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ÎNCEP ADUNĂRILE GENERALE

ALE OAMENILOR MUNCII
DIN ÎNTREPRINDERI

Să dezbatem temeinic, responsabil, gospodărește,
in acest forum de conducere democratică, 
toate problemele concrete ale îndeplinirii

exemplare a sarcinilor cincinalului
De mai mulți ani, a intrat in prac

tica vieții noastre economice desfă
șurarea, la sfirșitul fiecărui semes
tru, a adunărilor generale ale oame
nilor muncii — instituție profund 
democratică a societății noastre, for
mă superioară a conducerii colecti
ve, for democratic prin care clasa 
muncitoare, masele de oameni ai 
muncii participă, în mod organizat, 
la conducerea activității întreprinde
rilor. Acum, la cumpăna primului an 
al actualului cincinal, oamenii mun
cii din unitățile socialiste de stat 
sînt chemați să analizeze, intr-o 
atmosferă de lucru și cu spirit de 
Înaltă exigență, activitatea desfă
șurată în semestrul care a trecut, 
sarcinile de viitor și măsurile teh
nice, organizatorice și politice care 
se impun pentru înfăptuirea planu
lui și a angajamentelor asumate in 
întrecerea socialistă pe 1976. Și se 
poate afirma, cu satisfacție, că exis
tă premise pentru ca dezbaterile să 
pornească de la un nivel superior de 
realizări. Practic, sute și sute de în
treprinderi, numeroase ministere, 20 
de județe au anunțat îndeplinirea 
în avans a planului .producției in
dustriale pe primul semestru, iar pe 
ansamblul economiei s-au produs, 
peste prevederi, însemnate cantități 
de cărbune, energie electrică, oțel, 
tractoare, mașini-unelte, bunuri de 
consum s-a.

Desigur, aceste realizări — care 
constituie o dovadă a realismului 
sarcinilor de plan, o expresie a con
științei 
pot și trebuie să fie îmbogățite 
în 
mai 
lectivelor din întreprinderi, în ve
derea valorificării tuturor rezerve
lor producției, prin perfecționarea 
în continuare a organizării produc
ției și a muncii. Tocmai spre aceste

înaintate, muncitorești
al

puternică
doilea semestru, printr-o 

mobilizare a co-

trebuie concentrată aton-obiective
ția participanților la adunările ge
nerale. întreaga activitate a între
prinderilor trebuie analizată prin 
prisma hotărîrilor adoptate de Con
gresul al XI-Iea al P.C.R., a indi
cațiilor date de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la Consfătuirea de lu
cru de la Comitetul Central din 
12—13 mai a. c. și a Programu
lui de măsuri aprobat de Comi
tetul Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R. cu privire la îmbunătățirea 
activității organelor de conducere 
colectivă din unități. Semnificația 
aparte a acestor adunări generale 
este dată de faptul că ele se des
fășoară în condițiile adoptării Legii 
planului cincinal 1976—1980, care,
prin prevederile sale, deschide în 
fața întregii națiuni largi orizonturi 
de muncă și creație. Tocmai de 
aceea, ținînd seama că prevederile 
îmbunătățite ale cincinalului au că
pătat caracter 
ganizațiile de 
care răspund 
și desfășurare 
■trebuie să
stanțială participare a oamenilor 
muncii la dezbateri pentru îndepli
nirea necondiționată a acestor pre
vederi, să stimuleze inițiativa tutu
ror lucrătorilor, să determine o pu
ternică angajare în lupta pentru 
valorificarea întregului potențial 
material și uman din fiecare unitate.

Ținînd seama de importanța lor, 
de faptul că prilejuiesc luarea unor 
decizii importante în vederea înfăp
tuirii planului și angajamentelor, cit 
și creării din timp a condițiilor pen
tru realizarea sarcinilor în cel de-al 
doilea an al cincinalului, adunările 
generale trebuie să stea în centrul 
preocupărilor actuale ale organelor 
și organizațiilor de partid, fiind ne
cesar ca întreaga desfășurare a aces-

de literă de lege, or- 
partid și sindicatele, 

de întreaga pregătire 
a adunărilor generale, 

i asigure o largă și sub- 
participare a

tora să fie condusă 
județene de partid, 
niștrii, adjuncții de 
torii generali, directorii și alte cadre 
cu munci de răspundere din minis
tere și centrale, consiliile de con
ducere ale ministerelor, celorlalte 
organe centrale, consiliile oamenilor 
muncii din centrale, consiliile popu
lare județene vor acorda un sprijin 
eficient pentru pregătirea . și desfă
șurarea adunărilor, ajutînd concret, 
la fața locului, la soluționarea ope
rativă și concretă a problemelor 
care depășesc posibilitățile și com
petențele întreprinderilor. Așadar, 
împreună cu specialiștii din minis
tere și centrale, consiliile oamenilor 
muncii trebuie să asigure, în pregă
tirea adunărilor generale, deopo
trivă, clarificarea tuturor proble
melor privind realizarea sarcinilor 
de plan pentru perioada următoare, 
precum și întocmirea din vreme a 
dării de seamă și a planului de mă
suri tehnico-organizatorice, astfel 
ca aceste documente să poată fi con
sultate din timp de către oamenii 
muncii.

Insistăm asupra necesității ca în 
fiecare unitate să se asigure pregăti
rea exemplară a adunărilor oameni
lor muncii, deoarece, așa cum a do-

de comitetele
Totodată, mi- 

miniștri, direc-

(Continuare in pag. a III-a)
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Folosirea grupată a utilajelor asigură 
ritmul rapid al recoltării

ÎN PAGINA A III-A

Angajamentele 
energeticienilor,

PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUȘESCU a primit scrisorile de acreditare a ambasadorului Republicii Gaboneze
Președintele Republicii Socialiste 

România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a primit, în ziua de 8 iulie, la Nep-

tun, pe Maurice Yocko, care și-a 
prezentat scrisorile de acreditare în 
calitate de ambasador extraordinar

și plenipotențiar al Republicii Gabo
neze în tara noastră.

(Cuvîntările rostite, în pa
gina a V-a).

angajamente onorate

Peisaj obișnuit pe șantierul gâlățean

anului 
energie 

întreprin- 
o produc- 

aproape de la mila 80: noi nave de construcție românească sînt pregătite pentru 
romanticele desprinderi de țărm

întreprinderea „Electrocentrale"- 
Craiova și-a onorat cea mai mare 
parte din angajamentele cuprinse in 
chemarea la întrecere socialistă a- 
dresată la începutul anului unități
lor producătoare de energie electrică 
din țară. Energeticienii craioveni au 
asigurat funcționarea agregatelor la 
parametri superiori celor planificați, 
ridicînd cu 66 600 kW puterea medie 
disponibilă a întreprinderii, reușind 
să producă de la începutul 
aproape 193 milioane kWh 
electrică. Astfel, colectivul 
derii a înscris suplimentar 
ție globală în valoare de 
70 milioane lei. (Agerpres).

*

In centrul atenției—eficienta economica
Oamenii 

județele 
Alba obțin 
succese pe 
dăririi cu 
materiilor 
combustibilului, 
colectivul de muncitori, 
tehnicieni și ingineri ai 
Combinatului siderurgic 
Hunedoara a înscris in 
contul de economii 928 
tone cocs, 826 tone me
tal și aproape 6 000 tone 
laminate. Ca urmare.

muncii din 
Hunedoara și 

importante 
linia gospo- 
chibzuință a 

prime și 
Numai

valoarea cheltuielilor 
materiale de producție 
a fost redusă cu 30 mi
lioane lei, iar producția- 
marfă obținută peste 
prevederi în acest an se 
cifrează la peste 75 mi
lioane lei.

La rîndul lor, 20 de 
întreprinderi din județul 
Alba au realizat e- 
conomii 
și combustibil 
loare de 
Printre

au realizat 
de materiale 

în vă
ii milioane lei. 
aceste unități

se numără Uzina de 
utilaj minier din Alba 
Iulia, întreprinderea de 
accesorii pentru mașini- 
unelte din Blaj, între
prinderea „Porțelanul", 
Combinatul de produse 
sodice din Ocna Mureș, 
întreprinderea de hîrtie 
din Petrești 
Diminuarea 
lor materiale
soțită de obținerea unor 
sporuri importante de 
produse. (Agerpres).

și altele, 
cheltuieli- 
a fost în-

Valorificarea masei lemnoase
în pădurile din nordul 

Moldovei se desfășoară, 
în acest an. o amplă ac
țiune de gospodărire și 
punere în valoare a ma
teriei prime ; este vorba 
de colectarea lemnului 
de pe văi și din locurile 
greu accesibile.

Forestierii suceveni 
și-au propus să reali
zeze. pe această cale cir-

ca 95 000 metri cubi 
masă lemnoasă. Pînă în 
prezent au și fost intro
duse în circuitul econo
mic aproape 62 000 metri 
cubi de lemn, echivalen
tul masei lemnoase obți
nute de pe 125 hectare 
pădure. Cele mai impor
tante realizări le-au ob
ținut colectivele unități
lor forestiere din zonele

Iacobeni, Vatra Domei, 
Rădăuți șl Cîmpulung 
Moldovenesc.

Mare parte din mate
rialul economisit este 
destinat producției de 
celuloză. De asemenea, 
importante cantități de 
lemn inferior sînt puse 
la dispoziția întreprin
derilor industriale. înlo
cuind astfel cărbunii și 
păcura. (Agerpres).

Oameni noi, tehnică
nouă pe ,,magistrala

autodepășirii"
Pe un maidan din

tre cartierele Feren
tari și Pieptănari, in 
anii de început ai in
dustrializării noastre 
s-a înălțat construcția 
unei hale modeste, care 
urma să constituie 
nucleul unei viitoare 
fabrici de montat va
goane. utilizată mai 
întii in acest sens, iar 
apoi pentru produs di
verse mici utilaje agri
cole. Adevărata perso
nalitate, noua între
prindere și-a găsit-o 
însă odată cu trecerea 
la fabricarea primelor 
autobuze adaptate pe 
șasiul autocamionu
lui SR 101 — pînă la 
autobuzul ROMAN 

si troleibuzul 
capacitate, 

trecut 
De a- 

hală

fiecare artist autentic 
țara noastră încearcă 
sentiment de mîndrie pa
triotică atunci cînd __L 
chemat să-și aducă partea 
de contribuție la realizarea 
epopeii naționale. Și este 
normal să fie așa ! A da 
glas celor mai adinei sim
țăminte ale poporului tău, 
a-ți cinta țara cu frumuse
țile ei, 
epocale ale 
tri, cu 
mîntat, dar atît de luminos 
prin faptele de vitejie stră
moșești și prin înălțătoare 
momente de care multimi
lenara noastră istorie e pli
nă, a continua opera ridi
cată pe mărețele culmi de 
către înaintași — ce ideal 
mai nobil, ce altă mai însu- 
flețitoare menire il pot 
mobiliza mai amplu pe un 
scriitor la conceperea și de- 
săvîrșirea lucrărilor

Mi se pare însă că uneori 
o confuzie își face loc în 
rîndul unor cititori cînd 
vine vorba de epopeea na
țională. Iată, bunăoară, în 
ce mă privește — și, proba
bil, in 
ții se 
confrați

^eori, în

este

cu realizările 
anilor noș- 

trecutul ei fră-

sale ?

asemenea situa- 
văd puși și alți 
de condei — ade- 
ultima vreme, oa-

meni mai mult sau mai pu
țin apropiați mă întreabă: 
„Ție ce capitol din epopee ți 
s-a repartizat să-1 evoci ? 
Despre Mircea cel Bătrîn? 
Despre Ștefan ? Despre 
Mihai Viteazul ?“ Ca și 
cind ar exista, chipurile, 
un dispecerat ce reparti
zează capitole din istorie 
pe poeți, prozatori și dra
maturgi, iar în final aceste 
capitole ar fi asamblate, 
dînd naștere epopeii na
ționale!

Ar rezulta, cu alte cu
vinte, o carte-mastodont 
care ar rupe rafturile ori
cărei biblioteci ! Pe de altă 
parte, este vorba dețscrii- 
tor. Ce operă durabilă ar 
mai da el la iveală, dacă 
ar lucra pe teme și subiecte 
repartizate de cineva din 
afară, dacă aceste teme și 
subiecte ar fi în flagrantă 
disonantă cu stilul și cu po
sibilitățile 
dacă opera : 
din adîncul

Epopeea 
creează în 
prinosul sufletului 
ror creatorilor de

sale creatoare, 
nu i-ar izvori 
sufletului ?
națională

i timp,
se 

prin 
tutu- 
fru-

mos, ea fiind, totodată, o 
continuare firească pe alte 
planuri — ale vremii noas
tre ! — a operei începute 
de înaintași. In epopeea na-

e-țională nu intră numai 
vocarea faptelor de vitejie 
din istoria neamului, cum 
îngust sînt tentați unii să 
creadă. Un poem despre 
Ceahlău sau despre Porțile 
de Fier se include organic 
în epopee in măsura în care 
el e scris cu talent și pri
mește învestitura duratei. 
La fel ca poemul de dra
goste, sincer, de mare con
centrație poetică, scris în- 
tr-o aleasă limbă româ
nească. Principalul, cred 
eu, este să se vadă,' să se 
simtă din ele că n-au putut 
fi create decit de un poet 
care trăiește în România, 
în acest timp și între acești 
oameni ce vorbesc o limbă 
„ca un fagure de miere"; 
un poet care respiră aerul 
și mănîncă pîinea acestui 
pămint, un poet căruia îi 
curg prin singe, mereu lu- 
minîndu-1, toți 
ce-au locuit aceste 
cuvîntate meleaguri 1

Ne aflăm in anul 
mergător aniversării

străbunii 
bine-

pre- 
a o 

sută de ani de la cucerirea 
independenței naționale a 
României. Evenimentul — 
unul dintre cele mai înăl
țătoare din istoria patriei 
— va fi întîmpinat de obștea 
scriitoricească, sînt sigur, 
printr-un mare număr de

lucrări literare. Dar cum 
vom cinta, cum vom 
descrie momentul 1877, noi, 
scriitorii României so
cialiste ? Desigur, nu ca 
Alecsandri și Coșbuc, care 
au fost contemporani cu 
el și care l-au evocat atit 
de pilduitor! Ni se cere — 
statutul conștiinței noastre 
o cere, în primul rînd! — 
să orhagiem importantul act 
de la 1877 de pe poziția 
scriitorului acestui sfirșit 
de veac zbuciumat, a 
torului din această 
care, de atunci, a 
angrenată în două 
conflagrații mondiale, 
cunoscut profundele trans
formări din anii socialis
mului victorios și și-a do- 
bindit în lume un inegala
bil prestigiu. Numai așa 
operele noastre dedicate 
cuceririi independenței atît 
de scumpe nouă — evident, 
distingîndu-se și printr-un 
ridicat nivel calitativ! — 
vor putea fi Incorporate în 
epopeea națională. Căci, 
cum bine sublinia, nu de 
mult, un istoric de seamă 
al nostru, epopeea cuprinde 
fapte excepționale, descrise 
excepțional, intr-o epocă 
excepțională !

scrii - 
tară, 
fost 

mari 
a

Dim. RACHICI

112-UD 
de mare 
asimilate anul 
in fabricație, 
tunci. modesta 
s-a tot mărit, așa încit 
întreprinderea de astăzi 
începe din 
Pieptănari 
tinde pînă _
rași. Pînă în prezent, 
pe porțile sale au ieșit 
spre a cutreiera dru
murile țării (de cîtva 
timp și drumurile al
tor țări din Europa 
și de pe alte continen
te) 30 700 autobuze. 
1 4G0 troleibuze, 90 000 
autoutilitare.

Intrăm in secția 
forjă-presaj și Tra
ian Mitru, șeful unei 
brigăzi de forjori, ne 
ajută să înțelegem că 
întregul proces de 
transformare a meta
lului în produs finit 
se întemeiază pe un 
ritm care imprimă tu
turor operațiilor un 
caracter sincronizat. 
Ritmul forjei 
preselor de azi nu se 
poate compara 
cu cel de la începu
turi. Ritmul forjei și 
al preselor de astăzi, 
care au înlocuit efor
turile fizice grele ale 
muncitorilor. asigu- 
rind piesele necesare 
fazelor următoare, 
este, deci, un ritm al 
mecanizării, exprima
tă. între altele, și prin 
dublarea în scurt

bulevardul 
și se în- 

în Topo-

și al

însă

timp a capacității de 
producție.

Și la construcții șa- 
siuri și caroserii a 
început să-și 
din plin 
programul 
fecționare, 
care, sintetizat de Du
mitru Cioran, secreta
rul comitetului de 
partid, constă în intro
ducerea pe scară lar
gă a tehnicii noi și în 
pregătirea „din mers" 
a oamenilor care o vor 
mînui. Pe această cale 
s-a ajuns să se execute 
in medie aproape 300 
de autobuze și 850—900 
autoutilitare pe lună, 
față de 70—80 și, res
pectiv, 250—350 acum 
cinci ani.

La montaj, unul din 
veteranii întreprinde
rii, șeful de echipă 
Valeriu Lungu, pro
bează cu fapte că rolul 
hotărîtor în întrecerea 
pentru 
mai bine îl au discipli
na și buna organiza
re, ca și gradul ridicat 
de conștiință. Aici lu
crează nu mai puțin 
de 25 de oameni care 
au venit în întreprin
dere încă de la înfiin
țare. De un sfert de 
veac, toți cei 25 sînt 
exemplu, ne spune 
șeful colectivului.

In sfîrșit, la sculărie, 
unde se întretaie mai 
toate drumurile pe 
care pătrunde noul în 
întreaga uzină, desco
perim o altă fațetă a 
ritmurilor în care se 
desfășoară activitatea 
productivă — care ar 
putea fi numită carac
teristica autodepășirii 
în pas cu cerințele 
vieții. Exemplu con
cludent în acest sens 
— interlocutorul nos
tru : inginerul Florea 
Fistic, șeful secției, 
care, la începuturi
le întreprinderii, era 
strungar. Acest pro
ces continuu al trans
formărilor înnoitoa
re are și o temeinică 
bază în munca tenace, 
sistematică, pentru în
făptuirea sarcinilor 
stabilite de conducerea 
partidului.

Oamenii de la „Au-

spună 
cuvîntul 

de per- 
program

mai mult și

tobuzul" au avut în 
mijlocul lor in dese 
rinduri pe secretarul 
general al partidu
lui. Vizitele de lu
cru ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu au 
oferit de fiecare dată 
prilejul unor adinei și 
semnificative analize 
ale muncii colectivului, 
punctul de pornire al 
unor acțiuni de am
ploare în direcția per
fecționării pe multiple 
planuri a întregii acti- - 
vități. Indicațiile pre
țioase primite, tran
spuse în practică prin 
munca rodnică a co
muniștilor, a tuturor 
lucrătorilor, au condus 
la amplificarea poten
țialului productiv al 
întreprinderii, la pro
movarea tehnologiilor 
moderne atît de 
perios cerute de 
xigențele acestui cin
cinal al revoluției teh- 
nico-științifice, însem- 
nînd practic o cotitură 
radicală în viața între
prinderii, care se în
fățișează astăzi, după 
două decenii și jumă
tate de existență, ca o 
unitate complexă, cu o 
activitate intensă, ști
ințific organizată.

Desigur, în momen
tele de evocare a dru
mului parcurs de în
treprindere și de co
lectiv, fiecare din mi
ile de muncitori, 
gineri și tehnicieni de 
la „Autobuzul" este 
conștient că înain
tarea pe drumul ma
turizării deschide a- 
cum o largă magistrală 
avînd drept „borne de 
kilometraj" sarcinile 
și cerințele superioare 
ale cincinalului, re
cent aprobat de parla
mentul țârii. Această 
nouă etapă îi obligă 
pe destoinicii oameni 
ai uzinei să caute noi 
soluții, tot mai eficien
te, pe care în mod si
gur le vor găsi, avînd 
de partea lor expe
riența, priceperea, hăr
nicia, încrederea in 
viitor.

im-
e-

in-

Dumitru TIRCOB
Dan CONSTANTIN

CINCINALUL 1976-1980: trăsături, imperative, exigențe
Valorificarea superioară a bogățiilor naturale ale 

țării, a materiilor prime și materialelor este o co
ordonată esențială a actualului cincinal. Referin- 
du-se la această problemă la recenta ședin
ță comună a C.C. al P.C.R. și Consiliului Suprem 
al Dezvoltării Economice și Sociale a României, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu sublinia : „Se obține 
o cantitate de produse finite destul de redusă din- 
tr-o tonă de materiale. Trebuie să acordăm o aten
ție deosebită folosirii raționale și valorificării su
perioare a materiilor prime și materialelor". 
Această sarcină de bază străbate întreaga concep
ție in care este elaborat planul cincinal, de înfăp
tuirea ei riguroasă depinzînd în cele din urmă 
dezvoltarea economică prevăzută, atingerea indica
torilor de eficiență stabiliți. De altfel, Legea pen
tru adoptarea planului cincinal prevede, in scopul 
valorificării superioare a resurselor materiale și 
energetice, măsuri ca :

• Creșterea permanentă a gradului de valo
rificare a materiilor prime, materialelor, com
bustibililor și energiei prin ÎMBUNĂTĂȚIREA 
STRUCTURII SORTIMENTALE A PRODUC
ȚIEI ȘI REDUCEREA GREUTĂȚII PRODUSE
LOR ;

• INTENSIFICAREA REALIZĂRII ȘI UTI
LIZĂRII ÎN PRODUCȚIE A UNOR MATERIA
LE ÎNLOCUITOARE, cu eficiență economică ri
dicată ;

• INTENSIFICAREA COLECTĂRII ȘI VA
LORIFICĂRII DEȘEURILOR DE TOATE CA
TEGORIILE, PRECUM ȘI A RECUPERĂRII 
RESURSELOR ENERGETICE SECUNDARE ;

• REDUCEREA CU 8,5—9,5 LA SUTA A 
CHELTUIELILOR LA 1 000 LEI PRODUCȚIE- 
MARFA în industria republicană, îndeosebi 
prin valorificarea superioară, gospodărească a 
resurselor materiale și energetice.

Ce înseamnă, în fond, valorificarea superioară a

materiilor prime și materialelor ? Vom porni de la 
un exemplu : dintr-o cantitate de țiței în valoare 
de 100 lei, urmînd linia clasică a valorificării, se 
pot obține produse obișnuite — petrol, benzină — 
în valoare de 400 lei. Adincind însă prelucrarea, 
petrochimia poate obține, din aceeași cantitate, 
alcool etilic sau benzen in valoare de 4 000 lei sau 
fire și fibre sintetice în valoare de 10 000 lei. Ase-

dezvoltarea prioritară a ramurilor prelucrătoare și, 
îndeosebi, a celor promotoare ale progresului teh
nic. Ca urmare, în 1980 construcțiile de mașini și 
chimia vor deține împreună aproape jumătate din 
producția industrială a țării.

O asemenea orientare spre promovarea amplă a 
progresului tehnic poate fi remarcată nu numai la 
nivelul macroeconomic, ei și la nivelul subramuri-

celor care se produc în momentul de față. Practic, 
în 1980, în medie, un produs din două va fi nou sau 
reproiectat.

2. In al doilea rînd, valorificarea superioară 
a materiilor prime înseamnă fructificarea la 
maximum a resurselor interne, atragerea ra
țională în circuitul economic a tuturor bogățiilor 
naturale ale țării. Țara noastră dispune de resurse

3 VALORIFICAREA SUPERIOARĂ 
A RESURSELOR MATERIALE

menea calcule se pot face și în privința prelucrării 
metalului, lemnului, cărbunelui și altor materii 
prime. Tendința de a realiza produse tot mai bune, 
de valoare ridicată, ce satisfac intr-un grad su
perior necesitățile economiei și cerințele de con
sum, este proprie oricărei industrii moderne, dina
mice, eficiente.

1. In primul rînd, valorificarea cît mai înaltă a re
surselor presupune, așa cum s-a arătat mai sus, ori
entarea activității productive spre realizarea in pro
porții tot mai mari a unor produse care ridică tot mai 
mult valoarea tehnică și economică a materiilor 
prime înglobate. în acest sens se cuvine relevat, 
bunăoară, faptul că prin planul cincinal se prevede

lor și chiar al fiecărei întreprinderi. Astfel, în in
dustria chimică, petrochimia rămine sectorul cu cel 
mai rapid ritm de dezvoltare ; totodată, fabricația 
de mase plastice și rășini sintetice va crește în 
cincinal de 3 ori, in vreme ce producția industriei 
chimice în ansamblu va spori de 2,3 ori. în indus
tria ușoară s-au prevăzut creșteri mai mari la ar
ticolele superioare solicitate de populație, care vor 
fi asigurate într-o gamă sortimentală îmbunătățită, 
de bună calitate, satisfăcînd cererile de consum ale 
populației, în trecut neacoperite. De fapt, pentru 
fiecare unitate economică sînt stabilite sarcini de 
înnoire a fabricației, de asimilare a unor produse 
cu tehnicitate tot mai ridicată, de modernizare a

în cantități limitate și, firesc, este necesar să se 
apeleze și la unele importuri. Trebuie insă combă
tută cu fermitate concepția unor specialiști care 
consideră că numai cu materiale din import se pot 
îndeplini sarcinile de producție și că exploatarea 
resurselor interne ar fi incomodă. In realitate toc
mai o astfel de opinie reflectă „comodita
te" de gindire tehnică, de inițiativă, un spi
rit de răspundere scăzut. Prin planul cincinal s-au 
stabilit măsuri tehnice, organizatorice, financiare 
care să asigure baza de materii prime necesară. 
Bunăoară, industria extractivă va cunoaște la mai 
multe produse ritmuri mai rapide de dezvoltare 
decit pe ansamblul industriei ; astfel, producția netă

de cărbuni urmează să fie în 1980 de două ori ma* 
mare decit in 1975 — ritm nemaiinlilnit pe plan 
mondial ; totodată, extracția de minereuri nemetali
fere va spori anual cu 16,5 la sută.

Eforturile în domeniul extractiv trebuie conju
gate cu cele din ramurile prelucrătoare, în care tre
buie să se promoveze pe scară tot mai largă în
locuitorii, să nu se permită irosirea nici unui de- 
șeu, să se dovedească pricepere organizatorică, per
severentă în readucerea în circuitul economic a 
tuturor materialelor rezultate din procesul de pro
ducție. De pildă, este necesar să se știe că în vreme 
ce țara noastră importă minereu de fier și cărbune 
cocsificabil, o tonă de fier vechi înlocuiește circa 
o tonă de fontă, care, la rîndul ei, necesită pentru 
a fi elaborată circa două tone de minereu și o 
tonă de cărbuni. Or, pentru economia noastră fie
care cantitate de materie primă asigurată din țară 
înseamnă economii valutare, înseamnă posibilități 
suplimentare de sporire a producției.

3. Promovarea susținută, în fiecare întreprin
dere, la fiecare loc de muncă a unui pro
nunțat spirit de economie este o altă com
ponentă a valorificării superioare a materiilor 
prime. Intr-adevăr, prin’ reducerea substanțială a 
consumurilor specifice de materii prime și ener
gie, prin aplicarea unui sever regim de economii 
in gestionarea mijloacelor materiale, pe de o parte, 
se creează resurse pentru sporirea și mai substan
țială a producției, iar, pe de altă parte, crește efi
ciența economică a producției, sporesc beneficiile, 
deci posibilitățile de ridicare a nivelului de trai.

Sintetizînd, putem afirma că orițe efort, orice 
progres in valorificarea superioară a resurselor se 
regăsește într-un spor de venit național — sursă 
sigură de creștere a nivelului de trai.
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FAPTUL
DIVERS
Scrisoarea 
cu cerneală
roșie...i

Consemnam in rubrica noastră 
pasiunea farmacistului Teodor 
Pănuș din Satu-Mare, veteran 
al ultimului război, care a rea
lizat și expus un ciclu de pic
turi evocind episoade dramatice 
din timpul luptelor la care a 
luat parte. Citind nota noastră, 
Titus Dima din Iași i-a trimis 
veteranului sătmărean urmă
toarea scrisoare : „Eu sint cel 
care, aflind că pleci in spatele 
frontului să te operezi la ochiul 
rănit, am scris in grabă pe două 
file rupte dintr-un carnet citeva 
rînduri cu cerneală roșie prin 
care anunțam soția că și eu și 
alții sîntem incă in viață și 
luptăm. N-am știut dacă mai 
trăiești și aș vrea să-ți mulțu
mesc azi, după 32 de ani, pentru 
că ai dus scrisoarea aceea acasă 
la Caracal și ai dat o rază de 
speranță familiei mele, precum 
și multor soții și mame, care nu 
mai știau nimic de soarta noas
tră". Retrăind, cu emoție, episo
dul de atunci, pictorul a pus 
mina pe șevalet. Titlul noii sale 
lucrări: „Scrisoarea cu cernea
lă roșie".

O viață 
de om

Timp de un sfert de veac, cit 
a lucrat la autobaza Odorheiu 
Secuiesc, Sandor Lorincz nu a 
plecat niciodată cu autobuzul la 
drum pînă nu-1 verifica bine do. 
tot. Așa se face că autobu
zul lui mergea încă „bine de 
tot" și atunci cind ale altora 
erau de mult casate. In cei 25 
de ani cît a fost la volan, San
dor a parcurs cu autobuzul a- 
proape două' milioane de kilo
metri. Și — a se reține 1 — fără 
nici o abatere de la legalitatea 
transporturilor și de la regulile 
de circulație, fără nici o ab
sență sau întîrziere de la mun
că. Ieșind la pensie, colegii l-au 
sărbătorit, iar la despărțire i-au 
urat din inimă : „Să ne trăiești, 
Sandor-baci, întru mulți ani 
și, ca și pină acum, fără... repa
rații capitale 1“

„In educarea socialistă a ma
selor — spunea tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la primul Congres al edu
cației politice și al culturii socialis
te — cunoașterea istoriei proprii 
constituie un factor important al 
dezvoltării conștiinței de sine a po
porului, al cunoașterii a ceea ce a 
fost înaintat, cu adevărat revoluțio
nar în trecutul său". Cluj-Napoca, 
străvechea cetate romană deveni
tă prin secole mare citadelă eco
nomică și culturală a României, 
reprezintă una din localitățile unde 
se cultivă, prin bogate acțiuni edu
cative, o nestinsă pasiune pentru 
istoria patriei.

Preocupîndu-se în mod sistematic 
și inspirat de cultivarea dragostei 
de țară și popor în rîndurile oame
nilor de toate vîrstele. desfășurând 
eforturi susținute 
pentru a clarifica 
celor ce muncesc 
conținutul pro
fund patriotic al 
îndeplinirii exem
plare a sarcinilor 
ce le revin, or
ganizațiile de 
partid clujene a- 
cordă în mod fi
resc atenție edu
cării patriotice a 
tinerilor — șco
lari, studenți și 
muncitori. în a- 
cest scop, a fost 
alcătuit un pro
gram, potrivit că
ruia — sub con
ducerea unitară a 
organizațiilor de 
partid — se orga
nizează o seamă 
de activități va
riate, cu o mare 
aderență la 
neri. 
conferită 
că — prin 
mitetelor 
parte, sînt 
nizațiile U.T.C. și cele de pionieri, 
instituțiile specializate din oraș și 
profesorii de specialitate din școli, 
iar, pe de altă parte, se pune accen
tul principal nu atît pe conferințe si 
prelegeri teoretice despre patrio
tism. cît pe activități practice, prin 
ele însele convingătoare.

Un șir de inițiative clujene vin 
tot mai mult și într-un mod tot 
mai interesant în întîmpinarea 
preocupărilor firești ale tinerelor 
generații de a cunoaște trecutul 
glorios ai poporului nostru, lupta 
sa pentru a-și dobîndi și apăra drep
tatea, libertatea și suveranitatea, 
pentru a-și păstra ființa națională 
și a dura nestingherit construcția so
cialistă în vatra strămoșească. Exem
plul 
sens 
tenii 
bine

jutorul biroului de partid din școa
lă, ei au înființat anul trecut primul 
cerc de acest fel, înscriindu-și în 
program activități dintre cele mai a- 
trăgătoare — prezentări de filme is
torice, vizite La muzee, excursii, ore 
de poezie patriotică ș.a. Flacăra in
teresului pentru cunoașterea datelor 
științifice pe care le oferă, chiar 
în oraș, Muzeul Transilvaniei a 
fost stimulată de organizațiile de 
partid și de tineret, de profeso
rii de istorie și direcțiunile șco
lilor — iar astăzi, pe lingă grupul 
de prieteni ai muzeului de la Liceul 
11, mai activează, tot așa de bine 
organizate și tot așa de entuziaste, 
alte 7 cercuri — la liceele „George 
Coșbuc", „Gheorghe Barițiu" și „Ady- 
Șincai", la școlile generale 2, 6, 14 
și 17, formate din elevi ai da

simplă suită de date și întîmplări 
pe care e de ajuns să le afli și să le 
memorezi. Evenimentele, mărturiile 
secolelor trebuie judecate, compara
te. interpretate. A gindi în fața fie
cărui fapt, a dezvolta această gîn- 
dire la copii și tineri, astfel încît 
să ajungă să desprindă singuri sem
nificațiile profunde ale acestuia — 
constituie un obiectiv bine determi
nat al multor acțiuni desfășurate la 
Cluj-Napoca, îndeosebi în școli. Sub 
îndrumarea profesoarei Moga Aida, 
de Ia liceul „Gheorghe Barițiu", 
spre exemplu, elevii întocmesc fișe 
de lecturi istorice proprii și colecții 
de obiecte arheologice aduse de ei, 
pe care le prezintă colegilor, desci- 
frindu-le tainele pline de sensuri.

Deosebit de instructive și educati
ve sint pentru copii și tineri dcpla-

în climatul creat la Cluj-Napoca 
de asemenea inițiative și bogate ac
tivități, este cit se poate de firesc 
și explicabil că unii tineri manifestă 
și preocupări de cercetare istorică. 
La liceul cu limbă de predare ma
ghiară ni s-a vorbit în cuvinte de 
laudă despre pasiunea și rezultatele 
în cercetarea arheologică obținute de 
mai mulți elevi ; la facultatea de 
istorie, ca și în unele licee, tinerii 
prezintă atît lucrări, cît și material 
faptic de o calitate adesea remarca
bilă. Astfel, n-a surprins pe nimeni 
succesul sesiunii științifice a tinerilor 

nu de mult, 
care durează 
preocupărilor 

partid și U.T.C. 
istorie și arheologie

istorici desfășurate 
potrivit unei practici 
de patru ani, rod al 
organizațiilor 
din Instituitul 
clujean.

de 
de

Tarzan
din Maramu’

în loc să-și trateze reumatis
mul, pentru care venise la 
băile de la Dănești, V.B. din 
Bontăieni (Maramureș) a în
ceput să facă o cură eu bere 
rece, de la gheață. Apoi, a sim
țit, așa, din senin, că-și „iese 
din piele" și că e în stare să 
facă ceva ce n-a văzut... stațiu
nea. într-adevăr, oamenii au ră
mas uluiți cind l-au văzut căță- 
rindu-se ca o pisică în bradul 
cel mai înalt din mijlocul par
cului. Odată ajuns in virful 
bradului, a dat strigare, a slo
bozit și un chiot, să vadă lumea 
ce n-a mai văzut. Apoi, odată 
numărul de circ încheiat, firesc 
ar fi fost să coboare cu picioa
rele pe pămînt. Dar ți-ai găsit ! 
A mai slobozit un chiot și a în
cercat să sară ca Tarzan in jun
glă (uitînd că în film e... ca-n 
lilme !) de pe un vîrf de brad 
pe altul. în sinea lui s-a cre
zut, o clipă, maimuță sau pasăre. 
A căzut ca un bolovan și s-a 
trezit la spital în stare gravă. 
Acum este în afară de orice pe
ricol.

Ursii de la
9

Asău
De mai multă vreme, _ cițiva 

urși carnivori, care hălăduiesc 
prin pădurile din preajma co
munei Asău, din județul Bacău, 
dijmuiesc turmele și cirezile să
tenilor din partea locului. Pa
gubele sint destul de mari: nu
mai in anul trecut, urșii au 
sfirtecat 27 de bovine și 100 de 
oi, iar in acest an au dispărut, 
pină acum, 16 viței și alte 40 
de oi. Sătenii au încercat să 
scape de musafirii nedoriți, dar, 
în pofida pindelor organizate, 
uneori, nopți in șir, nu au reușit 
să facă mare lucru. Namilele de 
urși nu prea se sinchisesc de 
ciomegele lor. Unde ni-s vinăto- 
rii ? Vinătorii sint la casele lor. 
Ei ar vrea să-și încarce flintele, 
dar n-au primit incă autorizație. 
Măcar de-ar primi-o, pină 

■ n-apucă urșii să mintuie toate 
turmele.

Una ziceau, 
alta făceau

De la o vreme, în sectorul ti* 
nichigerie al cooperativei „Pre
starea" din Drobeta Turnu-Se- 
verin, intîrzia prea mult onora
rea comenzilor venite de la cli- 
enți. în schimb, tinichigiii Ion 
Cuțui, Nicolae Bobocea, Ion A- 
pachiței și Constantin Iovănel 
primeau retribuția la timp și 
integral. Dar ilegal. Pentru că 
cei patru iși făcuseră un obicei 
din a lipsi mereu de la lucru. 
„Mergem după comenzi" — zi
ceau ei. Deși comenzi erau des
tule, fapt pentru care chiar le 
spuneau clienților mai stărui
tori : „Lucrarea se amînă. A- 
vem prea mult de lucru. Nu ne 
mai vedem capul..." în schimb, 
cei patru au fost văzuți anga- 
jind lucrări particulare, pentru 
sume mult mai mari, lucrări pe 
care le executau în timp ce se 
aflau pontați la... serviciu. A- 
cum li se „pontează" faptele la 
dosar. După cum decurg inves
tigațiile, cei patru tinichigii se 
vor alege cu cîte o... tinichea.

Rubrică redactata de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scinteli"
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Dotările sociale pentru noile platforme 
industriale

■J

EDUCAȚIA PATRIOTICĂ

A TINERETULUI
priit lecțiile vii ale istoriei

ti-
Diversitatea 

și * asigurată 
grija birourilor 

de partid — pe 
mobilizate totodată orga-

acțiunilor este 
de faptul 

și co
de o

cei mai edificator în acest 
îl constituie cercurile „Prîc- 
muzeului", care au debutat 
și cunosc acum o popu

laritate cu adevărat remarcabilă. 
Primul pas l-au făcut elevii clasei 
a IV-a de la Liceul nr. 11. Cu a-

selor I—XII. Elevii sînt posesori ai 
unor legitimații prin care li se con
feră acest frumos titlu de prieteni ai 
muzeului și istoriei.

Tovarășa Ana Maria Ardos — mu
zeograf principal și coordonatoare a 
respectivelor cercuri din partea or
ganizației de partid a Muzeului 
Transilvaniei — ne mărturisea că 
numărul elevilor prieteni ai muzeu
lui este în continuă creștere : „In
tenționăm să ajungem anul acesta 
la cifra de 20 de cercuri in școlile 
generale și licee. Apoi, vom încerca 
să organizăm asemenea activități și 
în școlile profesionale. în liceele in
dustriale și în întreprinderi".

Un început de bun augur au făcut 
organizațiile de partid cu tinerii 
muncitori, în special prin antre
narea acestora Ia activitatea de cu
noaștere a istoriei patriei prin 
excursii. Un singur exemplu : 600 
de tineri uteciști de la întreprin
derile „Unirea", „Flacăra" și „Clu
jeana" au mers într-o excursie orga
nizată de B.T,T. pe urmele transil
vănene ale lui Mihai Viteazul : la 
Baba Novac, la Turda, la Alba-Iulia.

Istoria, se știe, nu este doar o

DIN POȘTĂ REDACȚIEI

• Fapte • Opinii • Propuneri
® LU ȘCOCiiCI din satul Mănăstioara, comuna Fitionești-Vran- 

cea, au fost sărbătoriți recent învățătorii Maria Taban și Teodor Nis- 
tor, cu prilejul ieșirii la pensie după o activitate la catedră de 38 de 
ani. în acești ani, ei au contribuit cu dăruire la educarea multor ge
nerații de copii, la ridicarea nivelului de cultură al satului. (Nicolae 
Enăceanu, secretarul Comitetului comunal de partid Fitionești, județul 
Vrancea).

® Cît timp P°ate dura rezolvarea unei cereri de pensionarei 
Schela de foraj Craiova, la care am fost încadrată, mi-a întocmit 
dosarul de pensionare și l-a înaintat Oficiului de asigurări sociale și 
pensii Rm. Vîlcea, urmind ca de la 1 martie a.c. să primesc pensia. 
Deși au trecut mai bine de 4 luni și am făcut mai multe deplasări 
la Rm. Vîlcea, nu am primit încă nici un leu din pensie. (Stratica 
Bouleanu, comuna Făurești, județul Vîlcea).

N. R. De la șefa Oficiului de asigurări sociale și pensii Rm. Vîlcea, 
Elena Manole, am aflat că întirzierea se datorează faptului că Schela 
de foraj Craiova n-a comunicat oficiului respectiv — deși s-au făcut 
demersurile necesare — toate actele corespunzătoare dovedirii vechi
mii in muncă pe care o are petiționara.

© ConStrUCtOril din cadru^ șantierului nr. 5 din orașul Bal? 
au terminat, recent, o nouă lucrare de larg interes cetățenesc : com
plexul comercial (cu o suprafață totală de circa 2 500 mp) din car
tierul Nicolae Bălcescu. Acesta se adaugă altor obiective predate de 
curînd beneficiarilor : o grădiniță de copii cu 100 de locuri, 2 blocuri 
cu 120 apartamente ș.a. (Titus Ciortescu, activist cultural, orașul Balș, 
județul Olt).

® îll trCCSre prin CaPitală am Încercat, la mai multe unități 
alimentare, mai ales la cele din zona Gării de Nord, să cumpăr apă 
minerală. N-am găsit. Totodată, am constatat că pe peroanele acestei 
mari stații de cale ferată pompele arteziene cu apă potabilă nu func
ționează normal, cu presiunea necesară. Apa curge doar prin robinetele 
instalate in partea de jos, din care cauză călătorii care nu au sticle sau 
pahare la ei nu-și pot domoli setea. Semnalez aceste mici neajunsuri 
în dorința ca cei în drept să procedeze grabnic la înlăturarea lor. (Va- 
sile Aiucăi, strada Alunului nr. 3, Suceava).

• Ca o grădină cu fioriarată Sn prezent cartierul >>Lunca 
Bîrzavei" din Reșița, spre lauda celor ce-1 gospodăresc. De-a lungul 
celor două bulevarde și în spațiile verzi dintre blocuri^ s-au plantat 
pînă acum mii și mii de flori și trandafiri. (Nicolae Brîncuș, Reșița).

Popasuri turistice în județul Iași
înzestrat cu numeroase monu

mente istorice și de artă, cu noile 
edificii moderne construite in anii 
din urmă, cu frumusețea și pito
rescul peisajului, județul Iași este 
vizitat, an de an, de un număr tot 
mai mare de turiști din tară și de 
peste hotare. Celor care își petrec 
vacanța sau drumețesc pe aceste 
meleaguri, cooperația de consum 
le oferă locuri de popas dintre 
cele mai agreabile. Printre cele 
mai noi și mai moderne unități 
turistice se numără „Hanul Răre- 
șoaia" din Hlrlău, care dispune de 
locuri de cazare în camere confor
tabile cu cite două și trei paturi, 
de un restaurant, o berărie, o cofe
tărie și o cramă. Lingă Pașcani, 
s-a dat în folosință, de curînd, 
cabana „Codrii Pașcanilor", iar în 
localitatea Miclăușeni, pe malul 
unor iazuri, pe drumul național

Săbăoani — Tg. Frumos — Iași, 
într-un cadru natural deosebit de 
pitoresc, se află hanul „Trei ia
zuri". Restaurantul servește prepa
rate din pește și specialități culi
nare tradiționale. La 23 km de Iași 
— pe drumul național spre Bucu
rești — se află popasul turistic 
„Slîna Poienii", unitate amplasată 
la marginea unei frumoase păduri, 
in care se pot servi produse speci
fice stînei. La o distanță de 8 km 
de Tg. Frumos spre Roman. în sta
țiunea balneo-climaterică Strunga, 
într-o zonă de coline împădurite, 
turiștii întîlnesc un popas turistic 
cu același nume ca cel al stațiu
nii, un loc ideal de odihnă și re
creare reconfortantă.

In fotografie : Hanul turistic 
„Răreșoaia" din Hlrlău, al coope
rației de consum ieșene.

sările de vară, organizate sistematic 
Ia locurile istorice, în cadrul 
lucrează efectiv pe șantierele 
logice pentru a avea bucuria 
peririlor proprii și satisfacția 
grijesc singuri anumite monumente, 
în vara aceasta, de exemplu, în pri
ma parte a lunii august, cercul 
„Prietenii muzeului" de la școala ge
nerală nr. 17 se va deplasa în ta
băra de la Sarmizegetusa, unde — 
timp de o săptămînă — 40 de elevi 
din clasele V—VIII vor participa pe 
șantierul arheologic la marcarea ma
terialului, la ghidaj și la alte lucrări.

Educarea patriotică a tineretului 
prin cunoașterea istorici în întregul 
ei, inclusiv a istoriei „la zi", a pre
zentului socialist constituie, in a- 
ceeași măsură, tematica unor activi
tăți complexe, care îmbină armonios 
cunoașterea faptelor glorioase ale 
trecutului cu mărețele realizări din 
anii socialismului. Sub îndrumarea 
directă a organizațiilor de partid, a- 
cest program se traduce sistematic 
în practică. Vizitele colective orga
nizate în întreprinderi și în unități 
agricole, excursiile făcute în centrele 
muncitorești, simpozioanele consa
crate realizărilor social-economice 
ale județului, ale întregii Românii 
contribuie deopotrivă la cultivarea 
mîndriei patriotice a copiilor și ti
nerilor români, maghiari, germani și 
de alte naționalități față de succese
le înregistrate în acești ani rodnici 
pe drumul înfloririi socialiste a pa
triei comune.

cărora 
arhco- 
desco- 
că în-

— Ce anume 
apreciați că tre
buie făcut în con
tinuare în Cluj- 
Napoca pentru e- 
ducarea patrioti
că a tinerilor 
prin cunoașterea 
și prețuirea is
toriei neamului ? 
— l-am întrebat, 
în finalul docu
mentării noastre, 
pe tovarășul conf. 
univ. dr. Hadrian 
Daicoviciu, direc
torul Muzeului 
Transilvaniei.

— Se între
prind multe ac
țiuni interesante, 
dar sînt posibile, 
și necesare, și 
mai multe. în 
spiritul ideilor 
Congresului edu
cației politice și 

al culturii socialiste, al îndemnuri
lor secretarului general al partidu
lui nostru, istoria națională dobîn- 
dește o deosebită importanță în e- 
ducarea patriotică a generațiilor ce 
vor fi chemate să înfăptuiască ele 
însele istoria desăvîrșirii noastre so
cialiste. Orice inițiativă în acest sens 
este deci cît se poate de binevenită. 
Consider, de aceea, absolut util ca to
varășii din organizațiile de partid și 
U.T.C. să urmărească și mai atent 
modul cum se desfășoară în conti
nuare frumoasa lor inițiativă — de 
a organiza, după un grafic judicios 
întocmit, vizita tinerilor din toate în
treprinderile orașului la muzeul nos
tru. Aș putea spune, de asemenea, 
că din nici o excursie organizată de 
B.T.T. nu trebuie să lipsească pro
gramarea unor vizite la locurile, mo
numentele și muzeele 
cadrul învățămîntului 
logic al tinerilor s-ar 
cu mare folos educativ 
de istorie a patriei. ‘ 
privește, sîntem gata, și foarte bucu
roși, să acordăm oricînd asistența de 
specialitate celor ce vor să viziteze 
în mod organizat muzeul sau monu
mentele istorice din județ — cum 
sînt Dăbîca, Bologa, Gilău și altele".

...Așadar, la Cluj-Napoca, acolo 
unde există numeroase preocupări 
și reușite în educarea patriotică a 
tinerilor prin cunoașterea istoriei po
porului’ nostru, mai rămîne încă loc 
și pentru alte inițiative. Le aștep
tăm, pentru a scrie și despre ele.

6, MITROI

Odată cu avizarea 
noilor platforme in
dustriale, s-au stabilit 
și investițiile pentru 
dotările social-cultu- 
rale necesare. Ele sint 
menite să asigure con
diții îmbunătățite de 
muncă și viată pentru 
lucrătorii noilor între
prinderi. Astfel, din 
datele ce ne-au fost 
puse la dispoziție de 
specialiști de la Comi
tetul de Stat al Pla
nificării, am reținut 
că numai pe pla’for-

mele Industriale din 
11 județe se vor con
strui circa 30 de o- 
biective sociale. Ase
menea obiective ur
mează să se realizeze 
și în celelalte județe 
ale țârii. Spre exem
plu, în noile zone in
dustriale din județul 
Bistrița-Năsăud se vor 
construi cantine, că
mine muncitorești șl 
policlinici de zonă. 
La Vaslui — un alt 
județ în care industria 
se va dezvolta intens

în acest cincinal — se 
vor construi pe noua 
platformă industrială o 
cantină, mai multe că
mine și locuințe de 
serviciu. La Tulcea, 
pe cele două platfor
me industriale din es
tul și vestul orașului 
se vor pune la dispo
ziția muncitorilor un 
grup social cu cămine 
pentru nefamiliști, o 
cantină, mai multe u- 
nități comerciale șl o 
policlinică. (I. Mihai).

Invitație în Deltă
...Delta Dunării nu 

mai are nevoie de 
prezentări. Renumele 
și atracția sa — ca 
principal punct turis
tic al județului Tulcea 
— sînt de mult recu
noscute, atit în tară 
cît și peste hotare. Ce 
servicii oferă organi
zatorii turismului de 
aici în actualul se
zon ?

— Pentru vizitarea 
Deltei — ne-a spus 
tovarășul Oscar Bira, 
directorul O.J.T. Tul
cea — am pregătit 
mai multe categorii de 
excursii. Vizitatorii în 
grup, de exemplu.

care vin cu bilete 
cumpărate de la a- 
gențiile O.N.T. din 
țară, pot opta pentru 
plimbările de 1, 2 sau 
4 zile pe canalele Su- 
lina sau Sf. Gheorghe, 
masa servindu-se — 
bineînțeles, cu specific 
pescăresc — direct pe 
vas și la restaurantele 
din Maliuc, Crișan ori 
Sulina. Pentru ex
cursioniștii automobi
list! avem 3 trasee la 
alegere : 1) în Deltă
— la Murighiol ; 2) pe 
malul Mării Negre — 
la Portița — Jurilov- 
ca ; 3) la minăstirile 
Celic-Dere și Cocoș.

Pentru excursioniștii 
individuali organizăm 
plimbări zilnice în 
Deltă cu nave turis
tice sau cu șalupe ra
pide. împreună cu alte 
organisme locale de 
specialitate, organizăm 
festivaluri și sărbători 
tematice, între care 
„Festivalul cintecului, 
dansului și portului 
popular" și „Sărbătoa
rea pescuitului". Tot
odată, începînd cu a- 
cest an, am inclus în 
Circuitul turistic jude
țean o serie de monu
mente arheologice și 
arhitectonice locale. 
(M. Ionescu),

Amenajarea și modernizarea 
unor zone de agrement

istorice. Și în 
politico-ideo- 

putea aborda 
și unele teme 

în ceea ce ne

Continuînd acțiunile 
de gospodărire a mu
nicipiului, începute în 
primăvară, edilii bu- 
zoieni și-au îndreptat 
acum atenția spre zo
nele de agrement, be
neficiind de sprijinul 
larg al elevilor și ce
tățenilor. Refacerea 
fondului pomicol și 
floricol, sistematizarea 
și repararea căilor de 
acces, extinderea ba
zelor sportive — sînt 
principalele activități 
la care cetățenii, mo
bilizați și însoțiți de 
deputați, participă cu 
însuflețire în timpul 
lor liber.

La „Parcul Tinere
tului" — una din cele 
mai noi zone de a- 
grement ale orașului

— tineri muncitori din 
Întreprinderi și nume
roși elevi au construit 
încă un bazin de înot 
pentru copii. Cele 
două lacuri, întinse 
pe 14 hectare, au fost 
curățate, li s-.au repa
rat malurile și debar
caderele. Zestrea ver
de a parcului s-a îm
bogățit cu 10 000 de 
arbori și arbuști, cu 
mii și mii de tranda
firi.

Pe agenda de lucru 
a edililor buzoieni se 
află și parcul Crîng, 
care a fost odinioară 
o întinsă pădure, dar 
din care s-a tăiat 
multă vreme fără 
chibzuință. Acest fapt
— după cum ne spu
nea Gheorghe Milu,

primarul municipiului 
— a impus luarea u- 
nor grabnice măsuri 
care să asigure refa
cerea și îmbogățirea 
patrimoniului silvic al 
Crîngului. S-a elaborat 
un program unitar de 
acțiune, la Întocmirea 
căruia au fost consul
tați numeroși specia
liști și cetățeni. Pină 
acum s-au executat 
ample lucrări de cana
lizare și drenare a zo
nelor inundabile în 
timpul ploios. Se află 
în curs de execuție 
sistemul de iluminare 
a parcului, se repară 
și se amenajează talu- 
zurile și cele două 
insulițe ale lacului 
de agrement (Mihai 
Bâzu).

Un oraș pe harta patriei: Cărei, urbe transilvanâ în care ultimele trei decenii și-au pus cu temeinicie pecetea înnoirilor

Foto : S. Cristian
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în biroul tovarășului Ion PăunescU, 

directorul întreprinderii județene 
de gospodărie comunală și locativă 
Dîmbovița, un grafic impunător reține 
atenția. Frumos caligrafiate, sarcini
le trasate întreprinderii la sesiunea 
din octombrie 1975 a consiliului 
popular județean sînt desfășurate ne
gru pe alb : „Repararea teraselor și 
remedierea instalațiilor în subsolurile 
tehnice, care vor fi predate asocia
țiilor de locatari pînă la 30 iunie 
1976 ; îmbunătățirea activității de re
parare și întreținere a imobilelor 
proprietate de stat ; pînă la 15 sep
tembrie 1976 se vor rezolva toate se
sizările locatarilor"...

Cu patru luni in urmă. în fața a- 
celuiași grafic, tovarășul Ion Păunes
cu ne vorbea, cu un optimism justi
ficat la vremea 
aceea, despre de
marajul promiță
tor al activității 
de întreținere a 
fondului de lo
cuințe : se înce
puse un minuțios 
control asupra 
stării locuințelor ; 
fuseseră inventa
riate, apartament 
cu apartament, 
toate defecțiunile 
stabilite și reme
dierile necesare ; 
se întăriseră cen
trele de prestații 
de pe lingă aso
ciațiile de locatari. Așadar, primii 
pași fuseseră făcuți cu dreptul. Ce 
s-a întîmplat cu... pașii următori ?

...Iulie 1976. Sîntem din nou la a- 
oeoași întreprindere județeană de 
gospodărie comunală și locativă Dîm
bovița. Același tovarăș director. Ion 
Păunescu, consideră însă că biroul 
fond locativ (șef de birou — ing. Tra
ian Soare) este „cel mai in măsură" 
să răspundă La întrebările noastre, 
dar șeful biroului respectiv susține 
că „cel mai în măsură" ar fi tehni
cianul Florin Petrescu, șeful sectoru
lui întreținere fond locativ, care i-a 
ținut o vreme locul. Cauza cauzelor 
acestei declinări a răspunderii : a 
trecut un semestru și pentru întreți
nerea fondului locativ de stat nu s-a 
făcut mai nimic, iar primii pași pro
mițători de acum patru luni au fost, 
din păcate, și ultimii.

Revenim în biroul tovarășului di
rector și revedem datele din graficul 
de pe masa sa de lucru. La data de 
30 iunie trebuiau să se termine lu
crările de izolare a 80 de terase de 
blocuri. Din cele 80, pînă în ziua 
scadentei, lucrătorii întreprinderii 
reușiseră „performanța" de a fi re

parat... o singură terasă (!) și de a 
fi început (dar abandonat) lucrările 
la alte două. Practic, a fost reparată 
o singură terasă într-o jumătate de 
an 1 Dacă s-ar continua în același 
ritm, cele 80 de terase vor fi gata 
prin anul 2016 ! Și aceasta, fără a 
mai lua în considerare alte zeci și 
zeci de terase necuprinse în plan. La 
aceeași dată — 30 iunie — instala
țiile din subsolurile a 128 de blocuri 
trebuiau să fie reparate și predate a- 
sociațiilor de locatari, dar acțiunea 
nu a fost încheiată. Numai pe raza 
asociației de locatari nr. 6 Tîrgoviște 
sînt încă 10 subsoluri nereparate.

Nu ne propunem să facem un in
ventar al problemelor nerezolvate de 
I.J.G.C.L., dar este cazul să subliniem 
că numărul lor crește direct propor

tocritică — dar foarte exactă 7 Pe 
faptul că respectivul document falsi
fică, pur și simplu, realitatea, cu- 
prinzind nu lucrările planificate pe 
luna respectivă, ci lucrările efectua
te în... luna precedentă !!! Și mai 
grav este că autorii mistificării par 
convinși că au făcut o treabă lega
lă. graficul fiind, dealtfel, avizat sub 
însăși semnătura directorului (!).

Vom vedea. în continuare, cum 
toate aceste hîrtii, planuri și grafice 
au reușit să sufoce o acțiune care se 
anunța deosebit de utilă. în primele 
luni ale anului, mai multe comisii de 
verificare, formate din lucrători ai 
întreprinderii și reprezentanți ai aso
ciațiilor de locatari, reușiseră să in
ventarieze jumătate din fondul loca
tiv existent, notîrtd conștiincios în

Constatările unei anchete privind intreținerea fondului locativ la Tirgoviște: 

In loc să repare casele, 
„repară" planurile de reparații

țional cu pașii bătuți pe loc de gos
podarii locali ai fondului de locuințe, 
în registrul de sesizări al aceleiași a- 
sociații de locatari nr. 6 s-au strîns, 
numai în primul semestru al acestui 
an. 760 de solicitări din partea cetă
țenilor, cele mai multe dintre ele a- 
vînd caracter de urgență. Cum sînt 
soluționate ? Un exemplu : din cele 
107 sesizări ale lunii iunie au fost 
rezolvate numai 7. Cu ce se ocupă 
lucrătorii centrelor de reparații 7 Cu 
ce se ocupă șeful sectorului întreți
nere. tehnicianul Florin Petrescu ? 
Nu știm cine va fi cel mai in mă
sură să răspundă, dar Cineva trebuie 
să răspundă.

Inactivitatea centrelor de prestări 
nu mai surprinde, de vreme ce la 
nivelul compartimentului de resort 
al întreprinderii există un abuz de 
hîrtii, care acoperă ca o „terasă" spi
ritul gospodăresc, lipsa lui de legă
tură cu punctele de lucru, presărate 
prin tot orașul. Ni s-a prezentat, spre 
exemplu, „graficul de lucrări curen
te pe luna iunie", dar imediat tova
rășul director Ion Păunescu a adău
gat că, de fapt, este „un mod de a 
ne fura singuri căciula". Pe ce Se ba
zează această apreciere a sa — au

fișele de blocuri remedierile ce tre
buiau efectuate .fie de întreprindere, 
fie de către locatari. Aceste consta
tări ar fi putut să stea, după păre
rea noastră, la baza graficelor de re
parații curente. Dar n-a fost așa, iar 
ceea ce a urmat pare incredibil. în 
loc să se ducă pină la capăt acțiu
nea și să se treacă efectiv la reme
dierea defecțiunilor întilnite pe teren, 
s-a considerat că este mai bine să 
se refacă... inventarierea, spre a se 
întocmi fișe pentru fiecare aparta
ment in parte. în consecință, s-a luat 
totul de la capăt, întreprinderea fi
ind astăzi in posesia unor maldăre de 
hirtii ineficiente. Credeți că s-a tre
cut cumva la remedierea defecțiuni
lor inventariate și reinventariate 7 
Nu ! De ce ? Se așteaptă să se facă 
un... centralizator pe blocuri, apoi un 
alt centralizator pe fiecare ansamblu 
de locuințe, apoi pe cartiere, apoi pe 
oraș, apoi... Orice s-ar spune, facto
rii răspunzători de întreținerea fon
dului locativ din Tirgoviște și-au 
descoperit o cu totul altă vocație : 
întreținerea climatului birocratic, da
torită căruia sute de apartamente a- 
rată ca o floare... ofilită de lipsa spi
ritului gospodăresc.

De ce o fi fost nevoie să se bată 
de două ori la ușa unor apartamente, 
cînd locatarii respectivi bat ei înșiși, 
zi de zi, la ușa asociațiilor, lansînd, 
prin intermediul registrelor de sesi
zări, semnale care nu se fac auzite 7 
La asociația de locatari nr. 6 am in- 
tîlnit, între coperțile registrului, și 
cereri nerezolvate de ani de zile. 
Astfel, locatarii blocului nr. 44 din 
microraionul nr. 6 sesizau încă din 
octombrie 1974. că la 6 luni după 
preluarea apartamentelor nu se re- 
mediaseră defecțiunile trecute cu ve
derea la recepție, pentru ca, la data 
de 14 mai 1976, Ion Barbu, locatar al 
aceluiași bloc, să scrie : „întreaga in
stalație de apă și lumină este defec
tă. Ați promis de atîtea ori că tri

miteți un specia
list pentru reme
dieri, dar au tre
cut doi ani și nu 
s-a făcut nici o 
remediere"...

Ce are de spus 
conducerea între
prinderii despre 
această situație 7 
Tovarășul direc
tor Ion Păunescu 
afirmă — și are 
dreptate — că 
faptele nu mai 
lasă loc pentru 
vorbe. într-ade
văr. așa este.

în aceste zile, din inițiativa 
organelor județene de partid și 
de stat, în municipiul Tirgoviște, 
în celelalte orașe ale județului, con
siliile populare și organizațiile de 
sindicat au declanșat o vastă acțiu
ne gospodărească menită să mobili
zeze toate forțele la rezolvarea pro
blemelor aflate la ordinea zilei în 
domeniul întreținerii fondului loca
tiv. Astfel, răspunzând chemării pri
măriei municipiului Tirgoviște, zeci 
de meseriași din unitățile economice 
(instalatori, izolatori, electricieni) lu
crează acum, după orele lor de pro
gram. la revizuirea teraselor și re
pararea instalațiilor din subsolurile 
blocurilor, la efectuarea altor lucrări 
urgente. La rîndul ei, conducerea 
I.J.G.C.L. ne comunică o primă mă
sură luată : tehnicienii întreprinderii 
au fost scoși din birouri și reparti
zați la asociațiile de locatari, fiind 
direct răspunzători de realizarea lu
crărilor stabilite prin planurile zilni
ce de muncă. S-a ajuns — în sfîrșit 
— la concluzia că locul de muncă al 
meseriașilor trebuie să fie... acolo 
unde se muncește.

Al. DUMITRACHE
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buzău Folosirea grupată a utilajelor
asigură ritmul rapid al recoltării

încheierea recoltării orzului a co
incis cu declanșarea secerișului la 
griu în agricultura județului Buzău. 
Acest fapt a impus mecanizatorilor 
preluarea „din mers" a noilor sar
cini, iar conducerilor și specialiștilor 
unităților agricole o adaptare rapidă 
a programelor inițiale, astfel incit 
lucrul să se desfășoare în condiții 
optime, Ținînd seama de această si
tuație, biroul comitetului județean 
de partid a adoptat imediat o serie 
de corective la planul inițial stabilit 
pentru desfășurarea recoltării griului. 
S-a prevăzut cu precădere reparti
zarea judicioasă a combinelor și a 
celorlalte agregate în funcție de sta
rea culturilor din fiecare unitate. S-a 
avut în vedere folosirea la capacitate 
maximă a fiecărei mașini și, prin 
aceasta, scurtarea la maximum a 
timpului de seceriș. Alături de cele 
500 combine C—12 din dotarea sta
țiunilor pentru mecanizarea agricul
turii, în ajutorul mecanizatorilor bu- 
zoieni au sosit din județul Bacău 50 
combine, precum și 100 tractoriști 
care lucrează la pregătirea terenului 
șl la însămînțări. Intr-un raid între
prins miercuri în cîteva cooperative 
agricole am notat o seamă de fapte 
semnificative prin responsabilitatea 
cu care lucrătorii din agricultura bu- 
zoiană sint angrenați în bătălia 
strînsului recoltei.

La ivirea zorilor, în tarlaua „Gean
ta" a C.A.P. Smeeni, o formație de 
lucru compusă din 3 combine C—12, 
două prese de balotat paie, 5 trac

toare cu plug și grape, 2 tractoare 
cu discuri și o semănătoare primea 
ultimele indicații înaintea intrării în 
cele 93 hectare cultivate cu grîu. Or
dinea de bătaie o stabileau inginerul 
Stan Coman, directorul S.M.A., și 
inginerul-șef al cooperativei, Toma 
Tatu. Din sondajele întreprinse 
înainte de declanșarea secerișului, 
griul avea 17 la sută umiditate, ofe

în unitățile agricole din județul Buzău secerișul griului se desfășoară din 
plin. La cooperativa agricolă din Gălbinași, folosind, din plin fiecare oră bună 
de lucru, mecanizatorii recoltează acum ultimele hectare de pe o solă cultiva
tă cu soiuri timpurii de grîu (prima fotografie). în urma combinelor se adună 
paiele și se eliberează terenul pentru a se trece la semănatul celei de-a doua

culturi. O asemenea organizare bună a muncii am întîlnit și la alte coopera
tive agricole. La cea din Smeeni, paiele sînt balotate și scoase la marginea 
terenului cu ajutorul unor tîrîșuri (fotografia a doua). Pe terenurile eliberate 
la cooperativa agricolă din Gherăseni se fac arături și se însămîntează culturi 
succesive (fotografia a treia). Foto : E. Dichiseanu.

rind condiții excelente de lucru. Tot 
atunci a început secerișul și în tar
laua „Manciu" de 400 hectare cu 
griu. Acolo lucrau 4 combine C—12, 
urmate de 4 prese, 4 pluguri, 2 
discuri și 2 semănători. Coordonarea 
activității o asigurau președintele co
operativei, Gheorghe Dinu, și șeful 
secției de mecanizare. Dumitru Mi
hai. Mecanizatorii Radu Constantin, 

Gheorghe Paraschiv, Constantin 
Stoica, Gheorghe Toma și Constan
tin Moise s-au angajat să depășească 
viteza zilnică planificată. Presele de 
balotat paie au fost prevăzute cu 
sănii, care scoteau la capul tarlalei 
baloții eliberînd operativ terenul. In 
urma preselor, pe teren intrau plu
gurile la pregătirea patului germina
tiv și însămînțat. Pînă la sfîrșitul zi
lei de miercuri a fost strînsă recolta 
de pe 60 hectare și au fost însămîn- 
țate 50 ha cu porumb cultură succe
sivă. Cele 600 hectare cultivate cu 
grîu în cooperativă vor fi recoltate 
în următoarele 9 zile,

în tarlaua „Tufani" a C.A.P. Ghe
răseni am asistat la încercările fă

cute cu umidometrul. Se putea intra 
în lan cu toate forțeto. Astfel, cele 
3 combine C—12 care tocmai înche- 
iau secerișul pe 20 hectare într-o tar
la vecină au primit drum liber spre 
cele 54 hectare din tarlaua respec
tivă. în urma lor, la un scurt inter
val de timp, au sosit trei prese de 
balotat paie, cu sănii. Se aflau în 
lucru 3 pluguri cu grape stelate, 2 
discuri și o semănătoare. Pînă seara, 
în cooperativă s-au recoltat 75 hec
tare și au fost însămînțate alte 50 
hectare cu culturi succesive. „Am 
făcut sondaje de două ori pe zi — 
spunea inginerul Victor Guțu, pre
ședintele cooperativei din Gherăseni. 
încă mai avem tarlale cu umiditate 
peste 22 la sută, pe care le vom re

colta în următoarele două zile. în 
acest scop am grupat cele 6 combine 
în tarlalele care acum prezintă un 
grad de umiditate scăzut. în acest fel 
avem asigurată o viteză zilnică de 
10 și chiar 12 hectare. întreaga su
prafață de 600 hectare va putea fi 
secerată în 8 zile bune de lucru".

Pentru a asigura o folosire maxi
mă a mașinilor, la Gherăseni ca și 
în alte unități cooperatiste alimen
tarea cu carburanți se face în cîmp 
cu autocisterna. De asemenea, hrană 
caldă este preparată la bucătăria 
secției de mecanizare și se aduce în 
cîmp. „De mare ajutor — ne spunea 
Ștefan Anghelache, șeful secției de 
mecanizare — ne sint cei 5 tracto
riști din județul Bacău care ne su
plinesc deficitul de forță de muncă 
la arat și pregătirea patului germi
nativ". Spiritul de întrajutorare, 
conștiința responsabilității colective 
fată de recoltă își spun aici cuvîn- 
tul, materializindu-se în ritmuri de 
lucru superioare. Este o notă comu
nă a atmosferei în care mecaniza
torii au abordat această campanie de 
seceriș.

în tarlaua „Pogoanele satului", a 
C.A.P. Țintești, Paul Tănăsescu. in- 
ginerul-șef al cooperativei, suprave
ghea lucrul formației compuse din 
4 combine C—12, 3 prese de balotat 
paie cu sănii, 3 pluguri cu grape, un 
disc și o semănătoare. Mai lucrau 
aici peste 100 de țărani cooperatori 
pentru a grăbi eliberarea terenului. 
Lucrul se desfășura în ritm alert. 
Din 408 hectare cu grîu se recolta
seră 110 hectare și se însămînțaseră 
cu culturi succesive 80 hectare după 
griu.

Șeful secției de mecanizare Gălbi
nași, Vasile Ursache, dirija 6 com
bine care încheiaseră, pînă la ora 11, 
secerișul pe o tarla de 25 hectare. 

Mecanizatorii deplasau combinele 
altă solă de 50 hectare pe care er: 
hotâriți să o recolteze, mai mujt 
jumătate, pînă seara. în această c 
operativă, pînă miercuri, din cele 7 
hectare cultivate cu grîu se recolt 
seră 300 hectare, urmind ca în 6 zi 
bune de lucru secerișul să fie îl 
cheiat.

Pînă miercuri, 63 de cooperative i 
gricole din județul Buzău au dedat 
șat secerișul griului, recoltindu-.* 1 
peste 15 000 hectare. De asemene 
au fost însămînțate 9 000 hectare < 
culturi succesive. Biroul comitet! 
lui județean de partid a supus un- 
analize operative mersul lucrâr 
lor, stabilind o seamă de noi măsur 
astfel încît în următoarele zile ritm-i 
de lucru să se intensifice. în ace: 
cadru s-a apreciat că in cooperativ 
lucrările se desfășoară intr-un riti 
satisfăcător, dar că trebuie s-ă se a« 
ționeze și mai energic pentru depla 
sarea imediată a mijloacelor mecani 
ce dintr-o tarla în alta, pe baza son 
dajelor efectuate de mai multe ori p 
zi. asigurîndu-se astfel folosirea c 
randament maxim a fiecărei combin< 
De asemenea, în unitățile unde pre 
sele de balotat paie nu asigură elf 
berarea rapidă a terenului să fi 
folosite echipe care să degajeze ma 
nual paiele, oferind astfel front d> 
lucru plugurilor. Pentru operativita 
tea transportului recoltei la bazele d« 
recepție a fost constituit un dispe
cerat județean- cu activitate perma
nentă. împuternicit să adopte mă
suri imediate la solicitarea unități
lor, astfel ca drumul griului de 18 
arie în magazii să fie cit mai scurt.

Cu aproape un an în urmă, pe 
platforma industrială de. est a Craio- 
vei au început lucrările de construc
ții la o puternică întreprindere de 
utilaj greu, care se va număra, cum 
aprecia secretarul general al partidu
lui, printre cele mai mari 4—5 uzine 
din România. Așa cum a indi
cat tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
cu prilejul inaugurării acestui șan
tier. in 1975, prima capacitate a 
modernei întreprinderi de utilaj 
greu Craișva. va trebui să pro
ducă incă din anul viitor, mai curind 
decit se prevăzuse inițial. Pentru 
aceasta, sub îndrumarea comitetului 
județean de partid, a primului secre
tar, s-a stabilit un program-cadru de 
acțiune, care este urmărit și anali
zat sistematic, în vederea devan
sării primelor puneri în funcțiune.

O recentă deplasare pe șantier, dis
cuțiile purtate cu reprezentanți ai be
neficiarului, cu constructori și mon
turi au relevat hotărirea tuturor de a 
face totul pentru înfăptuirea sarcinii 
sțabilite de conducerea de partid și de 
stat. Realizările obținute pină în 
prezent, experiența înaintată proprie 
executanților aparținînd Trustului de 
construcții industriale Craiova, hărni
cia acestora constituie un puternic 
argument in acest sens. Bunăoară, 
prevederile din graficele semestrului
I din acest an au fost depășite cu 
peste 5 milioane lei, din care aproape 
4 milioane lei la construcții-montaj. 
La primele trei deschideri, din cele 
șase ale halei principale, montarea a- 
coperișului, a căilor de rulare, a in
stalațiilor inferioare — scurgeri de ape 
pluviale, iluminat, ventilație — se 
apropie de sfirșit. A început astfel 
să prindă contur prima din fabricile 
de mașini-unelte grele unde se va 
realiza, conform sarcinii trasate, pri
mul produs anul viitor. De altfel, 
pentru acest important sector de fa
bricație au început să sosească și uti
lajele la care, nu peste mult timp, 
va începe montajul. Se lucrează în 
devans față de grafice la depozitul 
colector, castelul de apă și la calea 
ferată pentru transportul produselor 
finite.

— Care sînt căile concrete de ac
țiune care stau la baza succeselor ? — 
l-am întrebat pe ing. Dimitrie Langu, 
șeful șantierului nr. 2 din cadrul 
T.C.I. Craiova.

— Sporirea gradului de mecanizare 
a lucrărilor, folosirea utilajelor în 
două schimburi, extinderea acordului 
global la nivelul întregului șantier și 
o bună conlucrare între constructor și 
beneficiar.

Bunăoară, față de tehnologia din 
proiectul de execuție, care prevedea 
realizarea mecanizată numai a o trei
me din volumul de săpături la fun
dații și terasamente, prin extinderea 
mecanizării, s-au redus termenele de 
execuție la aceste lucrări cu mai bine 
de 40 de zile, înregistrîndu-se eco
nomii de 270 brațe de muncă. Folo

Mihai BAZU 
corespondentul „Scînteir

Cu forțe unite, eficiență sporită
Din experiența unor consilii intercooperatiste

In județul Argeș, organizarea judi
cioasă a cooperativelor agricole în 20 
de consilii intercooperatiste a însem
nat un important pas înainte în di
recția îmbunătățirii amplasării cul
turilor. Astfel, s-a realizat zonarea 
griului pe soiuri, numărul unităților 
cultivatoare reducîndu-se la 88. Anul 
acesta, odată cu sporirea suprafeței 
cultivate cu legume la 1800 ha, am
plasate pe terenurile cele mai fer
tile și cu posibilități de irigare, au 
fost organizate 12 ferme. față de 
două cite au existat anul trecut. Fie
care fermă e specializată pe două- 
trei culturi, spre deosebire de peri
oadele precedente, cînd fiecare uni
tate avea 10—12 culturi. Așa, bună
oară, două ferme — Siliște,ni și Fîl- 
fani — produc varză timpurie ; to
matele timpurii și de toamnă sint 
concentrate în șase, cooperative agri
cole, printre care cele din Stolnici, 
Bîrla, Corniței. în pomicultură se 
prevede ca, în actualul cincinal, să 
se desfășoare ample acțiuni de mo
dernizare a plantațiilor, construire a 
unor căi de acces și bazine de re- 
tenție pe 6 000 ha, din care pe 600 
ha lucrările s-au și executat. Viti
cultura a fost concentrată în două 
zone principale : Ștefănești — Leor- 
deni — Topoloveni, unde se vor mai 
planta 250 ha, și zona Costești, iar 
exemplele ar putea continua.

Fapt este că, în general, s-a acor
dat o atenție aparte gospodăririi pă- 
mîntului, punerii in valoare a unor 
terenuri neproductive, prin unirea 
forțelor din mai multe cooperative 
agricole. în cincinalul trecut au fost 
redate circuitului agricol peste 18 000 
ha, în urma efectuării unor lucrări 
de desecare, regularizare și consoli
dare a malurilor unor cursuri de apă 
pe o lungime de 30 km. în zooteh
nie s-au înființat 5 asociații inter
cooperatiste profilate pe creșterea 
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păsărilor, porcilor, tineretului bovin, 
mieilor la îngrășat. Anul acesta, prin 
asocierea mai multor cooperative 
agricole, se construiesc 13 noi com
plexe zootehnice industriale ampla
sate în diferite zone ale județului, în 
funcție de necesități și posibilitățile 
de furajare. Constituirea consiliilor 
intercooperatiste a asigurat cadrul 
organizatoric adecvat dezvoltării re
lațiilor de cooperare dintre coopera
tivele agricole și. prin aceasta, a 
permis înfăptuirea tuturor acestor 
obiective. în ce constau stilul și efi
ciența muncii consiliilor intercoope-

ln județul Argeș
ratiste 7 Să ne oprim asupra unui 
exemplu concret, asupra unei expe
riențe care ar merita să fie cunos
cută și generalizată.

Consiliul intercooperatist Miroșț, 
— cel mai mare din județul Ar
geș —■ este format din 7 coope
rative agricole, cu o suprafață to
tală de 18 240 ha. Gradul de meca
nizare a lucrărilor fiind același în 
toate unitățile, repartizarea și ampla
sarea culturilor s-au făcut pe baza 
concluziilor desprinse din cartarea 
agrochimică a solului și din observa
țiile directe ale specialiștilor. Ast
fel. experiența a dovedit că la coo
perativa agricolă Humele, de pildă, 
terenurile sînt mai puțin favorabile 
culturii griului, dar se pretează 
foarte bine pentru cultura porum
bului. Totodată, unitatea dispune de 
un număr mai mare de brațe de
muncă, ceea ce reprezintă un avan
taj pentru întreținerea culturilor
prășitoare. în schimb, cooperativa
agricolă din Miroși obține, an de an, 

producții mari de grîu și rezultate 
mai puțin mulțumitoare la porumb. 
Ca atare, la întocmirea planurilor 
de producție s-au repartizat supra
fețe ' mai mari cu porumb cooperati
velor agricole din Humele. Strîm- 
beni și Căldăraru, iar la Miroși. Sur- 
dulești, Colțu. Ungheni s-au mărit 
suprafețele cultivabile cu griu. . Re
zultatul 7 Anul trecut, producția me
die de porumb obținută pe întreaga 
suprafață cultivată în consiliul inter
cooperatist a fost cea mai mare din 
județ.

Concomitent cu sporirea recoltelor, 
gindirea colectivă a specialiștilor de
termină și o mai mare receptivitate 
față de ceea ce este nou, generali
zarea mai rapidă a experienței po
zitive dobindite de o unitate. Așa se 
explică- faptul că. în numai doi ani, 
s-a introdus in cultură și s-a extins in 
toate unitățile o plantă tehnică deo
sebit de valoroasă, cum este floarea- 
soarelui. In anul 1974, la cooperativa 
agricolă Miroși, din cauze obiective, 
s-a compromis cultura de in pe o 
parcelă de 50 ha, suprafață care a 
fost însămînțată — mai mult cu titlu 
de experiență — cu floarea-soarelui. 
Atunci s-a văzut că în zona respec
tivă se pot obține producții bune și 
rentabile de la această plantă teh
nică. în prezent, cooperativele agri
cole din cadrul consiliului intercoo
peratist cultivă 1 150 ha cu floarea- 
soarelui, ceea ce reprezintă un sfert 
din suprafața însămînțată pe între
gul județ.

,O serie de măsuri au fost luate și 
pentru îmbunătățirea activității în 
zootehnie. Din analizele efectuate 
s-a ajuns la concluzia că este necesar 
să se treacă la specializarea unită
ților. Astfel, 5 cooperative agricole 
au fost profilate pe creșterea vacilor, 
iar la Strîmbeni și Căldăraru s-au 
organizat două îngrășătorii de tau
rine. „Cel mai mult ne îngrijora 
faptul că, an de an, unitățile nu-și 
asigurau cantități suficiente de fu
raje, ne-a spus Ion Neamu, președin
tele consiliului intercooperatist și di
rectorul stațiunii pentru mecanizarea 
agriculturii. De aceea, ne-am gindit 
să reorganizăm întreaga activitate de 
producere a furajelor. în primul 
rind, am acordat o atenție mult mai 
mare culturilor duble. Apoi, am în
tocmit programe concrete pentru fer
tilizarea terenurilor cultivate cu fu
raje. In sfirșit. am organizat trei 
formații specializate dotate cu gama 
de mașini necesare pentru recoltarea 
furajelor, care lucrează pe bază de 
grafic în toate unitățile. în felul a- 
cesta, de pe aceeași suprafață culti
vată. am obținut producții mult mai 
mari de furaje. Anul trecut, de e- 
xemplu. am avut planificat să însi- 
lozăm 8 000 tone de furaje și am 
realizat 22 000 tone".

Desigur, activitatea consiliului in
tercooperatist Miroși se poate per
fecționa prin asimilarea unor me
tode de lucru din alte unități frun
tașe. Esențial este ca aceste expe
riențe să fie cunoscute și generali
zate, spre binele agriculturii noas
tre, așa cum a indicat conducerea 
partidului.

Ion TEODOR 
Gheorghe CIRSTEA

Punctualitatea furnizorilor 
de construcții me falite 

0 condiție esențială pentru ca viitoarea întreprindere de utilaj greu din Craiova să producă la timp

sirea autopompelor șl automalaxoa- 
relor la turnarea betoanelor. utili
zarea panourilor mari la cofrarea 
blocurilor de fundație sînt alte mă
suri care au dus la depășirea pro
ductivității muncii, în primul semes
tru din acest an, cu 130 000 lei pe lu
crător. Așa cum ne-au informat spe
cialiștii T.C.I. Craiova, aproape 90 la 
sută din lucrările ce se execută pe 
acest șantier se efectuează mecanizat.

O bună, experiență oferă construc
torii craioveni în ceea ce privește fo
losirea utilajelor în două schimburi a 
cite 10 ore, ceeă'ce a permis accele
rarea simțitoare a ritmului de execu
ție la lucrările terasiere. Dar, alături 
de alte numeroase acțiuni, factorul 
determinant în obținerea unor rezul
tate meritorii, în crearea unei atmos
fere incandescente de întrecere îl 
constituie constructorii de aici, în 
frunte cu cei aproape 100 de comu
niști, care au reușit să asigure o bună 
disciplină și ordine pe șantier. Pen
tru că și aici, ca în oricare sector 
de activitate, imperativul care pri
mează, este disciplina muncii. Cu cei 
care abdică de la aceasta, pentru 
că mai sînt și excepții, se discută 
ca de la om la om ; alteori sint 
chemați în fața colectivului și a 
conducerii, iar atunci cînd aceste 
forme de convingere rămîn fără ecou, 
deși sînt rare asemenea cazuri, inter
vine adunarea comuniștilor. Un 
exemplu în acest sens ni l-a furnizat 
conducerea șantierului nr. 2. Un 
vechi lucrător, Alexandru Răduț, be- 

tonist la una din echipele de bază ale 
șantierului, nu se prea ținea de mun
că, odată lipsea, altădată trecea pe la 
bodegă înainte de a veni la lucru. 
Văzînd că orice încercare a colegilor 
de a-1 aduce pe calea cea bună nu a 
dat rezultate, comuniștii au hotărit 
sancționarea sa în adunarea de partid. 
Discuțiile aspre, dar constructive din 
cadrul adunării au făcut ca Alexan
dru Răduț să redevină același bun 
meseriaș cum era considerat cu ani 
în urmă.

— Disciplina este hotăritoare în ac
tivitatea pe șantier, de aceea, cînd se 
săvîrșește o abatere de orice natură 
ar fi ea, luăm poziție hotărîtă pentru 
a o înlătura. Obișnuim de^altfel ca, 
la fiecare adunare de partid, să dis
cutăm și despre disciplina pe șantier 
— ne spunea comunistul Ion Funar. 
șeful lotului montaj-construcții meta
lice. Aceeași exigență manifestă co
muniștii și față de realizarea exem
plară a indicatorilor de plan. Astfel, 
într-o recentă adunare de partid, s-a 
analizat modul în care s-au îndepli
nit sarcinile de plan pe primul se
mestru din acest an. stabilindu-se și 
măsurile ce trebuie luate. în special 
în vederea devansării frontului de 
lucru pentru montajul utilajelor.

Din discuțiile purtate cu maistrul 
principal Gheorghe Lăzărescu. șeful 
de brigadă Dobrian Stancu. sudorii 
Ion Baciu și Ion Achim. lăcătușul 
Petre Codreanu și betonistul Oprea 
Urcan, toți constructori de rpina întii. 
oameni care montau intr-un timp re
cord stîlpii de susținere ai halelor. 

de cîte 32 tone fiecare, sau masivele 
grinzi monobloc, am reținut deviza 
sub care se muncește pe acest șan
tier : „Mai mult, mai bine, mai re
pede".

— Intr-adevăr, aceasta este chema
rea, dar și angajamentul tuturor ce
lor care contribuie la realizarea aces
tui important obiectiv de investiții 
— afirma tov. Nicolae Vrapcea, ingi- 
ner-șef al I.U.G. Craiova. Trebuie 
însă să recunoaștem cinstit că stadiile 
fizice ale lucrărilor pe șantier pu
teau și trebuiau să fie în prezent mai 
avansate, dacă principalii noștri fur
nizori de construcții metalice se stră
duiau să invingă greutățile pe care le 
au și să onoreze la timp obligațiile 
contractuale. De aceea și pe această 
cale facem un apel tovărășesc colec
tivului întreprinderii de construcții 
metalice Bocșa să ne livreze cu 
maximă urgență cele 450 tone de con
strucții metalice pentru acoperiș 
care, la această dată, trebuiau să fie 
și montate. Același apel îl adresăm 
și întreprinderii de construcții meta
lice Caransebeș, întrucît din trimestrul 
II anul acesta trebuia să expedieze 
600 tone căi de rulare și construcții 
metalice pentru acoperiș. Trebuie să 
spunem că dacă cei doi furnizori nu 
urgentează livrarea acestor repere va 
fi periclitat termenul de punere in 
funcțiune a primei capacități — iar 
acest lucru nu îl putem admite 1

Nicolae BABALAU 
corespondentul „Scînteli"

LA COMBINATUL

DIN PITEȘTI

Gamă largă de articole 
tehnice din cauciuc

Combinatul de articole tehnice 
din cauciuc din Pitești — ne infor
mează tov. Nicolae Ciobanu, direc
torul comercial al unității — este 
prezent cu produsele sale, realizate 
în peste 25 000 repere. în toate ra
murile economiei naționale. între 
acestea, mult solicitate sînt benzile 
transportoarp din fibre textile și 
cord de oțel. Petroliștii apreciază 
atît calitatea, cit și eficiența furtu
nurilor Rotary de 350 atmosfere cu 
diametru de 2 pînă la 4 țoii și 
lungimi de 3 pină Ia 23 metri. 
Pentru chimiști, cimentiști și pen
tru constructori prezintă interes 
containerele confecționate din pîn- 
ză cauciucată, total etanșe și a- 
jungînd pînă la 300—400 cicluri de 
utilizare ; cu ele se transportă în 
condiții de perfectă siguranță po
lietilenă granulată, ciment, talc ș a. 
(Gheorghe Cîrstea).

BBBBBBBBBBB BBBBBBBBBBQBBBB
(Urmare din pag. I)
vedit și practica de pînă acum. In 
acest fel se realizează o creștere a 
interesului participanților pentru 
problemele puse în discuție. con
centrarea atenției spre laturile ma
jore, esențiale ale activității. Deși 
rolul, atribuțiile și funcțiile adună
rii generale sînt precis stabilite prin 
lege, materializarea lor efectivă și 
deplină presupune o acțiune siste
matică, perseverentă, de ridicare a 
conștiinței oamenilor muncii, de cul
tivare și dezvoltare a spiritului lor 
gospodăresc, a simțului politic în ac
tivitatea practică. Iată de ce, cînd 
se prezintă la adunarea generală, 
muncitorul, maistrul, inginerul, eco
nomistul, fiecare lucrător trebuie să 
aibă răspunsuri clare la un șir de în
trebări esențiale — ca, de pildă : 
Ce rezultate a obținut colecti
vul în care lucrează 7 Reflectă ele 
nivelul maxim al posibilităților 7 
Cum consideră că trebuie acționat 
pentru îndeplinirea sarcinilor ma
jore care stau în fața colectivului în 
perioada următoare 7 Apreciază că 

este bine alcătuit planul de măsuri 
și cum poate fi îmbunătățit 7 Ce 
soartă au avut propunerile formula
te de oamenii muncii în precedenta 
adunare generală sau cu alte prile
juri 7

De bună seamă, in fiecare unitate, 
în funcție de specificul activității, 
dezbaterile din adunările generale 

V

trebuie să se concentreze asupra 
problemelor de interes major atît 
pentru colectiv, cit și pentru întreaga 
economie. Este vorba, în principal, 
de folosirea cit mai deplină a capa
cităților și suprafețelor de producție, 
a timpului de lucru, reducerea chel
tuielilor de producție și, îndeosebi, a 
cheltuielilor materiale ; creșterea 
productivității muncii, înnoirea și 
modernizarea produselor și ridicarea 
calității ; introducerea unor proce

dee tehnologice modeme, mecani
zarea și automatizarea producției ; 
punerea în funcțiune la termen a 
noilor capacități de producție și re
alizarea indicatorilor tehnico-econo- 
mici proiectați, pregătirea forței de 
muncă în concordanță cu sarcinile 
de plan și folosirea judicioasă a 
acesteia ; îmbunătățirea organizării 

producției și a muncii, sporirea 
producției pentru export și reduce
rea importurilor. în esență, dezba
terile in legătură cu aceste proble
me, concretizate în programele de 
măsuri ce vor fi adoptate de adună
rile oamenilor muncii, trebuie să 
urmărească cu stăruință realizarea 
ritmică a planului și angajamentelor 
la producția fizică, în strînsă con
cordanță cu cerințele economiei și 
in condiții de Înaltă eficiență.

Pornind de la aceste obiective eco
nomice majore, să asigurăm, pretu
tindeni, adunărilor generale o pre
gătire temeinică, o largă partici
pare, un profund caracter de lucru, 
pentru ca ele să-și îndeplinească în
tocmai rolul lor. așa cum a fost 
conceput de partid : „Adunările ge
nerale ale oamenilor muncii — sub
linia tovarășul Nicolae Ceaușescu — 
să devină realmente organisme (le 
conducere colectivă a activității în
treprinderilor. Oamenii muncii tre
buie să participe mai activ la dez
baterea tuturor problemelor planului 
de producție, ale activității tehnice, 
ale calității și eficienței economice. 
Forța colectivă a oamenilor muncii 
constituie factorul esențial de asigu
rare a mersului înainte al țării noas
tre ! Democrația economică, demo
crația socialistă trebuie să fie nu o 
lozincă generală, ci o realitate zil
nică a vieții economice, exprimată 
prin participarea fiecărui om al 
muncii la activitatea de conducere, 
la înfăptuirea programului de dez
voltare a țării noastre".

LA „ELECTROBANAT" TIMIȘOARA

Organizare bună, productivitate sporită
Colectivul întreprinderii „Electro- 

banat" din Timișoara a obținut de 
la începutul anului realizări supe
rioare sarcinilor prevăzute, livrind 
suplimentar economiei naționale 
produse in valoare de 6,5 milioane 
lei.

— Acest spor — ne spune ingi
nerul Dimitrie Corici, director ad
junct tehnic de producție — are la 
bază creșterea Continuă a produc
tivității muncii, indicator la care 
s-a înregistrat o depășire de 1038 
lei pe angajat. Aș aminti doar 
cîteva din căile care au condus Ia 
acest rezultat. în primul rînd, este 
vorba de organizarea pe baze știin
țifice a producției și a muncii. 
Amenajarea în fluxuri raționale a 
atelierelor de montaj de la secția 
corpuri de iluminat industriale și 
aparataj, organizarea unei ascuți
torii centralizate de scule, ampla
sarea mai judicioasă a magaziilor 
de materii prime și materiale în 
secția de baterii elemente galva

nice — sînt doar cîteva din măsu
rile ce se circumscriu acestor preo
cupări. Munca politico-educativă 
desfășurată Ia toate eșaloanele pro
ducției a condus, de asemenea, la 
întărirea' ordinii și disciplinei.

Preocuparea muncitorilor și spe
cialiștilor din întreprindere pentru 
sporirea producției s-a împletit or
ganic cu activitatea de înnoire și 
diversificare a nomenclatorului de 
fabricație. Față de sarcinile cu
prinse în planul tehnic, în primul 
semestru au fost omologate supli
mentar 21 de produse noi. între a- 
cestea numărîndu-se lămpi de bi
rou fluorescente, corpuri de ilumi
nat ornamentale pentru interior 
etc. Sînt. de asemenea, de men
ționat preocupările pentru realiza
rea sarcinilor la export și dimi
nuarea importurilor. în ultimele 
luni, întreprinderea timișoreană a 
depășit în medie cu 9 la sută pre
vederile planului la export. (Cezar 
Ioana, corespondentul „Scînteli").



GINA 4 SCINTEIA — vineri 9 iulie 1976

•nind de la viziunea 
asupra rolului școlii 
educatorilor, viziune 

strai înfățișată în ex- 
-ea tovarășului Nicolae 
șescu la Congresul e- 
ției politice și ăl cul- 

socialiste, cred că 
•n vorbi despre o nouă 
ie în care este plasat 
Bsul de învățămînt in 
rt cu cerințele vieții 
ile ; în acest sens, in- 
:ția, văzută ca mijloc 
acumulare a unor cu- 
ințe de specialitate, se 
îdește incompletă pen- 
pregătirea tineretului, 

rebuind să fie însoțită 
nod necesar de educa- 
fa-ctor de natură să 
jtlentizeze și să orien- 

spre un anumit țel 
țătirea tehnico-profe- 
ală a acestuia. Din a- 
îtă situație decurge ce- 
a ca însuși educatorul 
n primul rînd — să dis- 
ă de calități și posibili- 
care să-1 facă apt pen- 
o activitate complexă, 
ructiv-educativă, de na- 
1 să formeze pe tînăr 
numai ca bun specia- 
într-un anumit dome- 

, ci și ca cetățean pa- 
>t, gata să pună la înde- 
îa societății, odată cu 
ceperea sa, și spiritul de 
legație, de slujire devo- 
4 a poporului.
Iste evident că Intr-o 
fel de viziune educato- 

— mergind de la învă- 
or pînă la profesorul 
iversitar — nu mai poate 
conceput doar ca omul 

1 la oatedră“, care își ex- 
ne cunoștințele sale, act 
pă care se retrage într-o 
rută și doctă izolare, 
mpotrivă, misiunea lui 
ritinuă dincolo de rostirea 
iemnurilor, în agora vie- 
, pentru a da răspunsuri 
nnelor de întrebare ce 
ridică și pe care trebuie 
le încurajeze în rîndu- 

,e tineretului.
Procesul de modernizare 
învățămîntului și, în pri- 
ul rînd, integrarea aces- 
ia cu cercetarea și cu 
oducția oferă și impune 
todată o întreagă gamă 
i modalități în care edu- 
«torul implică pe elev sau 
î student în acțiunea de 
cplorare a fenomenelor 
n natură și societate. Pe 
iest teren, al atragerii ti- 
eretului în efortul comun 
î descoperire a adevărului 

a soluțiilor diferitelor 
robleme, se realizează în 
mdiții optime pregătirea 
cestuia pentru muncă și 
iață, stabilindu-se totodată 
cea legătură intimă dintre 
lev și magistru, bazată 
e respect și prețuire, legă- 
ură care se păstrează in» 
reaga viață ca o flacără ea 
iu se stinge.
Fiecare din noi încearcă 

m sentiment de legitimă 
;i plăcută mîndrie cînd poa

te mărturisi că a fost ele
vul sau studentul unui 
strălucit dascăl, din care 
și-a făcut un model de 
viață. Am vie în minte și 
acum, după trecerea atîtor 
ani, imaginea învățătorului 
meu, Ion Pușcariu, descen
dent al unei vechi și stră
lucite familii de cărturari 
și luptători ardeleni, care 
într-o sărăcăcioasă școală 
sătească a dus o muncă de 
apostol, lucrînd singur cu 
patru clase, cu două dimi
neața și cu două după 
masă, fără răgaz și fără 
„normă", însuflețit numai 
de focul sacru al misiunii

gică și metodică și de mij
loace didactice adecvate, 
învățămîntul nostru își a- 
duce o prețioasă contribuție 
în pregătirea cadrelor de 
specialiști la nivelul tehni
cii moderne și cu o ridicată 
conștiință politică și mo
rală. Astăzi, în procesul de 
înnoire a învățămîntului, 
metodele „clasice" de învă
țare, bazate în principal 
pe relația : expunere-re- 
ceptare, se dovedesc a fi 
depășite sau, oricum, insu
ficiente sub raportul reali
zării laturii formative, iar 
clasa — și chiar școala — 
nu mai pot fi considerate

Omniprezența 
socială 

a educatorului
Puncte de vedere

de prof. univ. dr. Aron PETRIC

de educator. Și nu ne în
văța numai carte, ci lucra 
cu noi pe lotul agricol al 
școlii, după cum ne învăța 
să cintăm la cor, să recităm 
și să interpretăm piese de 
teatru, manifestările cultu
rale organizate de școală 
fiind adevărate prilejuri de 
înălțare spirituală pentru 
săteni. Nu știam atunci, 
dar aveam să aflu mai tîr- 
ziu, că învățătorul meu fu
sese unul dintre cei mai 
activi luptători politici pen
tru eliberarea românilor 
transilvăneni de sub stăpî- 
nirea austro-ungară, ceea 
ce îi atrăsese și condam
narea din partea autorită
ților cezaro-crăești. Era, 
cum se vede, un educator 
complet, la care învățătura 
se împletea cu îndrumarea 
activităților practice, a vie
ții sociale și culturale. Și 
ca el au fost atiția, care nu 
au practicat o „meserie", 
ci au exercitat o vocație. 
Activitatea lor, care nu a 
cuprins numai tineretul, 
explică, în bună măsură, 
rezistența națională și mo
rală a poporului nostru în 
fața atîtor forțe potrivnice.

Pe această tradiție sănă
toasă se clădește munca 
marelui detașament de e- 
ducatori din România so
cialistă. Dispunînd de pre
țioasele orientări ale parti
dului și statului nostru, be
neficiind de progresele rea
lizate în cercetarea pedago-

ca unic teren de activi
tate a educatorului. Cimpul 
de activitate și de autori
tate al dascălului se extin
de și dincolo de cadrul șco
lar, el cuprinzind întreaga 
viață socială și politică în 
care își desfășoară munca. 
Sub acest raport, dezbate
rile ce au avut loc la re
centul Congres al educației 
politice și al culturii socia
liste, ca și hotărîrile adop
tate conțin prețioase indi
cații de natură să orienteze 
activitatea noastră. Consti
tuirea consiliilor de educa
ție și cultură la nivelul în
treprinderilor, instituțiilor 
și al comunelor, în care în
vățătorii și profesorii vor 
avea, fără îndoială, un ' rol 
de primă mînă, va oferi 
cadrul propice pentru reali
zarea unor acțiuni menite 
să contribuie la ridicarea 
nivelului de cunoștințe 
științifice și culturale, la 
educația politică și patrio
tică, etică și cetățenească a 
tuturor locuitorilor. în a- 
ceeași direcție, un cadru 
adecvat oferă casele de 
cultură, cluburile, biblio
tecile și universitățile popu- 
lare. Iar în activitatea edu
cativă un rol important 
revine istoriei patriei, izvor 
nesecat de învățăminte, de 
cultivare a patriotismului 
și internaționalismului re
voluționar, de întărire a 
sentimentelor de solidari
tate și frăție a tuturor lo

cuitorilor țării — români, 
maghiari, germani și de 
alte naționalități.

Importante valențe edu
cative oferă, de asemenea, 
și răspîndirea cunoștințelor 
de limbă și literatură ro
mână, de geografie a pa
triei — domeniu în care 
pot fi- evidențiate virtuțile 
creatoare ale poporului 
nostru, frumusețile natu
rale și bogăția acestui pă- 
mint pe care munca omului 
le-a înnobilat cu deosebire 
în anii socialismului. Culti- 
vînd patriotismul, să avem 
întotdeauna în vedere că el 
nu poate fi doar contem
plativ, paseist, ci trebuie să 
aibă un sens activ, mobili
zator.

Desigur, realizarea aces
tor sarcini complexe presu
pune pe lingă spirit de 
inițiativă și dăruire, și o 
cunoaștere a celor mai bune 
metode ale muncii de pro
pagandă in rîndurile tine
retului și adulților, ast
fel încît ea să aibă o efi
ciență cit mai mare. Sub a- 
cest raport găsim intere
santă și oportună propu
nerea făcută la recentul 
congres în cadrul secțiunii 
pentru activitatea educativă 
desfășurată în școli și in 
căminele culturale sătești, 
potrivit căreia ar urma ca 
în învățămîntul superior 
pedagogic, agricol, medical 
etc., adică în instituțiile 
unde se pregătesc viitorii 
educatori și alți specialiști 
care vor lucra îndeosebi la 
sate, să se predea cunoș
tințe referitoare la metodo
logia și metodica muncii 
cultural-educative de masă. 
Consider că această propu
nere și-ar putea găsi rezol
varea, în cazul învățămîn- 
tului universitar, nu prin 
introducerea unei discipline 
noi, ci prin cuprinderea 
în cadrul cursurilor exis
tente — de pedagogie și 
metodică — a unui capitol 
care să trateze problemele 
activității cultural-educati
ve ; aceste cunoștințe s-ar 
Întregi prin activitățile 
practice pe care le desfă
șoară studenții, în care ar 
urma să fie cuprinse ac
țiuni pe linia muncii de 
propagandă cultural-științi- 
fică, ceea ce se face și în 
prezent în cazul anumitor 
facultăți. Modalități simi
lare, dar adecvate profi
lurilor respective, se pot 
găsi și pentru învățămîntul 
superior medical, agrono
mic etc.

Pentru lucrătorii din în
vățămînt — pe orice treap
tă didactică s-ar afla ei — 
îndeplinirea nobilei sarcini 
de formare a omului nou, 
îndeosebi în rîndurile tine
rei generații, constituie o 
îndatorire supremă care 
probează și validează însăși 
poziția lor patriotică, mili
tantă.

Sighișoara : Turnul cu ceas 
Foto : Gh. Vințili

t V
PROGRAMUL I

16,00 Teleșcoală.
16.30 Curs de limba engleză.
17.00 Emisiune în limba germană.
18.45 Tragerea Loto.
18,55 Din lumea plantelor șl animalelor.
19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20,00 Reflector.
20.20 Festivalul filmului muzical la TV. 

Filmul artistic „O noapte la Karl- 
stein" — producție a studiourilor 
cinematografice cehoslovace. Pre
mieră TV.

21.45 Intilnire la Porțile Cetății. Selec- 
țiunl din spectacolul realizat la 
Alba-Iulla, cu concursul forma
țiilor artistice din județele Dîm
bovița, Suceava șl Alba.

22.15 24 de ore.

PROGRAMUL n

17,00 Telex.
17,05 Ancheta T : De la elevii... proble

mă, la clasa premiantă.
17,40 Muzică populară.
18,00 Șah mat... în 15 minute.
18.15 Vîrstele peliculei. Ediție specială 

dedicată capodoperei lui Robert 
Flaherty : Nanuk eschimosul.

19,05 Scene din operete.
19.20 1001 de seri.
19,30 Telejurnal.
20,00 Treptele afirmării.
20,25 Viața economică a Capitalei.
20.45 Muzică șl poezie cu și de Renata 

Vasilescu.
21,00 Telex.
21,05 Teatru TV : ;,Oameni fără adresă" 

de Mihai Duțescu.
21.45 Pagini de umor : Ce vrăji a mal 

făcut nevasta mea.

Ultimele două stagiuni 
șl mai ales cea recent în
cheiată evidențiază efortu
rile Teatrului tineretului 
din Piatra Neamț de a ri
dica întreaga sa activitate 
la un nivel de maximă exi
gență și responsabilitate, 
în lumina obiectivelor ma
jore, educative, definite în 
Programul ideologic al 
partidului, in documentele 
Congresului al XI-lea al 
P.C.R. și, în același timp, 
în conformitate cu profilul 
său specific.

Repertoriul prezentat în 
această stagiune de „echi
pa" de la Piatra Neamț a 
cuprins : premiera absolută 
a piesei Tinerețe fără bă- 
trînețe de Eduard Covali, 
în regia Cătălinei Buzo- 
ianu, parabolă poetic-filo- 
zoflcă inspirată de cunos
cutul basm românesc popu
lar ; premiera pe țară Do
sarul Andersonville de 
Saul Levitt, în regia lui 
Emil Mândrie, o dramă do
cumentară istorică, cu evi
dentă rezonantă în con
temporaneitate, dezbatere 
asupra capacității omului 
de a opta pentru omenie și 
demnitate în ciuda oricăror 
condiții vitrege ; vesela co
medie clasică a lui Gol
doni Slugă la doi stăpini 
în regia lui Iulian Vișa ; 
drama lui Clifford Oddets, 
Băiatul do aur — un tablou 
realist al „societății da 
consum" americane cu a- 
măgitoarele-i străluciri de-o 
clipă și tristele destrămări 
ale mirajelor ; în fine, o 
altă premieră pe țară, care 
aduce in circuitul general 
al repertoriului românesc 
numele unui valoros dra
maturg sovietic, Aleksandr 
Vampilov, Vara trecută la 
Ciulimsk, în regia lui Emil 
Mândrie. Se remarcă aici o 
diversitate tematică și sti
listică menită a satisface 
gusturile cele mai diferite. 
Se remarcă de asemenea, 
ceea ce este esențial, o 
propensiune spre tematica 
majoră, spre dezbaterea e- 
tică, profund implicată și 
implicativă în realitatea 
socială a timpului nostru ; 
o atracție deosebită spre 
dezbaterea unei problema
tici fundamentale a omului 
contemporan (să nu uităm 
și prezenta In repertoriul 
permanent al teatrului a 
spectacolului Matca de 
Marin Sorescu).

I se poate reproșa tea
trului, și pe bună dreptate, 
interesul prea firav acor

dat promovării dramatur
giei naționale, îndeosebi a 
celei contemporane, ca și a 
celei clasice istorice. In
contestabil, prezenta în. re
pertoriul actualei stagiuni 
a unei singure premiere 
românești este cu totul in
suficientă. Cu atît mai 
mult cu cît teatrul denu
mit „al tineretului" este 
dator să vorbească tinerelor 
generații, in limbajul însu- 
flețitor al artei, despre is
toria patriei, despre oame
nii acestui pămînt și năzu
ințele lor înalte spre dem
nitate și fericire, despre 
greutățile și măreția luptei

Slugă la doi stăpîni a gă
sit în tînărul regizor Iulian 
Vișa, scenograful Vasile 
Jurje și actorii teatrului o 
echipă excelentă, înzestrată 
cu imaginație, cu darul de 
a improviza, cu bucuria jo
cului, cu simțul umorului, 
cu o putere de comunicare 
contagioasă, cu o energie 
electrizantă. Spectacolul se 
desfășoară cu forța nestăvi
lită a unei adevărate casca
de de gaguri, din care nu 
lipsesc parodia, travestiul, 
bufonada, bastonada, jon
gleria, acrobația, clovneria 
muzicală, pantomima, co
regrafia, toate mijloacele

TEATRUL TINERETULUI 
DIN PIATRA NEAMȚ

Două premiere 
meritorii 

...și o datorie 
încă neonorată

Îientru construirea propriu- 
ui destin.

Demn de apreciat în ac
tivitatea teatrului, atît în 
alegerea repertoriului, cît și 
în valorificarea sa scenică, 
este faptul că nu se recurge 
la rețete și metode facile, 
nu se prezintă publicului o 
hrană gata mestecată, con
cluzii didactic-moralizatoa- 
re de învățat pe dinafară, 
ci se urmăresc stimularea 
gîndirii spectatorilor, parti
ciparea acestora la rezol
varea problemelor propusa 
spre dezbatere. De subli
niat că, în prelungirea dez
baterii de pe scenă, întîlni- 
rile și discuțiile cu specta
torii reprezintă o cale efi
cientă pentru clarificarea 
unor asemenea probleme, 
ca și pentru consolidarea 
relațiilor dintre teatru și 
publicul său.

Ultimele două spectacole 
prezentate în premieră în 
această «tagiune sînt eloc
vente.

comediei clasice și modeme 
fiind folosite cu grație și 
dezinvoltură într-o voioșie 
care cuprinde și sala, încă 
din primul moment al in
trării actorilor intonînd co
rul parodic. Jocul în echi
pă, într-o organică interco- 
municare, nu anulează in
dividualitățile. Se remarcă 
îndeosebi, prin ținuta de
gajată, umorul și valoarea 
compoziției, Rozina Cam- 
bos, Paul Chiribuță, Ion 
Muscă, Gheorghe Dănilă, 
Eugen Apostol, Constantin 
Ghenescu, Eugenia Balaur» 
și, în fruntea tuturor, Ho- 
rațiu Mălăele, interpretul 
plin de candoare și forță 
comică al lui Truffaldino, 
expresiv și sensibil mim, 
acrobat și cîntăreț de o fan
tezie inepuizabilă, capabil 
a transmite, întregului 
spectacol și sălii de spec
tatori, o undă de omenie 
caldă.

Cealaltă linie a disponi
bilităților artistice ale co

lectivului, linia gravă, dra
matică, meditativă, pe care 
am întîlnit-o în „Dosarul 
Andersonville", o regăsim 
potențată în spectacolul 
„Vara trecută Ia Ciulinisk . 
Pus în scenă de Emil Mân
drie, în decorul funcțional 
construit de arh. Dan Jiți- 
anu — poate prea masiv, 
închizînd orizontul, împie- 
dicînd zborul imaginației — 
spectacolul reconstituie, 
convingător, lumea de idei 
și sentimente a piesei lui 
Vampilov. O lume a pasiu
nilor telurice, o „dramă a 
provinciei", așa cum au de
numit-o unii cronicari. Spa
țiul acțiunii e unul simbo
lic, plasat de autor undeva 
departe, în taigaua siberia- 
nă, un spațiu în care dăi
nuie încă traumatisme vechi 
râmase de pe urma războ
iului nimicitor (Anna, Paș- 
ka, Dergaciov) sau trau
matisme mai noi, provoca
te de trecătoare nedreptăți 
insuficient combătute (Sa- 
manov) ; un spațiu al re
cuperărilor morale, prin 
dragoste în primul rînd 
dar, mai ales, prin contac
tul cu puritatea, cu inocen
ta batjocorită (Valentina) ; 
un spațiu al regenerării 
tîrzll, pline de căință (Kaș- 
kina), afirmînd încrederea 
autorului în om, în demni
tatea autodepășirii. Condusă 
de Emil Man’dric cu vigoa
re și claritate a telului, 
mica echipă de lnterpreți a 
dovedit calități deosebite 
de compoziție și de interio
rizare, creînd tipuri veridi
ce, limpede conturate, cu 
reală maturitate artistică. 
Notăm contribuția substan
țială a actorilor Eugenia 
Balaure, Cătălina Popescu, 
Corneliu Dan Borcia, Cor
nel Nicoară, Valentin Urt- 
tescu (chiar șarjînd puțin, 
totuși, un autentic odios — 
Meciatkin), Constantin Ghe
nescu (diafanul încărcat de 
mister Eremeev), Traian 
Pâr log (Pașka), Catrinel 
Paraschivescu (cam artifi
cială totuși în compunerea 
Kașklnei), Alexandru Lazăr 
(Pomigalov, mai puțin in
teresant) la realizarea unui 
spectacol care exprimă ma
turitatea atinsă de tînărul 
colectiv al Teatrului tinere
tului și, totodată, deschide 
perspectivele unei evoluții 
spre marile creații scenice 
străbătute de patosul uma
nismului revoluționar.

Margareta BĂRBUȚA

Lîngâ „șdapta mârli", prilej de bucurie, de legare a unor prietenii trainice.

Litoralul românesc. O sta
ție terminus de cale fera
tă. O gară cochetă, în care 
trenurile vin și pleacă de 
două ori pe lună. Un loc 
plin tot timpul de veselie 
și de cîntec. Alei șerpuind 
printre exploziile multico
lore ale trandafirilor, de
senate pe fundalul albastru 
al Mării Negre. Clădiri rus
tice cu acoperișuri roșii de 
olană, în stilul arhitecturii 
dobrogene, alături de pa
vilioane moderne ca niște 
sculpturi în beton și sti
clă... Acesta este Comple
xul de odihnă al pionieri
lor și școlarilor de la Nă
vodari. I se mai spune 
„Orașul copiilor" sau „Ca
pitala vacanței". Și pe bună 
dreptate. Căci, de fapt, aici 
se află una din cele mai 
mari tabere de copii din 
lume: 7 000 de oaspeți pe 
serie. Copil veniți din toa
te colțurile țării, din toa
te județele, din toate sa
tele și orașele României și, 
de asemenea, din zeci de 
țări de pe multe meridia
ne sînt găzduiți în șase ta
bere care oferă condiții ex
cepționale de cazare și 
masă și sînt înzestrate cu 
biblioteci, instrumente mu
zicale de tot felul, aparate 
de proiecție, două amfi
teatre în aer liber pentru 
teatru și film, terenuri de 
sport pentru toate discipli
nele: volei, handbal, bas
chet, tenis, fotbal, pistă de 
atletism...

Cum este organizată viața 
culturală în „Capitala va
canței" 7 Semnalăm, mai în-

tîi, că am găsit un program 
riguros defalcat pe zile și 
pe ore. Pe lingă plajă și 
baie, în fiecare dimineață 
tinerii vacanțieri își desfă
șoară harurile artistice, 
fantezia, îndrăzneala și 
gustul... arhitectural în ca
drul unor ample și viu 
disputate concursuri de 
construcții din nisip. Mai 
știi de unde sar viitorii zi
dari, proiectanți, ingineri?

Dar viața culturală in-

tatorl, dansatori etc. — pri
lejuiește, zilnic, splendide 
recitaluri. Seara, în am
fiteatrele complexului sînt 
prezentate filme sau vin 
reprezentanți ai scenelor 
constănțene, precum și ar
tiști ai teatrelor din țară.

...Și sînt, bineînțeles, 
excursiile instructive: la 
muzeele din Constanța, tu
rul litoralului cu autobuze
le, vizite la unitățile in
dustriale și agricole din

Și există. O competiție per
manentă, cu participare 
unanimă. Căci înfrumuse
țarea taberelor, gospodări
rea lor, îngrijirea florilor, 
a terenurilor de sport și a 
pavilioanelor îi antrenea
ză pe toți copiii, pînă la 
unul. Iar impulsul acestei 
activități este unul cu emo
ționantă valoare etică : fie
care serie se străduiește să 
facă tabăra mai frumoasăViafa culturală într-o „Capitală a vacanței”

tensă începe după-amiaza. 
Atunci, o febră ca de „fes
tival non-stop" cuprinde 
toată tabăra. Căci, încă de 
la sosire, în funcție de pre
ferințe și de aptitudini, co
piii s-au înscris la multele 
concursuri artistice cuprin
se in „Festivalul mării", 
ale cărui faze încep de la 
detașamente și urcă pînă 
la finala pe unitate, dotată 
cu diplome. Desfășurarea 
probelor — întreceri între 
coruri alcătuite ad-hoc, cu 
un bogat repertoriu de cîn- 
tece patriotice învățate în 
tabără, orchestre, soliști Vo
cali și instrumentali, reci-

apropiere. De asemenea, au 
loc întîlniri — pe bază de 
întrebări și răspunsuri des
pre muncă și viață, despre 
diverse meserii, despre is
torie, despre mare și des
pre artă — cu activiști de 
partid, cu veterani ai lup
tei ilegale, cu comandanți 
de nave sau cu muncitori 
fruntași, cu scriitori și cu 
artiști...

Dar munca? Pentru că — 
nu-i așa? — nici s-o ții „tot 
într-o petrecere" nu-i bine. 
Trebuie să existe — prin
tre atitea competiții ale 
frumosului și ale îndemî- 
nării — și una a hărniciei.

de cum a găsit-o pentru... 
seria următoare I

Tocmai in zorul unor ast
fel de activități i-am găsit 
pe copiii din cea de-a treia 
serie a Năvodarilor acestei 
veri. în seria următoare, 
complexul va primi și cei 
dinții oaspeți de peste ho
tare din anul acesta: 700 de 
copii veniți din 31 de țări 
— din țările socialiste și de 
pe multe alte meleaguri ale 
lumii. Motiv serios pentru 
ca băieții și fetele din ac
tuala serie să se considere 
gazde, reprezentanți ai pro
verbialei ospitalități româ
nești. Ca urmare, tabăra

strălucea) de curățenie și de 
tot felul de gingășii: stra
turi cu flori, desenate sa
vant, terenuri sportive 
marcate ca la Olimpiadă... 
Se pregăteau drapelele ță
rilor „reprezentate" de vii
torii oaspeți, se îngrijeau 
careurile, se finisau ultime
le amănunte.

— Anul acesta, ne-a de
clarat directorul complexu
lui, profesorul Traian Car- 
tacai („primarul" orășelu
lui), care este ajutat de nu 
mai puțin de 500 de profe
sori și educatori), vom în
registra adevărate recor
duri: cel mai mare număr 
de copii care își vor pe
trece vacanța la Năvodari 
(aproape 50 000); cei mai 
mulți oaspeți de peste ho
tare (1 200, cu 200 mai mult 
decît anul trecut) și —fapt 
„senzațional" — cota pre
școlarilor a urcat anul aces
ta la 3 800 de... persoane I

Dar, desigur, apropiata 
sosire a pionierilor și șco
larilor de peste hotare este 
cea în vederea căreia se 
restructurează de pe acum 
programul cultural al tabe
rei: sînt prevăzute mani
festări artistice ale gazde
lor și oaspeților, întîlniri 
lingă șoapta mării, care vor 
prilejui cunoștințe noi și 
vor pecetlui prietenii, în 
spiritul tradiționalei des
chideri spre oamenii de 
omenie de pretutindeni, în 
care sînt educați toți copiii 
patriei noastre.

George MIHAESCU 
corespondentul „Scînteil"

Soli ai muzicii 
românești 

peste hotare
Numeroși mesageri ai muzicii 

clasice românești au plecat zilele 
acestea în turnee peste hotare.

Astfel, cvartetele „Muzica" și „A- 
cademica" vor concerta în R. F. Ger
mania și Suedia. Publicul din Italia 
va avea ocazia să audieze, în ca
drul Festivalului de la Martina 
Franca, lucrări de Rossini, Pergo- 
lese, Beethoven, Chopin, Silvestri, 
în interpretarea Filarmonicii din 
Ploiești.

Cunoscuții baritoni Nicolae Herlea 
și Ludovic Konya vor întreprinde 
în curind turnee in Bulgaria și, res
pectiv, Ungaria. De asemenea, vio
lonistul Ștefan Ruha va pleca intr-un 
turneu în R.S.F. Iugoslavia, iar Vla
dimir Mendelssohn va susține o se
rie de concerte la violă in orașele 
Piestany, Trencianske, Teplice — din 
R. S. Cehoslovacă.

Tot în cursul acestei luni, cuplul 
de balerini Magdalena Popa și Ama
to Checiulescu va participa la spec
tacolul de gală al Festivalului de la 
Santander (Spania). La 15 iulie, co
rul de copii al Radioteleviziunii ur
mează să-și dea concursul în cadrul 
Festivalului de la Istanbul.

★
Orchestra simfonică a Filarmonicii 

de stat din Cluj-Napoca a susținut 
recent două concerte in orașul Lugo 
din Spania, în cadrul celei de-a 
Vil-a Săptămîni muzicale „Corpus 
Lucense". Sub bagheta lui Mircea 
Cristescu, formația clujeană a inter
pretat piese de Rogalsky, Lalo, 
Brahms, Enescu, Rahmaninov, Wag
ner și R. Strauss, avîndu-i ca soliști 
pe violonistul Ștefan Ruha și, res
pectiv, pianistul Dan Grigore.

Concertele muzicienilor clujeni 
s-au bucurat de un succes deosebit.

(Agerpres)

brașov Festivalul
muzicii de cameră

• LA SALONUL ARTELOR 
PLASTICE din Bistrița (Bistrița- 
Năsăud) s-a deschis expoziția de 
pictură „Peisaje bistrițene". Ex
pun studenți ai institutului de 
arte plastice „Ion Andreescu" 
din Cluj-Napoca, aflați la Bis
trița pentru practica anuală de 
producție și documentare. • RE
CENT, numărul exponatelor 
mausoleului „Mărășești" a spo
rit prin achiziționarea de noi do
cumente din perioada 1916—1918. 
• AGENDA PRAHOVEANA. 
Comuna Bărcănești și-a sărbăto
rit, recent, 500 de ani de la pri
ma atestare documentară a așe

zării (un înscris emis la 4 iulie 
1476 de Basarab cel Bătrîn- 
Laiotă). La Ploiești s-a deschis 
o expoziție a artiștilor plastici 
amatori din cenaclurile sindica
telor. La palatul culturii a avut 
loc vernisajul expoziției de por
trete a graficianului Silvan Io- 
nescu. • PE DEALUL BOB1L- 
NA, aproape de obeliscul închi
nat răscoalei populare antifeu
dale din anul 1437, a avut loc o 
mare serbare populară cu carac
ter patriotic. • LA B1RLAD 
a avut loc o masă rotundă cu 
tema „Documentele Congresului 
educației politice și culturii so

cialiste — program de vastă 
perspectivă în educarea tinerel 
generații". • AGENDA SĂLĂ- 
JEANĂ. Participanții la Con
gresul educației politice și al 
culturii socialiste s-au lntîlnit 
cu muncitori de la între
prinderea „Măgura" și coope
rativa meșteșugărească „Unirea" 
din Șimleui Silvaniei. Con
structorii din aceeași locali
tate au avut ca oaspeți pe mem
brii unei brigăzi științifice. 
Ansamblul folcloric „Rapsodia 
Sălajului" a susținut spectacole 
folclorice în mai multe stațiuni 
de pe litoral. Casa de cultură din

Zalău a găzduit concertul or
chestrei „Mezeșul". o CARAȘ- 
SEVERIN. O suită de manifestări 
cultural-artistice a reunit mii de 
oameni ai muncii — realizatori

de turbine, motoare diesel și 
motoare navale, boghiuri fero
viare, compresoare, macarale și 
alte produse de mare însemnă
tate pentru economia noastră na

INIȚIA TIVE 
MUZEALE

...O expoziție se numește „Bucuria 
de a colora" și este deschisă la Mu
zeul de artă contemporană româ
nească din Galați. Autorii : elevi ai 
claselor I—IV, ale căror lucrări (150) 
au fost selectate din peste trei mii 
prezentate inițial. Inițiatori ai ex
poziției : muzeografii gălățeni, care 
au inaugurat, cu acest prilej, și pre
darea unui „curs" sumar de pictură, 
tinerilor artiști fiindu-le prezentat 
muzeul ca o desfășurare de lecții 
concrete.

Aceeași dorință de înnoire a mo
dalităților muzeale a prezidat și ini
țierea altei manifestări expozițio- 
nale, tot la Galați : „Arta populară 
din județul Ialomița". De ce din Ia
lomița ? Pentru că, simultan, la Slo
bozia s-a deschis o expoziție simi
lară : „Arta populară din județul 
Galați". Este primul schimb de a- 
cest fel între județele amintite. El 
marchează un frumos început pe 
drumul cunoașterii geografiei spiri
tuale a două județe în plină înflo
rire. Se au în vedere și alte manifes
tări cultural-educative similare.

Dan PLAEȘU
corespondentul „Scînteil"

țională — la locurile de agre
ment de la lacul Secu, Ia com
plexul Crivaia de la poalele Se- 
menicului. • LA DEVA, Hune
doara, Simeria, Călan, Orăștie și

Hațeg au avut loc plenare ale co
mitetelor municipale și orășe
nești de cultură șl educație so
cialistă, la care au participat și 
membrii comisiilor de răspîndire

Cea de-a VII-a ediție 
a Festivalului muzicii 
de cameră de la Bra
șov se înscrie ca un 
moment de scamă in 
viața muzicală a țării. 
Urmărindu-i desfășu
rarea, gindind asupra 
impresiilor acumulate 
de-a lungul manifestă
rilor prilejuite de a- 
cest festival, o seamă 
de concluzii se impun, 
privind profilul acțiu
nii și semnificațiile ei. 

. Un festival dedicat 
genurilor camerale, 
îmbinat cu un concurs 
de interpretare pentru 
formații studențești 
(triouri cu pian și 
cvartete), ajuns la cea 
de-a șaptea ediție, de
monstrează că dispu
nem de puternice for
țe artistice, capabile a 
realiza, cu maximă res
ponsabilitate, cu fru
moase rezultate, o 
manifestare de calita
te artistică în stare a 
demonstra dragostea 
de muzică, de muzică 
autentică.

Festivalul brașovean 
a demonstrat, în pri
mul rînd, diversitatea 
formulelor posibile a 
fi încadrate în genuri
le muzicii camerale — 
de la duouri instru
mentale și vocal instru
mentale, la ansambluri 
orchestrale, acoperind 
un bogat repertoriu 
specific. El a reușit să 
reunească în fiecare 
ediție nu numai im
portante personalități 
ale artei muzica
le românești, ci și 
un crescînd număr de 
interpreți de peste ho
tare, manifestarea că- 
pătînd un tot mai pro
nunțat profil de festi
val internațional. O 
simplă rememorare a 
prezențelor, din cadrul 
celei de-a VII-a edi
ții, este elocventă în 
acest sens. Alături de 
orchestrele camerale 
românești —aparținînd 
Filarmonicii „Moldo
va" din Iași (dirijor 
Ion Baciu) și Filarmo
nicii „G. Dima“ din 
Brașov (dirijor Ilarion 
Ionescu-Galați) 
concertele Orchestrei 
de cameră „Vielle" 
din Japonia (dirijor 
Masato Usuki) și „Ca- 
pellei arcis varsovien- 
sis" din Polonia (diri
jor Marek Sewen) au 
suscitat un deosebit 
interes. Așa cum, pen
tru formațiile cu un 
număr mai restrîns de 
interpreți, dialogul s-a 
dovedit extrem de di
vers și, în majoritatea 
cazurilor, la un nivel 
remarcabil. Cvartetul

„Napoca", „Noul cvin
tet George Enescu", 
„Musica Nova", „Trio 
Iliescu" s-au lntîlnit 
pe podiumul festiva
lului cu Cvartetul de 
stat „Moscova", Cvar
tetul ceh „Panocha" ; 
soliștii români din re
citaluri — Valentin 
Teodorian (la pian Li
bia Teodor Teclu), 
violistul George Po- 
povici (la pian Radu 
Paladi), soprana Eli- 
sabeta Carțiș sau vio
loniștii Ștefan Gheor
ghiu șl Varujan Co- 
zighian (la pian Flori
na Cozighian) — și-au 
confruntat valoarea 
cu muzicieni din Spa
nia (chitaristul Pe
dro Soler) sau din 
Italia (cîntăreața Maja 
Randolph). în fine, în

afara unor prezențe 
care debutau ca for
mație în recital (Trioul 
Dan Podlovschi, Voicu 
Vasinca și Dan Grigo
re) sau care lărgeau 
spectrul repertorial 
prin dimensiunea mu
zicii corale — „Capel- 
la Transylvanica" di
rijată de Dorin Pop — 
un fapt interesant îl 
constituie și înscrierea 
în concertele actualei 
ediții a unui număr de 
muzicieni brașoveni 
care, deși nu epuizează 
„forțele locale", pro
bează o constantă pre
ocupare de perfecțio
nare — formația „Can
tus serenus" sau pro
gramul Orchestrei Li
ceului de muzică și 
arte plastice, dirijată 
de Viorel Ardeleanu.

Dacă o importantă 
secțiune a repertoriu
lui festivalului s-a 
bazat pe valori ale 
muzicii universale, ni 
se pare totodată de 
remarcat că acțiunea 
de promovare a crea
ției originale a fost 
consecvent urmărită, 
prilejuind cîteva re
marcabile prime audi
ții absolute, printre 
care merită menționa
te partiturile lui Tu
dor Ciortea (Cvartetul 
nr. 3), Wilhelm Berger 
(Cvintet pentru două 
viori, violă, violoncel 
și pian) și Mihai Mol
dovan (piesa de Or
chestră „Brașov 1978"). 
Totuși, faptul că din 
creația enesciană, ca 
și din cea a con
temporanilor săi au

fost abordate în a- 
ceastă ediție mai pu
ține lucrări a lipsit 
repertoriul concertelor 
de un fond artistic nu 
numai revelator de 
frumuseți, ci și pildui
tor pentru tinerii in
terpreți și compozitori. 
De asemenea, organi
zarea unei dezbateri 
privind problematica 
contemporană ar fi 
fost binevenită, tocmai 
pentru deschiderea u- 
nei mai largi perspec
tive a acțiunilor vii
toare. O ultimă re
marcă privind această 
ediție, în ansamblu 
bine realizată ca des
fășurare și concepție, 
trebuie făcută în le
gătură cu o necesară 
exigentă în colabora
rea organizatorilor cu 
A.R.I.A., vizînd selec
tarea celor mai repre
zentative prezente in
ternaționale în festi
val, evitîndu-se astfel 
unele decalaje în ni
velul artistic general.

Paralel cu desfă
șurarea festivalului, 
Concursul de inter
pretare pentru forma
ții studențești merită 
toată prețuirea. Ascul- 
tînd cvartetul „Eufo
nia" din Cluj-Napoca, 
laureat în 1975, apoi 
urmărind Concertul 
laureaților actualei e- 
diții, am înțeles încă 
o dată cît de impor
tantă este această ac
țiune de stimulare șl 
educare a tinerilor 
muzicieni studenți, 
pentru cultivarea au
tenticelor valori ale 
artei camerale. Rezul
tatul, care se simte in 
timp prin creșterea 
exigentei muncii in 
conservatoare, nu vi
zează doar promova
rea de noi formații. 
Prin aprecierile unui 
juriu alcătuit din per
sonalități cu autoritate 
ale muzicii românești, 
această acțiune con
duce spre o afirmare 
a potențialului noilor 
generații, care au mi
siunea de a asigura 
viitorul vieții noastre 
muzicale într-un do
meniu — muzica de 
cameră — în care pro
fesionalismul și măies
tria condiționează via
bilitatea unei școli in
terpretative ce și-a 
cucerit, pe plan inter
național, semnificative 
recunoașteri. în acest 
sens, ediția 1976 a Fes
tivalului șl Concursu
lui brașovean consti
tuie o reușită.

Grigore 
Constan  tinescu

a cunoștințelor științifice. O bri
gadă științifică județeană s-a în- 
tîlnit cu muncitorii forestieri din 
punctul de exploatare Stanija și 
cu cetățenii din satul Stanija.
• LA CĂLĂRAȘI (Ialomița) au 
avut loc festivități prilejuite de 
împlinirea unei jumătăți de se
col de existență a Liceului de 
contabilitate și comerț din loca
litate. C ANSAMBLUL FOL
CLORIC AL JUDEȚULUI CO- 
VASNA întreprinde un turneu în 
Franța, încheiat cu participarea 
la cel de-al 41-lea Festival in
ternațional de folclor de la Nisa.
• „ȘTIINȚA CONTEMPORANĂ

ȘI RELIGIA" este titlul confe
rinței audiate, la Pitești, de co
lectivul Trustului de construcții 
Argeș. • AGENDĂ ARĂDEANĂ, 
în întreg județul a fost organi
zat un amplu schimb de expe
riență privind munca cultural- 
artistică cu filmul. Copiii Raluca 
Cilibia, Mircea Aron, Claudlu 
Zoller și Bebe Băietan, compo
nent ai echipei de teatru a gră
diniței de pe lingă întreprinderea 
„Tricoul roșu", au interpretat, 
în fața părinților lor, piesa 
„Scufița roșie" în... versiune 
franceză. La spectacol au parti
cipat și formațiile de dansuri și

cor ale grădiniței. Pe valea Mo- 
noroștiei (Birzava) a avut loc săr
bătoarea populară „Sînzienele", 
care marchează inaugurarea se
cerișului. o „POSIBILITĂȚI de 
aplicare a metodelor și tehnicilor 
moderne de organizare și condu
cere la nivelul unităților econo 
mice din județul Gorj" este tema 
simpozionului desfășurat, re
cent, la Tg. Jiu. A urmat o in
tilnire cu specialiști și cadre de 
conducere din bazinele carboni
fere Rovinari și Motru.

Corespondenții „Scînteil*

CULTURAL 1
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în alocuțiunea rostită cu acest pri
lej, ambasadorul Maurice ¥ocko a 
transmis, din partea președintelui 
Republicii Gaboneze, Albert Bernard 
Bongo, urări de sănătate și fericire 
președintelui Nicolae Ceaușescu, de 
prosperitate poporului român.

Exprimind bucuria de a reprezen
ta Gabonul în România, ambasado
rul a spus : „în această împrejurare 
solemnă, îmi este plăcut să eviden
țiez identitatea de vederi dintre Gu
vernul Republicii Socialiste Româ
nia și Guvernul Republicii Gaboneze 
atît pe plan bilateral, cit și în do
meniul politicii internaționale".

„în cadrul politicii sale de des
chidere, Gabonul este animat de do
rința de a promova și dezvolta și 
mai mult relații puternice de coo
perare economică cu România, pe 
baza principiilor egalității în drep
turi. respectului reciproc și neames
tecului în treburile interne. Noi, 
gabonezii, știm că România este unul 
din cei mai dîrji apărători ai aces
tor principii universal recunoscute.

Nu este deloc de prisos să sub
liniem caracterul atît de privilegiat 
al cooperării dintre cele două țări 
ale noastre, cooperare ta 
♦ărire a contribuit vizita 

omânia a președintelui 
/aboneze".
Referindu-se apoi 1a 

țara sa, ca și România, luptă pentru 
instaurarea unei noi ordini econo
mice și politice, in măsură să asi
gure progresul mai rapid al tuturor 
popoarelor, ambasadorul gabonez a 
spus : „Această nouă ordine reclamă 
stabilirea de noi relații internațio
nale bazate pe egalitatea în drepturi 
a tuturor națiunilor, pe respectarea 
dreptului fiecărui popor de a fi de
plin stăpîn pe bogățiile sale națio
nale și de a-și alege nestingherit 
calea care îi convine pentru dez
voltarea sa economică și socială, 
fără nici un amestec din afară".

„Iată de ce, Excelență — a arătat 
în continuare vorbitorul — sînt con
vins că îndeplinesc de acum înainte o 
plăcută misiune, care mi-a fost în
credința pe lingă un șef de stat plin 
de realism și înțelepciune și a cărui 
reputație depășește granițele țării 
sale, misiune ce constă, în principal,

a cărei în- 
oficială în
Republicii

faptul că

Ambasadorul R. P. Bulgaria Ia 
București, Ivan Abagiev, a oferit, joi, 
o recepție, cu prilejul încheierii mi
siunii sale în țara noastră.

Au participat tovarășii Gheorghe 
Rădulescu, membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
viceprim-ministru al guvernului, 
Florea Dumitrescu, ministrul finan
țelor, Maxim Berghianu, ministrul 
aprovizionării tehnico-materiale și 
controlului gospodăririi fondurilor 
fixe, Vasile Gliga, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, general- 
maior Gheorghe Gomoiu, adjunct al 
ministrului apărării naționale, re
prezentanți ai unor instituții cen
trale, oameni de cultură.

Au luat parte șefii unor misiuni 
diplomatice acreditați la București 
și alți membri ai corpului diplo
matic.

★
Ca urmare a negocierilor purtate la 

București a fost semnată 
între Guvernul Republicii 
România și Guvernul 
Populare Ungare, prin care 
lit un nou curs al leului față de fo-

Convenția 
Socialiste 

Republicii 
s-a stabi-

Noi avantaje 
oferite de ADAS
Preocupîndu-se, în mod stă

ruitor, de diversificarea și îm
bunătățirea permanentă a ser
viciilor pe care le oferă popu
lației, Administrația Asigurări
lor de Stat a luat o serie de 
măsuri în sprijinul cetățenilor, 
prin acordarea de noi și impor
tante avantaje pentru unele asi
gurări încheiate. Ultimele re
glementări se referă la avan
tajele acordate la asigurările 
facultative mixte de viață, la 
cele de accidente, precum și la 
unele asigurări combinate.

După cum se știe, una din 
cele mai răspîndite forme de 
asigurări practicate de ADAS 
este asigurarea mixtă de viață. 
Posesorii asigurării mixte de 
viată și ai variantelor acestei 
asigurări, care au plătit prime
le de asigurare pe toată perioa
da asigurării, vor incasa, ta ex
pirarea polițelor, sumele înscri
se in acestea, majorate cu 10 
la sută. Un alt avantaj oferit de 
ADAS prin noile reglementări 
aduse se referă la faptul că, in 
cadrul tuturor asigurărilor de 
persoane s-a prevăzut ca sume
le de plată cuvenite pentru in
validitate permanentă parțială 
să fie majorate cu 25 ta sută. In 
același timp, in cazul asigurări
lor de accidente pentru suma de 
5 000 lei de fiecare poliță, se 
cuprind în asigurare și bunuri
le casnice și gospodărești ale a- 
siguratului. La rindul lor. su
mele asigurate pentru accidente 
prevăzute in polițele asigurări
lor mixte de viață și suplimen
tare de accidente se majorează 
cu 20 la sută.

Important de reținut este si 
precizarea făcută de ADAS po
trivit căreia noile avantaje sînt 
oferite asiguratilor fără nici o 
plată suplimentară de primă. 
Ba, mai mult : de aceste avan
taje vor beneficia și posesorii a- 
sigurărilor care se află în vi
goare.

Pentru relații suplimentare și 
contractarea asigurărilor, dori
torii se pot adresa responsabili
lor cu munca ADAS din unită
țile socialiste, agenților și in
spectorilor de asigurare sau, di
rect, oricărei unități ADAS.

că- 
di- 

ofi- 
tre- 
Re- 

pe

în a acționa fără încetare pentru 
întărirea prieteniei dintre popoarele 
noastre și pentru dezvoltarea coope
rării dintre cele două țări ale 
noastre".

în cuvîntul său, președintele 
Nicolae Ceaușescu a mulțumit căl
duros pentru mesajul ce i-a fost 
transmis din partea președintelui 
Albert Bernard Bongo și i-a adresat, 
la rindul său, cordiale urări de să
nătate și fericire personală, precum 
și de progres și prosperitate pentru 
poporul gabonez prieten.

Subliniind bunele raporturi care 
s-au statornicit și se extind între 
cele două țări, președintele Nicolae 
Ceaușescu a spus : „Este un motiv 
de satisfacție pentru popoarele noas
tre faptul că relațiile româno-gabo- 
neze cunosc o dezvoltare continuă, 
că prietenia și colaborarea multila
terală dintre cele două țări au 
pătat, îndeosebi în ultimii ani, 
mensiuni tot mai largi. Vizita 
cială de prietenie făcută anul 
cut în România de președintele 
publici! Gaboneze, convorbirile 
care le-am avut, acordurile înche
iate cu acest prilej au constituit un 
moment de seamă în dezvoltarea 
relațiilor reciproc avantajoase dintre 
țările și popoarele noastre".

„Poporul român se află astăzi an
gajat cu toate forțele sale în reali
zarea unui vast program de făurire 
a societății socialiste multilateral 
dezvoltate, de înflorire economică și 
socială a patriei, de ridicare a ni
velului de bunăstare și civilizație al 
întregii țări. Paralel cu aceasta, 
România desfășoară o intensă acti
vitate internațională, pusă în slujba 
păcii și colaborării între toate po
poarele. România dezvoltă larg co
laborarea cu țările socialiste, pro
movează relații ample cu țările în 
curs de dezvoltare, întreține rapor
turi de colaborare cu toate țările 
lumii; fără deosebire de orinduire 
socială. Raporturile externe ale țării 
noastre se întemeiază ferm pe prin
cipiile deplinei egalități în drepturi, 
respectării independenței și suvera
nității naționale, neamestecului în 
treburile interne și avantajului reci
proc, de nerecurgere la forță și la 
amenințarea cu forța în raporturile 
internaționale.

Cronica zilei

din Republica

rint pentru plățile 
Convenția a intrat în 
pind din această lună.

★
Delegația economică

Democratică Madagascar, condusă de 
Aubert Randriatavy, prim-adjunct al 
ministrului dezvoltării rurale, care 
se află într-o vizită în țara noastră, 
a avut convorbiri cu Ion Florescu, 
adjunct al ministrului comerțului ex
terior și cooperării economice inter
naționale, 
ministrului 
alimentare, 
treprinderi 
terior.

Au fost examinate, cu acest prilej, 
posibilitățile existente pentru dezvol
tarea schimburilor comerciale bila
terale, precum 
comun a unor 
economică.

necomerciale, 
vigoare înce

Ion Stanciu, adjunct al 
agriculturii și industriei 
precum și la unele în- 

românești de comerț ex-

și pentru inițierea în 
acțiuni de cooperare

★
turneului pe care îl în- 
țara noastră, în cadrul 
de schimburi culturale

Cu ocazia 
treprinde în 
programului 
dintre România și Franța, Orchestra
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AGENDĂ OLIMPICĂ
La Montreal a fost înălțat drapelul României

• Agențiile internaționale de presă 
transmit că, pînă în prezent, în vede
rea Jocurilor Olimpice de vară, la 
Montreal au sosit 2161 sportivi, ofi
ciali și antrenori. Miercuri. în satul 
olimpic au avut loc festivitățile de 
ridicare a drapelelor României și Ir
landei. în cursul zilei de joi au mai 
sosit la Montreal delegațiile sportive 
ale Tailandei, Nigerului. Ghanei și 
Noii Zeelande.

• Ieri a plecat la Montreal lotul 
de caiac-canoe al țării noastre, care 
va participa- la întrecerile celei de-a 
21-a ediții a Jocurilor Olimpice. Din 
lot fac parte, printre alții, campionul 
olimpie Ivan Patzaichin, Vasile Dîba, 
Gheorghe Danilov, Maria 
și Agafia Orlov.

Mihoi'eanu

feminin de 
s-a încheiat

ȘAH
Turneul internațional 

șah desfășurat la Sinaia 
cu victoria maestrei sovietice Elena
Ahmîlovskaia, care a totalizat 11,5 
puncte din 13 posibile. Pe locu
rile următoare s-au clasat Elisabeta 

■ Polihroniade (România) — 10 puncte, 
Maria Ivanka 
te. Borislava 
8,5 puncte.

(Ungaria) — 9,5 punc- 
Borisova (Bulgaria) —

înainte de terminareaCu o rundă 
turneului interzonal de șah de la 
Manila, in clasament conduce ma
rele maestru brazilian 
king cu 12 puncte și o 
treruptă, urmat de Hort 
cia) — 11,5 puncte (2), 
(U.R.S.S.) — 11,5 (1). Marele maes
tru român 
pe locul 9 
aminată.

Costa Mec- 
partidă în- 
(Cehoslova- 
Polugaevski

Florin Gheorghiu se află 
cu 9 puncte și o partidă

HANDBAL
masculină de handbalEchipa

C.S.U. Galați și-a continuat turneul 
în Portugalia, întîlnind valoroasa for
mație Vitoria Setubal. Partida, dis
putată 
public, 
23—18 
români, 
formația universitară 
juca în compania echipei Academica 
Amadora.

în 
s-a 
în

în

prezența 
încheiat 
favoarea 
ultima

unui numeros 
cu scorul de 
handbaliștilor 

zi a turneului, 
din Galați va

bogate și sărace 
politicii imperia- 
și neocolonialiste 
noi ordini econo- 

să favorizeze

România sprijină activ lupta po
poarelor africane, îndeosebi a po
poarelor din Rhodesia și Namibia, 
pentru lichidarea deplină a domina
ției coloniale, condamnă cu toată ho- 
tărîrea regimul rasist din Africa de 
Sud și consideră că trebuie inten
sificată lupta pentru a se pune cu 
desăvîrșire capăt oricăror reziduuri 
ale vechii politici imperialiste de 
dominație și asuprire. Considerăm 
că în lumea de azi se impune mai 
mult ca oricînd asigurarea condițiilor 
pentru afirmarea plenară a tuturor 
națiunilor, pentru manifestarea lor 
neîngrădită în viața internațională 
și participarea activă, cu drepturi 
egale, la soluționarea marilor pro
bleme ale contemporaneității.

Apreciem că o problemă de însem
nătate vitală este intensificarea efor
turilor tuturor popoarelor pentru 
lichidarea subdezvoltării, a împăr
țirii lumii în țări
— ca rezultat al 
liste, colonialiste
— realizarea unei 
mice mondiale, care 
progresul mai rapid al tuturor sta
telor și, în primul rînd, al celor ră
mase în urmă, să înlesnească ac
cesul larg al popoarelor la cuceri
rile științei și tehnicii moderne. în 
acest context, doresc să-mi exprim 
convingerea că Republica Socialistă 
România și Republica Gaboneză vor 
conlucra și în viitor tot mai strîns 
pentru soluționarea marilor proble
me ale vieții internaționale".

In încheiere, președintele Nicolae 
Ceaușescu a urat ambasadorului 
gabonez succes deplin în îndepli
nirea misiunii încredințate, asigu- 
rîndu-1 de întregul sprijin al guver
nului român, al Consiliului de Stat, 
precum

După 
di tare, 
cialiste 
Ceaușescu. s-a întreținut într-o at
mosferă cordială cu noul ambasador 
al Republicii Gaboneze.

La ceremonia prezentării scriso
rilor și la convorbire au participat 
Vasile Gliga, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, și Silviu Curtieea- 
nu, secretar prezidențial și al Consi
liului de Stat.

și al său personal, 
primirea scrisorilor de acre- 
președintele Republicii So- 
România, tovarășul Nicolae

de Debussy, Dvorak și

Ion Dodu Bălan, vice- 
Consiliului Culturii și

simfonică din Lyon a prezentat joi 
seara, la Sala de concerte a Radiote- 
leviziunii române, un spectacol a- 
vindu-1 la pupitru pe dirijorul Serge 
Baudo, iar ca solist pe violoncelistul 
Maurice Gendron. Programul a cu
prins lucrări 
Ravel.

Au asistat 
președinte al 
Educației Socialiste., Vasile Gliga, ad
junct al ministrului, afacerilor exter
ne, un numeros .public.

Au fost prezenți Raoul Delaye, 
ambasadorul Franței la București, 
membri ai ambasadei.

★
Cu începere de la 8 iulie, în dotarea 

Companiei de transporturi aeriene 
române „TAROM" a intrat noul tip 
de avion turboreactor TU-154 B. de 
construcție sovietică. Noul aparat de 
zbor care are o capacitate de 152—168 
locuri și o viteză de croazieră de 
850—900 km pe oră, va fi 
ploatare pe liniile aeriene 
nale de distanță medie.

dat în ex- 
internațio-

(Agerpres)

urmări 
concerte 
1 000 de 
vor or-

0 Pînă la sfîrșitul lunii, în parcuri 
sau pe scenele celor mai mari teatre 
din Montreal vor avea loc festivaluri 
muzical-culturale. Amatorii de astfel 
de manifestări vor putea 
spectacole de balet, operă și 
de jazz — în total peste 
spectacole. De asemenea, se 
ganiza un festival al filmului mon
dial. o seară de poezie și o expoziție 
internațională.

0 Se află în plină desfășurare 
concursul pentru alegerea celui mai 
bun cîntec dedicat Jocurilor Olimpi
ce, la care participă peste 20 000 de 
compozitori canadieni. Pînă în pre
zent, juriul a selectat 10 cîntece : 
8 in limba franceză și două în limba 
engleză. învingătorul acestui original 
concurs va fi cunoscut in ziua în
chiderii Jocurilor Olimpice.

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
TENIL

s-a mai anunțat. In mai 
europene încep la sfîr- 
săptămini preliminariile 

feminine
(jucătoare sub 21 
preliminarii parti- 
turneul final, pro- 
18 iulie în orașul 
alături de forma-

După cum 
multe orașe 
șitul acestei 
competiției internaționale ______
de tenis pe echipe, dotată cu „Cupa 
Annie Soisbault" 
de ani). La fazele 
cipă 18 echipe. In 
gramat între 16 și 
francez Touquet, 
țiile Angliei și României, calificate 
direct, vor mai evolua 6 echipe cali
ficate din preliminarii.

★
In optimile de finală ale campio

natelor internaționale de tenis ale 
Elveției, care se desfășoară la Gstaad, 
neozeelandezul Onny Parun l-a în
trecut cu 7—6, 5—7, 6—4 pe ceho
slovacul Jiri Hrebec.

CICLISM
Campionatele mondiale de ciclism 

pentru juniori au continuat cu proba 
de fond contracronometru pe echipe, 
desfășurată in apropiere de Liăge, pe 
distanta de 63 km. Victoria a revenit 
formației Italiei (Donadio, Giacomini, 
Maffei și Primavera), cu timpul de 
lh 22’36”53/100 (medie orară de 
45,755 km). Pe locurile următoare s-au 
clasat echipele U.R.S.S. (1 h 24’05”27/ 
100) și Poloniei (1 h 25’29”96/100).

★
Cea de-a 12-a etapă a turului ci

clist al Franței disputată pe traseul

Lucrările primei sesiuni a Comisiei mixte 
economice guvernamentale româno-japoneze
între 5 și 8 iulie, la București au 

avut loc lucrările primei sesiuni a 
Comisiei mixte economice guverna
mentale româno-japoneze.

Cu acest prilej tovarășul Gheorghe 
Oprea, viceprim-ministru al guver
nului, a avut convorbiri de lucru cu 
delegația japoneză, condusă de Ma- 
satada Tachibana, director general în 
Ministerul Afacerilor Externe al Ja
poniei, în cadrul cărora au fost 
examinate stadiul și perspectivele 
dezvoltării schimburilor comerciale și 
ale cooperării economice dintre cele 
două țări, în spiritul acordurilor și în-

Adunare festivă consacrată celei de-a 55-a aniversări

Consacrată celei de-a 55-a aniver
sări a victoriei Revoluției Populare 
în Mongolia, adunarea festivă care 
a avut loc la întreprinderea „Inde
pendența" din Sibiu a reunit repre
zentanți ai organelor locale de par
tid și de stat, numeroși oameni al 
muncii sibieni. Au fost prezenți 
Giambyn Niamaa, ambasadorul 
R. P. Mongole la București, și mem
bri ai ambasadei.

Adunarea a fost deschisă de to
varășul Simion Scutea, secretar al 
comitetului județean de partid.

Evidențiind semnificația acestui 
eveniment deosebit, Miron Negrilă, 
directorul întreprinderii, a subliniat 
că poporul mongol, sub conducerea 
Partidului Popular Revoluționar, a 
înfăptuit, în cei 55 de ani care au 
trecut de la victoria Revoluției popu
lare, profunde transformări social-e- 
conomice, a repurtat succese însem
nate în dezvoltarea și înflorirea țării 
pe calea socialismului. Vorbitorul a 
subliniat că între Partidul Comunist 
Român și Partidul Popular Revolu
ționar Mongol, între Republica So
cialistă România și Republica Popu
lară Mongolă se dezvoltă relații de 
prietenie și colaborare, în interesul 
celor două țări și popoare, al cauzei 
socialismului. Un moment cu ample 
semnificații pentru relațiile româno- 
mongole l-au constituit vizita în 
R. P. Mongolă a delegației de partid 
și guvernamentale române, condusă 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu. se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, convorbirile pur
tate cu acest prilej cu Jumjaaghiin 
Țedenbal, prim-secretar al Comitetu
lui Central al Partidului Popular Re
voluționar Mongol.

în cuvîntul său, ambasadorul 
R. P. Mongole, Giambyn Niamaa. a 
trecut în revistă importantele reali
zări obținute de poporul mongol pe 
calea construcției socialiste. Relevăm

ÎN INDUSTRIA VASLUIANA

Cantități suplimentare de produse de larg consum
Receptive la cerințele actuale cu 

privire la sporirea volumului de 
mărfuri de larg consum, colectivele 
de oameni ai muncii din unitățile 
industriale de confecții din județul 
Vaslui înscriu în graficul întrecerii 
socialiste impo'ftarite realizări. Bu
năoară. la întreprinderea de con
fecții Bîrlad, de ta începutul anului 
s-a livrat o producție suplimentară 
în valoare de peste 19 milioane lei, 
concretizată în 200 000 cămăși, 65 000

vremea
Ieri în țară: Vremea a devenit in

stabilă în jumătatea de sud a țării, 
unde au căzut ploi temporare și cu 
caracter de averse, însoțite pe alocuri 
de descărcări- electrice. în rest, cerul 
a fost variabil și s-au semnalat averse

BALCANIADA
DE TENIS
Echipa masculină 

a țârii noastre 
pe primul loc

Competiția masculină din ca
drul balcaniadei de tenis desfă
șurată la Belgrad a fost cîști
gată de echipa României, care 
in ultimele două întîlniri a în
trecut cu scorul de 2—1 selec
ționata Iugoslaviei și cu 3—0 
formația Greciei. In competiția 
feminină, reprezentativa Româ
niei a cîștigat cu 3—0 întîlnirea 
cu echipa Turciei și întilnește 
astăzi, în ultima zi, selecționata 
Bulgariei.

Port Barcares—Pirinei 2 000 m, a fost 
cîștigată de francezul Raymond De
lisle (205 km în 6 h 47’32”). Pe locul 
doi, la 5’49” a sosit spaniolul Menen
dez. In clasamentul general pe pri
mul Ioc a trecut Raymond Delisle, 
urmat de belgianul Lucien van Impe 
la 2’41”.

ATLETISM
La Luedenscheid a început meciul 

internațional de atletism dintre echi
pele de juniori și junioare ale R. F. 
Germania și S.U.A. Cel mai valoros 
rezultat al primei zile a fost realizat 
de vest-germanul Harald Schmidt, 
care a stabilit un nou record mon
dial pentru juniori în proba de 400 
m garduri, cu timpul de 49”61/100. 
Vechiul record aparținea americanu
lui Eddie Southern cu 49”7/10.

în ziua a doua a campionatelor de 
atletism ale Italiei, care se desfă
șoară la Torino. Liliana Ongar a sta
bilit un nou record national în proba 
de 100 m garduri : 13”l/10. Un nou 
record italian a realizat și Rita Bo- 
ttiglieri, cronometrată in seriile 
cursei de 200 m cu 23”3/10.

VOLEI
La Jaszberenv (Ungaria). în cadrul 

turneului internațional de volei pen
tru echipe de junioare : Bulgaria— 
Polonia 3—2 (3—15. 15—5. 15—6,
10—15, 15—11), Cehoslovacia—Unga
ria 3-0 (15—9, 15—7, 15-10). 

țelegerilor încheiate ca urmare a dia
logului la nivel înalt româno-nipon. 
Au fost analizate, de asemenea, mă
surile ce urmează a fi întreprinse 
pentru extinderea și diversificarea 
schimburilor comerciale, pe o bază 
echilibrată, precum și pentru finali
zarea unor acțiuni de cooperare pe 
plan bilateral și pe terțe piețe.

*

In cursul după-amiezii de joi, 
membrii delegației nipone au părăsit 
Capitala.

(Agerpres)

P. 
poporu- 
de con-

relațiile 
Asocia

cu satisfacție — a spus vorbitorul — 
că relațiile de prietenie frățească și 
colaborarea dintre Republica Popu
lară Mongolă și Republica Socialistă 
România se dezvoltă necontenit, an 
de an, se lărgesc relațiile economice 
și culturale, precum și cele pe linie 
de partid și de stat și dintre organi
zațiile obștești.

Poporul mongol se bucură din ini
mă pentru ajutorul frățesc acordat 
de poporul român in construcția so
cialismului. Baza trainică a priete
niei și colaborării dintre cele două 
țări o constituie scopul comun, con
struirea socialismului și comunismu
lui în țările noastre.

In încheiere, ambasadorul R. 
Mongole a urat noi succese 
lui român în măreața operă 
struire a socialismului.

★
Institutul român pentru 

culturale cu străinătatea și 
ția de prietenie româno-mongolă, 
au organizat, joi, In Capitală, o ma
nifestare culturală cu prilejul celei 
de-a 55-a aniversări a victoriei Re
voluției Populare în Mongolia.

Despre însemnătatea acestui eve
niment a vorbit loan Botar, secretar 
al I.R.R.C.S.

Au participat Constantin Mano- 
lescu. adjunct al ministrului educa
ției și învățămîntului, președintele 
Asociației de prietenie româno-mon- 
golâ, funcționari superiori din Mi
nisterul Afacerilor Externe, repre
zentanți ai Consiliului Culturii și 
Educației Socialiste, oameni de artă 
și cultură, un numeros public.

Au luat parte Giambyn Niamaa, 
ambasadorul Republicii Populare 
Mongole la București, și membri ai 
ambasadei.

în încheierea manifestării a fost 
prezentat .un program de filme do
cumentare, producții ale studiourilor 
mongole.

(Agerpres)

articole de lenjerie și alte produse 
de larg consum. La rindul lor, an- 
gajații întreprinderii de confecții 
din Vaslui au materializat cele 12,5 
milioane producție-marfă peste 
plan, obținută în aceeași perioadă, 
în 8 000 costume și 11 000 bucăți 
confecții din teFcOt pehtru copii și 
adolescenți, 10 000 bucăți confecții 
din bumbac și lină ș.a. (Crăciun 
Lăluci).

locale șl descărcări electrice In Tran
silvania și izolat in Carpații Orientali 
și In podișul Bîrlad. Vintul â suflat 
slab, pînă la potrivit. Temperatura ae
rului a marcat o scădere în Jumătatea 
de sud. oscilînd la ora 14 intre 17 gra
de la Budești și 28 de grade la Borod. 
în București: Vremea a devenit in
stabilă. Cerul a fost mal mult noros. 
Temporar a plouat. Vintul a suflat 
slab, pînă la potrivit. Temperatura 
maximă a fost de 23 de grade.

Timpul probabil pentru zilele de 10, 
11 și 12 iulie. In țară: Vreme în ge
neral instabilă, vor cădea ploi tempo
rare șl sub formă de averse, însoțite 
de descărcări electrice la începutul in
tervalului, apoi ploile vor deveni lo
cale, fiind mat frecvente în nordul 
țării. Vînt moderat, cu intensificări de 
scurtă durată, predominînd din vest. 
Temperaturile minime vor. fi cuprinse 
între 10 și 18 grade, local mai coborite 
în depresiuni, iar maximele între 22 și 
28 de grade, local mai ridicate în 
sud, la sfîrșitul intervalului. In Bucu
rești: Vreme în general instabilă. Vor 
cădea ploi de scurtă durată, îndeosebi 
la începutul intervalului. Vînt moderat 
cu intensificări trecătoare. Temperatura 
In creștere ușoară.

„L'EXPRESS": „Creierul imunologic"
Orizonturi noi medicinei preventive

O revoluție in medicină ? „Nu, dar 
In orice caz zorii a ceva de mare în
semnătate". se mulțumește să afirme 
prof. Jean Dausset. șeful laboratoru
lui de imuno-patologie de la Spitalul 
Saint-Louis din Paris. Acest „ceva" 
ar însemna nici mai mult nici mai 
puțin decît a prezice apariția bolilor 
și de a le preveni consecințele.

Din cele mai vechi timpuri, ma
gicieni și vrăjitori și pe urmă me
dici au constatat că fiecare individ nu 
dispune de șanse egale in fața bolii. 
Lucrul a fost pus la început pe sea
ma zeilor sau pe seama fatalității. 
Pe urmă s-a observat că unele boli 
sint mai frecvente la unele grupe ale 
populației sau la unele familii decit 
la altele. încă de pe vremea lui Hi
ppocrate s-a admis existența „unui 
teren favorabil producerii bolii" la 
unii oameni. S-a spus că există fa
milii predestinate tuberculozei, dia
betului, bolilor de piele, bolilor psi
hice. „Aproape că ni s-au asurzit u- 
rechile cu perorațiile despre «teren»" 
— zice profesorul francez. După 
douăzeci de ani de cercetări, el a în
ceput să aibă însă o părere a sa a- 
supra motivelor pentru care boala 
apare mai curînd la unele persoane 
decit la altele.

în cercetările întreprinse, s-a 
pornit de la faptul că încă la înce
putul secolului descoperirea existen
tei grupurilor sanguine împărțea 
specia umană în trei tipuri prin
cipale : A. B și O. Transfuzia. în
cercată fără succes timp de sute 
ani, cind se ignorau deosebirile de 
puri, devenea astfel posibilă. Dar sa- 
vanții au ajuns curînd să descopere 
că această noțiune de „contabilitate 
a țesuturilor" era mult mai comple
xă decît se crezuse. Primele tenta
tive de grefe de 
acum 25 de ani, 
unei mame putea 
nismul fiului, în

de 
ti-

organe, întreprinse 
arătau că rinichiul 
fi respins de orga- 
timp ce acela al

U.R.S.S

Complexul cosmic „Soiuz-21“
Saliut-5“ o magistrală realizare

’• V
i()tl

Realizarea noului 
cuplu circumterestru 
al aparatelor cosmice 
sovietice „Soiuz-21“ și 
„Saliut-5“ atrage aten
ția specialiștilor prin 
înalta precizie a coor
donării operațiunii in 
timp și spațiu. Co- 
mentind faptul că de
vierea de timp la lan
sarea navei cosmice 
„Soiuz-21“ a fost de 
numai 74 milisecunde, 
agenția T.A.S.S. arată 
că „pînă in prezent, 
nici un aparat cosmic 
pilotat nu a fost lan
sat cu atita precizie".

înalta precizie în 
timp a avut ca urma
re o remarcabilă „e- 
conomie a operațiuni
lor in spațiu". „So- 
iuz-21“ a efectuat nu
mai două corectări de 
orbită, spre a ajunge 
pe același plan cu cea 
a stației orbitale : una 
cu bi-impuls (motorul 
fiind pus de două ori 
în funcțiune), seara 
tîrziu la 6 iulie, la a 
cincea mișcare de re
voluție în jurul Pă- 
mintului, apoi la 7 iu
lie, cînd, deși prevă
zută, n-a mai fost ne
voie de o dublă acțio
nare a motorului de 
corectare, căci nava 
s-a plasat dintr-o sin
gură „zvîcnire" | 
ceea și orbită cu 
cosmică.

...Miercuri, la 
trei și jumătate 
(ora Bucureștiului), la 
centrul de urmărire a 
zborurilor spațiale se 
aștepta cu nerăbdare 
ieșirea din „umbra 
radio" a cosmonavei, 
la bordul căreia ingi
nerul Vitali Jolobov co-

nectase pentru trei se
cunde instalațiile de co- 
rectare-apropiere. în
cepea perioada cea 
mai complexă, cind 
nava „căuta" in spațiu 
punctele de joncțiune 
cu stația „Saliut-5“, 
care emitea semnale 
luminoase devenite 
vizibile. La distanța 
de 270 de metri din
tre cele două aparate, 
viteza navei față de 
stație ajunsese la nu-

CORESPONDENȚA 
DIN MOSCOVA

mai doi metri pe se
cundă, iar 
țiul dintre 
la 100 de 
mandantul 
lînov a 1 
manda manuală a cos- 
monavei. Viteza aces
teia ajunsese la numai 
3 cm pe secundă. Apoi, 
vocea emoționată a 
lui Volînov a confir
mat succesul deplin al 
acestei magistrale o- 
perațiuni : „joncțiunea 
s-a realizat !“.

După verificarea e- 
tanșeității „porților 
ferecate" ale stației 
orbitale, după egaliza
rea presiunii atmosfe
rice din interiorul ce
lor două corpuri cos
mice, Boris Volînov și 
Vitali ' ' ' 
trims 
stației 
mutat 
tre" 
activitatea 
tn programul inițial.

Referindu-se la noul

• cind spa- 
ele a ajuns 
metri, co- 
Boris Vo- 

preluat co-

Jolobov au pă- 
în „saloanele" 
„Saliut-5“, și-au 
„bagajele teres- 

și și-au început 
prevăzută

pe a- 
ținta

ora 
p.m.

R. P. BULGARIA

Manifestări ale unei tradiționale prietenii
Veche și renumită 

zonă legumicolă a ță
rii. Veliko Tîrnovo 
și-a afirmat într-o 
perioadă relativ scur
tă. în anii socialismu
lui, vocațiile inedite 
ale unei accelerate ex
pansiuni industriale. 
Ca urmare a politicii 
de dezvoltare, armo-. 
nioasă și echilibrată a 
tuturor zonelor Bulga
riei, pe aceste melea
guri, bogate in monu
mente culturale și is
torice, s-au înălțat 
mereu noi unități in
dustriale, între care 
unele de primă mări
me în ansamblul eco
nomiei naționale, cum 
sînt combinatul chi
mic „Sviloza" de la 
Sviștov. uzina de tele
vizoare și aparate de 
radio, întreprinderi 
pentru producția de e- 
lectromotoare, de genți 
auto, de produse din 
sirmă etc.

Cit de puternic este 
ritmul dezvoltării e- 
conomiei locale rezul
tă și din datele rela
tate de primul secre
tar al comitetului ju
dețean de partid, Ni
kola Vasilev, potrivit 
cărora producția in
dustrială și agricolă a 
unei singure zile a 
crescut de la 2 milioa
ne leva in 1970, la

peste 4 milioane leva 
in 1975.

Pentru locuitorii o- 
râșului Veliko Tîrno- 
vo, anul 1976 este de
osebit de bogat în fap
te și semnificații. 
După cele două mari 
evenimente ale țării, 
desfășurate recent — 
Congresul al XI-lea al 
P.C.B. și aniversarea

CORESPONDENTA 
DIN SOFIA

la

Si 
de

a 100 de ani de 
răscoala din aprilie 
aici se marchează 
împlinirea a 10 ani 
la înființarea. Comi
tetului național pen
tru coordonarea dez
voltării orașului ca 
centru Istoric, cultu
ral și turistic. în acest 
context, nu de mult, 
la Universitatea „Kiril 
și Metodi" din Veliko 
Tîrnovo, cea de-a 
doua universitate a ță
rii, a avut loc inaugu
rarea lectoratului de 
limba română, grăi
toare manifestare a 
prieteniei cu vechi tra
diții dintre cele două 
țări vecine, construc
toare ale noii orîn- 
duiri. Rod al înțelege
rii intervenite anul 
trecut între Universi-

fratelui său geamăn era totdeauna 
acceptat. S-a tras concluzia că există 
undeva, in organismul fiecărui indi
vid, un „creier" care comandă accep
tarea sau respingerea agenților stră
ini. fie că e vorba de organe utile 
sau de infecții periculoase. Acest 
„creier imunologic", profesorul Dau
sset a ajuns să-1 identifice în 1985 
și să-1 localizeze. Situat pe a șasea 
din cele 23 de perechi de cromozomi, 
el comandă producția tuturor anti
genelor din organism. Ar fi deci 
vorba de un sistem de apărare bio
logică, astăzi botezat H.l.a. (human 
leucocyte antigen).

Pe această bază s-a ajuns, în fine, 
la explicarea fenomenului de respin
gere. Dacă un copii primește măduvă 
osoasă a cărei formulă genetică nu 
corespunde cu a sa, ea nu va fi ac
ceptată de organismul respectiv. As
tăzi nu mai poate fi vorba de a face 
o grefă oarecare înainte de a te asi
gura că sistemele H.l.a. ale donato
rului și primitorului sint. pe cit po
sibil, învecinate, adică compatibile.

Această descoperire a fost preluată 
și dezvoltată de profesorul Dausset. 
în colaborare cu 15 echipe de imu- 
nologiști, el întreprinde o vastă an
chetă în rindul a 50 de populații dife
rite. El demonstrează că sistemul 
H.l.a. este universal, că dincolo de 
frontiere și de culoarea pielii toți oa
menii dispun de caracteristici geneti
ce care se încrucișează pînă 
asemenea punct incit astăzi 
mai poate vorbi despre rase.

Experiențele continuă. Vreo . 
laboratoare din 15 țări participă ... 
aceste cercetări. împreună, ele sta
bilesc că acest „creier imunologic" 
joacă un rol de supraveghere a or
ganismului, nu numai împotriva a- 
gresiunilor exterioare, ci și contra 
propriilor sale erori. „El este garan
tul integrității individuale" — afirmă 
prof. Dausset.

De aci și pînă la a gindi că există

ta 
nu

un 
se

30 de 
ta

• »

navei 
orbită a 
cu deo- 

de echi-

emisiune

experiment extrate
restru, unul din vete
ranii cosmonauticii 
sovietice, general-ma- 
ior Vladimir Șatalov, 
a declarat că operațiu
nea de cuplare a na
vei „Soduz-21“ cu sta
ția „Saliut-5“ s-a e- 
fectuat Cu un consum 
minim de combustibil 
și exact în momentul 
prevăzut prin calcule. 
El a precizat că pla
sarea exactă a 
spațiale pe 
fost realizată 
sebit succes 
paj.

In prima 
televizată, cei doi de 
ta bordul complexului 
cosmic „Soiuz-21“ — 
„Saliut-5“ au relatat 
printre altele : „Pla
neta noastră este aco
perită de nori în pro
porție de 80 ta sută, 
întregul luciu al Mă
rii Negre se 
nori".

Joi a fost 
completă de 
spațiul 
ta bordul stației „Sa- 
liut-5“, activitatea 
cosmonauților fiind 
consacrată realizării 
programului de lucru 
stabilit pe Pămînt. A- 
cest program cuprinde 
cercetări geomorfolo- 
gice, studierea feno
menelor atmosferice și 
ale unor fenomene 
din spațiul cosmic, ex
periențe tehnologice 
in condiții de impon
derabilitate. verifica
rea unor sisteme și 
instalații de ta bardul 
laboratorului spațial.

află sub

prima zi 
lucru în 

extraterestru

I. DUȚA

acest 
hotă- 
dez-

tatea din Craiova și 
cea din Veliko Tîrno
vo, noul lectorat, a- 
mintind de vechile și 
strinsele legături cul
turale care au existat 
dintotdeauna între po
poarele român și bul
gar, scoate în eviden
ță. o dată mai mult, 
amplificarea și adînci- 
rea acestor legături 
prietenești în anii so
cialismului.

Evocînd cu 
prilej înrîurirea 
ritoare pentru 
voltarea raporturilor 
de prietenie și cola
borare româno-bul- 
gare pe toate planu
rile — politic, econo
mic, tehnico-științific, 
cultural — exercitată 
de întilnirile și con
vorbirile dintre tova
rășii Nicolae Ceaușescu 
și Todor Jivkov, Mar
garita Kemalova, se
cretar al comitetului 
județean de partid, 
spunea, cu prilejul 
deschiderii lectoratu
lui : „Să urmăm e- 
xemplul înalților noș
tri conducători de 
partid și de stat și să 
luptăm pentru priete
nie, pentru că numai 
așa vom fi siguri că 
luptăm pentru ferici
rea popoarelor noas
tre".

C. AMARIȚEI

k.'

o corelație intre prezența sau absența 
unor antigene și apariția maladiilor 
nu mai era decît un pas. El a fost 
făcut. Cercetătorii au stabilit că vreo 
20 de boli sînt legate de prezența 
preponderentă a antigenelor specifi
ce în organismul bolnavilor. De pildă, 
a găsi antigenul B 27 în sîngele 
unei persoane înseamnă că ea este 
predispusă de 120 de ori mai mult 
decît alta să sufere de anumite for
me de reumatism. Bărbatul care are 
antigenul BW 17 este de cinci ori 
mai expus decît un altul unei boli 
de piele, psoriasis. DW 2 se găsește 
de cinci ori mai frecvent la victime
le sclerozei în plăci.

La acest punct al cercetărilor, 
la desfășurarea cărora și-au dat 
concursul mii și mii de donatori vo
luntari de singe, un simpozion in
ternațional, care a avut loc recent la 
Paris, a fost chemat să-și spună pă
rerea cu privire la asociațiile între 
H.l.a. și diferitele boli. Biologi, ge
neticieni și clinicieni s-au așezat in 
jurul aceleiași mese. Aceștia din 
urmă au recunoscut că descoperirea 
„creierului imunologic" deschide me
dicinei perspective cu totul noi. în
deosebi, pentru medicina preventivă, 
socială. De la vîrsta cea mai fragedă, 
copilul amenințat de reumatism va 
putea fi orientat către o profesiune 
compatibilă cu maladia pe care ar 
putea să o contracteze. Precauții te
rapeutice vor putea fi luate contra 
unor boli intestinale, tulburărilor în 
funcționarea unor glande. împotriva 
diabetului, tratamentele vor putea fi 
întreprinse chiar înainte de a începe 
să se manifeste. Calea pe care o des
chide descoperirea sistemului H.l.a. 
este aceea pe care medicina o caută 
dintotdeauna : a preveni, mai curînd 
decît a vindeca. A preveni apariția 
unei boli și a lua la timp măsuri des
tinate să o evite sau să o facă su
portabilă.
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BERLIN

Lucrările celei de-a XXX-a sesiuni 
a Consiliului de Ajutor Economic Reciproc

Ieri a luat cuvîntul tovarășul Manea Mănescu, 
primul ministru al Guvernului român

BERLIN 8 — Corespondentul nos
tru transmite : La Berlin continuă 
lucrările celei de-a XXX-a sesiuni 
a Consiliului de Ajutor Economic 
Reciproc. Joi a luat cuvîntul tova

rășul Manea Mănescu, primul mi
nistru al Guvernului Republicii So
cialiste România, conducătorul de
legației române participante la se
siune.

Primire la președintele Consiliului de Stat al R.D.G.
în aceeași zi, președintele Consiliu

lui de Stat al R.D.G., tovarășul Willi 
Stoph, a primit pe șefii delegațiilor 
și secretarii Comitetelor Centrale ale 
partidelor comuniste și muncitorești 
care participă la cea de-a XXX-a se
siune a Consiliului de Ajutor Eco
nomic Reciproc.

Cu acest prilej, tovarășul Manea 
Mănescu, primul ministru al Guvernu
lui Republicii Socialiste România, a 
transmis tovarășului Willi Stoph, 
președintele Consiliului de Stat al 
R.D.G., din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, președintele Republicii ' 
Socialiste România, un salut cordial

și cele mai bune urări de sănătate, 
precum și urări de succes poporului 
Republicii Democrate Germane în 
construirea socialismului.

Mulțumind, tovarășul Willi Stoph 
l-a rugat pe primul ministru român 
să transmită tovarășului Nicolae 
Ceaușescu un salut călduros, precum 
și cele mai bune urări de prosperita
te pentru poporul român.

★
Seara, C.C. al P.S.U.G., Consiliul 

de Stat și Consiliul de Miniștri al 
R.D.G. au oferit o recepție în cinstea 
delegațiilor participante la cea de-a 
XXX-a sesiune a C.A.E.R.

Tntîlniri ale primului ministru al Guvernului român
Tovarășul Manea Mănescu. primul 

ministru al Guvernului Republicii So
cialiste România, conducătorul dele
gației române la sesiunea C.A.E.R., 
s-a întîlnit, joi, cu tovarășul Aleksei 
Kosîghin, președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., conducătorul de
legației sovietice la sesiune. In tim
pul întîlnirii, care s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă caldă, prietenească, 
cei doi șefi de guvern au abordat 
probleme de interes reciproc privind 
dezvoltarea în continuare a colabo
rării și cooperării economice și teh- 
nico-științifice dintre Republica So
cialistă România și Uniunea Sovietică.

De asemenea, tovarășul Manea Mă
nescu s-a întîlnit cu Lubomir Strougal, 
președintele Guvernului R.S. Ceho
slovace, conducătorul delegației ceho
slovace la sesiune. Cu acest prilej 
s-au examinat acțiunile care vor fi 
întreprinse de guvernele celor două 
țări în scopul dezvoltării relațiilor de

colaborare și cooperare economică 
româno-cehoslovace. întâlnirea s-a 
desfășurat într-o atmosferă de priete
nie și deplină înțelegere.

Primul ministru al guvernului ro
mân s-a întîlnit, totodată cu Gyorgy 
Lăzâr, președintele Consiliului de Mi
niștri al R.P. Ungare, conducătorul 
delegației ungare la sesiune. Cei doi 
șefi de guvern au abordat, într-o at
mosferă caldă, prietenească, proble
me privind dezvoltarea în continuare 
a raporturilor de prietenie și a cola
borării și cooperării dintre România 
și R. P. Ungară.

Primul ministru al guvernului ro
mân s-a întîlnit, de asemenea, cu 
Dobrosav Ciulafici, vicepreședinte al 
Consiliului Executiv Federal al R.S.F. 
Iugoslavia, conducătorul delegației 
iugoslave la sesiunea C.A.E.R., cu 
care a făcut un util schimb de opinii 
în probleme ale colaborării și coope
rării economice dintre cele două țări.

Vizita ministrului 
al României in

Primire la cancelarul
BONN 8. — Corespondentul Ager- 

pres transmite: Ministrul afacerilor 
externe, George Macovescu, a fost 
primit de cancelarul federal, Helmut 
Schmidt.

Cu acest prilej, oaspetele român a 
adresat cancelarului federal un me
saj de salut din partea președinte
lui Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, și a primului mi
nistru al guvernului român, Manea 
Mănescu.

Mulțumind, cancelarul Helmut 
Schmidt a evocat cu plăcere întîlni- 
rea sa cu președintele Nicolae 
Ceaușescu din luna iulie 1975, de 
la Helsinki, și a adresat, la rîndul 
său, președintelui Nicolae Ceaușescu 
și primului ministru al guvernului, 
Manea Mănescu, salutul său cordial, 
însoțit de cele mai bune urări.

Dineu oferit de ministrul
Ministrul afacerilor externe al 

R.F. Germania, Hans-Dietrich Gens
cher. a oferit, miercuri seara, un di
neu în onoarea ministrului afacerilor 
externe al României, George Maco
vescu.

în toastul său, Hans-Dietrich Gens
cher a relevat, între altele, că ac
tuala vizită a ministrului român al 
afacerilor externe în R.F.G. consti
tuie o nouă expresie a strînselor re
lații stabilite între cele două țări, a 
dorinței comune de a extinde în con
tinuare aceste raporturi.

El a subliniat interesul viu al celor 
două părți în sporirea volumului 
schimburilor comerciale, relevind că 
există mari posibilități pentru coope
rarea industrială dintre întreprinderi 
din România și R.F.G.

Referindu-se la situația din Euro
pa, vorbitorul a subliniat că prin 
Conferința pentru securitate și co
operare pe continent s-au pus la ba
za procesului de destindere nU nu
mai principii, dar și numeroase mă
suri concrete menite să asigure trans
punerea lor în viață. în perspectiva 
proiectatei întîlniri de la Belgrad, 
din 1977 — a subliniat el — este de 
cea mai mare importanță continua
rea eforturilor pentru realizarea pre
vederilor convenite la Helsinki.

afacerilor externe 
R. F. Germania

federal Helmut Schmidt
în cadrul convorbirii s-a efectuat 

un schimb larg de vederi asupra re
lațiilor bilaterale și asupra unor pro
bleme actuale ale vieții internațio
nale, îndeosebi privind tendințele și 
perspectivele raporturilor economice 
mondiale, s-a evidențiat voința co
mună a celor două guverne de a ex
tinde bunele raporturi dintre Româ
nia și R.F.G. și, în acest scop, de a 
găsi cele mai potrivite căi de dezvol
tare a cooperării economice, cultu
rale, științifice și tehnice. De comun 
acord, s-a relevat că o asemenea e- 
voluție servește nu numai interese
lor celor două țări, ci și întăririi 
păcii și cooperării în Europa.

La întrevedere, desfășurată într-o 
atmosferă de cordialitate, au fost de 
față ambasadorul României la Bonn, 
Ion Morega, și ambasadorul R.F.G. 
la București, Erwin Wickert.

afacerilor externe al R.F.G.
Ministrul afacerilor externe al 

României. George Macovescu, a ex
primat satisfacția pentru faptul că 
raporturile dintre cele două țări s-au 
dezvoltat substanțial, subliniind că 
acest fapt servește nu numai intere
selor celor două țări, ci și cauzei ge
nerale a păcii și înțelegerii, depășirii 
vechilor stări de imobilism și rigidi
tate în relațiile intereuropene. Vor
bitorul a relevat rolul hotărîtor jucat 
în această evoluție de dialogul la cel 
mal înalt nivel stabilit între cele 
două țări și, în mod deosebit, de vi
zita președintelui Nicolae Ceaușescu 
în R.F.G., în 1973, precum și întîlni- 
rea sa cu cancelarul Helmut Schmidt, 
la Helsinki, anul trecut.

Vorbitorul a exprimat dorința ca 
raporturile dintre România și R.F.G.. 
să înregistreze noi progrese, în spiri
tul Declarației solemne comune sem
nate de conducătorii celor două țări, 
în 1973, și care reprezintă o adevăra
tă cartă a bunelor relații așezate pe 
temelia solidă a principiilor de drept 
internațional. Ministrul român a ex
primat convingerea că această vizi
tă va contribui îa găsirea căilor de 
a dezvolta pe trepte noi colaborarea 
de pînă acum dintre cele două țări, 
atît pe planul relațiilor bilaterale, 
cît și pe plan internațional.

Reuniuni ale țărilor nealiniate
COLOMBO. Priorități în domeniul cooperării 

științifice și tehnologice
COLOMBO 8 (Agerpres). — Timp 

de o săptămînă, la Colombo s-au 
desfășurat lucrările unui seminar 
internațional avînd ca temă „Coope
rarea științifică și tehnologică între 
țările nealiniate".

La încheierea lucrărilor, la care 
au participat reprezentanți din 16 
țări nealiniate din Asia, Africa și 
America Latină, a fost adoptat un 
document de lucru recomandînd în
treprinderea unor cercetări științifi
ce colective pe baze regionale în do
menii ca exploatarea resurselor na

turale, dezvoltarea industrială șl a- 
gricolă, meteorologia și sănătatea 
publică, pregătirea de cadre ingine
rești și tehnice medii. Se recoman
dă, de asemenea, lărgirea schimbu
rilor de informații tehnice și de ex
pertize, pentru a se reduce depen
dența acestor țări față de transferul 
de tehnologie din țările industriali
zate.

Documentul de lucru va fi pre
zentat spre adoptare Conferinței la 
nivel înalt a țărilor nealiniate ce 
urmează să aibă loc la Colombo.

DELHI. Este necesară dezvoltarea schimbului
de informații

DELHI 8 — Corespondentul Ager
pres transmite : La Delhi au început, 
joi, lucrările unei reuniuni interna
ționale cu participarea miniștrilor 
informațiilor și directorilor generali 
ai agențiilor de presă din aproape 
60 de țări nealiniate. în cuvîntul 
rostit la deschiderea reuniunii, pri
mul ministru al guvernului Indiei, 
Indira Gandhi, a relevat necesitatea 
amplificării legăturilor directe în-

Plenara C. C.
al P. C. Portughez

LISABONA 8 (Agerpres). — La 
Lisabona și-a încheiat lucrările pl”- 
nara C.C. al P.C. Portughez, care 
a analizat rezultatele campaniei elec
torale pentru alegerea președintelui 
republicii, precum și situația politică 
din țară. Plenara a aprobat documen
tul intitulat: „Partidul Comunist Por
tughez și situația politică după ale
gerile prezidențiale", în care se sub
liniază, între altele, necesitatea în
tăririi unității tuturor oamenilor 
muncii, a tuturor portughezilor cu 
vederi democratice, precum și impor
tanța alianței dintre popor și Miș
carea Forțelor Armate.

tre țările nealiniate în domeniul in
formațiilor de presă, radioului, te
leviziunii și al altor mijloace de 
comunicare în masă.

PARIS

în sprijinul întăririi 
unității de acțiune 
a oamenilor muncii

PARIS 8 (Agerpres). — La Pa
ris a avut loc o întrunire a repre
zentanților Confederației Generale 
a Muncii (C.G.T.) din Franța și ai 
Congresului Sindicatelor Britanice 
(T.U.C.). în comunicatul comun dat 
publicității la încheierea convorbi
rilor se arată că C.G.T. și T.U.C. au 
căzut de acord să intre în contact 
cu organizații sindicale din alte 
țări în vederea organizării pînă la 
sfîrșitul acestui an a unei conferințe 
la nivelul Europei occidentale. 
Această conferință, precizează co
municatul, va examina, în primul 
rînd, posibilitatea inițierii de acți
uni comune în vederea apărării in
tereselor oamenilor muncii împo
triva presiunilor conducerii firmelor 
capitaliste.

Participanții la întrunirea ECOSOC se pronunță ■ ■ ■ ■ ■ B

Dl PRETUTINDENI

PENTRU INSTAURAREA UNOR NOI RELAȚII 
ECONOMICE INTERNATIONALE

ABIDJAN 8 — Trimisul special 
Agerpres transmite : într-o declara
ție făcută cu prilejul lucrărilor Con
siliului Economic și Social al O.N.U. 
de la Abidjan, directorul executiv al 
Organizației Națiunilor Unite pentru 
dezvoltare industrială (O.N.U.D.I.), 
Abd-El Rahman Khane, a cerut „bo- 
gaților să răspundă săracilor", sub
liniind că a venit timpul ca țările 
dezvoltate să treacă la acțiuni con
crete în această direcție.

Șeful delegației din Togo a subli
niat necesitatea unui sistem mondial 
renovat, care să răspundă aspirații
lor de progres ale tuturor popoare
lor. El a cerut comunității interna
ționale stabilirea unei orientări ge
nerale susceptibile să dea cooperă
rii internaționale un conținut nou și 
realist, care să asigure prosperitatea 
tuturor țărilor, îndeosebi celor grav 
atinse de criza economică.

Reprezentantul Liberiei a declarat 
că cea mai mare parte a țărilor dez
voltate continuă să exploateze săl
batic și irațional resursele lumii, și 
îndeosebi ale țărilor în curs de dez
voltare.

Delegatul Cehoslovaciei a cerut 
instituirea unui control mai riguros 
asupra societăților transnaționale și 
ca grupurile regionale să fie mai 
mult încurajate în vederea elimină
rii influențelor capitalului monopo
list.

în paralel cu dezbaterile generale 
se desfășoară o intensă activitate de 
convorbiri și contacte bilaterale și 
pe grupuri de țări, în vederea elabo
rării documentului final, denumit 
„Declarația de la Abidjan", care să 
consemneze incheierea în capitala 
Coastei de Fildeș a primei părți a 
reuniunii de vară a ECOSOC.

La baza acestui document se află 
un text propus de țările membre 
ale „Grupului celor "7", între care 
și România, axat pe sublinierea ne
cesității urgente de a se întreprin
de măsuri ferme, hotărite, în ve
derea edificării unei noi ordini eco
nomice internaționale și eliminarea, 
cu prioritate, a fenomenului subdez
voltării. Textul acestei declarații a 
fost difuzat ca document oficial de 
lucru al ECOSOC.

Depășirea subdezvoltării—un obiectiv major 
al țărilor latino-americane 

Declarația președintelui Venezuelei
CARACAS 8 (Agerpres). — într-un 

discurs rostit la Caracas, președintele 
Venezuelei, Carlos Andres Perez, a 
declarat că „destinul țării este strîns 
legat de cel al Americii Latine și de 
felul în care va fi soluționată con
troversa dintre țările în curs de dez
voltare și cele puternic industrializate 
pe tema lichidării decalajului dintre 
ele". El a subliniat în acest context

necesitatea depășirii de către statele 
„lumii a treia" a stadiului lor de sub
dezvoltare și de dependență față de 
interesele străine. Pentru aceasta — 
a arătat președintele Carlos Andres 
Perez. — este nevoie, între altele, de 
dezvoltarea și consolidarea cooperă
rii, inclusiv în cadrul unor organis
me regionale, cum este, de exemplu, 
Sistemul Economic Latino-American.

agențiile de presă transmit:
întrevedere. c°nstantin Oan- 

cea, adjunct al ministrului afacerilor 
externe, șeful delegației țării noas
tre la sesiunea ECOSOC, a făcut o 
vizită ministrului cooperării din 
Coasta de Fildeș, Kaul Meledje. în 
cursul întrevederii a avut loc un 
schimb de păreri asupra stadiului și 
posibilităților dezvoltării relațiilor 
de cooperare tehnică și științifică 
dintre cele două țări.

Noul guvern spaniol. Pre- 
mierul spaniol desemnat, Adolfo 
Suarez, a anunțat formarea noului 
guvern, care este compus din 19 mi
niștri. Portofoliul afacerilor externe 
a revenit lui Marcelino Oreja 
Aguirre, în timp ce ministru al afa
cerilor interne a fost numit Rodolfo 
Villa. Noul cabinet a depus, joi, ju- 
rămîntul în fața regelui Juan Carlos.

Manifestație. Peste 4 000 per- 
soane au participat la o manifesta
ție desfășurată în cartierul muncito
resc Carabanchel, din Madrid, în 
sprijinul cererii de amnistiere a de- 
ținuților politici. Manifestația a fost 
organizată la apelul Partidului Comu
nist și al. unor grupări socialiste. 
Garda civilă și poliția au intervenit 
împotriva demonstranților, făcînd uz 
de grenade fumigene.

Comunicat afgano-indian. 
La Kabul a fost dat publicității co
municatul privind vizita oficială 
efectuată în Afganistan de primul 
ministru al Indiei, Indira Gandhi, 
în cursul convorbirilor, părțile au 
discutat probleme ale relațiilor din
tre cele două țări. Ele au relevat 
importanța proclamării Oceanului 
Indian drept zonă a păcii și și-au

exprimat satisfacția față de evolu
ția procesului de slăbire a încordă
rii în Asia de sud.

Creșterea inflației.In peri- 
oada martie—mai, în țările occiden
tale dezvoltate din punct de vedere 
industrial rata anuală a inflației a 
atins 10,5 la sută, în comparație cu 
8,75 în primele luni ale acestui an, 
a anunțat Organizația pentru Coo
perare Economică și Dezvoltare.

fi încetat din viață Gustav 
Heinemann, fost președinte al R.F. 
Germania în perioada 1969—1974, pri
mul șef de stat social-democrat al 
R.F.G. — informează agenția D.P.A.

fiCOrdlll Privind transporturile 
aeriene, semnat de Mexic și S.U.A. 
pentru o durată de opt ani, va fi re
vizuit — a declarat ministrul mexi
can al comunicațiilor și transportu
rilor, Eugenio Mendez Docurro. El a 
menționat că revizuirea este solici
tată de necesitatea de a fi elimi
nate unele deficiențe și neconcor- 
danțe care contravin intereselor na
ționale ale Mexicului.

Procesul „Concorde".Tri- 
bunalul federal new-yorkez care exa
minează cazul „Concorde" va audia, 
la 13 septembrie, pe reprezentanții 
companiilor „Air France" și „British 
Airways", ca și pe adversarii ateri
zărilor avionului pe aeroportul 
„Kennedy". Curtea nu va dezbate 
calitățile și defectele supersonicului, 
ci se va limita la a determina in ce 
măsură un aeroport local poate in
terzice accesul unui avion' ale cărui 
zboruri au fost aprobate de guvernul 
federal. După cum este cunoscut, au

A

toritatea portuară a New York-ului 
a interzis accesul supersonicului, în 
pofida aprobării date de ministrul 
transporturilor, William Coleman.

Republica Panamase bucu- 
ră de sprijinul unanim al Americii 
Latine în ceea ce privește revendi
cările sale în problema Canalului Pa
nama, deoarece cauza noastră este o 
cauză justă, a declarat ministrul re
lațiilor externe al acestei țări, Aqui- 
lino Boyd. El a precizat că guvernul 
revoluționar a realizat unitatea na
țională în jurul acestei cauze, bucu- 
rîndu-se de încrederea deplină a po
porului panamez.

Cutremur. Peste șase mii de 
persoane și-au găsit moartea cu pri
lejul cutremurului de pămînt care a 
devastat la 26 iunie a.c. regiunea din 
sud-estul provinciei indoneziene Irian 
Jaya, a anunțat agenția indoneziană 
de informații Antara. Potrivit sursei 
citate, pînă în prezent au fost des
coperite 426 de cadavre, în vreme ce 
alte 5 800 persoane sînt date dispă
rute. Alunecările de teren au afectat 
culturile pe o suprafață totală de 
28 000 hectare și au distrus parțial 10 
sate din districtele Oksibil, Kurima, 
Nalka, Eipotek.

Regimul de la Seul inten- 
ționează să dubleze cheltuielile sale 
militare, ele urmînd să atingă suma 
de 1 821 miliarde woni, după cum re
zultă din prevederile oficiale pe 
anii 1977—1981. Aceste cheltuieli se 
vor acoperi, în mare parte, prin ma
jorarea impozitelor.

Poliția dominicană a deju-
cat un complot care viza destituirea

U

șefului statului, Joaquin Balaguer, 
s-a anunțat oficial la Santo Domingo. 
Potrivit poliției, acest complot este 
cel de-al șaselea descoperit de auto
ritățile dominicane în decurs de o 
lună.

Producția anuală de pe
trol provenind din zăcămintele din 
Marea Nordului se va cifra, în 1980, 
la 100 milioane tone, iar în 1985 va 
crește la 150 milioane tone, conform 
ultimelor aprecieri ale specialiștilor 
din Marea Britanie.

La Belfast, în cursul inciden- 
telor care s-au produs joi, o per
soană și-a pierdut viața. într-o 
școală din același oraș al Irlandei de 
Nord au fost descoperite aproape 
100 kilograme de exploziv.

După inundațiile din su
dul Venezuelei, 20 000 de per- 
soane au rămas fără adăpost, s-a 
anunțat oficial la Caracas. Pagubele 
materiale, produse de ploi, sînt esti
mate la aproape 18 000 000 dolari.

Afacerea Lockheed. Tokujl 
Wakasa, președintele societății ae
riene „AII Nippon Airways" (A.N.A.) 
a fost arestat, joi, din ordinul pro
curorului public al districtului To
kio, sub acuzația de primire de mită 
și mărturie falsă în afacerea Lock
heed. Wakasa este cea de-a noua 
persoană arestată în Japonia în afa
cerea Lockheed.

Zăcămînt. Firma -Holland Sea 
Search" a anunțat descoperirea, în 
sectorul olandez al Mării Nordului, 
a unui zăcămînt de gaze naturale 
ale cărui rezerve sînt evaluate la 
10—15 miliarde metri cubi. Exploa
tarea ar urma să înceapă în urmă
torii trei ani.

DA schimburilor culturale, NU poluării morale
Opiniile unor participant 

la recenta masă rotundă a UNESCO
După cum s-a mai relatat, personalități cunoscute din diferite țări 

ale lumii — oameni politici, savanți, militanți pe tărim social, oameni de 
cultură și artă — s-au reunit, de curînd, la Paris în jurul mesei rotunde, 
organizată sub egida UNESCO, unde au dezbătut probleme legate de 
tema principală a reuniunii: „Cooperarea culturală, în perspectiva unei 
noi ordini economice mondiale".

Dezbaterile au relevat o largă convergență de vederi in afirmarea 
imperativului arzător pe care îl constituie statornicirea pe plan mondial 
a unor relații de tip nou, de egalitate și respect reciproc intre țări și 
popoare, care să ducă la lichidarea subdezvoltării, la oprirea cursei în
armărilor, la eliminarea a tot ceea ce lezează drepturile oamenilor, 
demnitatea lor, spiritul de justiție și echitate, la crearea condițiilor pen
tru progresul și înflorirea tuturor națiunilor. Participanții au subliniat 
rolul pe care trebuie să-l joace în atingerea acestui țel cooperarea cul
turală intre popoare, denunțind, totodată, primejdiile ce le reprezintă 
diferitele forme de „colonialism cultural", de poluare ideologică și 
morală.

In cele ce urmează, redăm opiniile unor participanți la reuniune, îm
părtășite ziarului „Scînteia", prin intermediul corespondentului său la 
Paris, Paul Diaconescu.

De asemenea, propagarea cul
turii este strîns legată de problema 
eticii. Cred că una din modalită
țile de a face față poluării morale 
tot mai amenințătoare este tocmai

cooperarea culturală, statornicirea, 
pe această bază, a unor modali
tăți concertate pentru a apăra în 
special tînăra generație de această 
primejdie."

tății unui popor, protecția identi
tății sale. Cînd un popor își pierde 
cultura autentică, atunci primejdia

poluării morale, a propagandei 
străine este, evident, cu mult mai 
mare".

Rezolvarea marilor probleme sociale, 
condiție a înfloririi culturii

— JANEZ STANOVNIK, secretar 
executiv al Comisiei economice 
O.N.U. pentru Europa, economist 
iugoslav : „O discuție despre 
cooperarea culturală și rapor
tul său cu noua ordine eco
nomică internațională trebuie să 
pornească, după părerea mea, de la 
situația economică și socială actua
lă. între etica culturii și etica so
cială există o strînsă și nemijlocită 
legătură. Astăzi, pe planeta noas
tră, 500 milioane de oameni nu 
reușesc să-și potolească foamea, iar 
300 milioane sînt șomeri. Desigur, 
pentru acești oameni nu se poate 
vorbi de o cultură adevărată atîța 
timp cît nu se rezolvă, mai întîi, 
asemenea stringente și tragice pro
bleme.

Iată de ce orice studiu aprofun

dat trebuie să țină seama de re
partiția bogățiilor pe plan mondial 
și național, întrucît în unele țări 
în curs de dezvoltare 50 la sută 
din venituri sînt acaparate de nu
mai 5 la sută din populație. Așa
dar, obiectivul nostru trebuie să 
fie egalitatea, atît între națiuni, 
cît și în sinul fiecărei națiuni în 
parte.

Consider necesar ca intelectualii 
din lumea întreagă să propună, 
prin intermediul instituțiilor O.N.U., 
perceperea unui impozit de 1 la 
sută asupra cheltuielilor de înar
mare. S-ar crea, astfel, un fond 
important pentru sprijinirea educa
ției și culturii în țările în curs de 
dezvoltare, elemente determinante 
în perspectiva unei noi ordini eco
nomice internaționale.

„O veritabilă cooperare culturală 
trebuie să pornească de la apărarea 

demnității spirituale a omului"

„Mijloacele de comunicare în masă 
să nu fie instrumente de deteriorare 

a culturii"

• PENTRU O CINE
MATOGRAFIE VEST- 
EUROPEANĂ MILITAN- 
ȚĂ Nu demult, la Stockholm, 
a avut loc o întîlnire cu parti
ciparea mai multor țări vest- 
europene. consacrată cinemato
grafiei militante. Lucrările în
tîlnirii s-au desfășurat în trei 
direcții : expuneri pe teme 
cum ar fi combaterea tendin
țelor de monopol în rețeaua de 
distribuție a producțiilor cine
matografice sau demascarea 
manipulării, în scopuri anti- 
umanitare, a mijloacelor de co
municație în masă ; prezentări 
de filme militante din diferite 
țări ; organizarea unor așa- 
zise „ateliere de discuții" 
(workshops), în cadrul cărora 
au fost abordate probleme de 
stringentă actualitate legate de 
cooperarea pe baze noi, nedis
criminatorii, între țările dez
voltate din punct de vedere ci
nematografic și țările lumii a 
treia și restringerea influenței 
în acest domeniu a marilor so
cietăți multinaționale. S-a sta
bilit ca la viitoarea reuniune 
de acest fel, programată să aibă 
loc în Olanda peste un an, să 
se creeze o Federație a filmului 
vest-european progresist, ase
mănătoare celor existente în 
Africa și America Latină.

o CHINTESENȚĂ A 
MARILOR DESCOPE
RIRI TEHNICE. Muzeul ds 
științe naturale și tehnice din 
Miinchen (R.F.G.), considerat 
cea mai mare instituție cu a- 
cest profil din lume, expune 
45 000 de piese pe o suprafață 
de 40 000 metri pătrați. Sinteză 
a descoperirilor tehnice și evo
luției lor, acest muzeu oferă 
vizitatorilor o amplă frescă a 
creațiilor tehnice ale geniului 
uman în cele mai diferite sec
toare : resurse naturale, mine
rit, metalurgie, mașini, energe
tică, construcții și lucrări pu
blice, astronomie, chimie, fizi
că, telecomunicații și multe al
tele. Aici pot fi văzute, în ori
ginal, primul motor Diesel, pri
ma navă cu motor Daimler, 
cîteva din cele mai vechi apa
rate de fotografiat și de înregis
trare cinematografică, prima 
locomotivă electrică construită 
de firma Siemens. Un punct de 
atracție al marii expoziții îl 
constituie faptul că aproape în 
fiecare secție vizitatorii au po
sibilitatea de a manevra mode
lele reduse puse la dispoziția 
lor în acest scop.

® IMBĂTRINI- 
REA LEMNULUI: UN 
SECOL - ÎN CÎTEVA 
SĂPTĂMÎNI. La o întreprin
dere producătoare de instru
mente muzicale din Moscova a 
început să se aplice o metodă 
de „îmbătrînire" artificială a 
materialului lemnos, cu ajuto
rul căreia se realizează scurta
rea considerabilă a duratei de 
fabricare a unei viori de 
bună calitate. Se știe că o vioară 
confecționată din lemn proaspăt 
are, pe măsura trecerii timpu
lui, o rezonantă tot mai nesa
tisfăcătoare ; dimpotrivă, rezo
nanța este superioară cînd se 
folosește lemn bine învechit. 
Recent s-a constatat că prin 
introducerea unei viori, vreme 
de cîteva săptămîni, într-un 
termostat, lemnul relativ crud 
din care este făcută aceasta va 
suferi o „îmbătrînire" artifici
ală, corespunzătoare trecerii 
unei perioade de un secol sau 
chiar mai mult. Primele cinci 
viori fabricate experimental 
prin noua metodă au fost elo
gios apreciate de specialiști.

© MARATON ÎN VA
LEA MORȚII. Un alergător 
de fond neo-zeelandez în vîrstă 
de 41 de ani, Max Telford, a 
parcurs pe jos, dus-întors, în 
patru zile, faimoasa Vale a 
Morții din California, devenind 
primul om din lume care reali
zează această performanță. Cea 
mai mare parte a distantei, care 
totalizează 400 km, a fost par
cursă în alergare. în cursul a- 
cestui „maraton în infern" (tem
peratura la umbră a atins 51 
grade Celsius), alergătorul neo
zeelandez a fost însoțit de o 
echipă de sprijin.

CARLOS CHAGAS, savant bra
zilian, președintele Academiei de 
științe : „Consider că in lumea 
viitorului identitatea culturală a 
fiecărei națiuni este un factor in
dispensabil. Cultura este trăsătura 
caracteristică a unui popor, este 
sufletul poporului, ea asigură su
praviețuirea națiunilor, a popoare
lor.

în cadrul schimburilor internațio
nale există astăzi un transfer teh
nologic dinspre țările industriali
zate către cele în curs de dezvol
tare. De cele mai multe ori însă, 
acest schimb nu este însoțit de 
transferul științei, al cunoștințelor 
pentru utilizarea acestei tehrfologii. 
Așa a apărut un „colonialism teh
nologic", care s-a substituit vechiu
lui colonialism politic într-o serie 
de regiuni ale lumii. Un fenomen 
similar se petrece pe un plan cul

tural mai larg. Este, de pildă, dra
matică experiența acelor țări care 
au preluat în mod necritic ca mo
del cultura altor țări.

Cred că la fel de gravă ca actua
la criză economică prin care trece 
o parte a omenirii este criza de or
din moral. în acest sens, se pune 
azi problema unui cod etic al mij
loacelor de informare și difuzare în 
masă. Este vorba de un act de con
știință care trebuie acceptat de că
tre cei ce dețin și utilizează aceste 
mijloace.

O veritabilă cooperare culturală 
trebuie să pornească de la apărarea 
demnității spirituale a omului, a 
autenticității culturilor, de la eli
minarea manifestărilor de imorali
tate generată în bună parte din 
inegalitate, atitudine dominatoare, 
lipsă de respect față de valorile 
altor popoare".

OSWALDO GUAYASAMIN, pic
tor, Ecuador : „Poate că în Ame
rica Latină raportul dintre domi
nația culturală și dominația eco
nomică și financiară e mai evident 
decît în alte regiuni ale lumii. 
Populații întregi și-au pierdut aici 
identitatea, în perioada postcolum- 
biană, ca niște oameni care-și 
pierd amprentele digitale. Cei ce 
au exploatat cuprul, salpetrul, fie
rul și celelalte resurse ale solului, 
au distrus, totodată, originalitatea 
sufletului popoarelor indigene.

Această stare de lucruri conti
nuă azi, sub forme la fel de grave. 
Societățile transnaționale, băncile 
internaționale realizează beneficii 
uriașe datorită mîinii de lucru ief
tine, corupției, tranzacțiilor înles

nite de burghezia locală. Un exem
plu scandalos : mii de litri de 
sînge recoltat în țările Americii 
Latine alimentează spitale din ma
rile metropole.

în acest context, invazia unor 
lucrări din domeniul cinematogra
fiei, televiziunii, presei se traduce 
prin răspîndirea unor idei dăună
toare cum sînt rasismul, violența, 
pornografia.

Sîntem de acord cu cooperarea 
culturală. Ea poate cuprinde o arie 
vastă de la salvarea monumentelor 
istorice și pînă la schimburile știin
țifice și artistice. Ne opunem însă 
categoric exportului produselor sub
culturii, care echivalează cu droguri 
ideologice".

„Trebuie făcut totul pentru crearea 
unui om nou"

„Eliminarea poluării morale - 
necesitate stringentă"

— MAX BILL, arhitect, profesor 
Ia Institutul de arte frumoase din 
Hamburg : „Tehnologia modernă a 
mijloacelor de comunicare repre
zintă o uriașă forță care, din pă
cate, vehiculează însă. în multe 
țări, idei și concepții nocive, pro
duse ale subculturii, care propagă 
violența, imoralitatea etc. Aș su

gera. deci, ca această masă rotundă 
să fie continuată prin activitatea 
unor grupuri restrînse, care să dis
cute diferitele aspecte ridicate de 
poluarea morală, să recomande 
adoptarea unor măsuri concrete — 
și imediate — în acest sens. Acest 
deziderat este absolut necesar în
trucît cultura este măsura identi

HEPHZIBAH MENUHIN, pia
nistă, S.U.A. : „Cred că o dezba
tere pe această temă ar trebui să 
se refere mai direct și mai insis
tent la generația tînărâ. în fond, 
cultura, științele, arta găsesc în ti
neret terenul lor cel mai fertil, iar 
justiția, egalitatea, moralitatea re
lațiilor între oameni și între po
poare reprezintă năzuințele cele 
mai curate ale tinereții.

Cultura, știința, arta reprezintă 
exercitarea răspunderii. Omul de 
cultură este cel ce slujește comu
nitatea, fie că e vorba de popu

lația unui sat sau de întreaga ome
nire. și face acest lucru fără să 
aștepte o recompensă. în acest 
sens trebuie stimulată spontaneita
tea creatoare a copiilor, a tinere
tului.

Trebuie făcut totul pentru crea
rea unui om nou, a unui Univers 
nou, oxigenat de ideea răspunderii 
față de umanitate. Bazele unei lumi 
mai bune trebuie așezate în con
știința și în inimile noilor gene
rații, care sper că vor găsi forța de 
a convinge guvernele de rolul în
țelegerii, cooperării și al culturii".

• SANATORIUL PEN
TRU... ALBINE. Laborato
rul pentru studierea maladiilor 
răspîndite în lumea insectelor 
folositoare omului, de lîngă Poz
nan (Polonia), constituie în a- 
celași timp un adevărat sana
toriu pentru tratarea albinelor. 
Micile zburătoare sînt cercetate 
și capătă îngrijirile necesare, 
iar după vindecare sînt trimise 
la stupinele din care provin. 
Laboratorul întreprinde studii 
și întocmește hărți ale răspin- 
dirii bolilor la albine pentru 
întreg teritoriul Poloniei, trans
mite informații la serviciul ve
terinar național, cercetează 
cauzele bolilor și pune diagnos
ticul lor. Datorită intensei acti
vități depuse de lucrătorii labo
ratorului, în Polonia au fost 
lichidate aproape total bolile 
contagioase la albine.

• PRIMA CENTRALĂ 
ELECTR O-G E O- 
TERMICĂ DIN LUME 
va intra în funcțiune anul vii
tor în Japonia. Procedeul de 
funcționare adoptat constă în 
utilizarea izobutanului în cali
tate de lichid purtător de căl
dură între pînza subterană si 
turbina instalată la suprafață.
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