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MESAJUL 
tovarășului Nicolae Ceausescu 

adresat muncitorilor, tehnicienilor și inginerilor 
de la întreprinderea de utilaj greu „Progresul"-Brăila

Participare largă 
Ia rezolvarea treburilor publice, 
la conducerea vieții sociale

LA ÎNTREPRINDEREA
DE MAȘINI GRELE 

BUCUREȘTI

In ultimii ani, partidul nostru a 
acordat o atenție deosebită îmbună
tățirii activității organelor locale ale 
puterii de stat, adoptindu-se măsuri 
și reglementări pentru perfecționarea 
continuă a formelor de organizare 
și activitate a acestora, potrivit noi
lor cerințe, tot mai complexe, ridi
cate de etapa pe care o străbatem
— făurirea societății socialiste mul
tilateral dezvoltate și înaintare a 
României spre comunism. în proce
sul întăririi și dezvoltării statului 
nostru socialist, a organelor sale 
locale. Congresul consiliilor popu
lare din februarie a.c. a reprezentat 
un moment de importanță istorică. 
El a conturat cu claritate, pentru c 
lungă perspectivă, perfecționările ce 
trebuie aduse activității consiliilor 
populare, măsurile ce se cer adop
tate pentru creșterea rolului aces
tora în conducerea întregii activități 
economico-sociale, în asigurarea 
participării nemijlocite a maselor la 
soluționarea problemelor vieții de 
stat și obștești pe plan local. Unui 
asemenea deziderat îi răspund și 
modificările și completările aduse 
de Marea Adunare Națională, în ul
tima sa sesiune, Legii de organizare 
și funcționare a consiliilor populare.

In mod firesc, în concordanță cu 
sarcinile ce le revin in înfăptuirea 
politicii partidului, obiectivul cen
tral al activității consiliilor populare 
îl constituie îndeplinirea în cele mai 
bune condiții a prevederilor ac
tualului cincinal atit în industrie 
și agricultură, cît și în dezvoltarea 
edilitar-gospodărească, de către toa
te unitățile economice și sociale si
tuate pe teritoriul lor administrativ
— aceasta fiind, in etapa actuală, 
sarcina primordială a întregului nos
tru popor. Tocmai de aceea, una din 
prevederile noi introduse în lege, de 
cea mai mare importanță, se referă 
la creșterea atribuțiilor consiliilor 
populare in organizarea, îndrumarea 
și controlul infăpiuirii planului de 
dezvoltare economico-socială în pro
fil teritorial. în acest sens, comite
tele și birourile executive ale con
siliilor populare elaborează proiec
tele planurilor de dezvoltare econo
mico-socială ale localităților, repar
tizează sarcinile pe unități, asigură 
întocmirea documentațiilor de siste
matizare, organizează activitatea de 
realizare a investițiilor, stabilesc 
programe de executare a lucrărilor 
agricole, de aprovizionare și bună 
servire a populației, exercită con
trolul asupra activității atît a între
prinderilor de interes local, cît și 
republican. Asemenea prevederi ca
pătă și mai mult relief dacă ținem 
seama de faptul că pină la sfîrșitul 
actualului cincinal județele mai pu
țin dezvoltate urmează să realizeze 
o producție industrială de cel puțin 
10 miliarde lei. că circa 700 de lo
calități vor dispune de unități in

dustriale de subordonare republi
cană, că în peste 2 900 de localități 
vor exista unități ale industriei lo
cale de stșt și cooperatiste, că în 
agricultură va trebui realizată o pro
ducție de 20—22 milioane tone ce
reale. că vor fi construite peste 
800 000 de apartamente — practic 
cel mai mare volum de locuințe din 
istoria tării.

In concordanță cu prevederile Pro
gramului partidului, care stabilesc 
că sistematizarea are drept obiectiv 
asigurarea unor condiții de viață 
egale pentru toți cetățenii țării, sa
tisfacerea tot mai bună a cerințelor

În lumina
Legii 

consiliilor 
populare

lor materiale și spirituale și reali
zarea, în final, a dispariției trep
tate a deosebirilor esențiale dintre 
sat și oraș. Legea statuează marile 
răspunderi ce revin consiliilor popu-' 
lare, comitetelor lor executive, și în 
acest domeniu. Ele sînt învestite să, 
acționeze, în mod democratic, îm
preună cu masele largi de cetățeni, 
pentru înfăptuirea programului de 
sistematizare — acțiune economico- 
socială pusă în slujba propășirii tu
turor localităților, ridicării gradului 
de civilizație al populației.

O exercitare reală a drepturilor 
democratice, o participare conștientă 
la conducerea treburilor de stat și 
obștești, la bunul mers al vieții so
ciale necesită — se accentuează în 
Programul partidului — cunoașterea 
și înțelegerea legilor obiective ale 
dezvoltării societății, precum și a 
legilor care reglementează activita
tea in toate domeniile vieții sociale. 
Posibilitatea pe care societatea noas
tră socialistă o asigură tuturor oa
menilor muncii — în dubla lor ca
litate de producători și proprietari 
ai mijloacelor de producție — de a 
participa la conducerea statului, la 
adoptarea deciziilor privind o pro
blemă sau alta a localităților în care 
trăiesc, se poate materializa numai 
prin întărirea răspunderii fiecărui 
cetățean, a tuturor oamenilor mun
cii, pentru cunoașterea și respec
tarea Constituției, a legilor țării. In 
consens cu această cerință primor
dială. legiuitorul a stabilit ca orga
nele locale ale puterii și administra
ției de stat să desfășoare, potrivit 
unor programe speciale, prin cele

mai adecvate forme de cuprindere, 
o temeinică activitate în rindul tu
turor cetățenilor pentru popularizarea, 
cunoașterea și înțelegerea cit mai 
deplină a hotărîrilor de partid, a le
gilor statului.

Dună cum sublinia tovarășul 
Nicc<ae Ceaușescu, în expunerea' 
din februarie, „Forța consiliilor popu
lare, eficiența muncii lor depind de 
întărirea continuă a legăturilor cu 
masele populare, de consultarea 
largă a lor. de capacitatea de a sti
mula elanul constructiv și inițiativa 
oamenilor muncii". Răspunzînd a- 
cestei cerințe, modificările și com
pletările aduse legii au lărgit cadrul 
democratic de atragere de către con
siliile populare a maselor de oa
meni ai muncii la conducerea tre
burilor obștești, de participare efec
tivă a acestora la adoptarea și în
făptuirea deciziilor. In acest sens, 
s-au instituționalizat adunările cetă
țenești ca o nouă formă democratică 
de participare a maselor la dezba
terea principalelor probleme ale acti
vității economice și sociale din co
mune și orașe. Potrivit legii, consi
liile populare sînt obligate să supu
nă dezbaterii obștii principalele pro
bleme legate de dezvoltarea localită
ților — de la organizarea acțiunilor 
edilitar-gospodărești pină la progra
mele de măsuri pentru efectuarea 
la timp și în bune condiții a lucră
rilor agricole. In același timp, ele 
sînt obligate să prezinte periodic 
dări de seamă in fața cetățenilor 
asupra activității desfășurate. Alte 
două completări aduse legii — obli
gația întăririi și dezvoltării de către 
consiliile populare a legăturilor cu 
Frontul Unității Socialiste, cu orga
nizațiile de masă și obștești, pre
cum și alegerea unor delegați să
tești, care să reprezinte interesele 
cetățenilor în fața consiliului popu
lar — subliniază, o dată în plus, 
preocuparea partidului pentru con
tinua adincire a democrației socia
liste, pentru participarea în forme cit 
mai diverse a maselor la actul de 
conducere a vieții sociale pe plan 
local.

Statuarea acestor forme, prin care 
masele de oameni ai muncii parti
cipă direct la elaborarea și înfăp
tuirea programelor de dezvoltare e- 
conomico-socială a localităților, la 
exercitarea unui control direct asu
pra modului în care acestea sînt rea
lizate. conferă un conținut pro
fund democratic întregii activități 
a consiliilor populare. Esențial 
este acum să se acționeze cu toa
tă energia pentru traducerea in viață 
a prevederilor legii, pentru îndepli
nirea tuturor atribuțiilor cu care au 
fost investite aceste organisme, ast
fel încît să se asigure efectiv cadrul 
cel mai fertil pentru participarea

TURBINA DE 150 MW 
A TRECUT PROBELE 

CU ABURI
Urcăm, din nou, cu emoție, scările 

cabinei în care se află pupitrul de 
comandă din hala de turboagregate 
a întreprinderii de mașini grele Bucu
rești. De cîteva zile, ea se află în 
priză directă cu standul de probe, pe 
care a fost instalată o nouă mașină 
energetică de mare putere, realizată 
aici — turbina de 150 MW. Toți oa
menii, la posturile lor, așteaptă sem
nalul declanșării jetului de abur care, 
punînd rotorii in mișcare, va marca 
finalizarea unei premiere de presti
giu a industriei românești. Pentru că, 
după cum ne spune tov. ing. Costică 
Bouroș, directorul tehnic al întreprin
derii, acest colos de metal repre
zintă acum prima turbină de o 
asemenea putere destinată rețe
lei electrice de termoficare, con
cepută și realizată integral în țară. 
Proiectată de Institutul de cercetări 
și proiectări pentru echipamente ter- 
moenergetice din Capitală, ea poate 
funcționa fie în regim normal de con
densate, fie în regim de termofi
care, furnizînd în acest caz o energie 
termică de 200 gigacalorii pe oră și 
115 MW energie electrică. Ca și 
în cazul celorlalte 6 turboagregate 
de mare putere, din care 5 de 330 
MW, expediate pînă acum șpre di
verși beneficiari, la realizarea noului 
grup energetic a participat practic 
întregul colectiv de muncă al uzinei. 
Dar. și de această dată, montorii s-au 
întrecut pe ei înșiși. Lucrînd trei luni 
fără răgaz, muncitorii din echipele 
conduse de Pavel Dedu, Constantin 
Petre, Pavel Gheorghe și maistrul Li- 
xandru Dumitrescu și-au adus o con
tribuție deosebită la finalizarea noii 
turbine la termenul fixat. Iar per
formanța lor este cu atît mai vred
nică de laudă cu cît toate lucrările de 
montaj au întrunit cele mai bune 
calificative pentru calitate. De aceea, 
anticipația șefului de atelier Mircea 
Uță, care timp de trei luni aproape 
că nu s-a despărțit de ea, sună ca un 
argument fără replică : „în munca 
noastră nu se poate admite nici o gre
șeală și atunci — este lesne de înțe
les — turbina; nu poate funcționa 
decît foarte bine !“. Drept pentru 
care. în curlnd. ea își va lua locul 
la C.E.T. Palas-Constanța, pentru a 
furniza marelui oraș și stațiunilor de 
pe litoral energie electrică și căldură.

Dumitru TIRCOB

Dragi tovarăși,
îmi este deosebit de plăcut să vă adresez cele mai calde 

felicitări cu prilejul împlinirii unei jumătăți de secol de la 
înființarea întreprinderii, îndeosebi pentru rezultatele obți
nute în anii construcției socialiste.

Doresc totodată să felicit întregul colectiv pentru înalta 
distincție ce a fost conferită întreprinderii — ordinul 
„Steaua Republicii" clasa I.

Apreciez contribuția deosebită pe care uzina dumnea
voastră, întreprindere cu vechi și frumoase tradiții de 
luptă revoluționară și de muncă — a adus-o la opera de 
industrializare socialistă, la înfăptuirea politicii partidului 
de dezvoltare economică a țării. Muncind cu elan și abne
gație, colectivul uzinei a reușit să acumuleze o bogată 
experiență, să obțină an de an succese tot mai însemnate 
jn dezvoltarea și modernizarea producției; în asimilarea și 
fabricarea unor produse de o tehnicitate tot mai înaltă, 
necesare economiei naționale, în îndeplinirea în condiții 
tot mai bune a sarcinilor de răspundere ce i-au revenit.

Prin realizările pe care le obțineți vă aduceți contribuția, 
alături de celelalte colective de oameni ai ‘ muncii, la reali
zarea sarcinilor noului plan cincinal,'a istoricelor hotăriri 
ale Congresului al XI-lea, care a stabilit ca obiectiv cen
tral continuarea industrializării în ritm susținut a țării, 
accelerarea dezvoltării economico-sociale și ridicarea pe 
această bază a nivelului de trai și de civilizație al între
gului popor.

în cadrul actualului cincinal, uzinelor „Progresul" le 
revin sarcini deosebit de însemnate în ce privește crește
rea și diversificarea producției de excavatoare pentru ma

rile construcții și, îndeosebi, asimilarea excavatoarelo 
grele necesare lucrărilor canalului Dunărea—Marea Nea 
gră și realizării programului național de irigații și îmbu 
nătățiri funciare. Am convingerea, dragi tovarăși, c 
bilanțul realizărilor pe care îl faceți la această aniversar, 
a uzinei va constitui pentru întregul colectiv un puternv 
imbold de a munci și mai hotărît, cu toate forțele, pentri 
a vă îndeplini în cele mai bune condiții importantele sar 
cini ce vă revin. Sînt încredințat că, acționînd susținu 
pentru îmbunătățirea organizării muncii, pentru folosire; 
la maximum a mașinilor și a timpului de lucru,_ pentrv 
întărirea ordinii și disciplinei în producție, asigurînd creș
terea continuă a producției și a productivității muncii, re
ducerea cheltuielilor materiale de producție și a prețului 
de cost, acordînd în permanență o atenție de prim ordin 
calității, astfel ca produsele uzinei să satisfacă cele mai 
înalte exigențe atît pe piața internă, cît și la export — vă 
veți înscrie cu realizări tot mai însemnate în activitatea 
generală a întregului nostru popor pentru _ îndeplinirea 
prevederilor noului plan cincinal, aducîndu-vă, pe această 
cale, o contribuție sporită la transpunerea în viață a mă
rețului Program al partidului de făurire a societății socia
liste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre 
comunism.

Vă urez tuturor, dragi tovarăși, să vă situați prin rezul
tatele voastre in producție pe un loc fruntaș in marea în
trecere pentru îndeplinirea și depășirea cincinalului, noi 
succese în activitatea viitoare, satisfacții tot mai mari in 
muncă și în viața personală, multă sănătate și fericire 1

întreprinderea „Progresul"-Brăila a fost decorată cu 
ordinul „Steaua Republicii Socialiste România" clasa I

Cu prilejul împlinirii a 50 de ani de 
la înființare, pentru contribuția deo
sebită adusă la dezvoltarea industriei 
construcțiilor de mașini și participa

rea activă la opera de construire a 
societății socialiste multilateral dez
voltate în patria noastră, prin decret

prezidențial a fost conferit întreprin
derii de utilaj greu „Progresul" — 
Brăila ordinul ..Steaua Republicii So
cialiste România" clasa I.

Scenă cotidiană de muncă la întreprinderea de utilaj greu „Progresul" din Brăila

(Continuare în pag. a IlI-a)

ÎN ZIARUL DE AZI;

Rubricile noastre:
• Curier juridic • 
Faptul divers • 
Sport • De la co
respondenții noștri
• De pretutindeni

Recoltatul șl celelalte lucrări agricole de varâ se desfășoară din plin în unitățile agricole cooperatiste și de stat din județul Satu-Mare. Obiectivul 
aparatului de fotografiat a surprins cîteva imagini mai sugestive. La ferma nr. 2 a I.A.S Odorheu, munca în lan se desfășoară in flux : recoltarea și 
balotarea paielor, discuirea terenului și însămînțarea culturilor succesive (prima fotografie). Pe terenurile eliberate de paie au intrat tractoarele la 
discuit și semănatul porumbului în cultură succesivă (fotografia a doua). în această perioadă sint multe alte lucrări de făcut, dintre care întreținerea 
culturilor continuă să concentreze un mare număr de utilaje și oameni. La C.A P. Odorheu participă zilnic la prășit sute de oameni (fotografia a treia)

Foto : S. Cristian

După lectura unui roman, 
audiind un concert simfo
nic sau vizionind o galerie 
de pictură, cineva poate să 
spună concis că-i place sau 
nu respectiva creație artis
tică și în ce măsură anu
me. Preferințele ori rezer
vele se bazează pe o sumă 
de factori subiectivi (cultu
ră. gust, vîrstă) și obiectivi 
(calitate, moment). Dar ast
fel de reacții neînsoțite de 
un minimum de argumente 
râmin simple impresii.

Critica, în înțelesul cel 
mai larg, înseamnă jude
cată, urmărind evaluarea 
produsului artistic prin ex
plicarea resorturilor exter
ne și interne determinante. 
Cu alte cuvinte, judecata 
critică se exercită lucid, 
sistematic, cu motivări la o- 
biect, in numele unor prin
cipii verificate ca fertile, 
ducînd la selectarea valo
rilor de nonvalori. Există 
valori estetice și valori in
terferențe, de natură etică, 
socială ori istorică, de unde 
complexitatea raporturilor 
dintre ele în marile opere 
și, ca urmare, dificultățile 
ierarhizării valorii în to
talitate. Dificultatea maxi
mă ține însă chiar de ideea 
de valoare. Criteriu abso
lut, imuabil, nu există. 
Dacă în domeniile științe
lor exacte o valoare are 
drept termen de compara
ție alte valori, omologate

amănunțit, măsurate infi
nitezimal, în critica de artă 
intervin elemente de suple
țe și de aproximație, mo
tiv ce determina pe un co
mentator de literatură să 
aleagă ca titlu de volum 
formula Aproximații cri
tice.

ccio, nici Racine, nici E- 
minescu, reinterpretați ast
fel, nu sporesc în dimen
siuni față de prestigiul lor 
anterior ; analiza ciștigă, e 
drept, în finețe.

Să nu ne abatem însă de 
la criteriul de valoare în 
critică. Aceasta își trage

Critică
și valoare

•   de Constantin CIOPRAGA -------------

S-a accentuat în ultimele 
decenii fenomenul de sci
entizare a actului critic, 
mai ales în latura investi
gărilor formale, dar în 
practică funcția evaluativă 
a criticii nu beneficiază 
prea mult de utilizarea me
todelor matematice sau sti- 
listico-lingvistice. Studiile 
de acest gen iau în consi
derație opere deja > selec
tate. recunoscute și intrate 
în conștiința publică, adău
gind vechilor1 interpretări 
nuanțe noi. uneori specta
culoase, dar nu neapărat 
revoluționare. Nici, Bocca

seva din acuitatea criticu
lui care, acționînd intr-un 
anumit moment al evolu
ției artei, are în vedere 
coeficientul de originalitate 
în raport cu experiențele 
multiseculare. Unui filozof 
de acum trei veacuri îi a- 
parține paradoxul că „orice 
creație este negație", con
testare a ceea : ce a fost 
înainte (Omnis creatio est 
negatio !), paradox care, 
luat în sens literal, a putut 
duce la excesele iconoclas
te ale unei părți din avan
garda artistică. Pentru unii, 
în artă, clasic este totuna

cu perimat, fixat, înghețat 
în forme definitive. deci 
fără ele-mente de surpriză. 
Brâncuși, de pildă, refrac
tar canoanelor clasice, n-a 
agreat arta Heladei. nici 
forța lui Michelangelo, au
torul Măiestre!, motivînd 
că în sculptură urmărea 
mișcarea, iar înaintașii, ori- 
cit de iluștri, erau statici. 
Pentru contemporanii ma
rilor renascentiști, mode
lele clasice erau expresia 
perfectelor raporturi. Al
tele sînt criteriile de va
loare pentru contemporanii 
lui Brâncuși. Grigorescu 
place astăzi mai puțin de- 
cit Luchian, ceea ce nu în
seamnă deloc că primul ar 
fi inferior celuilalt. în lite
ratură. ca să diferențiem 
exemplele, critica textuală 
(in manifestările ei diver
se. de la cercetarea istori- 
că-sociologică pină la cea 
arhetipală. stilistică ori 
structuralistă) poate sugera 
astăzi alte norme de va
loare decit în critica inter
pretativă de acum o jumă
tate de veac, incit un poet 
ca Bacovia. necalificat 
drept mare nici de E. Lo- 
vinescu, nici de G. Călines- 
cu, cunoaște postum o creș
tere de prestigiu semnifi
cativă. In fond, erorile de 
apreciere cînd e vorba de 
contemporani la mică dis
tantă sîn-t inerente, intrînd
(Continuare în pag. a Il-a)

LA ZI ÎN:

IN FLUX CONTINUU : RECOLTAREA Șl 
ÎNSĂMÎNȚAREA CULTURILOR DUBLE

„CU FORȚE PROPRII, REDUCEM 
IMPORTURILE"

tN PAGINA A HIA

CINCINALUL 1976-1980: trăsături, imperative, exigențe
„Trebuie să luăm măsuri foarte serioase pentru 

• obține in acest cincinal o creștere mult mai mare 
a productivității muncii decit s-a prevăzut in pla
nul cincinal" — spunea secretarul general al parti
dului nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu, în cu- 
vîntarea rostită la Ședința comună a C.C. al P.C.R. 
și a Consiliului Suprem al Dezvoltării Economico- 
Sociale a României din 1 iulie. Care sînt, de 
fapt, prevederile planului cincinal în legătură cu 
acest indicator sintetic și deosebit de expresiv 
pentru rodnicia cu care este cheltuită munca so
cială ?

• PRODUCTIVITATEA MUNCII VA CREȘ
TE IN ANUL 1980, față de 1975, CU 50—53,8 
LA SUTA — în industria socialistă și cu 50—56,9 
LA SUTA — ÎN CONSTRUCȚII-MONTAJ ;

• Prin creșterea productivității muncii în in
dustrie INTR-UN RITM MEDIU ANUAL DE 
CIRCA 9 LA SUTA se va asigura 80 LA SUTA 
DIN SPORUL PRODUCȚIEI INDUSTRIALE 
DIN ACTUALUL CINCINAL.

Fie și numai din lectura acestor date sintetice se 
desprind cîteva concluzii fundamentale : 1) Nive
lurile stabilite prin planul cincinal la productivi
tatea muncii sînt mult superioare prevederilor din 
Directivele Congresului al XI-lea al P.C.R. Bună
oară, în industrie, creșterea suplimentară a produc
tivității muncii, față de prevederile din Directive, 
este de circa 12 la sută ; 2) Realizînd, pe seama 
productivității muncii, cea mai mare parte din spo
rul producției industriale, creșterea productivității 
se afirmă ca factor decisiv al amplificării avu
ției naționale ; 3) Planul cincinal prevede creș
terea productivității muncii la nivelul țărilor avan
sate economic, ceea ce presupune in toate între
prinderile, în toate unitățile economice măsuri e- 
nergice pentru organizarea pe baze științifice a 
producției și a muncii, modernizarea tehnologiilor.

mecanizarea și automatizarea producției, stimula
rea activității de concepție tehnică, utilizarea cît 
mai judicioasă a personalului tehnic, economic și 
de altă specialitate, folosirea eficientă a timpului 
de lucru, întărirea ordinii și disciplinei; 4) Trebuie 
să fie clară pentru fiecare lucrător ideea că nive
lul de creștere a productivității muncii prevăzut 
in acest cincinal este minimal și că avem datoria

ani. In acest caz — de fapt, situații similare în- 
tilnim de-a lungul tuturor planurilor cincinale — 
se pune întrebarea cum asigurăm creșterea 
productivității muncii ? Evident, răspunsul este unul 
singur : creind condiții și determinind pe fiecare 
lucrător sec muncească cu randament sporit de la 
o lună la alta, de la un an la altul, fructificind 
mai bine mijloacele de mecanizare și automatizare 
din dotare, promovînd metodele moderne de orga-

samblul economiei. Se cuvine subliniată, din nou, 
in acest context, importanța deosebită pe care o 
are in fiecare unitate necesitatea dimensionării ra
ționale, optime a consumului de muncă, urmărin- 
du-se cu perseverență respectarea strictă a norme
lor de personal, ceea ce presupune ca angajarea 
fiecărui lucrător să aibă o justificare realistă. Eco
nomia noastră socialistă, în plină dezvoltare și 
modernizare, asigură posibilitatea de a munci fie-

2. CREȘTEREA PRODUCTIVITĂȚII MUNCII
de a-1 depăși, în conformitate cu rezervele sporite 
de care dispunem în acest domeniu.

Cum se reflectă, pe planul eficienței muncii so
ciale, al progresului economic creșterea productivi
tății muncii ? De ce este necesară creșterea în ritm 
susținut a productivității în acest cincinal ?

Se știe că productivitatea muncii se calculează 
ca un raport între valoarea producției globale ob
ținută de un colectiv și numărul de lucrători. Re
amintim acest amănunt tocmai pentru a sublinia 
că productivitatea muncii se află la interferența a 
doi factori, care la rindul lor au o determinare 
obiectivă : creșterea producției și creșterea numă
rului de lucrători. Putem citi, în acest sens, în pla
nul cincinal că atît valoarea producției, cit și nu
mărul de lucrători (deci numărătorul și numitorul 
fracției de mai sus) cresc substanțial în următorii

nizare ș.a. Cu alte cuvinte, fiecare lucrător trebuie 
să obțină cu aceeași cantitate de muncă o cantitate 
mai mare de bunuri materiale. Aceasta este chinte
sența economică a creșterii productivității muncii.

Și pentru ca lucrurile să se înțeleagă mai bine, 
supunem atenției următorul calcul : dacă în pe
rioada 1950—1975 productivitatea muncii s-ar fi 
menținut la nivelul anului 1950, pentru realizarea 
producției industriale a anului 1975 ar fi fost ne
cesar un număr suplimentar de peste 11 milioane 
de persoane, adică tot atîtea cite vor fi ocupate 
în activitatea economico-socială a țării în anul 
1990 ! Sint fapte din care se degajă, cu deosebită 
forță, cerința de a folosi pe deplin toate mijloacele 
de care dispunem pentru sporirea necontenită, în 
ritmuri superioare, a randamentului muncii. în lie- 
care întreprindere, în fiecare ramură și pe an-

cărui cetățean, dar forța de muncă trebuie utili
zată rațional, cu eficiență certă in fiecare unitate, 
repartizată judicios, așa cum cer interesele socie
tății.

Potrivit prevederilor planului cincinal, cea mai 
mare parte a sporului de producție in trei ramuri 
principale ale economiei — industrie, construcții, 
transporturi — se va obține pe seama creșterii pro
ductivității muncii. Dar ce înseamnă mai concret 
creșterea productivității muncii pentru dezvoltarea 
economică ? Apelăm din nou la citeva calcule su
gestive. Dacă în 1970 un singur procent de creștere 
a productivității reprezenta un spor absolut în pro
ducția industrială de 2,7 miliarde lei, in 1975 acesta 
s-a ridicat la circa 5 miliarde lei, pentru ca în 1976 
să ajungă la 6 miliarde lei, iar în 1980 la aproape 
10 miliarde lei 1 Concluzia este limpede ; cu cît va

fi mai înalt ritmul de creștere a productivității 
muncii, cu atit se va realiza un spor mai mare 
de producție, de venit național, creindu-se resurse 
sporite pentru dezvoltarea și perfecționarea forțe
lor de producție și, totodată, noi posibilități pentru 
ridicarea nivelului de trai al populației.

In sfîrșit, mai amintim că cerința creșterii ne
contenite a productivității muncii apare, și mai 
evidentă dacă privim acest indicator prin prisma 
unei corelații economice obiective fundamentale : 
ritmul de creștere a productivității muncii trebuie 
să devanseze ritmul de creștere a retribuției. 
Cu alte cuvinte, pentru a asigura creșterea in con
tinuare a retribuției — și potrivit planului cincinal 
retribuția reală va spori în următorii cinci ani cu 
18—22 la sută — trebuie să asigurăm o solidă te- 
melie_ economică, un plus de randament și. pe a- 
ceastă cale, un plus de bunuri materiale. Partidul 
nostru a subliniat clar, în repetate rinduri. că in 
afară de muncă, de muncă mereu mai spornică, 
altă bază pentru creșterea nivelului de trai nu 
există in economia noastră socialistă. O realitate 
ce trebuie bine Înțeleasă de fiecare lucrător, de fie
care cetățean.

Așadar, întreaga societate, cu toții sîntem inte
resați în ridicarea necontenită a productivității 
muncii. Să facem totul, să nu precupețim nimic 
pentru înfăptuirea exemplară a mobilizatoarelor 
prevederi stabilite. în acest domeniu, prin planul 
cincinal. Să nu uităm nici un moment : prin fructi
ficarea tuturor rezervelor de creștere a producti
vității muncii se vor crea condiții pentru reducerea, 
pină Ia finele cincinalului, a săptăminii de lucru 
la 42—44 de ore, precum și pentru realizarea pla
nului stabilit de partid in vederea continuei creș
teri a nivelului de trai al poporului.

Viorel SALAGEAN y.
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FAPTUL CONTROLUL OBSTESC

DIVERS față în fa|ă cu lipsuri... de receptivitate

Bucur Bucur 
și vioara lui 

învățătorul Bucur Bucur din sa
tul Livezi, județul Harghita, are 
o mare și statornică pasiune : 
vioara-, Dind împlinire unui gind 
mai de demult, învățătorul le-a 
insuflat și copiilor idin clasa sa 
dragostea pentru vioară. „Mira- 
bila sămânță" a găsit un teren 
deosebit de fertil. Școlarii săi au 
învățat să cînte la vioară. De 
curind a avut loc și „marea pre
mieră" a micilor muzicieni : un 
spectacol care s-a bucurat — 
cum se zice — de un deosebit 
succes. împreună cu învățătorul 
Bucur Bucur, tot satul s-a bucu
rat de reușită.

Meșterul de
9

la Strehaia
Despre tînărul Grigore Mati- 

can, elev la secția serală a Li
ceului din Strehaia, a început să 
se vorbească în toată urbea. 
Electrician de meserie, în tim
pul său liber Matican dă friu 
liber imaginației în lucrări ve
cine cu arta. „Materia primă**: 
chibrituri, sîrmă, bucăți de ma
terial plastic. Din ele, cu migală 
și iscusință, el dă la iveală, în 
miniatură, felurite edificii, pă
sări, animale. Astfel, din simple 
bețe de chibrituri el a realizat o 
superbă machetă a Sistemului 
hidroenergetic și de navigație 
Porțile de Fier, un turn de co
mandă spațială, o casă țărăneas
că și altele. Dintr-un trunchi de 
copac a modelat o căprioară în 
zvîcnet Impresionant. Pină acum, 
tînărul din Strehaia și-a alcătuit 
o frumoasă colecție, care ar pu
tea fi admirată într-o expoziție.

La Consiliul municipal al sindica
telor Alba Iulia am cercetat o serie 
de procese verbale întocmite în a- 
cest an de cele peste o sută de e- 
chipe de control obștesc. Multe din
tre ele semnalează experiența bună, 
preocuparea lucrătorilor din comerț 
și din sectorul prestațiilor de ser
vicii pentru îmbunătățirea activi
tății in aceste domenii. Ceea ce re
ține în mod deosebit atenția este 
faptul că la fiecare control s-au 
formulat propuneri, sugestii și ob
servații judicioase, care atestă exi
gența și competența membrilor echi
pelor de control obștesc și, totodată, 
preocuparea lor pentru ca în unită
țile respective activitatea să mear
gă tot mai bine. Ce se întimplă 
însă cu aceste propuneri 1 își „pier
de" cineva liniștea din cauza lor ? 
Se frămîntă cineva ca ele să prindă 
viață ?

Pentru a afla răspuns la aceste 
întrebări, am pornit pe urmele... 
sesizărilor și sugestiilor făcute de 
echipele de control obștesc din Alba 
Iulia și Ocna Mureș.

— Multe din propunerile făcute 
de noi sint primite cu atenția cuve
nită de cei in drept și rezolvate ope
rativ — ne spune lăcătușul loan Tri- 
fan de la Combinatul de produse 
sodice din Ocna Mureș, șeful unei 
echipe de control obștesc. Echipa 
din care fac parte controlează, prin
tre alte unități, și chioșcul alimen
tar din combinat. Intr-o zi am ob
servat că în timpul programului 
multi muncitori veneau la chioșc și 
stăteau minute întregi larînd. Cauza: 
se aprovizionau pentru acasă. Oare 
nu s-ar putea face acest lucru și 
fără pierdere de timp ? I-am strîns 
pe membrii echipei de control ob
ștesc, ne-am sfătuit și am propus 
să se facă aprovizionarea — și încă 
mai bună — pe bază de comenzi 
telefonice. Acum. la ieșirea din 
schimb, angajații care au făcut co
menzi trec pe la chioșc, achită cum
părăturile și pleacă. Simplu, practic, 
civilizat.

Din discuțiile purtate și cu alte

echipe de control obștesc am reținut 
mai multe exemple asemănătoare. 
Adică : vine controlul obștesc, con
stată, propune. Conducerea unității 
controlate studiază propunerea, și-o 
însușește și o rezolvă. Dar tot din 
discuțiile cu alte echipe de control 
obștesc am reținut că cele spuse 
mai sus sînt valabile numai în prima 
parte. Adică : vine controlul ob
ștesc, constată, propune. Apoi... iar 
vine controlul obștesc, iar constată, 
iar propune. Apoi...

Vasile Cristea. maistru la Combi
natul de produse sodice din Ocna

răspunderiînvestiți cu atribuții și 
ferm stabilite de lege.

în continuarea raidului 
intîlnit destule situații care probea
ză că pentru aplicarea unor propu
neri și sugestii extrem die simple, 
vizînd o îmbunătățire a servirii sau 
înlăturarea grabnică a unui ne
ajuns oarecare, deși nu trebuiau luate 
cine știe ce măsuri speciale de or
din material sau financiar, respec
tivele propuneri și sugestii au ră
mas literă moartă pe hîrtie. Este 
aceasta o atitudine de neînțeles din 
partea conducerii unor unități, care

nostru, am

Cum se aplică prevederile legale
în unități din județul Alba

el o echipă deMureș, conduce și 
control obștesc.

— De mai multă 
unui control — ne 
propus extinderea 
centrul de pline de . 
tății, cartierul Vioara de Jos, sau 
mutarea lui într-un spațiu cores
punzător. La acest centru de piine, 
oamenii sînt serviți pe un ochi de 
geam, care dă direct în stradă. Vă 
închipuiți ce se întimplă iarna sau 
în zilele ploioase... Din păcate, noi 
am spus, noi am auzit. Nimeni nu a 
luat propunerea noastră în seamă.

Acest exemplu — care nu este, 
din păcate, singular — relevă unul 
din aspectele cele mai negative pri
vitoare la relațiile dintre echipele 
de control obștesc și conducerile u- 
nor unități controlate. Unii condu
cători de unități, în loc să studieze 
cu atenție observațiile și propune
rile formulate de controlul obștesc, 
în loc să caute soluții și să ia mă
suri pentru rezolvarea acestora. îi 
tratează pe membrii echipelor res
pective ca pe niște clienți oarecare, 
ca și cind nu s-ar afla, de fapt, față 
în față cu reprezentanți ai obștii,

vreme, în urma 
spune el — am 
spațiului pentru 
pe strada Liber-
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două familii
S-a intimplat pe litoral, în sta

țiunea Neptun. Chiar in prima 
seară de vacanță, pe care o fa
milie din Galați o petrecea pe 
litoral, a uitat pe o bancă, în 
preajma restaurantului „Arad", 
o mapă cu trei cartele de masă 
(neincepute), un permis de con
ducere auto, cheile de la valize 
și banii pe care-i avea. Spre 
bucuria lor, la restaurantul „Ga
lați", unde trebuiau să servească 
masa, au găsit înțelegerea nece
sară, cei trei fiind considerați în 
rîndul abonaților, cu toate că-și 
pierduseră cartelele. Dar bucuria 
avea să fie și mai mare cind 
familia gălățeană s-a pomenit 
Căutată de farrțllța,.Gheorghe și .L - fan J)ro.

(cartierul 
care le-a

Elena Gheordunescu 
beta Turnu-Severin
Kisseleff, blocul B 1) 
adus mapa găsită pe bancă. 
Cele două familii au sărbătorit 
evenimentul in semn de prie
tenie.

. „Amabili-
' tatea"
| contabilului

în timpul cit a lucrat la C.A.P. i 
Vulturu (Vrancea), in calitate de 
contabil, Ion Ștefan s-a ocupat | 
și de întocmirea dosarelor de 
pensionare a membrilor coopera- I 
tori. Totul a fost bine și la locul . 
lui — cel puțin așa se părea — 
pină în ziua venirii unei echipe 
de revizie. Pe parcursul verifi- 1 
cărilor a ieșit la iveală o mare i 
neregulă : în multe dosare erau 
trecute date ireale privind si- | 
tuația participării la muncă a 
unor membri cooperatori ajunși I 
la vîrsta pensionării. în timpul 
anchetei, fostul contabil a de
clarat textual : _ i

— Sincer să fiu, cîteodată, mă 
apucă așa, un fel de exces de | 
amabilitate și am vrut să fiu și 
să se spună că-s

Din cauza „amabilității**
„băiat bun**. 
......a 

adus cooperativei agricole un 
prejudiciu de peste 82 000 lei. 
Acum, nimeni nu-i mai spune 
„băiat bun". Dimpotrivă-

„Norocul" 
măslui
torului

Văzînd că era cit pe-aci ca bi
letul lui de Loto să iasă cîștigă- 
tor, lui Tudor Rusalim din Cis- 
nădie, județul Sibiu, i-a venit 
ideea să-i dea și el o mină de 
ajutor ■ „norocului**, care i se 
strecurase printre degete. A luat 
un plaivaz și a „retușat** nume
rele din biletul respectiv, după 
care s-a dus glonț și „victorios** 
să-și încaseze bănuții la agenția. . 
Loto-Pronosport din localitate.- 
Punînd față în față unicatul cu 
duplicatul, comisia de omologare 
a descoperit repede falsul, ceea 
ce i-a adus lui T.R., în loc de 
noroc, o condamnare. Printr-o 
coincidență, instanța i-a dat 
exact cite o lună pentru fie
care o mie de lei „norocoasă** 
din biletul măsluit.

I 
I

Concediul de odihnă
Răspundem în rîn- 

durile de față cititori
lor Mihai Alexe din 
Bacău, Ioana Nicules- 
cu din Galați, Gheor
ghe Rotaru din Bucu
rești, Petre Goia din 
ccmuna Mîneciu, ju
dețul Prahova, Sebas
tian Stanciu din Cala
fat, Ion Drăghie din 
Pitești, Dan Stanomir 
din comuna Ilovăț — 
Mehedinți ș.a., care 
ne-au adresat întrebări 
în legătură cu acorda
rea concediului de o- 
dihnă.

Potrivit 
art. 125 
muncii și 
26/1967, persoanele 
cadrate în muncă 
dreptul în fiecare 
calendaristic la 
concediu de 
plătit, cu o durată de 
15—24 zile lucrătoare. 
Această durată se sta
bilește în funcție de 
vechimea în muncă, în 
felul următor : pină la 
5 ani vechime se a- 
cordă 15 zile lucrătoa
re ; de la 5 la 8 ani 
vechime — 16 zile lu
crătoare ; de la 8 la 11 
ani — 17 zile lucră
toare ; de la 11 la 14 
ani — 18 zile lucrătoa
re ; de la 14 la 17 ani 
— 19 zile lucrătoare ; 
de la 17 la 20 ani — 21 
zile lucrătoare și peste 
20 ani vechime — 24 
zile lucrătoare. Preci
zăm că la determina
rea mărimii concediu
lui de odihnă se ia în 
considerare vechimea 
în muncă pe care cei 
în cauză o împlinesc 
în cursul anului calen
daristic în care li se 
acordă concediul, indi
ferent de data cind îl 
primesc. Persoanele 
care lucrează în con
diții deosebite de 
muncă beneficiază, pe 
lingă concediul sta
bilit în raport cu ve
chimea, și de un con
cediu suplimentar de 
3 pină la 12 zile lu
crătoare, 
acordare 
concediu

prevederilor 
din Codul 

ale Legii nr. 
în- 
au 
an 
un

odihnă

Criteriile de 
a acestui 
suplimentar

I
I 
I
I

Farsa de pe 
ilustrată

Cărțile poștale ilustrate con
stituie un bun prilej de cunoaș
tere a unor monumente istorice 
și de artă, a unor zone pitorești 
ale țării. Numai că, uneori, una 
este imaginea, alta este expli
cația. Avem in față o ilustrată 
de acest fel, expediată din sta
țiunea Călimănești la o adresă 
din Slatina. Imaginea — de alt
fel bine realizată artistic — re
prezintă minăstirea Cozia. Pe 
verso — să vezi și să nu crezi — 
citim : „Iași — policlinica". Să 
fie vorba de o farsă ?

I 
I
I
I
I

sînt reglementate de 
H.C.M. nr. 1149/1968.

Pentru perioada con
cediului de odihnă se

O
se

plătește anticipat 
indemnizație ce 
calculează pe baza re
tribuției medii zilnice 
pe ultimele 
In cazul 
lui, dacă 
n-a fost efectuat an
terior, acesta va fi a- 
cordat de unitatea la 
care s-a efectuat 
transferarea. în astfel 
de situății, indemniza
ția de concediu se Su
portă — conform art. 
18, alin. 2 din Legea 
nr. 26'1967 — de către 
cele doilă unități, pro
porțional cu timpul 
lucrat la fiecare din 
ele în cursul anului 
calendaristic respectiv.

întrucit concediul de 
odihnă se acordă în 
vederea refacerii for
ței de muncă consu
mate într-un an de 
activitate, el trebuie e- 
fectuat în natură. Prin 
excepție, concediul de 
odihnă poate fi com
pensat în bani numai 
atunci cind contrac
tul de muncă a înce
tat înainte câ angaja
tul să-și fi. efectuat 
concediul ; cind acesta 
a fost scos din pro
ducție 
rioadă 
12 luni ;
mat pentru îndeplini
rea serviciului mili
tar în termen, cu ter
men redus sau ca elev 
în școlile militare de 
ofițeri de rezervă.

Cei nou încadrați, 
precum și cei reînca
drați, a căror vechi
me în muncă este 
întreruptă, vor primi 
primul concediu de 

după impli- 
unei vechimi

12 luni, 
transferu- 
concediul

pentru o pe- 
mai mare de 

a fost che-

odihnă 
nirea 
neîntrerupte în mun
că de 11 luni. Dacă 
cele 11 luni sînt îm
plinite în anul | 
lendaristic în care 
avut loc 
sau reîncadrarea, du
rata concediului va

ca-
l a

încadrarea

fi proporțională cu 
timpul cuprins între 
aceste date și sfîrșitul 
anului. Cind vechi
mea neîntreruptă de 
11 luni se împlinește 
în anul calendaristic 
următor încadrării ori 
reîncadrării, 
concediu se 
da în 
durata 
du-se, 
cediul 
acel an, și 
concediu 
toare timpului lucrat 
în anul anterior.

în scopul stimulării 
stabilității cadrelor și 
a întăririi J‘—! 
în muncă, 
nr. 26/1967 
concediul de 
se prevede că schim
barea locului de mun
că în condiții care nu 
dau dreptul la menți
nerea vechimii neîn
trerupte în muncă are 
drept consecință redu
cerea concediului de 
odihnă, la durata sa 
minimă de 15 zile lu
crătoare în următorii 
doi ani calendaristici, 
celui în care persoa
na s-a reîncadrat. 
Astfel de situații se 
ivesc atunci cind con
tractul de muncă 
încetează din inițiati
va persoanei încadra
te (art. 135 din Codul 
muncii) ori din moti
ve imputabile celui 
încadrat (art. 130, lit. 
1, j, k din Codul 
muncii). Precizăm că 
dacă încetarea Con
tractului de muncă 
pentru asemenea mo
tive a avut loc după 
ce persoana 
a efectuat 
de 
este 
tuie 
din 
concediu corespunză
toare perioadei nelu
crate din anul pentru 
care 1 s-a acordat acel 
concediu.

primul 
va acor- 

an, la 
adăugin- 

con- 
pe 

zilele de 
corespunzâ-

■acel 
sa 

pe lingă 
integral

disciplinei 
in Legea 

privind 
odihnă

loc după 
încadrată 
concediul 

aceasta 
să resti- 

l partea
odihnă,
obligată

unității
indemnizația de

Gheorqhe 
PARVAN

Rubrică redactată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scinteii"

I
I
I

ignoră, pur și simplu, înseși rolul și 
funcția socială pe care le are — și 
trebuie să Ie aibă — controlul ob
ștesc. Să dăm. de pildă, cuvîntul, 
prin intermediul proceselor verbale 
de constatare, unei echipe de control 
obștesc din municipiul 
Cităm 
fragmente din constatările 
echipe 
„Vadul 
Iulia :

13 II
na un grătar de protecție în bucătă
rie. S-a prevăzut în procesul verbal 
anterior montarea unei sobe pentru 
prepararea mai bună a produselor, 
lucrare care nu s-a făcut pînă în 
prezent. Față de aceste lipsuri, pro
punem Consiliului municipal Alba 
Iulia al Frontului Unității Socialiste 
să ia legătura cu cei în drept și dacă 
nu se rezolvă pină la data de 30 III 
1976 sintem obligați să aplicăm sanc
țiunile prevăzute de

Activă, echipa de 
revine la fața locului 
semnează : „în data 
s-a 
sobe 
sobă 
pînă 
data __ . „ . .
tuarea unei guri de aerisire. Față 
de cele de mai sus, rugăm a fi luate 
în considerare și efectuate pînă la 
data de...“

21 V 1976. „în repetate rânduri am 
rugat conducerea să dea dispoziție 
pentru confecționarea unui pod sau 
a unui grătar în bucătărie. Rugăm 
conducerea să ne răspundă care sînt 
cauzele care au dus la tărăgănarea 
acestui lucru**.

Propuneri simple, ușor de rezol
vat. Mai mult, ele aveau în vedere 
ca menirea unității să corespundă 
firmei. Ospătăria presupune mîncă- 
ruri calde, care nu se pot găti pe 
un simplu aragaz. Iar o bucătărie 
fără aerisire nu e bucătărie.

Mergem și noi pe urmele respec
tivei echipe de control obștesc, in 
ziua de 28 VI 1976. Nu s-a schimbat 
nimic. Propunerile anterioare rămîn 
valabile.

Deci, în unele cazuri, controlul ob
ștesc spune, și tot el aude. Sau mai 
corect : el scrie, el citește. Ce părere 
au înșiși controlorii obștești despre 
munca lor, despre modul în care 
sint priviți ? Redăm opinia echipei

Alba Iulia. 
în ordine cronologică — 

acestei 
privind activitatea ospătăriei 
Ampoiului**, a I.C.S.M. Alba

1976. „Rugăm a se confecțio-

lege**, 
control 
și iată 
de 13 
montarea unei

obștesc 
ce eon
ii 1976

propus de noi
de gătit în bucătăria localului, 
care nu a fost montată nici 

astăzi. în procesul verbal din 
de 25 XI 1975 s-a propus efec-

al Casei
cercul de raaio 
pionierilor din orașul

Bistrița

In calitate de compozitor 
— și aș adăuga cu nedisi
mulată mindrie, ca vechi 
activist cultural — de pes- 
te 20 de aini vin în contact 
nemijlocit cu activitatea 
artistică de amatori din 
țara noastră și ca îndru
mător sau ca membru în 
jurii am putut constata 
disponibilitățile artistice 
ale tineretului nostru, dez
voltarea permanentă a a- 
cestei mișcări, ca urmare a 
sprijinului pe care partidul 
și statul îl acordă cu ge
nerozitate pe plan material 
și spiritual, a interesului 
mereu sporit al marilor 
mase de oameni ai muncii 
față de manifestările unor 
talente ridicate din mijlo
cul lor. Este o dezvoltare 
al cărei efect nu-i doar 
de ordin artistic, ci și etic, 
deschizind tineretului pri
elnice orizonturi de muncă 
și viață, cultivîndu-1 în 
spiritul Idealurilor comu
niste, al unei atitudini po
litice și civice înaintate, 
înnobilate de înțelegerea 
și cultivarea frumosului 
autentic.

Tocmai în virtutea aces
tei realități, avem, cred, 
datoria să veghem ca nici 
o umbră să nu întineze 
prielnicul climat moral în 
care se desfășoară — și pe 
care-1 generează — această 
mișcare. In această inten
ție relev aici un aspect 
negativ care ar trebui să 
ne dea mai mult de gîndit 
decit pînă acum. Este vor
ba de ideea confuză, care-și 
face loc în destule minți,

potrivit căreia orice artist 
amator de azi poartă în el 
un potențial artist profe
sionist de miine. Vor
bind direct, această eroa
re îi determină pe unii 
amatori să nu aibă, de la 
un moment dat, alt scop 
decît „profesionalizarea" cu 
orice preț, iar acest preț nu 
este altul decit abandona
rea profesiei sau aspirației 
inițiale. Să fim înțeleși : 
nu negăm faptul că intr-un 
artist amator de talent se 
poate aprinde flacăra aspi
rațiilor către arta profesio
nală — și, intr-un anume 
sens, este logic și de dorit 
să fie așa. Dar acest lucru 
nu trebuie în nici un caz 
să excludă chibzuință 
responsabilă, orientarea 
conștientă către noul do
meniu profesional și, mai 
cu seamă, pregătirea te
meinică, corespunzătoare, 
aceasta constituind o obli
gație mai ales în cazu
rile în care potențialul ar
tistic nativ justifică aspi
rația spre profesionalizare. 
Pentru că, fără o pregătire 
riguroasă de specialitate, 
de la artistul amator de 
excepție nu este decit un 
pas pînă la artistul „pro
fesionist" mediocru.

Pentru demonstrație, voi 
folosi un exemplu care mi 
se pare concludent. deși 
poate nu-i cel mai carac
teristic. Este cunoscut 
faptul că. in ultimii ani. 
a sporit interesul publi
cului și al specialiști
lor pentru arta plină de 
prospețime a mișcării stu

dențești. Ca președinte al 
juriului la ultimele patru 
ediții ale Festivalului artei 
studențești, pot afirma, în 
cunoștință de cauză, că avem 
reale talente în toate do
meniile artistice și, mai cu 
seamă, in arta interpretă
rii muzicale, domeniu în 
care artiștii-studenți și-au

de control obștesc nr. 21 din Alba 
Iulia, scrisă negru pe alb într-un 
proces verbal privind aprovizionarea 
ritmică a magazinului alimentar cu 
autoservire nr. 3 din cartierul Pla
toul Romanilor : „Să se respecte co
menzile făcute de către unități la 
toate sortimentele și in special Ia 
produse lactate. în ce privește pro
cesul verbal anterior, acesta nu poar
tă nici o rezoluție a conducerii 
I.C.S.M. Și tăcerea e un răspuns. 
Probabil că onor conducerea a con
siderat controlul nostru inutil**.

Această pasivitate a conducerii 
I.C.S.M. — ca, de altfel, și a altor 
conduceri de unități — față de pro
punerile și observațiile echipelor de 
control obștesc are repercusiuni 
pra întregii activități.

După cum ne spunea Vasile 
naru, angajat la Combinatul de 
diuse sodice Ocna Mureș, responsa
bil al unei echipe de control ob
ștesc și secretar al consiliului 
șenesc al sindicatelor, unele 
pe și-au slăbit activitatea. ,,Ne-am 
săturat să tot repetăm mereu și me
reu aceleași propuneri", ne-au spus 
cei cu care am stat de vorbă. Și 
totuși, ce propuneți ?

— Propunem să se rezolve... pro
punerile controlului obștesc.

La Alba Iulia a avut loc de cu- 
rînd o întîlnire de lucru a respon
sabililor echipelor de control obștesc 
din localitate, 
cutate pe larg 
lor semnalate.

— Pregătim 
sfătuire a 
obștesc, la care vor participa și res
ponsabilii de unități comerciale, con
ducători de întreprinderi, numeroși 
cetățeni — ne-a informat tovarășul 
Aurelian Romoșan, președintele Con
siliului municipal al sindicatelor 
Alba Iulia. Se vor dezbate, în primul 
rind, aspectele legate de soluțio
narea propunerilor. Vrem să întă
rim autoritatea controlului obștesc 
și răspunderea cadrelor de condu
cere din unitățile controlate față de 
propunerile și sugestiile primite.

Fără îndoială, consfătuirea res
pectivă va fi o acțiune utilă. Cre
dem însă că este nevoie de o îmbu
nătățire a insăși activității organis
melor care răspund de activitatea 
controlului obștesc. Aplicarea legii, 
sancționarea celor vinovați vor fi cu 
atit mai eficiente, cu cit se vor lua 
și aplica prompt, fără să se mai aș
tepte încheierea unor etape sau pri
lejul oferit de o consfătuire Ca aceea 
de care am amintit. In același 
timp, este necesar ca organizațiile 
de partid din unitățile controlate să 
aibă ele, în primul rînd, o atitudine 
intransigentă. să ia poziție fermă 
față de toți cei care nu iau în consi
derație semnalele critice venite din 
partea echipelor de control obștesc. 
Este de datoria comuniștilor, a or
ganizațiilor de partid să ceată con
ducerilor de unități, tuturor angaja- 
ților acestora să dea dovadă de mai 
multă solicitudine și receptivitate, 
desfășurînd, în acest scop, o neobo
sită activitate de educație, de dez
voltare a conștiinței lor civice.

asu-

Ari- 
pro-

oră- 
echl-

la care au fost dis- 
aspecte de genul ce

în prezent o con- 
echipelor de control

Ștefan DINICA
corespondentul „Scinteii1

(Urmare din pag. I)
în joc fie reacții subiecti
ve, prejudecăți, fie anumite 
ezitări. Nu e tot una să 
practici așa-numita critică 
de lansare formulând pri
mele judecăți de valoare, 
asumîndu-ți deci riscurile, 
și o critică la distanță mare 
în timp, așa-numita critică 
istorică. - ■ • 
cronicarul 
poate 
nuntă 
recent 
Așa a
se. Sainte-Beuve n-a 
receptiv 
contemporani ca 
Hugo și Vigny. Pe Baude
laire l-a tratat de sus. Pen
tru același critic, romanele 
lui Stendhal erau „in mod 
franc detestabile". Repulsia 
lui Emile Faguet față de 
Baudelaire e totală. Dar 
Albert Thibaudet neînțele- 
gindu-1 pe Paul Valery ? 
Dar N. Iorga „demolîn- 
du-l“ pe Arghezi ? De ne
înțeles sint insă erorile de 
acest gen la nivelul criticii 
istorice. N-a tratat în deri
ziune, un mare critic, Masa 
tăcerii de Brâncuși, consi- 
derînd-o simplistă ? N-a 
scris un muzicolog că una 
din rapsodiile lui Enescu 
dă credit folclorului sub
urban ?

Deși 
limbă.

Oricit de onest, 
săptăminal se 

înșela cind se pro- 
în pas cu volumele 
ieșite din tipografie, 
fost în epoci diver- 

fost 
la evoluția unor 

Victor

folosind aceeași 
e normal ca limba-

INVITAȚIE LA SOVEJA
Printre cele mai noi și frumoase 

unități turistice ale cooperației de 
consum din județul Vrancea se nu
mără și hanul „Soveja", situat lin
gă stațiunea balneoclimaterică cu 
același nume, intr-o zonă montană 
de o rară frumusețe. După cum se 
știe, stațiunea Soveja este reco
mandabilă, între altele. în tratamen
tul nevrozelor și anemiilor. In ace
lași timp, stațiunea înregistrează și 
un mare număr de oaspeți veniți 
aici să petreacă o vacanță odihni
toare, reconfortantă, precum și 
excursioniști la sfirșit de săptămînă.

Hanul „Soveja" este o gazdă ospi
talieră în tot timpul anului, oferind 
condiții de cazare dintre cele mai 
bune, în camere cu confort de ca
tegoria I (dușuri cu apă caldă, în
călzire centrală). Unitatea dispune, 
de asemenea, de un restaurant spa
țios, în care se pot servi preparate 
specifice bucătăriei vrincene, o co
fetărie și o patiserie. Din stațiune 
se pot face excursii în împrejurimi 
pe itinerare dintre cele mai atrac
tive.

în fotografie : hanul turistic ..So
veja*4 al cooperației de consum.

O scrisoare adresată
într-o vitrină din 

centrul satului mara
mureșean Coaș, oame
nii au observat, într-o 
bună zi, apariția unei 
scrisori. Au citit-o și 
au comentat-o înde
lung. Era o scrisoare 
de recunoștință pe 
care uzina băimăreană 
constructoare de ma
șini o adresa satului, 
pentru modul exem
plar în care lucrează 
unul din fiii acestuia, 
tînărul strungar Gavril 
Bretan. Era una din 
nenumăratele dovezi 
că tinerii muncitori 
din sat — în număr de 
peste 200 — au învă
țat bine lecția muncii 
și a omeniei în între
prinderile băimărene.

— Ne străduim să 
facem din aceste do
vezi ale hărniciei ade
vărate lecții educative
— ne spune Vasile 
Avram, președintele 
cooperativei agricole
— tocmai pentru că ele 
au o mare înrîurire a- 
supra tineretului.

în fiecare dimineață, 
jumătate din satul 
Coaș se mută în Baia 
Mare cu autobuzele. 
Strungari, instalatori, 
șoferi, filatoare, elec
tricieni, constructori, 
elevi. Din fiecare casă, 
cite , unul, cite doi. Se 
întorc după-amiază. Ce 
fac, în continuare, în

timpul liber pe care-1 
au ?

— Tocmai de la o 
astfel de întrebare am 
pornit și noi — ne 
mărturisește tovarășul 
Gheorghe Pop, secre
tarul organizației de 
partid. Cu atiția me
seriași — ne-am gîndit 
— n-am putea oare 
face ca localitatea să 
tragă un folos, iar pe de 
altă parte nici să nu-i 
înstrăinăm pe tineri de 
satul lor ? Așa s-a năs
cut inițiativa introdu
cerii rețelei de apă 
potabilă în toate insti- 

• tuțiile publice — școa
lă, grădiniță, sediul 
C.A.P., magazinul de 
desfacere — precum 
și in casele oamenilor, 
întreaga instalație de 
captare a izvorului și 
de aducțiune s-a făcut 
de către acești tineri 
meseriași cu care satul 
se mindrește.

Secretarul de partid 
ne-a oferit apoi alte 
și alte dovezi ale dra
gostei de muncă a ti
nerilor. Cu ajutorul 
lor s-a plantat o fru
moasă livadă de 95 
hectare, s-a construit 
un pod peste Valea 
Poienii, s-au „abătut" 
din matca lor milena
ră apele Stejarului și 
Ilișteului, eliberîn- 
du-se pentru agricul-

unui sat
tură 17 hectare teren 
din cel mai fertil.

— Vin la mine oa
menii și-mi spun : 
„Mie dă-mi să îngri
jesc colțul acela de li
vadă". „Mie dă-mi să 
prășesc atita și atita, 
că mă ajută și fecio
rii" — ne spune briga
dierul Vasile Tînța. 
Dacă vom merge acum 
pe cîmp, o să-i vedeți 
pe tineri la lucru.

La îndemnul secre
tarului de partid, 
ne-am dus la cîmp. La 
o răspîntie, ne-a atras 
atenția : „Vedeți podul 
acesta ? Aici navetiștii 
coboară din autobuz 
și de multe ori se duc 
direct la cîmp. între- 
bați-1 pe cel care se 
apropie".

— Sint Nicolae Mo- 
șuț. Electrician la 
I.R.E. Am venit din 
tură și dau o roată pe 
Ia vie.

Chipul satului înnoit 
(în care casele, cele 
mai multe rioi, au și 
etaj), dragostea tineri
lor pentru muncă, 
rîvna lor de a face 
mereu mai frumos sa
tul în 
ne-au 
scriem 
sus.
Gheorghe SUS A 
corespondentul 
„Scinteii"

care trăiesc 
convins să 

cele de mai

jul criticii să fie divers — 
diferențierile diucind la 
confruntări și echilibrări 
necesare. Recitirea operelor 
discutate se dovedește o- 
bligatorie, prima impresie 
fiind nu o dată susceptibilă 
de rectificări și revizuiri. 
Generații diferite de critici 
își exercită misiunea astăzi 
cu talent și responsabili-

rente cu implicații literare 
(de la junimism pînă la 
gindirism), a căror elabo
rare implică lungi eforturi 
și competentă, au avut, in 
unele cazuri,, o rezonanță 
critică sub nivelul unor 
culegeri de comentarii co
mune.

Unele edituri publică de 
cîtva timp volume de foi-

Critică și valoare

a-

tate, iar volumele tipărite 
anual de ei învederează nu 
numai un ritm viu, dar și 
o salutară emulație. Nici
odată, anterior, nu s-au 
manifestat in aceeași epocă 
personalități critice atit de 
multe la număr ca în
cești ani. De reținut, de a- 
semenea, constatarea că la 
majoritatea dintre ei crite
riile de valoare denotă o 
dreaptă opțiune pentru 
opere de calitate. De ob
servat totuși că temeinice 
lucrări de sinteză n-au 
tentat decît în măsură re- 
strinsă, nereținînd atenția 
criticii, deși ani de-a rîn
dul s-a vorbit 
tea sintezelor, 
lide privind

de necesita- 
Volume so- 
diverse cu-

letoane și medalioane 
(unele incluzînd chiar note 
strict ocazionale) fără o în
dreptățire calitativă. Pro
blema invită la meditație. 
Datori să vegheze neînce
tat asupra valorilor, e cu
rios cum unii critici, se
duși de ideea cantității, 
își reunesc în volume 
felul de efemeride ; în 
cui cărții bazate pe o 
rectie fundamentală, 
prezentind o construcție 
durabilă, ne întîmpină 
scrieri mozaicale din care 
nimic n-a fost înlăturat. 
Nici G. Ibrăileanu, nici E. 
Lovinescu, nici G. Căli- 
nescu n-au adunat în vo
lume tot ce au tipărit prin 
periodice, lăsînd ca poste-

tot 
lo- 
di- 
re-

ritatea să aleagă din re
viste de odinioară amă
nuntele utile. Se înregistra 
într-o vreme un fenomen 
de supraevaluare a unor 
volume provenind de la 
scriitori virstnici de mare 
reputație, aspect astăzi pe 
cale de dispariție. Despre 
aceleași cărți, după moar
tea scriitorilor respectivi, 
se scrie acum altfel, potri
vit valorilor reale. Există 
însă 
puși 
telor 
țiuni 
tive 
„strălucit" 
sipite fără frină în dreap
ta și în stînga. pot servi, 
subiectiv, amintiților „lău- 
dători", dar nu și progre
sului literaturii. Pe ver
santul opus se situează 
criticii duri, aceștia practi- 
cînd sistematic, progra
mat, negația violentă. în- 
treeîndu-se . în concluzii 
deprimante, fără a vedea 
nimic pozitiv. Dar a face 
critică nu înseamnă a fi 
refractar de plano orică
rei îneîntări. Să se vadă, 
pentru demonstrație, sa
tisfacția Iui E. Lovinescu 
(în paginile Sburătorului) 
ori bucuria lui G. Căli- 
nescu (în Viața româneas
că, la Adevărul literar, în 
Jurnalul literar și 
temporanul) în fața 
rilor autentice.

alți laudatores, dis- 
la exagerarea meri- 
unor volume din ra- 

diverse. Califica- 
ca „extraordinar**, 

ori „unic**, ri-

Con- 
valo-

qboobbbbbbb BBBBBBBBBHB □ □
cunoscător al unui instru
ment mai accesibil, de re
gulă chitara, constată că 
„se mișcă" foarte bine în 
practicarea „modei" ivite 
peste noapte, ba chiar ob
ține „succes", fără vreun 
efort prea mare. In felul 
acesta, drumul de la ipos
taza amatoare la cea pro-

tuație care îl face să-și piar
dă prospețimea, sinceri
tatea condiției de amator, 
și. totodată, îi împiedică 
dezvoltarea creatoare. Ne- 
preveniți în această gravă 
confuzie, ba chiar încu
rajați, astfel de amatori, 
constituiți în grupuri in

ciți — și am citit ! — bio
grafiile componenților a- 
cestor grupuri vocal-instru- 
mentale sau ale unor so
liști vom vedea că in drep
tul multora din nume scrie: 
inginer, electronist, medic, 
farmacist, economist, pro
fesor, agronom etc. Dacă 
este așa, este firesc să în-

„Am cîștigat un cîntăreț 
de-o vara..."

____________  Puncte de vedere de George GRiGORIU    .

cîștigat o firească prețui
re. Deloc firească apare 
însă prea rapida transfor
mare a dorinței de afirma
re a unora dintre studenți 
în... veleitate profesionistă 
și trebuie arătat că feno
menul nu duce lipsă de în
curajări exterioare. In ce 
sens ?

Este cunoscut faptul că în 
arta actuală — și mai cu 
seamă in muzica ușoară — 
apar tot felul de „mode", 
care de care mai trecătoa
re. O dovadă a caracteru
lui lor efemer o constituie 
însuși faptul că nici nu e 
nevoie de o pregătire spe
cială, serioasă, pentru a le 
aborda. Și astfel se ajunge 
la împrejurarea că tînărul

fesionistă fiind — corect 
spus, părînd — ușor, fără 
complicații și fără impli
cații. ne trezim, peste 
noapte, cu noi contingen
te de artiști „profesio
niști", intrați uneori cu 
multă „gălăgie" in hora 
spectacolelor de tot soiul, 
cărora nu le pot face 
față, la nivel calitativ 
corespunzător, decît artis
tul cu o temeinică pregăti
re prealabilă. Amatorul de 
pînă ieri trăiește condiția 
muncii profesioniste, dar 
fără suportul pregătirii de 
fond ; devine „un om 
potrivit la loc nepotri
vit", mimînd doar con
diția profesională. O si-

strumeinitale sau evoluind 
individual, răspund tuturor 
solicitărilor, capătă repede 
atestate de artiști profe
sioniști — cu toate obliga
țiile și drepturile ce decurg 
din aceasta — și se mani
festă ca atare pînă... Pină 
trece „moda" I

Situația care are mul
te implicații ar com
porta. cred, o discuție 
mai largă. Dar aici mi 
se pare că este de pus o 
singură Întrebare, prea des 
escamotată : Dar cu calita
tea de student ce facem ? 
Ce facem, de asemenea, cu 
profesia pentru care ne-am 
pregătit pe băncile facultă
ților ani de zile ? Dacă vom

trebăm : Cum se împacă, 
fiecare dintre aceste profe
sii sau, în cazul studenți
lor, timpul necesar studii
lor de specialitate, cu obli
gațiile de artist profesio
nist (care solicită luni de 
zile pentru turnee, zile și 
nopți in studiourile de în
registrare, săptămini de re
petiții) ?

Răspunsul nu poate fi 
decit unul : prin sacrifica
rea profesiei alese inițial. 
Cu ce preț ? Este adevărat 
că muzica „Pop" sau „Folk" 
— cu toate confuziile ce se 
fac în această privință — 
ciștigă noi adepți și ajută 
ca mereu noi interpreți să 
devină populari. Dar numai

pentru un timp limitat — 
un sezon, două, trei — pen
tru ca, apoi, „celebritatea" 
de-o vară să eșueze pe po
diumul cine știe cărui local. 
Iar pentru aceste cîteva ă- 
notimpuri de „glorie", so
cietatea, statul pierd — a- 
desea pentru totdeauna — 
ingineri, eleetnoniști, far
maciști, profesori ! Tineri 
care au ocupat, în schema 
învățământului superior, 
locuri riguros determinate 
de nevoile economiei, ale 
dezvoltării societății. Exem
plul rău — incitat de goa
na după aplauze — proli
ferează. Locul „stelelor 
rapid apuse" este pre
luat de alți tineri molipsiți 
și ei de tentații nechibzui
te, care nu au nimic comun 
cu noblețea condiției de ar
tist amator, cu ceea ce re
prezintă frumusețea, dar și 
limita de bun simț a aces
tei condiții.

Iată de ce, după părerea 
mea, îndemnul adresat oa
menilor de artă, în expu
nerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescii, de a se preocu
pa mai intens de mișcarea 
artistică de amatori, tre
buie înțeles nu doar ca un 
îndemn la sprijinul de spe
cialitate, ci la un sprijin 
complex, avînd. în primul 
rind, o finalitate educati
vă, etică și estetică, vizînd 
orientarea artiștilor ama
tori în universul artei, fa
miliarizarea lor cu rigorile 
activității profesioniste în 
acest domeniu, trezirea răs
punderii fiecăruia față de 
public. Răspundere care

veștejește vedetismul, care 
elimină, prin judecăți de 
valoare severe, un veleita- 
rism nociv. în aceeași or
dine de idei, cred că și 
comisiile de atestare pro
fesională trebuie să-și re
vizuiască atît criteriile, cit 
și procedeele de promo
vare (o analiză statistică a 
situației specialiștilor din 
alte domenii deveniți „ar
tiști" ar arăta sute și sute 
de asemenea cazuri).

Repet, din rindurile ar
tiștilor amatori se nasc — 
este o îmbucurătoare rea
litate — artiști profesioniști 
de certă valoare. Dar aceș
tia sînt tocmai cei recep
tivi la ideea de pregătire 
de specialitate, de școlari
zare, de încadrare — nu 
întimplătoare — in viața 
artistică a țării.

Nu de puține ori cânte
cele noastre s-au născut la 
dogoarea insuflețitoare a 
tinereții, a spiritualității 
curate, proprii tinerilor 
noștri de azi, preocupați de 
învățătură, de muncă, de 
pregătire în vederea răs
punderilor pe care le pre
supune participarea la fău
rirea societății socialiste 
multilateral dezvoltate. 
Este de dorit ca aceeași 
flacără să însuflețească și 
gîndurile tinerilor artiști 
amatori privind răspunde
rea creației, a mesajului 
adus publicului, a valorii 
actului artistic autentic și, 
mai cu seamă, a alegerii 
drumului în viață.
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COMITETULUI CENTRAL
ĂL PARTIDULUI COMUNIST CHINEZ, 

COMITETULUI PERMANENT AL ADUNĂRII 
NAȚIONALE A REPREZENTANȚILOR POPULARI 

A REPUBLICII POPULARE CHINEZE, 
CONSILIULUI DE STAT

AL REPUBLICII POPULARE CHINEZE
Am aflat cu profundă întristare și regret vestea privind încetarea din 

viață a tovarășului Ciu De, fiu credincios al poporului chinez, membru al 
Comitetului Permanent al Biroului Politic al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Chinez, președintele Comitetului Permanent al Adunării 
Naționale a Reprezentanților Populari a Republicii Populare Chineze, eminent 
conducător al partidului, al statului și Armatei Populare de Eliberare.

Tovarășul Ciu De și-a consacrat întreaga sa viață luptei pentru victoria 
cauzei eliberării sociale și naționale a poporului chinez, triumfului revoluției 
și construirii socialismului în Republica Populară Chineză.

In numele Partidului Comunist Român, al .Consiliului de Stat șl 
Guvernului Republicii Socialiste România,al poporului român și al nostru 
personal, adresăm Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez, 
Comitetului Permanent al Adunării Naționale a Reprezentanților Populari 
și Consiliului de ’Stat al Republicii Populare Chineze, întregului popor chinez, 
profunda noastră compasiune și cele mai sincere condoleanțe în legătură cu 
această grea pierdere.

Vizita ministrului afacerilor externe 
din Jamaica

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român 
Președintele 

Republicii Socialiste România

50 de ani de existență 
a întreprinderii „Progresul“-Brăila

întreprinderea de utilaj greu „Pro
gresul" din Brăila, una din cele mai 
mari unități ale industriei noastre 
constructoare de mașini, a sărbăto
rit, miercuri, împlinirea a 50 de ard 
de existență.

Aniversarea a fost marcată de Me
sajul adresat colectivului întreprin
derii de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
de înmînarea ordinului „Steaua Re
publicii Socialiste România" clasa I, 
conferit acestei unități prin decret 
prezidențial. Mesajul a fost citit la 
adunarea . festivă de tovarășul Du
mitru Bălan, prim-secretar al Comi
tetului județean Brăila al P.C.R., 
președintele Consiliului popular ju
dețean, care a inmînat, de asemenea, 
înalta distincție conferită harnicului 
Colectiv. Cinstirea deosebită dată 
muncii lor rodnice a fost primită de 
metalurgiștii brăileni într-o atmos
feră de puternică însuflețire, cu 
mare bucurie și îndreptățită mîn- 
drie.

într-o atmosferă de puternic entu
ziasm, participanții la festivitate au 
adresat Comitetului Central al Par
tidului Comunist Român, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu o telegramă in 
care, între altele, se spune : Munci
torii, tehnicienii și inginerii între
prinderii „Progresul", animați de ho
tărârile Congresului al XI-lea. de in
dicațiile date de dumneavoastră cu 
prilejul vizitei de lucru în uzina 
noastră și însuflețiți de caldul me

Au încheiat secerișul orzului
ARAD. în cursul zilei de ieri, 

7 iulie, cooperatorii și mecaniza
torii din județul Arad au înche
iat secerișul orzului pe întreaga 
suprafață cultivată. Paralel cu 
pregătirile care se fac acum pen
tru trecerea din plin, în urmă
toarele două zile, la recoltatul 
griului, lucrătorii ogoarelor elibe
rează terenul de paie și însămîn- 
țează culturi duble. Astfel, pină ieri 
au fost pregătite 9112 ha și însă- 
mînțate 6 700 ha, din care 1 700 ha 
cu porumb pentru boabe. (Constan
tin Simion).

MEHEDINȚI. Ieri, 7 iulie, a fost 
încheiat recoltatul orzului pe ultime
le suprafețe. începînd de joi, 8 iu
lie, în șase consilii intercooperatiste 
din zona de cîmpie a județului se 
declanșează din plin recoltatul griu
lui. în secțiile de mecanizare s-au 
organizat schimburi prelungite pen
tru ca toate lucrările — recoltatul, e- 
liberatul și pregătitul terenului, se
mănatul culturilor duble — să se e-

Participare largă la rezolvarea 
treburilor publice

(Urmare din pag. I) 

fiecărui cetățean, cu idei și soluții, 
cu observații și propuneri, la elabo
rarea și înfăptuirea tuturor obiective
lor și programelor ce se stabilesc 
pentru dezvoltarea și propășirea loca
lităților. Este de datoria comuniștilor 
care activează în comitetele și birou
rile executive ale consiliilor populare, 
în toate sectoarele administrației de 
stat locale de a fi în fruntea aplicării 
prevederilor acestor reglementări, 
care creează condiții pentru perfec
ționarea activității organelor locale 
ale puterii de stat în toate domeniile, 
de a acționa ferm și permanent pen
tru aplicarea riguroasă, in toate sec
toarele, a legilor statului.

In contextul răspunderilor mari 
stabilite de lege, crește tot mai mult 
rolul organelor și organizațiilor de

A apărut:

„ERA SOCIALISTĂ"
nr. 13/1976

în deschidere este publicat edito
rialul „Drumuri larg deschise mun
cii creatoare pentru progresul mul
tilateral al patriei". în continuare 
sint inserate articolele : „Factorul 
«timp» într-o viziune economico- 

socială" de Teodor Brateș ; „Posibi
lități de reducere a costurilor în 
agricultură" de Traian Lazăr, Cor
nelia Petreanu și Marin C. Popescu ; 
„Promovarea noului în viața socia
lă" de Mihu Achim ; „Concepția 
ecologică asupra relațiilor omului 
cu mediul natural și artificial" de 
Matei Barnea ; „Conținut și direcții 
ale afirmării noii ordini internațio
nale" de Constantin Moisuc și Va
cile Șandru.
Revista mai publică cunoscutele 

Bale rubrici : „Consultații", „Opinii". 
„Atitudini", „Curente și idei", „Viața 
internațională", „Cărți și semnifica
ții", „Revista revistelor", „Cuvîntul 
Cititorilor".

MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

saj ce ni l-ați adresat, vă raportea
ză, iubite tovarășe secretar general, 
că sarcinile de plan pe primul se
mestru au fost îndeplinite și depă
șite. Vă asigurăm, mult iubite și sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că 
vom acționa cu fermitate și răspun
dere comunistă revoluționară pentru 
înnoirea și modernizarea în conti
nuare a fabricației excavatoarelor, 
îndeosebi pentru asimilarea celor 
necesare lucrărilor canalului Dună
rea — Marea Neagră și înfăptuirii 
programului național de irigații și 
îmbunătățiri funciare. De asemenea, 
pînă la sfirșitul acestui an vom de
păși angajamentul asumat inițial cu 
peste 18 milioane lei la producția 
globală, ,cu 35; milioane lei la pro- 
ducția-marfă, ' rcducind, totodată, 
cheltuielile de producție.

Mulțumindu-vă încă o dată pentru 
caldele cuvinte și aprecieri cuprinse 
în mesajul adresat, asigurindu-vă că 
sarcinile și indicațiile transmise cu 
această ocazie vor deveni chemare la 
dăruire și efort pentru întregul co
lectiv, ne unim inimile și cele mai 
alese sentimente pentru a vă adresa 
un. vibrant salut muncitoresc, însoțit 
de sincerele și caldele noastre urări 
de sănătate, putere de muncă, pen
tru a da viață magistralelor planuri 
de înflorire a patriei noastre socia
liste, al căror strălucit arhitect sîn- 
teți, spre binele și fericirea poporu
lui nostru.

(Agerpres)

fectueze în flux continuu. (Virgiliu 
Tătaru).

DOLJ. După încheierea recoltării 
celor 20 000 ha cu orz, lucrătorii ogoa
relor din județul Dolj au trecut cu 
toate forțele la secerișul griului de 
pe cele 127 857 hectare. în vederea 
strîngerii griului în perioada optimă 
au fost dirijate combinele și presele 
de balotat paie de la unitățile din 
nordul județului spre cele din sud ; 
s-au stabilit programe de recoltare 
corelate cu capacitatea de transport 
în baze. Pînă în prezent. în peste 100 
de unități agricole din județ s-a de
clanșat recoltarea griului, lucrare ce 
a fost executată pe 13 000 ha (N. Bă- 
bălău).

VRANCEA. în toate unitățile agri
cole din județul Vrancea a fost în
cheiat secerișul orzului. Din cele 3 100 
ha care au fost cultivate cu orz, pes
te 2 100 ha au și fost însămînțate cu 
culturi succesive. în prezent. în uni
tățile situate în partea de sud a ju
dețului se lucrează intens la recolta
tul griului. (Dan Drăgulescu).

partid de a acorda in continuare o 
atenție deosebită — așa cum cere 
conducerea partidului — perfecțio
nării stilului și metodelor de muncă 
ale consiliilor populare, de a impri
ma in întreaga activitate a aparatu
lui de stat o înaltă responsabilitate 
în muncă, o .atitudine plină de re
ceptivitate și solicitudine în rezolva
rea propunerilor oamenilor muncii. 
Acest lucru necesită exercitarea 
unui control riguros și sistematic în 
toate domeniile, care să nominalizeze 
exact neajunsurile, să Indice solu
țiile concrete pentru înlăturarea lor, 
să contribuie în final la perfecționa
rea continuă a activității consiliilor 
populare, a comitetelor și birourilor 
executive ale acestora, a tuturor or
ganismelor administrației locale de 
stat.

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 9, 10 

și 11 iulie a.c. în țară: Vreme în ge
neral instabilă, mai ales după-amiaza. 
Cer temporar noros. Vor cădea averse 
locale de ploaie, îndeosebi în zonele 
de deal și de munte. Temperaturile 
maxime vor fi cuprinse ziua între 24 
și 30 de grade, iar minimele noaptea 
între 10 și 18 grade, izolat mai coborîte. 
în București: Vreme în general in
stabilă. Cer schimbător, favorabil ploii 
de scurtă durată. Vînt moderat. Tem
peratura în creștere ușoară.

pronoexpr.es
NUMERELE EXTRASE

LA TRAGEREA DIN 7 IULIE 1976
EXTRAGEREA I : 37 39 18 36 17 34
EXTRAGEREA a II-a : 27 16 23 1 19

FOND GENERAL DE CÎȘTIGURI : 
1 489 558 lei din care 796 664 lei RE
PORT.

In flux continuu: recoltoreu
și insumințureu culturilor duble^

...O ploaie torențială de vară că
zută nu de mult pe aproape în
treaga suprafață a județului Te
leorman a dovedit, încă o dată, 
cit de mult contează acum în a- 
gricultură folosirea din plin a fie
cărei ore bune de lucru. „Evi
dent, o vreme nu se va mai pu
tea intra în lanuri, ne spunea toy. 
Vasile Boncotă, director adjunct în 
direcția agricolă județeană. Un mo
tiv în plus pentru ca, în toate uni
tățile, munca să fie și mai bine or
ganizată, astfel încît lucrul să fie re
luat, cu maximă intensitate, imediat 
ce starea lanurilor și a terenurilor 
o va permite".

Cu două zile înaintea acestei Ploi, 
după obișnuita ședință săptămînală 
a comandamentului județean, • tov. 
Marin Nedea, președintele cooperati
vei agricole Purani, Erou al Muncii 
Socialiste, s-a întors în unitate ho- 
tărit să facă tot ce este posibil pen
tru a termina cît mai repede recol
tarea orzului. A trecut pe la punc
tele de lucru ale combinelor, a dis
cutat cu oamenii și s-a ajuns Ia o 
decizie unanimă : munca pe cîmp 
nu va înceta pînă nu se va încheia 
stringerea orzului. Și s-a lucrat pînă 
noaptea tîrziu. la lumina farurilor, 
cu eforturi suplimentare, dar și cu 
satisfacții deosebite. A doua zi. zo
rile au luminat un peisaj nou : în 
locul orzului se întindeau 180 ha cu 
miriște. Apoi a venit ploaia. La Pu
rani însă, orzul era de acum în ham
bare. Așa cum, de altfel, s-au petre
cut lucrurile și la cooperativele agri
cole din Nenciulești, Li ța, Șegarcea- 
Vale, Cetate-Tr. Măgurele ș.a„ unde 
recoltarea orzului s-a terminat cu 
puțin timp înainte, de venirea ploii,

Cu forțele mecanice de care dis
pun cooperativele agricole din jude
țul Teleorman — 1 200 combine
„Gloria". 300 combine C-l și C-3, 
770 prese de balotat paie — strin
gerea griului se poate încheia in 
circa 16—12 zile. „Pentru buna des
fășurare a campaniei de recol
tare — ne-a spus ing. Constantin 
Vatau, directorul trustului județean 
S.M.A. — au fost luate o serie de 
măsuri tehnice și organizatorice, s-a 
desfășurat o intensă muncă politico- 
educativă în rîndul cooperatorilor și 
mecanizatorilor. In fiecare secție de

O acțiune înfăptuită cu succes:

u forțe proprii,99

reducem importurile66
în județul Argeș, sub îndrumarea 

biroului comitetului județean de 
partid. în întreprinderile industriale 
se înfăptuiește cu succes o acțiune 
în producție : „Să diminuăm impor
turile, realizind cu forțe proprii tot 
ce depinde de noi 1“ Ca în toate 
unitățile din țară, acțiunea a de
marat prin deschiderea și permanen
tizarea in întreprinderi a unor ex
poziții ce cuprind reperele vizate in 
forma lor naturală, prin dezbateri in 
adunări ale organizațiilor de partid, 
sindicat și de tineret, pentru găsirea 
de soluții bune de asimilare, în acest 
an și în perspectivă, a acestora, prin 
intensificarea colaborării cu alte ju
dețe, cu institutele de cercetare și de 
învățămint superior. Iată. statistic, 
la ce rezultate s-a ajuns pină acum ; 
in acest an s-a prevăzut a se asi
mila circa 800 de poziții de repere, 
în valoare de peste 16 milioane lei 
vâlută, iar în perioada 1977—1980, 
mai mult, de 1 400 de poziții, în va
loare de 60 de milioane lei valută.

— Asimilăm, anul acesta — ne spu
nea inginerul Dobra Dionisie, direc
torul tehnic al întreprinderii textile 
din Pitești — 90 la sută din necesarul 
de produse ce se aduceau din import. 
Este o sarcină grea, dar posibil de 
realizat, care ne onorează. Pentru 
înfăptuirea ei. organizațiile de partid 
au mobilizat întregul colectiv de 
muncă. Inovatorii și raționalizatorii, 
care au obținut recent locul II pe 
județ în întrecere, au fost îndrumați 
să acorde prioritate conceperii de 
produse deficitare achiziționate din 
import. în acțiunea inițiată de con
ducerea partidului pentru gospodă
rirea judicioasă a valutei țării cola
borăm fructuos cu specialiștii Insti
tutului de cercetări și proiectări 
electrotehnice din București.

O experiență valoroasă s-a con
turat și la Combinatul de industria
lizare a lemnului din Pitești, unde 
acțiunea de autoutilare a fost „de
marată" cu succes din anul 1968. Ca 
urmare, s-a redus simțitor efortul 
valutar al statului pentru aducerea 
din import do piese de schimb și 
alte materiale. în combinat ni se 
dă un exemplu din care se des
prinde un fapt semnificativ — și 
anume : reparația capitală a presei 
de 25 etaje și 50 de tone de la fa
brica de P.F.L. s-a efectuat în bune 
condiții de calitate și în termen de 
un colectiv de tehnicieni condus de 
inginerul Traian Lupescu, și nu de 
specialiști străini, cum era prevăzut 
și cărora urma să li se plătească va
lută costisitoare.

— în această activitate — ne re
lata inginerul Ion Pietrăreanu, di
rectorul combinatului — ne bazăm 
pe o inițiativă a centralei noastre de 
resort, aceea de a profila sectoarele 
unor întreprinderi pe confecționarea 
pieselor comune tuturor unităților 
din cadrul ei. Noi, spre exemplu, 
realizăm piese de schimb necesare 
fabricilor de P.F.L. și de mobilă mo
dulată din țară.

— Putem adăuga la aceste apre
cieri — ne spunea tov. Ion Mirică, 
de la serviciul energomecanic — fap
tul că la combinat dispunem de 
un atelier de proiectare de tehno
logii și piese de schimb care des
fășoară o acțiune susținută în spri
jinul autoutilării. Specialiștii atelie
rului au proiectat și confecționat 
pentru fabrica de drojdie furajeră 
din combinat o serie de piese aduse 

; din import, cum sint : pompele de 

mecanizare a fost amenajat, pe cite 
o remorcă, un atelier mobil dotat cu 
scule, dispozitive și piese de schimb 
pentru buna întreținere a mașinilor 
și remedierea operativă a neajunsu
rilor, iar un maistru răspunde de 
efectuarea zilnică a reglajelor și pro
belor de etanșare la combine. De 
asemenea, in fiecare secție de me
canizare a fost desemnat un maistru 
care conduce întreaga acțiune de 
balotat, arat, pregătirea terenului și 
semănat. Fiecare mecanizator are un 
program de lucru riguros stabilit. în 
așa fel îneit să fie evitată orice pier
dere de timp și de recoltă".

Capriciile naturii pot infirma Insă,

In unități agricole 
din județul 
Teleorman

așa după cum am arătat, calculele 
făcute pe hîrtie. Iată de ce. pentru 
a nu se risipi nici un bob din noua 
recoltă, este necesar să nu se iro
sească nici o oră bună de lucru, să 
se folosească la maximum capacita
tea tractoarelor și mașinilor agricole. 
Și pentru aceasta mai este un motiv 
în plus. Cooperativele agricole din 
județul Teleorman au de însămînțat 
68 600 ha cu culturi duble, din care 
15 000 ha cu porumb boabe. Or. pen
tru reușita acestei acțiuni, fiecare zi 
cișțigată înseamnă foarte mult. Re
coltarea și însămînțarea culturilor 
duble trebuie să se facă în flux con
tinuu — iată unul din principiile de 
bază ale organizării muncii în uni
tățile agricole în această perioadă.

Un scurt popas pe terenurile coo
perativei agricole „Dezrobirea" din 
Cervenia este semnificativ pentru 
modul operativ, adaptat la condi
țiile concrete de lucru din fiecare 
zi. in care trebuie să se acționeze in 
toate unitățile. Și aici, cu o zi îna
inte. plouase abundent. Majoritatea 
parcelelor erau îmbibate cu apă. Și, 
totuși, pe cîmp se muncea cu toate 
forțele. Unde 1 Majoritatea coopera
torilor erau . mobilizați la întreți
nerea culturilor, iar cu forțele me

dozare cu amoniac și separatorul 
centrifugal, precum și axuri de an
trenare a melcilor pentru întreprin
deri similare din Suceava, Blaj. Co- 
mănești. Succese deosebite înscriu 
în diminuarea importurilor, prin 
munca pe care o desfășoară, maiștrii 
Nicolae Dumitrică și Gheorghe Cer- 
nătescu, strungarul Ion Gogoi și fre
zorul Stan Gheorghe.

Realizări apreciabile consemnăm și 
în alte locuri de muncă. în alte uni-

In întreprinderi 
din județul Argeș

tați argeșene. Colectivul Combinatu
lui de articole din cauciuc din Pi
tești fabrică în prezent, cu forțele 
sale. 34 repere de înlocuitori de 
materii prime pînă nu de mult im
portate. Totodată, confecționează 
pentru întreprinderea de autoturisme 
din Pitești 23 de repere pe care a- 
ceasta le achiziționează din străină
tate. La rîndul ei. întreprinderea de 
autoturisme și-a asumat răspunderea 
de a asimila 27 de produse necesare 
combinatului amintit. fabricii de 
stofe „Argeșana" și combinatului de 
prelucrare a lemnului. în cadrul 
acțiunii de integrare a învățămîntu- 
lui cu producția, o contribuție sub
stanțială aduc, în această direcție, 
cadrele didactice și studenții de la 
Institutul de învățămînt superior din 
Pitești. Trebuie remarcată realizarea 
unui grup de studenți. condus de 
asistentul Nicolae Arsenescu, care a 
elaborat în laboratoarele proprii, 
pentru întreprinderea „Miraj" din 
București, un produs pînă acum im
portat. Un alt grup de studenți, con
dus de asistentul Ilie Bădilescu. a 
produs pentru industria pielăriei mai

• Galeria „ARTA" a Muzeului 
județean de istorie din Vas
lui găzduiește expoziția de 
pictură aparținînd Iuliei Hâ- 
lăucescu din Piatra Neamț. 
Sînt expuse 36 de lucrări re
alizate de pictoriță în tabăra ju
dețeană de artă plastică „Vas
lui — 1975". • ARTA CON
STRUCTORILOR. Brigada artis
tică a Trustului județean de 
construcții — Cluj și cea a to
varășilor lor din județul Mureș 
au ocupat Jocul I la concursul zo
nal al brigăzilor artistice de agi
tație. la care au participat repre
zentativele trusturilor de con
strucții din județele Alba. Bis- 
trita-Năsăud, Cluj, Maramureș, 
Mures și Sibiu. • LA MUZEUL 
JUDEȚEAN DIN SLOBOZIA a 
avut loc vernisajul expoziției 
„Arta populară din Galați". în 
același timp, la Galați s-a orga
nizat o expoziție asemănătoare cu 
arta populară din județul Ialomi
ța. • COMUNA RACOVIȚA (Vll- 
cea) a găzduit cea de-a doua 
ediție a Festivalului folcloric lo- 
viștean, al cărui program a cu
prins, printre altele, un colocviu 
pe tema „Mărturii istorice in 
folclorul loviștean", o șezătoare 

canice se ara, se pregătea terenul 
și se insămința porumbul în cultură 
succesivă. Pe o parcelă de peste 
20 ha erau concentrate 4 prese de 
balotat paie, 4 tractoare cu pluguri, 
două cu discuri, două semănători și 
un atelier mobil amenajat pe o re
morcă. Pămîntul reavăn se pregătea 
ușor și era imediat însămințat. 
„Pe terenurile acestea — ne expli
că tov. B. Iordan. șeful secției 
de mecanizare — patul germina
tiv pentru cultura a doua se 
pregătește bine, semințele găsesc 
suficientă umiditate în sol și în 
felul acesta sîntem siguri că plan
tele vor răsări uniform. Celelal
te parcele au terenuri mai grele 
Si azi nu putem continua recoltatul. 
De aceea, am concentrat aici toate 
forțele. Pină seara, întreaga parcelă 
va fi semănată cu porumb pentru 
boabe". Am discutat cu ciți va dintre 
mecanizatori : Vasile Șerban, Florea 
și Marin Răducu, Floricel Pușcaciu 
ș.a. Toți și-au exprimat hotărîrea ca 
în această campanie să muncească 
exemplar.

Aceeași preocupare pentru a se 
însămînța cît mai repede cultura a 
doua am putut înregistra și la coope
rativele agricole din Smîrdioasa, Pie- 
troșani, Izvoarele. Sint numai cîteva 
exemple de organizare a muncii „din 
mers", potrivit condițiilor concrete 
de lucru. Din păcate, mai există 
unități unde specialiștii nu acțio
nează cu suficient simț de răspun
dere, unde recoltarea și însămînțarea 
culturilor duble nu se desfășoară în 
flux continuu. De altfel, din cele 
24 000 ha cu orz și griu recoltate in 
cooperativele agricole din județul 
Teleorman s-au balotat și eliberat 
de paie 11 500 ha și s-au semănat cu 
culturi duble numai 8 000 ha. Este 
prea puțin, dacă ne referim fie și nu
mai la suprafața care trebuie să fie 
insămințată cu porumb boabe. Iată de 
ce organele agricole, specialiștii, or
ganizațiile de partid au datoria de a 
interveni de urgență pentru intensi
ficarea tuturor lucrărilor, de a recu
pera orice rămînere în urmă la re
coltat, arat și semănat.

Ion TEODOR 
Ion TOADER

J
multi reactivi care, de asemenea, se 
aduceau din import.

— Intr-adevăr — ne spunea tova
rășul Gheorghe Hera, vicepreședin
tele consiliului județean de control 
muncitoresc al activității economice 
și sociale — în multe întreprinderi 
se acționează cu spirit de răspundere 
pentru înfăptuirea indicațiilor con
ducerii partidului în scopul dimi
nuării substanțiale a importurilor. 
Sînt antrenați în această acțiune pa
triotică mii de muncitori fruntași, 
cadre tehnice și specialiști. Pen
tru a menține vie flacăra inteligen
ței tehnice. consiliile oamenilor 
muncii, Îndrumate de organizațiile 
de partid, analizează și îmbogățesc 
continuu programul de autodotare 
din fiecare sector de activitate. Dar 
pentru ca acțiunea să rodească mai 
bine ar fi necesar ca centralele in
dustriale să elaboreze cataloage cu 
reperele ce se asimilează în între
prinderile subordonate, pentru ca 
unitățile interesate să ia cunoștință 
de ele și să le solicite ; de aseme
nea. sugerăm organelor centrale de 
resort să intervină în scopul profi
lării atelierelor mecanice ale unor 
întreprinderi din ramurile construc
țiilor de mașini și industria ușoară 
pentru producerea pieselor de schimb 
comune utilajelor din dotare.

Fără îndoială, realizările obținute 
de argeșeni nu epuizează posibilită
țile largi care există in întreprinde
rile județului in ce privește pune
rea în aplicare a rezervelor organi
zatorice, dar mai ales tehnice, de 
reducere a importurilor. Ele consti
tuie o bază de plecare solidă și, in 
același timp. o certitudine că, în 
continuare, aceste realizări vor fi 
mult amplificate,'în interesul econo
miei naționale.

Gheorghe CÎRSTEA 
corespondentul „Scînteii"

a cercului poeților populari și un 
bun spectacol cultural-artistic. 
• „TRADIȚII DE LUPTA ale 
moților pentru dreptate socială 
și libertate națională" constituie 
tema întîlnirii organizate de o 
caravană culturală din Deva cu 
locuitorii din Blăjeni-Vulcan, 

localitate de munte din Apu
seni. • ANSAMBLUL FOLCLO
RIC „MUREȘUL" a plecat in 
turneu In stațiunile de pe lito
ral, unde va prezenta 10 specta
cole cu programul „Treci, doru- 
le. Mureșul". • LA CASA DE 
CULTURA DIN ORȘOVA, sub 
gehericul „Programul ideologic 
al partidului — in acțiune", a 
avut loc o dezbatere pe tema : 
„Obiective prioritare în activita
tea politico-ideologică și cultu
ral educativă". La Șantierul na
val din Drobeta Turnu-Severln, 
pe secții și sectoare de activita
te, s-a prezentat expunerea : 
„Clasa muncitoare în viața so
cială a României de azi". 

Ministrul afacerilor externe al Ja- 
maicăi, Dudley Joseph Thompson, 
care întreprinde o vizită oficială în 
țara noastră, a fost, miercuri, oaspete 
al orașului Slatina.

în principalele secții de producție 
ale întreprinderii de aluminiu și în
treprinderii de prelucrare a alumi
niului din localitate pe care le-a vi
zitat, oaspetele a apreciat activitatea 
metalurgiștilor slătineni, s-a intere
sat de posibilitățile de cooperare

Cronica
Tovarășul Nicolae Giosan, pre

ședintele Marii Adunări Naționale a 
Republicii Socialiste România, a 
adresat o telegramă de felicitare 
tovarășului Truong Chinh, președin
tele Comitetului Permanent al Adu
nării Naționale a Republicii Socia
liste Vietnam, cu prilejul alegerii 
sale în această funcție.

★
Delegația economică gaboneză, con

dusă de Eloi Chambrier, secretar de 
stat la Ministerul Minelor. Energiei 
și Resurselor Hidraulice din Repu
blica Gaboneză, care se află într-o 
vizită în țara noastră, a avut, 
miercuri, o intîlnire la Ministerul 
Comerțului Exterior și Cooperării E- 
conomice Internaționale, cu Nicolae 
Ionescu. ministru secretar de stat.

In cadrul întrevederii au fost ana
lizate evoluția raporturilor economice 
dintre cele două țări, în spiritul ce-

Consfătuire privind 
de control

Din inițiativa Consiliului Central 
de Control Muncitoresc al Activității 
Economice și Sociale, în zilele de 6 
și 7 iulie a.c. în județul Mehedinți 
a avut loc o consfătuire de lucru pe 
tema : „Stilul și metodele de muncă 
folosite de consiliile de control 
muncitoresc pentru îndeplinirea sar
cinilor și atribuțiilor ce le revin din 
hotărîrile partidului". La lucrările 
consfătuirii au luat parte tovarășii 
Iosif Banc, membru supleant al Co
mitetului Politic Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R., președinte al Con
siliului Central de Control Munci
toresc al Activității Economice și So
ciale, Iulian Ploștinaru, prim-secre
tar al comitetului județean Me
hedinți al P.C.R. De asemenea,, au 
participat președinți și vicepreședinți 
ai consiliilor de control muncitoresc 
din județele Arad, Caraș-Severin, 
Dolj. Gorj, Hunedoara, Mehedinți,

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

Acțiuni sportive de masă Ia „Grivița roșie"
Asociația sportivă „Grivița roșie" 

— cunoscută în sportul de perfor
manță mai ales prin valoarea echi
pelor de fugbi — are (curii este nor
mal) și o bogată activitate de masă, 
în competițiile proprii, devenite 
tradiționale, sînt cuprinși circa 1 500 
de angajați din cele două presti
gioase unități economice bucureștene 
ce poartă denumirea de „Grivița 
roșie". în aceste zile se află în plină 
desfășurare, spre exemplu, întrece
rile la volei, handbal, fotbal (cile 
trei serii a opt echipe fiecare), la 
orientare sportivă, șah și tenis de

In cîteva rInduri
• Ieri la Ztirich au fost alcătuite 

grupele preliminarii ale noii ediții a 
turneului de fotbal pentru juniori 
U.E.F.A. Echipa României face par
te din grupa a 10-a, împreună cu re
prezentativa Iugoslaviei. Echipa în
vingătoare (meci tur-retur) va întilni 
formația care va cîștiga grupa a 6-a 
(dubla partidă între R.F. Germania și 
Liechtenstein).

• în runda a 17-a a turneului inter
zonal de șah de la Manila, marele 
maestru Florin Gheorghiu (România) 
a remizat cu Ribli (Ungaria). Alte 
rezultate : Panno—Pachman 1—0 ; 
Spasski—Mecking 1—0 ; Uhlmann- 
Biyasas 1—0 ; Polugaevski—Harandi 
1—0. în clasament conduce Mecking 
cu 11,5 puncte, urmat de Hort (Ce
hoslovacia) 11 puncte (2) și Polu
gaevski 11 puncte (1). Florin Gheor
ghiu are 8,5 puncte și o partidă în
treruptă.

• în ziua a doua a campionatelor 
balcanice de tenis, care se desfă

tv
PROGRAMUL I

16,00 Matineu de vacantă.
16,30 Curs de limba germană.
17,00 Telex.
17,05 Din țările socialiste.
17,15 Cîntece populare.
17,40 Enciclopedie pentru tineret.
10,05 Muzica — emisiune de actualitate 

muzicală.
18.25 Universitatea TV.
19,00 Intre Dunăre și Balcani. Docu

mentar.

• MEMBRII CENACLULUI 
„GHEORGHE NAUM" din Brăi
la au deschis, la Casa arhitectu
lui din municipiu, o expoziție de 
pictură și sculptură. • „EVOLU
ȚIA SCRISULUI ROMANESC ÎN 
MARAMUREȘ" este titlul sesiu
nii de comunicări organizate de

biblioteca județeană. S-a des
chis o expoziție de manuscrise, 
documente, periodice și cărți edi
tate de-a lungul veacurilor In 
Maramureș. • LA VÎRFURILE 
(Arad), pe locul numit Tăcășeie, 
peste 20 000 de localnici, din 
Hălmagiu, Virfurile, Pleșcuța. 
Gurahonț, Birsa, Buteni, Ineu și 
Arad, alături de oaspeți din 
„țara" ponoarelor bihorene, din 
zecî de localități hunedorene, au 
participat la o amplă serbare 
cimpenească. Momentul tradițio
nal „Ieșirea in țarină", spectaco
lele folclorice (400 de artiști ama
tori), tirgul de ceramică, încrus
taturi, țesături și cusături au dat 

dintre specialiștii români și cei ja- 
maicani, în domeniul prelucrării 
bauxitei.

După-amiază. ministrul afacerilor 
externe al Jamaicăi și persoanele o- 
ficiale jamaicane și române care il 
însoțesc au sosit la Brașov.

Gheorghe Dumitrache. primarul 
municipiului Brașov, a oferit un di
neu in onoarea oaspetelui.

(Agerpres)

zilei
lor convenite cu prilejul dialogului la 
nivel înalt româno-gabonez, precum 
și posibilitățile existente pentru dez
voltarea în continuare a acestora. S-a 
apreciat că sînt perspective favora
bile pentru extinderea și diversifi
carea cooperării economice în diferi
te domenii de interes comun.

La intîlnire a luat parte Samuel 
M’Baye, însărcinat cu afaceri ad-inte- 
rim al Republicii Gaboneze la Bucu
rești.

★
La Ministerul Afacerilor Externe 

a avut loc, miercuri, schimbul in
strumentelor de ratificare a Acordu
lui dintre Guvernul Republicii So
cialiste România și Guvernul Rega
tului Hașemit al Iordaniei privind 
cooperarea în domeniul turismului, 
semnat la Amman, la 9 noiembrie 
1975.

(Agerpres)

activitatea consiliilor 
muncitoresc

Olt, Sibiu, Vîlcea, activiști de partid 
și de stat, secretari ai comitetelor 
de partid, președinții consiliilor de 
control muncitoresc și consiliilor oa
menilor muncii din principalele uni
tăți economice din Mehedinți. în ca
drul consfătuirii s-a evidențiat expe
riența valoroasă dobîndită pe această 
linie în județul Mehedinți, au fost 
analizate cauzele unor neajunsuri 
care mai persistă. Totodată, partici- 
panții ta consfătuire au împărtășit 
pe larg metodele bune folosite, re
zultatele obținute, conturîndu-șe 
principalele direcții în care trebuie 
să se acționeze în viitor de către 
consiliile de control muncitoresc 
pentru traducerea în viață a hotări- 
rilor partidului, a indicațiilor secre
tarului general al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, la consfă
tuirea de lucru de la C.C. al P.C.R. 
din luna mai a.c. (V. Tătaru — co
respondentul „Scînteii").

masă. Campionatul asociației — re
unind; echipe pe ateliere,„sejșții, hale 
— este sprijinit de. Colectivele de 
muncă, de organizațiile sindicale și 
de U.T.C.. de fiecare dată analizîn- 
du-se comportarea în competiție a 
echipelor și sportivilor respectivi.

Secretarul asociației sportive „Gri-1 
vița roșie" ne spunea că, în prezent, 
din rîndul echipelor fruntașe ale 
campionatului fac parte cele de la 
tîmplărie vagoane, țevârie, cazan- 
gerle, strungărie vagoane, tapițerie, 
modelărie, energetic etc.

șoară Ia Belgrad, echipa României a 
întrecut cu scorul de 3—0 formația 
Turciei. (Sotiriu — Altinkaya 6—2, 
6—3, 6—2 ; Marcu — Anber 6—0, 
6—1, 6—2 ; Hărădău, Sotiriu — Al
tinkaya, Ezdemir 6—2, 6—2, 6—1). 
Alte rezultate masculin : Grecia — 
Iugoslavia 2—1 : feminin : Iugosla
via—Turcia 3—0 ; Bulgaria—Grecia 
3—0.

Întîlnirea dintre selecționatele 
masculine ale României și Bulgariei, 
întreruptă in prima zi la scorul de 
1—1, s-a încheiat cu victoria tenis- 
manilor români, care au cîștigat cu 
scorul de 2—1. în partida de dublu, 
perechea Hărădău. Marcu a învins 
cu 3—0 cuplul fraților Matei și Bo- 
jidar Pampulov.

• în prima zi a turneului interna
țional masculin de baschet de la 
Roseto degli Abruzzi (Italia), selec
ționata olimpică a U.R.S.S. a învins 
cu scorul de 100—94 (50—49) echipa 
„AII Stars" din S.U.A. într-un alt 
joc: Italia — Ungaria 85—49 (43—30).

19,20 1001 de seri.
19,30'Telejurnal.
20,00 Mal aveți o întrebare I
20,40 Ecran TV ’76.
21.10 Cadran economic mondial.
21,30 „Sînt suflet In sufletul neamului 

meu“. spectacol omagial George 
Coșbuc (II).

22.10 24 de ore.

PROGRAMUL II

20,00 Concert simfonic. Transmisiune 
directă din studioul de concerte 
al Radiotelevizlunll.

22,00 Baladă pentru acest pămînt : Ce
tățile dacice din Moldova (II). Do
cumentar.

vibrație emoțională și valoare 
educativă acestei „nedei de la Tă
cășeie". • LA BACAU, manifes
tările cultural-științifice „Istorie 
și contemporaneitate" au debutat 
cu simpozionul „Dacii și geții"; 
s-a deschis o expoziție documen
tară pe această temă. • AGENDA 
BISTRIȚEANA. La Herina, pe 
platoul dealului Hagăului, s-a 
desfășurat a 10-a ediție a „Festi
valului fanfarelor din județul 
Bistrița-Năsăud". La Rebra. 
Școala generală găzduiește ex
poziția de pictură „Cinstire eroi
lor patriei", înmănunchind cîte
va zeci de lucrări realizate de 
elevi. La Silivaș a avut loc a 
șaptea ediție a „Festivalului fol
cloric al satelor de pe Cîmpie". 
La Bistrița au fost finisate lu
crările de conservare a „Turnu
lui sașilor", monument arhitec
tonic datind din secolul XVI. La 
„Casa argintarului", renovată, a 
fost inaugurată o nouă secție a 
Muzeului de istorie din Bistrița. 
Colecțiile noii secții cuprind 
peste 20 000 de piese arheologice 
și istorice.

Corespondenții „Scînteii"

pronoexpr.es
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BERLIN

Cea de-a XXX-a sesiune a Consiliului
Vizita ministrului afacerilor externe 

al României în R. F. Germania
LIMA

Chemare la apărarea revoluției peruane
de Ajutor Economic Reciproc

Intîlnirea primului ministru al guvernului român 
cu președintele Consiliului de Miniștri al R.P. Bulgaria

BERLIN 7 — Corespondentul nos
tru transmite : tn capitala Republicii 
Democrate Germane au început, 
miercuri, lucrările celei de-a XXX-a 
sesiuni a Consiliului de Ajutor Eco
nomic Reciproc, la care participă de
legații din țările membre — R.P. 
Bulgaria. R.S. Cehoslovacă, Republi
ca Cuba, R.D. Germană, R.P. Mon
golă, R.P. Polonă, Republica Socia
listă România, R.P. Ungară, U.R.S.S., 
precum și o delegație din R.S.F, 
Iugoslavia.

în calitate de observatori, la lu
crările sesiunii participă și delegații 
din Republica Socialistă Vietnam, 
Republica Democrată Populară Laos, 
Republica Populară Angola, Repu
blica Populară Democrată Coreeană.

Delegația română este condusă de 
tovarășul Manea Mănescu, primul

ministru al Guvernului Republicii 
Socialiste România.

La deschiderea sesiunii, delegațiile 
au fost salutate de Horst Sinder- 
mann, președintele Consiliului de 
Miniștri al R.D. Germane, președin- 

■ tele celei de-a XXX-a sesiuni 
C.A.E.R.

Lucrările sesiunii continuă.
★

Tovarășul Manea Mănescu, primul 
ministru al Guvernului Republicii So
cialiste România, s-a întîlnit cu Stan
ko Todorov, președintele Consiliului 
de Miniștri al R-P. Bulgaria. Cu a- 
cest prilej s-a făcut un schimb de 
păreri cu privire la dezvoltarea re
lațiilor de colaborare și cooperare e- 
conomică intre cele două țări. în- 
tîlnirea s-a desfășurat într-o atmo
sferă de prietenie și deplină înțele
gere.

BONN 7 — Corespondentul Ager
pres transmite : Miercuri la prinz, 
ministrul afacerilor externe al Re
publicii Socialiste România, George 
Macovescu, a sosit la Bonn, într-o 
vizită oficială în Republica Federală 
Germania, la invitația ministrului 
federal de externe al acestei țări, 
Hans-Dietrich Genscher.

Pe aeroport, ministrul român a 
fost întîmpinat de Hans-Dietrich 
Genscher.

în aceeași zi, președintele R.F. 
Germania, Walter Scheel, l-a primit 
pe ministrul român, care i-a trans
mis, din partea președintelui Repu
blicii Socialiste România, tovarășul

Nicolae Ceaușescu, un mesaj de sa
lut, însoțit de cele mai calde urări.

Mulțumind, președintele R.F.G. a 
transmis, la rîndul său, șefului statu
lui român expresia sentimentelor 
sale de stimă și prietenie, împreună 
cu cele mai bune urări de sănătate 
și fericire.

La convorbire, purtată într-o at
mosferă cordială, a participat amba
sadorul României la Bonn, Ion Mo- 
rega.

Miniștrii afacerilor externe ai 
României și R.F. Germania au avut, 
în aceeași zi, o întrevedere în cadrul 
căreia au fost abordate aspecte ale 
relațiilor bilaterale, precum și pro
bleme ale vieții internaționale.

LIMA 7 — Corespondentul nostru 
transmite : Mai multe organizații na
ționale peruane au făcut un apel 
către activul lor de bază și opinia 
publică, în care cheamă la apărarea 
revoluției împotriva acțiunilor și ma
nevrelor întreprinse de dușmani. De
clarația — semnată de Comitetul or
ganizatoric al Frontului pentru apă
rarea revoluției peruane, Confedera
ția Națională Agrară, Centrala oa
menilor muncii a revoluției peruane, 
Comitetul coordonator al comunită
ților industriale. Tineretul revoluțio

nar din Peru, precum și de alte aso
ciații grupind specialiști și oameni ai 
muncii din sectoarele artei și educai 
ției — atrage atenția asupra faptului 
că situația din țară a fost determi
nată de „manevrele imperialismului 
și ale dreptei reacționare". Declara
ția cheamă la calm și la maturitatea 
necesară „pentru înfăptuirea progre
sului revoluționar peruan", arătind 
că „guvernul va menține, cu spriji
nul maselor largi populare, hotărâ
rea de a aprofunda revoluția și de 
a construi socialismul peruan".

Ședința Comisiei permanente C.A.E.R. 
pentru standardizare

VARȘOVIA 7 (Agerpres). — La 
Varșovia a avut loc cea de-a 39-a șe
dință a Comisiei permanente C.A.E.R. 
pentru standardizare.'

La ședință au participat delegațiile 
țărilor membre ale C.A.E.R. și R.S.F.I. 
Comisia a adoptat hotărîri privind 
elaborarea măsurilor de asigurare 
tehnico-normativă a realizării sar
cinilor din programele speciale pe o 
perioadă îndelungată și a aprobat 
Planul de elaborare a standardelor 
C.A.E.R. pe anul 1977, precum și pla
nurile de lucru ale Comisiei și Insti
tutului C.A.E.R. de standardizare pe 
anul 1977. La ședința comisiei s-au 
examinat problemele cu privire la 
activitatea acesteia în domeniile cali
tății producției metrologiei și tehni

cii securității și alte probleme refe
ritoare la unele teme concrete.

S-a examinat, de asemenea, infor
marea cu privire la stadiul acordării 
ajutorului tehnic R.P. Mongole și 
Republicii Cuba în dezvoltarea stan
dardizării naționale și a serviciilor 
de metrologie.

La cea de-a 39-a ședință a comi
siei au participat reprezentanții unor 
organizații internaționale ale țărilor 
membre ale C.A.E.R., precum și ai 
Comisiei Economice O.N.U. pentru 
Europa și ai Organizației Internațio
nale de Standardizare.

Ședința comisiei s-a desfășurat în
tr-o atmosferă prietenească de cola
borare și înțelegere reciprocă.

Se impune unirea tuturor eforturilor 
în vederea instaurării unei noi ordini

economice și politice internaționale
Lucrările sesiunii ECOSOC

ABIDJAN 7. — Trimisul special 
Agerpres transmite : în capitala Re
publicii Coasta de Fildeș continuă 
lucrările celei de-a 61-a sesiuni a 
Consiliului Economic și Social al 
O.N.U. în cuvîntul lor. șefii delega
țiilor din mai multe țări, precum și 
conducători ai unor instituții și or
ganisme specializate, prezenți la se
siune, au relevat necesitatea pune
rii în aplicare a tuturor mijloacelor 
în vederea instaurării unei noi ordini 
economice și politice internaționale, 
au evidențiat importanța trecerii la 
înfăptuirea programelor de dezvol
tare adoptate, a rezoluțiilor privind 
colaborarea intre națiuni, pe baza 
deplinei egalități, au susținut nece
sitatea îmbunătățirii activității orga
nismelor și instituțiilor specializate 
ale O.N.U.

în intervenția sa, directorul gene
ral al Organizației Națiunilor Unite 
pentru alimentație și agricultură 
(F.A.O.), Edouard Saouma, a evocat 
dificultățile existente în domeniul a- 
limentației, calificînd situația ca 
„foarte delicată și complexă" și a 
chemat țările participante să con
tinue acțiunile în direcția rezolvării 
problemei alimentare, de importanță 
oapitală pentru comunitatea inter
națională.

Reprezentantul Kenyei a declarat 
că. în fața actualelor tensiuni econo
mice „de o amploare fără precedent", 
nu se poate acționa la scară interna
țională decît în direcția cooperării și 
colaborării strînse între națiuni în 
vederea soluționării problemelor ma
jore. El a înfățișat amploarea efecte
lor pe care actuala criză le-a avut 
asupra țărilor africane.

Delegatul iugoslav » arătat că 
creșterea economică este o necesita

te politică și socială în țările in curs 
de dezvoltare și că, în consecință, ea 
va trebui să fie înscrisă printre o- 
biectivele reținute în ansamblu pe 
plan internațional.

Reprezentantul Guineei Ecuatoriale 
a declarat că lucrările ECOSOC au 
loc într-o „epocă de criză economică 
și socială alarmantă", ceea ce im
pune eforturi în vederea găsirii unor 
soluții problemelor țărilor în curs 
de dezvoltare.

Reprezentantul Zambiei a remarcat 
că nu toate hotărîrile luate în ca
drul prezentului deceniu al dezvol
tării au fost aplicate sau respectate 
de țările dezvoltate.

Reprezentantul Belgiei a apreciat 
că „un dezechilibru crescînd ame
nință lumea pe plan economic și so
cial" și a insistat asupra necesității 
unirii tuturor eforturilor pentru a se 
ajunge, în interesul păcii generale, la 
o ințelegere între statele industriali
zate și cele în curs de dezvoltare.

Șeful delegației din Iran a cerut 
ECOSOC să ia în discuție proble
mele concrete referitoare la transfe
rul de, tehnologie și la resursele 
naturale care preocupă țările indus
trializate și cele în curs de dezvol
tare.

Amintind că o mare parte din 
populația globului este afectată în 
prezent de malnutriție, șomaj și a- 
nalfabetism, șeful delegației cuba
neze a cerut ca ECOSOC să adopte 
măsuri concrete în vederea înlătură
rii acestor flageluri.

în cuvintul său, reprezentantul 
Egiptului a evocat condițiile defa
vorabile în care țările sărace sînt 
obligate să lupte pentru a face față 
exigențelor dezvoltării.

PARIS

Mm evoluții pe eșichierul politic
în ultimele săptă- 

mînî comentatorii 
francezi au constatat 
cu surprindere un fe
nomen în aparență pa
radoxal: deși urmă
toarele consultări elec
torale vor avea loc 
abia în primăvara a- 
nului 1977 (alegeri 
municipale) și în pri
măvara lui 1978 (ale
geri legislative), via
ța politică din Franța 
tinde să îmbrace tră
săturile unui verita
bil început de campa
nie electorală. Grupări 
și personalități politi
ce, reprezentanți ai 
guvernului fac decla
rații și elaborează pla
nuri în perspectiva a- 
cestor consultări, se în
cing polemici, re
grupări și alianțe noi 
se conturează, sondaje 
și anchete de opinie 
alimentează optimis
mul unora sau pesi
mismul altora.

Cum se explică a- 
eeastă situație puțin 
obișnuită? După apre- - 
cierea generală a co
mentatorilor politici și 
a presei franceze, ac
tuala efervescență po
litică a fost declan
șată de rezultate
le alegerilor canto- 
nale din luna martie 
a.c., în care partidele 
de stînga au obținut 
majoritatea sufragii
lor. Demonstrînd forța 
dinamică, capacitatea 
celor trei partide unite 
In jurul programului 
comun — Partidul Co

munist, Partidul So
cialist și Mișcarea Ra
dicalilor de Stînga — 
de a atrage un număr 
tot mai mare de ale
gători, bilanțul scruti
nului amintit a pus in 
atenția oamenilor po
litici. a întregii opinii 
publice, așa-numita 
„problemă a alternan
ței": posibilitatea stîn- 
gii de a deveni ma
joritară în Adunarea 
Națională și, în con
secință, de a asuma 
răspunderi guverna
mentale. Presa fran
ceză adaugă la aceas
ta ecoul viu al rezul
tatelor recentelor ale
geri din Italia, unde, 
după cum se știe, for
țele stîngii, în primul 
rind P.C.I., au obținut 
un remarcabil succes.

Un alt argument în 
explicarea acestui de
maraj electoral pre
matur trebuie căutat 
în evoluția situației e- 
conomice. în ciuda u- 
nor eforturi de conso
lidare și încurajare a 
producției industriale, 
de frinare și suprave
ghere a prețurilor, 
principalele manifes
tări ale crizei econo
mice occidentale, șo
majul și inflația, con
tinuă să se mențină la 
cote ridicate. Numă
rul de șomeri se men
ține la aproape 1 mi
lion de persoane, in 
vreme ce creșterea 
prețurilor înregistrea
ză procente ce depă
șesc ritmul de 10 la

sută anual. Acest con
text economic sporeș
te îngrijorarea unor 
largi categorii sociale, 
inclusiv pături mijlo
cii, ale căror venituri 
și condiții de viață 
sint direct afectate de 
criză. Iată de ce tot 
mai mulți oameni îm
brățișează cu încrede
re ideea unor .pro
funde transformări e- 
conomice și sociale, 
idee propusă francezi
lor de programul co
mun al stîngii.

în mod firesc, dina
mismul și perspecti
vele stîngii au pro
vocat noi evoluții 
pe eșichierul politic 
francez. Concluziile 
scrutinului cantonai au 
impus reevaluări și re
vizuiri tactice în rîn
dul partidelor majori
tare, care au acceptat, 
la propunerea pre
ședintelui republicii, 
un „coordonator" în 
persoana primului mi
nistru. Ideea regrupă
rii majorității se lo
vește însă de reticen
țele unor curente po
litice, care vor să-și 
păstreze originalitatea. 
Este, mai ales, cazul 
aripii gaulliste a U- 
niunii democraților 
pentru republică, ai 
cărei reprezentanți 
și-au exprimat în ul
tima vreme dezacor
dul față de unele op
țiuni ale guvernului.

„Timpul lucrează în 
favoarea stîngii" — 
consideră o serie de

In sprijinul luptei împotriva colonialismului, rasismului 
și politicii de apartheid

Cuvîntarea reprezentantului României 
Ia simpozionul internațional de la Geneva

GENEVA 7 (Agerpres). — La Pala
tul Națiunilor din Geneva a avut loc 
Simpozionul asupra situației deținuți- 
lor politici din Africa Australă, des
fășurat sub egida subcomitetului pen
tru problemele rasismului și decolo
nizării, al Comitetului special al or
ganizațiilor internaționale neguver
namentale. Pe lingă numeroși dele
gați al organizațiilor neguvernamen
tale și ai unor organizații specializate 
ale O.N.U., la lucrări au participat 
reprezentanți ai mișcărilor de elibe
rare și foști deținuți politici din A- 
frica de Sud, Namibia și Zimbabwe.

în luările de cuvînt, delegații au 
evidențiat situația deosebit de gravă 
a deținuților politici din Africa 
Australă Și au condamnat cu asprime 
intensificarea măsurilor de represiu
ne și teroare aplicate de regimurile 
minoritare din această zonă împotriva 
populației africane, referindu-se cu 
deosebire la cele petrecute recent în 
Africa de Sud.

Luînd cUvîntul în cadrul reuniunii, 
reprezentantul român, Constantin 
Ivașcu, a exprimat deplina adeziune 
a opiniei publice din țara noastră la 
lupta dusă de mișcările de eliberare 
din Africa de Sud, Namibia și Zim
babwe, pentru înlăturarea rasismu

lui și a politicii de apartheid și 
dobîndirea drepturilor legitime re
clamate de popoarele africane. El 
s-a referit pe larg la sprijinul de
plin pe care România îl acordă 
mișcărilor de eliberare națională, 
popoarelor care luptă pentru liber
tate și independență, pentru a-și 
cîștiga dreptul de a decide asupra 
propriului lor destin, conform cu as
pirațiile și voința lor, pentru înlătu
rarea oricărei forme de dominație și 
asuprire. în scopul sprijinirii luptei 
eroice a popoarelor din Africa de 
Sud, Namibia și Zimbabwe pentru 
înlăturarea ultimelor vestigii ale co
lonialismului și lichidarea rasismului 
și politicii de apartheid, este impe
rios necesar — a subliniat reprezen
tantul român — ca opinia publică 
mondială să acționeze hotărit pentru 
a determina regimurile minoritare 
din Africa Australă să pună capăt 
imediat asasinatelor și măsurilor re
presive îndreptate împotriva popu
lației africane.

Simpozionul s-a încheiat prin adop
tarea unui plan de acțiune, cuprinzînd 
măsurile ce pot fi întreprinse de or
ganizațiile internaționale neguverna
mentale în vederea sprijinirii mișcă
rilor de eliberare din Africa Australă.

Președintele Sudanului despre obiective 
ale mișcării țărilor nealiniate

KHARTUM 7 (Agerpres). — Intr-un 
interviu acordat corespondentului 
agenției Taniug. președintele Sudanu
lui, Gaafar El-Numeiry, s-a referit la 
mișcarea țărilor nealiniate, pe care a 
caracterizat-o drept. „o mișcare res
ponsabilă în apărarea drepturilor ță
rilor mici și mijlocii, în special a 
dreptului lor la existență, libertate, 
echitate și pace".

în legătură cu marile probleme ale 
lumii contemporane, președintele Su

danului a relevat îndeosebi necesita
tea soluționării problemelor alimen
tației, apreciind că spectrul foamei 
amenință practic, la ora actuală, un 
miliard de oameni. în context, el a 
subliniat utilitatea dezvoltării conlu
crării dintre țările nealiniate în sfera 
sporirii producției de alimente, care 
poate deveni baza unei cooperări mai 
largi în soluționarea problemelor ali
mentației.

Evoluția navei cosmice „Soiuz-21“
MOSCOVA 7 (Agerpres). — 

Miercuri, după o odihnă de nouă ore, 
echipajul navei cosmice sovietice 
„Soiuz-21“ — Boris Volînov și Vitali 
Jolobov — și-a început activitatea în 
cea de-a doua zi pe orbita circumte- 
restră. La ora 11.00 (ora Bucureștiu- 
lui) „Soiuz-21“ efectuase 14 rotații în 
jurul Pămintului.

Referindu-se la actuala misiune 
spațială sovietică, pilotul cosmonaut 
Viktor Gorbatko a precizat că „So- 
iuz-21" a avut cea mai mare exac
titate a înscrierii pe orbită față de 
toate celelalte nave cosmice sovietice 
pilotate lansate pînă acum. De în
scrierea pe orbită a navei depinde 
succesul oricărei misiuni cosmice. 
Iată de ce balisticienii acordă o foar
te mare importanță acestui moment, 
avind în vedere că viteza navei este 
de opt kilometri pe secundă. Startul 
lui „Soiuz-21“, programat la ora 14,

opt minute, 44 de secunde și nouă 
zecimi (ora Bucureștiului) a avut o 
abatere de 74 miimi de secundă — 
a relevat Viktor Gorbatko. Rezulta
tul a fost că nava s-a inscris pe o 
orbită avind perigeul la numai 400 
de metri față de cel planificat.

Miercuri, la prima legătură radio, 
comandantul navei, Boris Volînov, a 
informat centrul de control că echi
pajul își desfășoară activitatea con
form programului stabilit. Sistemele 
de bord ale navei funcționează nor
mal, iar cei doi cosmonauți se simt 
bine.

La ora 15,40 (ora Bucureștiului) 
nava cosmică „Soiuz-21“ s-a cuplat 
cu Stația orbitală sovietică „Saliut-5“. 
Cei doi membri ai echipajului au tre
cut în compartimentele laboratorului 
spațial și au început programul sta
bilit inițial.

Dl PRETUTINDENI
• CRIZA DE HÎRTIE. 

Potrivit unui studiu publicat de 
revista „Ceres", penuria de 
hîrtie, care s-a extins în ulti
mii ani la scară mondială, a- 
fectează serios țările „lumii a 
treia". Se arată, între altele, că 
unele ziane și-au încetat apa
riția, iar altele și-au redus con
siderabil tirajul sau formatul ; 
de asemenea* a scăzut numărul 
tipăriturilor, ceea ce este de 
natură să afecteze programele 
de alfabetizare și culturalizare. 
Lumea a treia nu dispune decît 
de 6—7 la sută din capacitățile 
industriale mondiale de produ
cere a hîrtiei, deși peste 55 la 
sută din fondul forestier al glo
bului se află în aria sa de cu
prindere. Potrivit revistei, în 
cazul cînd se vor lua măsuri 
pentru a se pune capăt acestei 
situații, în 1979 decalajul între 
posibilitățile de aprovizionare 
și nevoite de hîrtie ate țărilor 
„lumii a treia" va crește la circa 
5 milioane de tone. încă un 
exemplu al consecințelor ne
faste ate subdezvoltării și, tot
odată, un argument în plus 
pentru statornicirea unei noi 
ordini economice, care să faci
liteze soluționarea marilor pro
bleme decurgînd din această 
situație.

Seminar 
româno-american 

de istorie
WASHINGTON 7 — Coresponden

tul nostru transmite : La Universita
tea Boulder (Colorado) a avut loc ceJ 
de-al doilea seminar comun româno- 
american de istorie, dedicat bicente
narului Independenței Statelor Unite 
și centenarului Independenței Româ
niei.

La seminar a participat o delegație 
de istorici români, condusă de acad, 
prof. Constantin Giurescu.

în cadrul lucrărilor au fost abor
date, și dezbătute aspecte ale luptei 
pentru indepenâențâ â popoarelor 
român și american, ale dezvoltării re
lațiilor’ pe multiple planuri dintre cele 
două țări.

Declarația unor grupări 
politice spaniole

MADRID 7 (Agerpres). — Cinci 
grupări . politice spaniole, afiliate la 
Internaționala democrat-creștină — 
Partidul Naționalist .Basc, Uniunea 
Democratică a Cataloniei, Uniunea 
Democratică a Valenciei, Stînga De
mocratică și Federația Populară De-' 
mocratică — au dat publicității un 
comunicat în care, arătind că nu vor 
participa la guvernul prezidat de 
Adolfo Suarez, apreciază că mi
siunea noului cabinet „va trebui să 
se limiteze la condiția de element 
de negociere cu diferite sectoare ale 
opoziției democratice, pînă cînd vo
ința populară se va exprima liber". 
Cele cinci formațiuni reclamă pro
clamarea amnistiei generale și reîn
toarcerea în țară a tuturor exilaților, 
eliminarea obstacolelor aflate in 
calea activității normale a partide
lor. recunoașterea drepturilor re
gionale.

observatori — care 
subliniază că, spre 
deosebire de grupările 
majorității, partidele 
stîngii sint unite mai 
mult ca oricind în ju
rul programului co
mun. în acest sens, 
ele elaborează acum o 
tactică unitară menită 
să asigure victoria 
stîngii într-o serie de 
noi orașe și comune 
ale țării. Fiind apre
ciat ca un test impor
tant, Ca o bornă deci
sivă pe drumul spre 
alegerile legislative,

agențiile
Convorbiri sovieto-etio- 

piene* *"a Mosdova au început 
convorbirile sovieto-etiopiene, prile
juite de vizita oficială a delegației 
guvernamentale conduse de Moges 
Wolde Michael, președintele Comite
tului economic al Consiliului militar 
administrativ provizoriu al Etiopiei. 
Din partea sovietică au participat 
A. Gromîko, ministrul afacerilor ex
terne al U.R.S.S., alte oficialități.

Ministrul de externe al 
Greciei, Dimitrios Bitsios, și-a în
cheiat, miercuri, vizita oficială la 
Viena, în cursul căreia a avut con
vorbiri cu omologul său austriac, 
Erich Bielka, in probleme privind 
legăturile comerciale dintre Grecia 
și Austria, securitatea europeană și 
situația din Cipru.

La Geneva a avut loc- 
miercuri, o nouă întîlnire între de
legațiile U.R.S.S. și S.U.A., în cadrul 
convorbirilor sovieto-americane pri
vind limitarea înarmărilor strategice 
ofensive, anunță agenția T.A.S.S.

MeSUJ. Prințul ministru al Ja- 
maicăi, Michael Manley, s-a declarat 
satisfăcut față de spiritul de coope
rare care animă țările membre ale 
Pieței comune caraibiene (Caricom). 
într-un mesaj adresat organizației 
cu prilejul aniversării a trei ani de 
la înființare, premierul jamaican a 
relevat -legăturile istorice dintre ță
rile membre ale Caricom și dorința 
de întărire a cooperării economice în 
această regiune.

scrutinul municipal 
este pregătit prin e- 
forturi îndreptățite atît 
spre întărirea fiecărui 
partid in parte, cit și 
spre consolidarea U- 
niunii stîngii in an
samblu.

Un sondaj de opinie 
publicat de ziarul 
„L’Aurore" consem
nează faptul că 52 la 
sută din voturi ar re
veni Uniunii stîngii, 
dacă alegerile legisla
tive ar avea loc în 
prezent. „Care va fi

însă rezultatul sonda
jului real: scrutinul 
legislativelor din
1978?" — se întreabă 
un comentator, arătind 
că „răspunsul, hotărî- 
tor pentru destinele 
societății franceze, va 
depinde în bună mă
sură de evoluția aces
tei campanii electorale 
precoce în care stînga 
are atu-uri reduta
bile".

Paul
DIACONESCU

TOKIO

Drama șomerilor din Airin
„Airin" înseamnă în 

japoneză „dragoste 
pentru vecini". Este 
porecla pe care local
nicii au dat-o slums- 
ului Nishinari, cea mai 
mare aglomerație de 
cocioabe din Japonia 
încă de acum 50 de 
ani. Avind o suprafață 
de 0,62 km pătrați, 
slumsul se întinde în 
sud-vestul orașului O- 
saka de o parte și de 
alta a liniei ferate 
Hankai.

Aici își au adăpost 
peste 42 000 de munci
tori zilieri, un mare 
număr de șomeri, de 
alți oameni nevoiași. 
Și dacă la începuturile 
formării acestui car
tier, primii lui locui
tori au avut poate mo
tive să-l numească 
„Airin", de multă vre
me acest cuvînt con
trastează puternic cu

realitatea. Partea de 
est a cartierului are o 
tristă faimă pentru ac
tele de violență ce se 
întîmplă frecvent aici, 
ca și pentru traficul de 
droguri cu care se în
deletnicesc unii locui
tori. Acum, populația 
așezării resimte din 
greu efectele recesiu
nii economice — fapt 
constatat și de ziarul 
„MAINICHI DAILY 
NEWS". Potrivit date
lor prefecturii Osaka, 
numărul muncitorilor 
necalificați din acest 
cartier, care au de lu
cru. a scăzut de la 
peste un milion, în 
1974, la mai puțin de 
700 de mii in anul 1975. 
Din cînd în cînd, ei 
își găsesc plasament în 
construcții, dar numai 
pe timp de cîteva zile 
dintr-o lună. Cîștigul 
este cu mult inferior

necesităților, mai ales 
în condițiile creșterii 
galopante a preturilor. 
„Și astfel — scrie 
„Mainichi Daily News" 
— în cartierul Airin 
viața se scurge de pe 
o zi pe alta, fără nici 
o perspectivă".

Locuitorii din Airin 
nu sînt singurii care 
suferă de pe urma re
cesiunii economice. Po
trivit statisticilor ofi
ciale, în anul finan
ciar care s-a încheiat 
la 31 martie 1976, numărul șomerilor a 
sporit cu 240 000, atin- 
gind nivelul de 
1 030 000. Este o cifră 
neobișnuit de mare 
pentru această țară și 
reprezintă doi Ia suta 
din totalul forței de 
muncă, față de 1,5 la 
sută în 1974.

Paul DIACONU

de presă transmit
Pregătiri. La Hanoi a avut loc

reuniunea Comitetului pregătitor al 
Congresului Frontului Național Unit 
al Vietnamului, in cadrul căruia a 
fost adoptat programul pregătirilor 
in vederea organizării congresului.

S-au încheiat la Kabul 
convorbirile oficiale dintre președin
tele Mohammad Daoud și primul 
ministru al Indiei, Indira Gandhi, 
care a efectuat o vizită în Afganis
tan. Au fost discutate probleme le
gate de posibilitățile extinderii, pe 
multiple planuri, a relațiilor indo-af- 
gane, precum și alte probleme in
ternaționale de interes comun.

In mai multe . localități din 
Vmbria (Italia) a fost organi
zat, între 30 iunie și 6 iulie, un 
ciclu de manifestări culturale 
românești, în cadrul cărora an
samblul folcloric „Plaiurile Mol
dovei" ai Casei de cultură a sin
dicatelor din Iași, a prezentat o 
suită de spectacole de cintece și 
dansuri românești. Spectacolele 
s-au bucurat de o primire căl
duroasă.

Guvernul de la Salisbury 
a propus în „parlament" un buget 
care prevede o creștere cu 40 la sută 
a cheltuielilor militare. Această o- 
rientare exprimă preocupările auto
rităților regimului lui Ian Smith de 
a-și întări forța militară pentru a se 
opune aspirațiilor populației africa
ne majoritare a țării de a deveni 
stăpînă pe propriile sate destine.

Au fost puși sub acu
zare un număr de 15 membri ai 
grupării „Ordine Nero", interzisă de 
autoritățile italiene pentru caracterul 
său fascist. Acuzația se referă la 
participarea acestora la atacuri tero
riste organizate în primăvara anului 
1974.

întîlnire la Casa Albă.
Regina Elisabeta a II-a a Marii Bri
tanii a fost primită, miercuri, la Casa 
Albă, de președintele Gerald Ford, 
în cadrul ceremoniei de primire au 
fost subliniate bunele relații existen
te intre Marea Britanie și Statele 
Unite.

Bugetul C.E.E. Reunit în șe’ 
dință plenară la Luxemburg, parla
mentul vest-european (organ consul
tativ al Pieței comune) a început 
examinarea proiectului de buget al 
C.E.E. pe exercițiul financiar 1977, 
care alocă fonduri de 9,26 miliarde 
unități de cont (aproximativ 11 mi
liarde dolari).

Candidatul democratla a,e* 
gerile prezidențiale din Statele Uni
te, Jimmy Carter, a primit, marți, 
sprijinul marii majorități a celor 36 
guvernatori democrați reuniți în lo
calitatea Hershey din statul ameri
can Pennsylvania. Se apreciază că 
Jimmy Carter este, în acest fel, vir
tual asigurat încă din primul tur de 
scrutin de obținerea, în cadrul con
venției democrate care urmează să 
se deschidă lunea viitoare la New 
York, a majorității de 1 505 delegați 
necesară pentru învestitură.

Lira sterlină — în reve
nire Tranzacțiile monetare efec
tuate ieri la bursele vest-europene 
au fost marcate de ușoara revenire 
a lirei sterline, care a atins cea mai 
bună cotă a sa de după data de 20 
mai în raport cu dolarul — 1,806 do
lari. Moneda britanică a realizat, de 
asemenea, sporuri față de francul 
elvețian și marca vest-germană.

„Lockheed". Autoritățile ju
diciare nipone au arestat pe direc
torul companiei „ALl-Nippon Air
ways" (A.N.A.), Koichoi Fujirawa, 
acuzat de a fi primit în mod ilegal, 
in aprilie 1974, suma de circa 400 000 
dolari de la reprezentantul firmei 
„Lockheed" in Japonia.

Proiecte economice
in țările in curs de dezvoltare

EGIPT. — La Cairo a fost sem
nat un acord franco-egiptean in 
baza căruia o firmă franceză va 
construi in Egipt trei fabrici de că
rămidă. Acest acord face parte din 
protocolul de cooperare bilaterală, 
semnat in decembrie anul trecut. 
Costul acestor obiective va fi de 
82,2 milioane franci. Producția totală 
a celor trei fabrici este prevăzută 
la 200 milioane cărămizi anual.

ALGERIA. — Compania tehnică 
pentru industria petrolieră din Roma 
(C.T.I.P.) va construi la Medea, in 
Algeria, un complex farmaceutic 
pentru producerea de antibiotice — 
se arată într-un comunicat de presă. 
Contractul privind realizarea acestui 
obiectiv a fost semnat în capitala 
italiană de reprezentanți ai Minis

terului algerian al Industriei și Ener
giei și ai conducerii firmei C.T.I.P,

BRAZILIA. — Guvernul brazilian 
a aprobat proiectul construirii, in 
localitatea Juiz de Fora, a unei topi
torii de zinc, care va produce apro
ximativ 35 000 tone anual. în plus, 
topitoria va realiza o producție a- 
nuală de 2 500 tone praf de zinc, 
3100 tone de acid sulfuric, 80 tone 
de cadmiu metalic.

TAILANDA. — Pe rîul Kluang, în 
Tailanda, urmează să fie construit 
un baraj care va proteja de inun
dații regiunile Chiang Mai și Lamp- 
hun. mereu afectate de revărsări 
de ape. Se menționează că realiza
rea barajului va necesita investiții 
de ordinul a 400 milioane de bahți.

Capriciile vremii
BRUXELLES. — Incendiile de pă

dure din Belgia, ca urmare a sece
tei excesive, au dus la mistuirea a 
peste 2 000 ha în zonele sudice. A 
fost interzis temporar accesul cetă
țenilor în zonele forestiere. Au fost 
adoptate, de asemenea, pe ansam
blul țării, noi măsuri de limitare a 
consumului de apă. Urmărite secetei 
în agricultură sînt calificate de auto
ritățile belgiene drept catastrofale.

LUXEMBURG. — O furtună înso
țită de averse a adus miercuri pe 
teritoriul Luxemburgului primele 
precipitații după o perioadă de se
cetă care a durat trei luni. în acest 
interval, Luxemburgul s-a numărat 
printre regiunile cu cete mai ridi
cate temperaturi în Europa occiden

tală ; autoritățile interziseseră stro
pirea grădinilor și spălarea automo
bilelor, în scopul economisirii apei.

CAPETOWN. — Temperaturi neo
bișnuit de scăzute au fost înregis
trate în ultimele zile in sudul conti
nentului african. La Pretoria termo
metrele au înregistrat, noaptea, mi
nus trei grade, iar în regiunile sub
tropicale ale țării — minus șase 
grade. Curenții de aer rece, care îna
intează dinspre Antarctida. sint înso
țiți de căderi abundente de zăpadă. 
Sute de hectare de plantații de ci
trice au înghețat, culturile de cereale 
au suferit mari pierderi, centralele 
electrice nu mai fac față consumului 
de energie electrică.
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• LIMBI ÎNRUDITE?
Limba bascilor considerată ar - 
halcă și izolată, este înrudi 
(după cum se știe, ea nu apa. ■ 
ține trunchiului indoeuropean), 
se pare, cu georgiana. La a- 
ceastă concluzie a ajuns spe
cialistul georgian Șota Hvede- 
lidze în urma comparării tex
tului nedescifrat al unei tăbli
țe. descoperită în apropiere de 
Bilbao, cu vechi texte geor
giene. Datorită înrudirii carac
terelor grafice ca și a lexicului, 
savantul georgian a putut des
cifra misterioasa tăbliță. Tex
tul, vechi de peste trei milenii, 
relatează odiseea unui în
treg popor înspre apus, spre 
o nouă patrie, ca urmare a unui 
cumplit cataclism natural în 
tara de baștină. Ipoteza înru
dirii celor două limbi, în ciuda 
spațiului geografic ce desparte, 
azi popoarele respective, se 
sprijină și pe momentele comune 
ale cataclismului și migrării 
spre apus ce apar atît în legen
de basce, cît și în cele geor
giene.

• MUZEU „CONDI
MENTAT". Unei tradiții cu
linare, vechi de cîteva secole, 
îi va fi dedicat un muzeu ori
ginal ce-și va deschide porțile 
în toamna acestui an în orașul 
Szeged (R.P. Ungară). Aici vor 
fi expuse mostre demonstrind 
infinitatea varietăților de con
dimente specifice bucătăriei 
naționale, diferite unelte cas
nice de preparare a lor. precum 
și documente care atestă vechi
mea acestei bucătării.

• „CURA DE ÎNTINE
RIRE" A SCULPTURI
LOR. Atomistul francez Louis 
de Nadaillac a pus la punct o 
metodă specială de renovare și 
conservare a sculpturilor în 
lemn ; s-au obținut, de aseme
nea, rezultate bune și în cazul 
sculpturilor in piatră. Procedeul 
constă în injectarea de rășină 
lichidă în lemnul mîncat de 
carii și ros de vreme ; toată su
prafața este apoi consolidată 
prin iradiere cu raze gamma. 
Pe această cate au fost salvate, 
la muzeul din Dijon, un număr 
mare de sculpturi în lemn, da- 
tînd din Evul Mediu conside
rate, pînă atunci, de specialiști 
ca nerecuperabile.

• SUBMARINE PEN
TRU SCOPURI CIVILE. 
Șantierul naval din Malmoe, 
Suedia, a realizat proiectele a 
două submarine pentru scopuri 
civile. Unul din ele, cu un de
plasament de 400 tone, este des
tinat servirii obiectivelor sub
marine, precum și realizării de 
lucrări subacvatice pină la a- 
dincimi de 300 metri. Cel de-al 
doilea, cu un deplasament de 
170 tone, va fi utilizat pentru 
supravegherea instalațiilor sub
marine pină la adincimi de 200 
metri. Ambele submarine au o 
rază de acțiune de cîteva sute 
de mile.

• ALO, AICI FUJI 
YAMA I... în Japonia a în
ceput, zilele trecute, un nou 
sezon al escaladărilor vulcanu
lui Fuji. Circa 300 de alpiniști 
au pornit, pe un vînt aspru și 
o ploaie cu grindină, să cuce
rească piscul celui mai înalt 
munte al țării (3 776 m). Anul 
acesta, însă, tradiționala între
cere se va încheia cu o atracție 
„în premieră" : 21 de telefoane 
instalate pe culmile craterului ’ 
vor permite temerarilor învin
gători să transmită, de la fața 
locului, rudelor și prietenilor 
impresii despre frumusețile pe
isajului vulcanic.

• ANIMALELE IN O- ( 

PERELE DE ARTĂ. Fauna I 
a constituit dintotdeauna un 
subiect de predilecție al artelor, i 

1 Această idee stă la baza unei 
expoziții originale, organizată 
la Muzeul național de istorie 
naturală din Paris. In aceeași 
sală iși dau întîlnire circa 700 
de exponate reprezentînd ani- i 
male — desene, picturi, gra
vuri, sculpturi realizate de ar
tiști din toate timpurile, înce- 
pînd din preistorie. Șarpele az
tec se învecinează cu pisica fa
raonică, cangurul aborigen cu ' 
cîinele din lut ars din Vietnam. 
Calul este reprezentat de peste ' 
50 de ori în opere de Delacroix, 
Rouault, Stubbs, Salvador Dali. 
Exponatele ilustrează trei mari; 
teme : istoricul domesticirii ; ! 
protecția speciilor pe cate de 
dispariție ; animate fantastice 
care au stimulat imaginația 
creatorilor.
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