20—3, " ’
Minerul Gura 
(locurile 13—18).
T.C.I. și Vulcan. Au promovat : Ra
pid București și Constructorul Bu
zău.

Vulcan —
Humorului 22—12

Au retrogradat :

LUPTE. în cadrul concursului in
ternațional de lupte libere de la 
Lodz, la care au participat 118 con- 
curenți din 13 țări, sportivii români 
au obținut două victorii prin Vasile 
Iorga (categ. 82 kg) și Tiberiu Se- 
regely (categ. 90 kg). Dintre ceilalți 
luptători români s-au mai evidențiat 
P. Brîndușan (57 kg), C. Moldovan 
(62 kg), E. Cristian (74 kg) și E. Pa- 
naite 1100 kg), clasați pe locul doi la 
categoriile respective.

HANDBAL. A doua partidă ami
cală dintre reprezentativele femini
ne ale României și Uniunii Sovietice 
s-a desfășurat la Pitești și a revenit 
handbalistelor noastre cu același 
scor (17—16) cu care pierduseră pri
ma partidă, vineri la București.

In cîteva rînduri
• Competiția internațională de po

lo pe apă, desfășurată la Kiev, s-a 
încheiat cu victoria reprezentativei 
olimpice a U.R.S.S., urmată de echi
pele Italiei, U.R.S.S. (B), selecționa
ta secundă a României, Cubei și 
Bulgariei. în ultimele 
U.R.S.S. (A) — Italia 
(B) — România (B) 
Bulgaria 7—5.

Cubei 
partide : 

3—2, U.R.S.S. 
8—6, Cuba —

de volei a• Echipa masculină ___
Braziliei și-a început turneul în Po
lonia jucind la Olsztyn cu selecțio
nata țării-gazdă. Voleibaliștii polo
nezi au terminat învingători cu sco
rul de 3—1 (15—10, “ “ ” "
15—6).

13—15, 15—11,

fotbal al Fran-
St. Etienne (57

• Campionatul de 
ței a fost ciștigat de 
puncte din 38 de partide). Pe locu
rile următoare : Nisa (54 p), Sochaux 
(52 p), Nantes (50 p) etc.
• Cea de-a șaptea probă a cam

pionatului mondial de motocros (cla-

sa 125 cmc) s-a disputat în localita
tea cehoslovacă Stribro și a fost ciș- 

cehoslovac 
locul doi, 
continuă să 
general cu 
de Churavy 
(S.U.A.) —

tigată de motociclistul 
Jiri Churavy. Clasat pe 
belgianul Gaston Rahier 
conducă în clasamentul 
183 puncte, fiind urmat 
— 130 puncte și Smith 
80 puncte.

• în cadrul campionatelor de na- 
tație ale Ungariei, înotătorii ma
ghiari au stabilit trei noi recorduri 
naționale : Verraszto — 2T9”86/100 
Ia 200 m spate femei ; Schaffer — 
4’30”51/100 la 400 m liber femei ; 
Nagy — 15’45"03/100 la 1 500 m li
ber bărbați.

• Campionatul european de auto
mobilism (formula II) a programat 
pe circuitul de la Hockenhein o 
cursă în care victoria a revenit vest- 
germanului Hans Joachim Stuck 
(„March BMW1'), cu o medie orară 
de 200,190 km.

• O PĂSTRĂVĂRIE 
IN PREMIERĂ. ln RP p°- 
lonă a fost inaugurat cel mai 
mare centru pentru creșterea 
păstrăvilor, care grupează 50 de 
iazuri cu amenajările aferente. 
Centrul va livra anual peste 800 
de tone de păstrăvi, urmînd ca 
in curind să fie construită aici 
și o întreprindere producătoare 
de preparate din pește.

• ÎN SPECTRUL UL
TRAVIOLET. Perseverind in 
încercarea de a stabili contacte 
cu alte civilizații, experți ai 
N.A.S.A. (S.U.A.) au inițiat un 
nou program de captare a unor 
eventuale senmale venite din 
Univers. De data aceasta ei vor 
utiliza raze ultraviolete, știut 
fiind că în Cosmos există un 
număr relativ restrins de surse 
naturale care emit asemenea 
raze. Investigațiile se vor efec
tua de 
gravita 
750 km 
înălțime suficientă pentru a se 
evita absorbția razelor de către 
atmosfera terestră. Pentru în
ceput au fost alese trei stele, 
care, după părerea astronomi
lor americani, dispun 
me planetare proprii.

pe un satelit care va 
la o altitudine de 
deasupra Pămintului,

de siste-

• VÎNĂTORII
RUȘI. O mașină destul de 
stranie și-a făcut de citva timp 
apariția in zona septentrională 
a Australiei. Adaptată înfrun
tării terenurilor accidentate, ea 
are deasupra instalat echipa
ment pentru capturarea insec
telor. Conducătorul vehiculului 
este un om de știință, membru 
al expediției care are drept 
scop studierea insectelor purtă
toare de viruși.

DE VI-

• ȚIGARĂ SINTETI
CĂ? Paralel cu acțiunile ini
țiate în diverse țări vizînd com
baterea fumatului, se între
prind și cercetări în direcția 
realizării unei „alternative mo
derne" la țigara tradițională, 
care să fie mai puțin nocivă. 
Astfel, în Marea Britanie sînt 
in curs de desfășurare studii le
gate de fabricarea așa-numitel 
„țigări sintetice". Tutunul nou
lui tip de țigară 
proporție de 30 
stanță obținută 
Aceasta ar avea 
ducă conținutul_ ____ ,__
gudron. în cadrul unui experi
ment, un grup de 200 de fumă
tori înveterați au acceptat să 
fumeze, pentru o perioadă de cî
teva luni, „țigări sintetice". în 
genere, ei s-au adaptat noului 
tutun, acesta dovedindu-se, po
trivit constatărilor făcute, mai 
puțin dăunător sănătății. Spe
cialiștii apreciază că există 
șanse promițătoare pentru im
punerea „țigării sintetice", dar 
realizarea ei, cu riscuri minime 
pentru sănătatea omului, va 
mai dura cel puțin 10 ani.

• VETERAN AL PLA
NETEI. îl cheamă Youngom 
și locuiește în sudul sultanatu
lui Brunei, din insula Kaliman
tan. S-a născut în 1840 și își a- 
mintește bine de catastrofala 
erupție a vulcanului Krakatoa, 
petrecută în urmă cu 93 de ani I 
Și-a făcut meseria de negustor 
ambulant pînă la 88 de ani, co- 
lindind cu mărfurile sale mă
runte prin satele din lungul 
riurilor și străbătînd neobosit 
junglele din Sarawak și Brunei. 
Astăzi, la venerabila vîrstă de 
136 de ani, continuă să mun
cească. Dacă este întrebat în ce 
constă „secretul" longevității 
sale, el răspunde : „moralul ri
dicat și faptul că am avut per
manent o ocupație".

• LENTILA - „OCHI 
DE MUSCĂ”. Luînd ca mo
del structura ochiului de muscă, 
specialiștii de la firma ameri
cană „International Machines 
Corporation" au realizat o len
tilă fotografică alcătuită din 
1 329 de mici lentile identice, 
montate intr-un singur disc 
plat, care permite fotografierea 
simultană a tot atitea imagini 
ale aceluiași obiect. Lentila este 
destinată reproducerii ultrafine 
a microschemelor mașinilor de 
calcul.

conține, în 
la sută, o sub- 

din celuloză, 
menirea să re
de nicotină și
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Cu prilejul vizitei președintelui

Nicolae Ceaușescu în Turcia

Prezentarea volumului

„CEAUȘESCU Șl ROMANIA"
la Biblioteca Națională din Ankara

ANKARA 21 — Corespondentul A- 
gerpres transmite : Cu prilejul celei 
de-a doua vizite oficiale în Republi
ca Turcia a președintelui Republicii 
Socialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și a tovarășei Elena 
Ceaușescu, la Ankara au fost orga
nizate, luni seară, două importante 
manifestări culturale românești.

în aula Bibliotecii Naționale din 
capitala Turciei a avut loc vernisa
jul expoziției de carte și discuri ro
mânești. în standul central sînt pre
zentate operele președintelui Nicolae 
Ceaușescu în limba română, precum 
șl numeroasele volume apărute în 
diferite țări ale lumii privind via
ta și activitatea politică a șefului 
statului român. La loc de frun
te sînt expuse, de asemenea, 
cele șase volume în limba turcă — 
editate pînă acum în această țară — 
despre viața și gîndirea politică a 
șefului statului român, despre Româ
nia. Expoziția cuprinde, totodată, 
volume de literatură beletristică șl 
politică, lucrări din domeniile artei, 
științei și tehnicii, cărți pentru copii.

în cuvîntul de deschidere, A. Miij- 
găn, directoarea Bibliotecii Naționale 
din Ankara, a făcut o amplă expu
nere asupra tradițiilor îndelungate 
ale schimburilor culturale dintre po
poarele turc și român, asupra evo

luției pozitive marcate de acestea 
Îndeosebi în ultimii ani.

Cu prilejul vernisajului, _a fost

prezentat și volumul „Ceaușescu și 
România de ieri, de azi și de mîine", 
dedicat de editura „Dogus“ din Ankara 
vizitei oficiale a șefului statului român 
In Turcia. Profesorul universitar Necip 
Alpan, autorul cărții, a vorbit 
despre personalitatea președintelui 
Nicolae Ceaușescu și a tovarășei 
Elena Ceaușescu, despre dezvoltarea 
Impetuoasă a României contempora
ne, ca și despre legăturile de 
prietenie și colaborare dintre po
poarele turc și român. El și-a ex
primat convingerea că noua vizită în 
Turcia a șefului statului român va 
Impulsiona hotărîtor extinderea și 
aprofundarea colaborării bilaterale 
In toate domeniile.

★
în aceeași zi, la cinemateca din 

Ankara au fost inaugurate „Zilele 
filmului românesc", în cadrul cărora 
vor fi prezentate pelicule artistice 
de lung metraj și filme documentare 
despre cultura, arta și muzica ro
mânească.

Cele două manifestări s-au bucu
rat de participarea unor cadre uni
versitare, personalități ale vieții cul
turale și artistice turcești, ziariști, a 
unui numeros public.

A fost prezent George Marin, am
basadorul României in Turcia.

ROMÂNIEI"
- o nouă apariție editorială la Istanbul

„IMAGINEA DE AZI A

Rezultate-parțiale-ale alegerilor 
parlamentare din Italia

ROMA 21 (Agerpres). — Duminică 
și luni, în Italia au avut loc alegerile 
generale anticipate menite să reînno
iască componenta celor două camere 
ale parlamentului.

Potrivit unor date preliminare, par
ticiparea la vot în alegerile pentru 
Senat a fost de 93,1 la sută, iar pen
tru Camera Deputaților de 93,2 la 
sută' din cei înscriși.

La ora închiderii ediției, în urma 
numărării a 22 de milioane de voturi 
din cele 35 de milioane depuse in 
urne, rezultatele — parțiale — ale a- 
legerilor pentru Senat sînt următoa
rele :

— Partidul Democrat-Creștin — 
39,1 la sută ;

— Partidul Comunist Italian — 34,0 
la sută ;

— Partidul Socialist Italian — 11,0 
la sută.

Restul voturilor a revenit, tn or
dine. conform rezultatelor parțiale, 
Mișcării Sociale Italiene, Partidului 
Socialist Democratic Italian, Parti
dului Republican, Partidului Liberal 
și altor formații politice.

în cursul nopții va continua nu
mărarea voturilor înregistrate în a- 
legerile pentru Senat și va începe 
despuierea urnelor cu voturi pentru 
Camera Deputaților.

Spre deosebire de alegerile pen
tru Senat, la care limita de vîrstă 
a voturilor începe cu 25 de ani, pen
tru Camera Deputaților limita este 
de 18 ani.

Rezultatele definitive ale alegeri
lor parlamentare, atit pentru Senat, 
cit și pentru Camera Deputaților, vor 
fi cunoscute în cursul dimineții de 
marți.

Reuniunea Consiliului ministerial 
al O. C. D. E.

Comerțul est-vest — apreciat ca un factor pozitiv 
al relațiilor internaționale

WASHINGTON

întrevederi româno-americane

Interesul larg al cercurilor politice, 
al întregii opinii publice turce fată 
de vizita oficială a președintelui 
Nicolae Ceaușescu și a tovarășei 
Elena Ceaușescu în Turcia își gă
sește expresia și în apariția — de a- 
ceastă dată la Istanbul — a unui nou 
volum, intitulat în mod sugestiv 
„IMAGINEA DE AZI A ROMÂNIEI", 
consacrat țării noastre și personalită
ții șefului statului român. Așa cum 
menționează chiar autorul, Bedreddin 
Neidik, dlrector-proprietar al Agen
ției de știri Turcia—Europa, cartea 
vina în intîmpinarea dorinței citito
rilor turci de a cunoaște cit mai mul
te date despre România socialistă și 
președintele ei, despre realizările re
marcabile ale poporului român în 
toate sferele de activitate.

Cartea începe cu biografia pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu, căreia 
îi este consacrat primul capitol. După 
ce prezintă amplu lupta neînfricată 
din anii ilegalității și, apoi, activita
tea prodigioasă de după eliberare a 
șefului statului român, autorul re
marcă faptul că activitatea politică a 
președintelui României, secretarul ge
neral al Partidului Comunist Român, 
Nicolae Ceaușescu, „se întemeiază 
neabătut pe principiile edificării unei 
Românii puternică economicește, in 
Interior, și ale coexistenței pașnice cu 
toate statele, fără amestec în trebu
rile nici unuia dintre ele, in relațiile 
Internationale. Iar astăzi el se nu- • 
mără printre personalitățile ai căror 
nume este evocat frecvent în arena 
politică a lumii".

Relevind că activitatea președintelui 
Nicolae Ceaușescu se împletește pî
nă la deplina contopire cu însuși dru
mul parcurs de România contem
porană, autorul face din aceasta ideea 
centrală a volumului său și prezintă 
„Imaginea României de azi" pe două 
planuri : pe de o parte, dezvoltarea 
social-economică și culturală impetu
oasă a țării noastre, iar, pe de altă 
parte, afirmarea ei tot mai puternică 
în viata Internațională.

în capitole largi, dovedind o stu
diere atentă a realităților românești, 
autorul prezintă România din punct 
de vedere istoric și geografic, se o- 
cupă de cultura și arta poporului ro
mân. reliefează realizările sale în do
meniile învățămîntului și educației, 
turismului etc.

„Sub conducerea lui Nicolae 
Ceaușescu — se arată în lucrare — 
România a intrat într-o perioadă 
nouă de avînt economic, social, poli
tic și cultural". Afirmația este bogat 
argumentată prin inserarea unor ci
fre și date care atestă succesele im
portante obținute de tara noastră in 
ultimii ani în industrie, agricultură, 
știință, tehnică, comerț și coope
rare economică internațională, în 
creșterea nivelului de bunăstare a 
poporului. Un loc important este re
zervat evidențierii perspectivelor lu
minoase pe care le deschid națiunii

române prevederile planului cincinal 
1976—1980 și, îndeosebi, Programul 
adaptat la Congresul al XI-lea al 
P.C.R.

„Dezvoltarea multilaterală a eco
nomiei românești — se subliniază în 
volum — asigură condițiile partici
pării tot mai active a României la 
schimburile internaționale de bunuri, 
dezvoltarea comerțului ei exterior, a

colaborării în domeniile economic, 
tehnic și științific cu celelalte state 
ale lumii". Abordînd problematica 
relațiilor internaționale ale tării noas
tre, autorul remarcă faptul că „Româ
nia acționează pe de o parte pentru 
dezvoltarea și consolidarea legături
lor sale de colaborare cu toate țările, 
iar, pe de altă parte, pentru edificarea 
destinderii și a păcii în întreaga 
lume".

Un întreg capitol este consacrat, în 
acest context, analizării succeselor și 
semnificațiilor remarcabile cu care 
s-au soldat contactele personale cu 
șefii a numeroase state ale lumii, 
realizate de președintele Nicolae 
Ceaușescu, „care nu știe ce-i oboseala 
atunci cînd e vorba de țara sa“. în 
acest capitol sînt menționate docu
mentele și înțelegerile încheiate cu 
ocazia vizitelor în străinătate Lie to
varășului Nicolae Ceaușescu, care au 
adus o contribuție determinantă la 
promovarea, în avantajul reciproc, a 
raporturilor de colaborare ale Româ
niei cu alte state, în cele mal diversa 
domenii. Cartea arată că bilanțul bo
gat al vizitelor șefului statului ro
mân, evoluția ascendentă a relațiilor 
României cu țări situate pe toate con
tinentele sînt consecința firească a

liniei politice principiale și consec
vente urmate de țara noastră, inspi
rată și condusă nemijlocit de tovară
șul Nicolae Ceaușescu. „Vizitele pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu — scrie 
autorul — sînt dovada cea mai con
cludentă a faptului că în dezvoltarea 
relațiilor sale cu toate țările, fără 
deosebire de sistem social, în politica 
sa externă, România socialistă acțio
nează neabătut in conformitate cu 
principiile respectării legalității, su
veranității și independenței, neames
tecului în treburile interne, excluderii 
forței și amenințării cu forța în ra
porturile dintre state. Acționînd pen
tru extinderea colaborării Cu toate 
țările, România depune eforturi con
secvente pentru afirmarea principiilor 
dezvoltării economice libere, ale res
pectului și egalității între state".

Cartea subliniază, de asemenea, că 
„România atribuie o mare impor
tanță înfăptuirii unui sistem de re
lații care să se bazeze pe angaja
mente reciproce și ferme ale tuturor 
statelor pentru promovarea" securită
ții europene și asigurarea dezvoltării 
libere și a progresului fiecărei țări".

Ca o parte integrantă a acestei po
litici, România acționează, totodată, 
pentru transformarea Balcanilor în
tr-o zonă a păcii și colaborării. 
„România nu precupețește nici un e- 
fort pentru a preveni extinderea zo
nelor de încordare și neînțelegere e- 
xistente în lume și pentru a se cău
ta eliminarea acestora pe cale paș
nică".

în capitolul consacrat raporturilor 
bilaterale, volumul constată că „în 
ultimii ani, relațiile dintre România 
și Turcia au cunoscut o dezvoltare 
continuă, în cadrul bunei vecinătăți 
și al prieteniei. în interesul reciproc 
al celor două țări. Această dezvolta
re a început cu vizita președintelui 
Nicolae Ceaușescu în Turcia, în 1969, 
și a fostului președinte al Turciei, 
Cevdet Sunay, în România, în 1970". 
Ea a continuat cu alte contacte la 
diverse niveluri, între care se nu
mără vizitele la București ale pri
mului ministru, Suleyman Demirel, 
și liderului opoziției turce, Biilent 
Ecevit, și convorbirile lor cu pre
ședintele Nicolae Ceaușescu. „în at
mosfera propice creată de aceste 
contacte, s-a înregistrat un nou a- 
vint al schimburilor comerciale și al 
cooperării economice bilaterale. 
Schimburile comerciale româno-tur- 
ce, de exemplu, au crescut în ultimii 
cinci ani de peste două ori și jumă
tate".

în încheierea prezentării volumu
lui „Imaginea de azi a României", 
autorul subliniază că „fără nici o în
doială, întrevederile ce vor avea loo 
între președintele Nicolae Ceaușescu 
și președintele Fahri Koriiturk vor 
pune în evidență noi și reale posibi
lități pentru dezvoltarea pe mal de
parte a relațiilor dintre România și 
Turcia, care se bazează numai pe 
respectul și prețuirea reciprocă".

PARIS 21 (Agerpres). — La Paris 
au început, luni, lucrările reuniunii 
Consiliului ministerial al Organiza
ției pentru Cooperare și Dezvoltare 
Economică (O.C.D.E.), la care parti
cipă miniștrii de externe și de fi
nanțe din cele 24 de țări membre.

Agenda de lucru a reuniunii cu
prinde numeroase probleme cu care 
sînt confruntate, în prezent, econo
miile statelor membre, mai ales cele 
legate de reapariția unor noi ten
dințe inflaționiste, actuala rată anu
ală a inflației în statele respective 
atingînd 13 la sută. Secretarul gene
ral al O.C.D.E., Emile van Lennep, 
afirma recent că există posibilitatea 
apariției unei noi recesiuni în 1977 
«au 1978.

Participant!! la reuniune vor exa
mina, de asemenea, probleme ce pri
vesc energia, rezultatele recentei reu
niuni U.N.C.T.A.D. de la Nairobi, 
precum și evoluția dialogului dintre 
statele occidentale industrializate șl 
țările în curs de dezvoltare în cadrul 
Conferinței asupra cooperării econo
mice internaționale.

Referindu-se la relațiile dintre sta
tele occidentale industrializate și ță
rile în curs de dezvoltare, ministrul 
francez de externe, Jean Sauvagnar- 
gues, a afirmat că este necesar să se 
treacă la punerea în practică a re
comandărilor Conferinței de la Nai
robi. Trebuie să dovedim țărilor în 
curs de dezvoltare — a precizat mi
nistrul francez — că sîntem hotărîți 
să găsim soluții constructive pentru 
aplicarea rezoluțiilor adoptate în ca
pitala Kenyei.

în intervenția sa, secretarul de stat 
al S.U.A., Henry Kissinger, a decla
rat că noua dimensiune și interac
țiunea economică a relațiilor comer
ciale dintre țările socialiste și cele 
capitaliste a devenit un factor impor
tant. Este timpul — a spus el — să 
acționăm operativ pentru ca acest 
nou factor economic să devină un e-

Ingrijorare provocată 
de efectele secetei 

in unele țări 
ale Pieței comune

LUXEMBURG 21 (Agerpres). — 
Miniștrii agriculturii din țările C.E.E. 
s-au reunit luni la Luxemburg pen
tru a examina o serie de probleme ce 
privesc acest .sector economic. Deși 
reuniunea a ayut o ordine de zi sta
bilită anterior, cei nouă miniștri au 
procedat la examinarea consecințelor 
nefavorabile asupra culturilor agrico
le din unele țări membre ca urmare 
a perioadei prelungite de secetă. Mi
nistrul francez de resort, Christian 
Bonnet, a făcut cunoscut că insufi
ciența precipitațiilor a provocat mari 
daune culturilor cerealiere. Ministrul 
francez a solicitat asistență din par
tea organismelor C.E.E. pentru dimi
nuarea pagubelor.

De altfel, la sediul reuniunii s-a 
aflat că Pierre Lardinois, membru al 
Comisiei C.E.E. însărcinat cu proble
mele agriculturii, va efectua vizite în 
zonele cele mai afectate de secetă 
din Franța — Bretania și Norman- 
dia — la invitația guvernului francez.

lement pozitiv în economia mondială. 
El s-a referit apoi la dialogul dintre 
statele occidentale industrializate și 
țările în curs de dezvoltare, declarînd 
că este zadarnic ca una din părți să 
încerce să impună alteia soluții pen
tru problemele dezvoltării ; în opinia 
sa, obiectivele țărilor industrializate 
trebuie să fie complementare cu cele 
ale țărilor în curs de dezvoltare.

WASHINGTON — Coresponden
tul nostru transmite : Tovarășul 
Ștefan Andrei, membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv, secretar 
al Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, a avut o întreve
dere cu William Simon, ministrul de 
finanțe al Statelor Unite, în cadrul 
căreia au fost discutate probleme vi- 
zînd dezvoltarea reciproc avantajoa
să a raporturilor economico-financia- 
re dintre cele două țări și perspec
tivele existente pentru amplificarea 
lor. Totodată, tovarășul Ștefan An
drei s-a întîlnit cu Helmut Sonnen- 
feldt, consilier al Departamentului de 
Stat, Arthur Hartman, secretar de 
stat adjunct pentru problemele eu
ropene, și Winston Lord, directorul 
Biroului de planificare politică din 
Departamentul de Stat. Au fost abor-

Ședința C. C. al Frontului 
Patriei din Vietnam

HANOI 21 (Agerpres). — La Hanoi 
a avut loc o ședință a C.C. al Fron
tului Patriei din Vietnam, în cadrul 
căreia a fost dezbătută problema 
creării unui front național unic pe 
întregul Vietnam. în cadrul ședinței 
a fost aprobată componența delega
ției Frontului Patriei la tratativele 
care vor avea loc cu delegațiile 
Frontului Național de Eliberare din 
Vietnamul de Sud și a C.C. al U- 
niunii Forțelor Naționale și Demo
cratice din Vietnam în legătură cu 
unificarea acestor trei organizații 
politice de masă din nordul și sudul 
Vietnamului. Participanții la ședință 
au salutat unificarea organizațiilor 
sindicale, de tineret și de femei din 
nordul și. sudul Vietnamului.

Evoluția situației din Liban
Acord de încetare a focului

DAMASC 21 (Agerpres) — în 
cursul unei conferințe de presă or
ganizate la Damasc, primul minis
tru libian, Abdel Salam Jalloud, a 
confirmat încheierea, în noaptea de 
duminică spre luni, a unui acord de 
încetare a focului în Liban între re
zistenta palestineană și mișcarea na
țională libaneză, pe de o parte, și 
Siria, pe de altă parte — informează 
agențiile de presă.

Acordul prevede retragerea parția
lă a trupelor siriene din regiunile 
Beirut și Saida (localitate din sudul 
Libanului) și din Sofar (localitate si
tuată pe șoseaua Beirut — Da
masc). Acordul, a adăugat Ab
del Salam Jalloud, stipulează, de ase
menea, rezolvarea unor probleme 
„pentru a instaura din nou pacea și 
liniștea în Liban".

Noi ciocniri violente între demonstranți și poliție 
în Africa de Sud

PRETORIA 21 (Agerpres). — în 
climatul de încordare creat de repri
marea sîngeroasă a manifestațiilor 
antiapartheid de săptămîna trecută, 
luni. în mai multe zone ale Republi
cii Sud-Africane s-au produs noi cioc
niri între populația de culoare și for
țele de represiune. Cele mai violente 
înfruntări s-au produs la Mapobane, 
Mamelodi, Atteridgeville și Sushon- 
guwe — suburbii ale capitalei locuite 
de populația de culoare — și din nou în 
localități din preajma orașului Johan
nesburg — Daveyton, Wattville, Du- 
duza și Kwa Thema. Incidente s-au 
produs, de asemenea, și în alte zone 
ale țării — în bantustanele Lobowa,

★
LUSAKA 21 (Agerpres). — Pre

ședintele Zambiei, Kenneth Kaun- 
da, a adresat întregii omeniri progre
siste chemarea de a acorda Africii 
sprijin în lupta pentru eliberarea 
continentului de rasism și colonia
lism. El a condamnat reprimarea 
sîngeroasă a demonstrației pașnice a 
populației de la Soweto împotriva 
regimului de la Pretoria.

DELHI (Agerpres). — într-un co
municat dat publicității la Delhi, gu
vernul indian s-a declarat profund 
șocat de evenimentele din Africa de

în nord-est, Qwa-Qwa, In centrul ță
rii, și Bophutatswana, în nord.

Ignorînd valul de proteste declan
șat pe plan internațional, autoritățile 
rasiste au declarat că „sînt hotărîte 
să nu manifeste slăbiciuni" și „să 
procedeze în aceeași manieră" în care 
au făcut-o săptămîna trecută la So
weto și în celelalte localități, unde, 
după datele publicate de poliția ra
sistă, au fost ucise 128 de persoane și 
rănite peste 1 100. De altfel, în toate 
punctele unde s-au semnalat mani
festații au fost trimise întăriri și, 
din nou, poliția a deschis focul asu
pra celor care protestează împotriva 
discriminării rasiale.

★
Sud. Faptul că victimele sînt nume
roase în rîndul copiilor și studenților 
„nu face decît să demonstreze mai 
mult caracterul inuman și rasist al 
regimului sud-african denunțat de 
mult timp de către Națiunile Unite 
și lumea civilizată", subliniază comu
nicatul guvernamental.

ISLAMABAD 21 (Agerpres). — 
Guvernul Pakistanului a dat publici
tății o declarație în care condamnă 
uciderea de către poliția sud-africa- 
nă a elevilor și a altor locuitori a- 
fricani din Soweto.

date probleme ale relațiilor bilaterale 
și chestiuni internaționale de inte
res comun.

La întrevederi, care s-au desfășurat 
într-o atmosferă cordială, a participat 
ambasadorul tării noastre în Statele 
Unite, Nicolae M. Nicolae.

în timpul vizitei la New York, to
varășul Ștefan Andrei s-a întîlnit cu 
David Rockefeller, președintele Con
siliului de administrație al băncii 
„Chase Manhattan", cu membri al 
Consiliului pentru relații externe — 
la care au luat parte, de asemenea, 
profesori universitari și experți în 
diverse domenii ale politicii externe 
— precum și cu membrii consiliului 
fundațiilor și cu membri ai consiliu
lui editorial al ziarului „New York 
Times".

Congresul scriitorilor 
sovietici

MOSCOVA 27 — Corespondentul 
nostru transmite : Luni au început, 
la marele palat al Kremlinului, lu
crările celui de-al VI-lea Congres al 
scriitorilor din U.R.S.S. La ședința 
inaugurală, în prezidiul congresului 
au luat loc L. I. Brejnev, N. V. 
Podgornîi, A. N. Kosîghin, alți con
ducători de partid și de stat sovie
tici. Printre oaspeții de peste hotare 
invitați să participe la lucrările con
gresului se află și delegația scriito
rilor români, condusă de Virgil 
Teodorescu, președintele Uniunii 
scriitorilor.

în sprijinul suveranității 

statelor asupra 

resurselor lor naționale
LIMA 21 — Corespondentul nostru 

transmite : în comunicatul publicat la 
încheierea vizitei oficiale efectuate la 
Lima de ministrul relațiilor externe 
al Guatemalei, Adolfo Molina Oran- 
tes, se reafirmă adeziunea guve t b- 
lor peruan și guatemalez la princi
piile care consacră suveranitatea, in
dependența și integritatea teritorială 
a statelor, neintervenția în treburile 
interne, egalitatea juridică a statelor, 
coexistența pașnică a țărilor cu regi
muri social-politice diferite, soluțio
narea pașnică a controverselor inter
naționale. Comunicatul relevă, tot
odată, suveranitatea statelor asupra 
resurselor naturale de care dispun și 
importanța cooperării internaționale 
pentru dezvoltare. în acest context, a 
fost subliniat rolul S.E.L.A. (Sistemul 
Economic Latino-American) în cadrul 
eforturilor pentru valorificarea cît 
mai rațională și eficientă a resurse
lor naturale de către țările din zonă 
și pentru elaborarea unor poziții co
mune exprimînd aspirațiile acestora.

Stare de urgență 
în Jamaica

KINGSTON 27 (Corespondență A- 
gerpres): începînd de vineri noaptea, 
guvernul jamaican a instituit pe în
tregul teritoriu național starea de ur
gență. Măsura a fost urmată de o 
alocuțiune adresată națiunii de către 
primul ministru, Michael Manley, 
care a afirmat că, în ultimele luni, 
Jamaica a fost victima unei escalade 
a violenței. „Aceste activități antigu
vernamentale— a spus Manley —au 
încercat să creeze un climat de teroa
re și de panică și să submineze trep
tat economia națională". Premierul 
jamaican a precizat că guvernul este 
hotărît să asigure desfășurarea norma
lă a alegerilor parțiale, ca și a celor 
generale în conformitate cu cele sta
bilite. El a făcut, în acest sens, un 
apel la calm, chemînd populația să 
coopereze cu guvernul. După decre
tarea stării de urgență a fost decre
tată mobilizarea tuturor rezerviștilor.

Poporul român condamnă cu fermitate

agențiile de presă transmit: lunile aprilie și mai. în orașele Bu- 
hara, Samarkand și Tașkent cutre
murul actual a avut o intensitate 
mai mică.

La Moscovaau avut loc’lunl* 
convorbiri între Leonid Ilici Brejnev 
și Urho Kekkonen, președintele Fin
landei, aflat într-o vizită în capitala 
sovietică. Au fost examinate cu a- 
cest prilej perspectivele dezvoltării, 
în continuare, a relațiilor bilaterale, 
și ș-a procedat la un schimb de ve
deri asupra principalelor probleme 
internaționale actuale — relatează 
agenția T.A.S.S.

Convorbiri chino-austra- Transformările din Etio

Recunoaștere diplomat!-
câ. Turcia a hotărît să recunoască

convorbire între Ciu De, președin
tele Comitetului Permanent al Adu
nării Naționale a Reprezentanților 
Populari a R.P. Chineze, și Malcolm 
Fraser, primul ministru al Austra
liei, aflat în vizită în R.P. Chineză. 
La întrevedere au luat parte Ciao 
Kuan-hua, ministrul de externe al 
țării-gazdă, Andrew Peacock, minis
trul de externe al Australiei, precum 
și alți reprezentanți ai celor două 
țări.

pia sînt îndreptate spre realizarea
unei societăți care să garanteze po
porului etiopian drepturi și libertăți 
democratice, egalitate socială — a 
declarat Teferi Bante, președintele 
Consiliului Administrativ Militar 
Provizoriu din Etiopia. Etiopia do
rește să aibă relații de colaborare 
cu toate țările. Respectînd princi
piile egalității în drepturi a tuturor 
țărilor și popoarelor, ale suverani
tății și integrității teritoriale, guver

Republica Populară Angola — anun
ță un comunicat al Ministerului Afa
cerilor Externe publicat luni la An
kara. în comunicat se arată că gu
vernul turc a primit cu satisfacție 
proclamarea Republicii Angola, ca 
fiind un nou pas spre eliminarea 
totală a colonialismului în lume.

Baza militară aeriană a 
S.U.fi. de la Utapao, de unde 
își luau zborul bombardierele ameri
cane gigant „B-52" în timpul răz
boiului din Indochina, a fost închisă 
In mod oficial, duminică, cu o lună 
înainte de termenul fixat de guver
nul tailandez pentru retragerea tutu
ror trupelor americane din Tailanda.

COnCjrGS. Cu ocazia împlinirii 
a 50 de ani de la înființare, Insti
tutul internațional pentru unificarea 
dreptului, organizație interguverna- 
mentală cu sediul în capitala Italiei 
— la a cărei fondare a participat și 
marele diplomat român Nicolae Ti- 
tulescu — a hotărît să organizeze un 
congres internațional cu tema „Drep
tul comerțului internațional și noua 
ordine economică internațională". Ra
portor general al congresului — care 
urmează să aibă loc în prima jumă
tate a lunii septembrie, la Roma — 
a fost desemnat prof. Tudor Popescu 
(România), membru în Consiliul de

nul etiopian luptă împotriva colo
nialismului, rasismului, militarismu
lui și neocolonialismului.

Cipru.In cadrul alegerilor pen
tru funcția de președinte al statului 
federal turc al Ciprului, desfășurate 
duminică, victoria a revenit liderului 
Partidului Uniunii Naționale, Rauf 
Denktaș.

Ansamblul românesc „Cununa 
Carpaților" a participat la „Fes
tivalul folcloric american", oca
zionat de sărbătorirea bicentena
rului independentei Statelor U- 
nite. Patru zile în șir cîntecele 
și jocurile poporului de la poa
lele Carpaților au răsunat în 
satul festivalului, ridicat, în ca
pitala țării, între monumentul 
Lincoln și obeliscul Washington.

La Muzeul de artă modernă 
din Paris a avut loc colocviul 
franco-român consacrat aniver
sării unui secol de la nașterea 
marelui sculptor român Constan
tin Brâncuși. Sculptorul francez 
Andrâ Berne-Joffroy a evocat 
viața și opera artistului, subli
niind influența crescîndă.pe care 
le exercită creația și viziunea sa 
artistică asupra sculpturii con
temporane.

direcție și în Comitetul permanent 
al institutului.

Cutremur. La 21 iunie în 10- 
calitatea Gazli din Asia Centrală 
sovietică s-a produs un nou cutre
mur de gradul 6—7 — anunță agen
ția T.A.S.S. Epicentrul seismului se 
află în centrul zonei recentelor cu
tremure din deșertul Kîzîlkum, din

Inundații. Importante pagube 
materiale au fost provocate de inun
dații populației din statul indian 
Assam. Au fost distruse 51 000 de 
locuințe, semnalîndu-se și victime 
omenești.

Opinia publică din tara noastră a 
luat cunoștință cu adîncă indignare 
și repulsie de sălbatica represiune, 
soldată cu peste o sută de morți și 
o mie de răniți, comisă zilele trecute 
de autoritățile rasiste din Africa de 
Sud împotriva populației africane. 
Acest odios masacru se înscrie ca 
unul din episoadele cele mai zgu
duitoare din nesfîrșitul lanț de fă
rădelegi ale regimului rasist de la 
Pretoria.

Poporul român înfierează cu ener
gie aceste crime, care sfidează con
știința umanității, dezvăluind încă 
o dată barbaria practicilor rasiste. 
După cum este cunoscut, România 
socialistă a condamnat în mod con
secvent politica de apartheid, consi- 
derînd că este cu totul inadmisibil 
ca în zilele noastre o minoritate, in- 
vocînd criterii de rasă, să exploate
ze și să asuprească majoritatea co- 
vîrșitoare a populației unei țări. Mi- 
litînd ferm pentru lichidarea orică
ror vestigii ale colonialismului, tara 
noastră apreciază că persistența 
practicilor discriminării rasiale con
stituie o serioasă amenințare la adre
sa păcii și securității internaționale. 
„Statornicirea unui climat de pace, 
colaborare și înțelegere între popoa
re face necesară — subliniază tova
rășul Nicolae Ceaușescu — impulsio
narea acțiunilor și intensificarea e- 
forturilor tuturor forțelor antiimpe- 
rialiste pentru a elimina politica 
de apartheid și de discriminare ra
sială din Africa, pentru a accelera 
cursul de înlăturare a oricăror for
me de dominație colonială".

Prin întreaga sa politică externă, 
România socialistă militează împotri
va politicii imperialiste, de domina
ție și asuprire a unei națiuni de că
tre alta, promovează neabătut prin
cipiile unanim recunoscute ale drep
tului și moralei internaționale con
temporane, respectării dreptului sa
cru al fiecărui popor la existență 
liberă, de sine stătătoare. în concor
danță cu această poziție de princi
piu, țara noastră, poporul român 
și-au manifestat în permanentă so

lidaritatea profundă cu lupta po
poarelor din Africa, a tuturor po
poarelor care s-au ridicat împotriva 
imperialismului, a colonialismului și 
neocolonialismului, a oricăror forme 
de dominație și asuprire. România 
a acordat și acordă întregul său 
sprijin — politic, diplomatic, moral 
și material — mișcărilor de elibe
rare națională, popoarelor care luptă 
pentru libertate și independentă, pen
tru apărarea ființei lor naționale, 
pentru dreptul de a-și hotărî singure 
soarta, potrivit voinței și aspirațiilor 
lor.

Această poziție și-a găsit expresie 
în documente de partid și de stat, 
în întîlnirile pe care secretarul gene
ral al P.C.R., președintele României, 
le-a avut cu șefi de state din Africa, 

' cu conducători ai mișcărilor de eli
berare de pe acest continent — in
clusiv din Africa australă — precum 
și în activitatea desfășurată de tara 
noastră la O.N.U. și în alte foruri 
internaționale.

România socialistă consideră că în 
epoca noastră, cînd se afirmă mai 
puternic ca oricînd cerința unor re
lații internaționale de legalitate și 
respect al drepturilor inalienabile ale 
popoarelor, este de datoria Organi
zației Națiunilor Unite să desfășoare 
acțiuni hotărîte și eficiente pentru a 
veni în sprijinul populației subjuga
te și exploatate de regimul rasist din 
Africa de Sud. în acest spirit, țara 
noastră a luat o poziție clară și fer
mă și în cadrul actualei ședințe a 
Consiliului de Securitate, convocată 
de urgență în urma evenimentelor 
sîngeroase ce-au avut loc în R.S.A. 
România, a subliniat reprezentantul 
țării noastre, condamnînd cu hotă- 
rire crimele comise de regimul rasist 
din Africa de Sud — care, prin com
portarea sa inumană, s-a plasat el 
însuși în afara comunității de na
țiuni civilizate — protestind energic 
împotriva acestor acte de violare 
flagrantă a drepturilor fundamentale 
ale omului, își manifestă solidarita
tea cu eroica luptă de rezistentă * 
poporului african împotriva apar

theidului pentru emanciparea sa 
națională. în același timp, țar.' noas
tră a devenit coautoare a revoluției 
adoptate de Consiliul de Securitate, 
prin care se condamnă guvernul sud- 
african pentru faptul de a fi recurs 
la acte masive de violență, la asasi
narea africanilor militanți împotriva 
discriminării rasiale — și, totodată, se 
recunoaște legitimitatea luptei po
porului sud-african pentru eliminarea 
apartheidului și a discriminării ra
siale.

Glasul de protest al poporului ro
mân se unește cu acela al popoare
lor lumii, care au condamnat în aceste 
zile crimele regimului rasist din 
Africa de Sud. în declarațiile a nu
meroase guverne, organizații inter
naționale, personalități politice și cul
turale din întreaga lume s-a cerut 
să se pună imediat capăt asasinate
lor și măsurilor represive contra 
populației din Africa de Sud ce 
luptă pentru apărarea drepturilor 
sale legitime.

Politica de apartheid, practicile ra
siste din Africa de Sud constituie un 
anacronism, în totală contradicție cu 
realitățile Africii și ale lumii de azi. 
După victoriile repurtate de mișcările 
de eliberare din Africa, îndeosebi 
după constituirea statelor indepen
dente în Angola și Mozambic, s-au 
deschis noi perspective luptei popoa
relor din Africa de Sud, Rhodesia, 
Namibia pentru abolirea ultimelor 
vestigii ale colonialismului, pentru li
chidarea rasismului și politicii de 
apartheid, pentru dezvoltarea liberă 
a tuturor popoarelor din această re
giune, corespunzător năzuințelor și 
intereselor lor legitime.

înfierînd masacrul rasist din Africa 
de Sud, poporul nostru își reafirmă 
solidaritatea cu victimele represiuni
lor, cu toate popoarele africane an
gajate în lupta de eliberare de sub 
dominația colonialismului și rasis
mului, își exprimă convingerea că a- 
ceastă luptă dreaptă pentru cucerirea 
libertății și emancipare națională și 
socială va fi încununată de victorie.
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