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Fiecare oră, fiecare zi—inclusiv duminica

să fie folosite din plin la

STRINGEREA RECOLTEI
• Generalizarea
secerișului impune
repartizarea judi
cbasă si operativă
a combinelor
• Plantele continuă
să aibă nevoie de
apa; sistemele de
irigații să functio
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STADIUL RECOLTĂRII
— suprafața recoltată
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neze neîntrerupt
Sințem Ia mijlocul campaniei de 

recoltare. Din datele centralizate la 
Ministerul Agriculturii și Industriei 
Alimentare rezultă că pînă sîmbătă, 
17 iulie, recolta de orz a fost strinsă 
de pe 93 la sută din suprafețele cul
tivate în întreprinderile agricole de 
stat și 83 la sută în cooperativele 
agricole. Mijloacele tehnice sînt con
centrate acum în lanurile de grîu. 
Pînă la aceeași dată, recolta a fost 
strinsă de pe aproape 900 000 ha, 
ceea ce reprezintă 52 la sută din 
suprafețele cultivate în întreprinde
rile agricole de stat și 36 la sută înrile agricole de stat și 36 la 
cooperativele agricole.

Dacă pînă acum recoltarea 
s-a desfășurat cu intensitate 
detele situate în zona sudică

griului 
in ju- 
a țării.

de săptămîna viitoare 
crare.se va generaliza __ _
detele. Extinderea ariei secerișului 
impune ca. pretutindeni, să se âsigure ■ 
repartizarea judicioasă și operativă a 
combinelor în funcție de stadiul de 
coacere a griului.

Există condiții ca în întreaga tară 
șă se intensifice strîngerea și 
înmagazi narea recoltei de grîu. în
trucât, în unele zone, timpul se men
ține instabil, se cere ca în fiecare 
unitate agricolă, printr-o bună folo
sire a forțelor umane și mecanice, 
să fie realizat și depășit ritmul zil
nic stabilit. Lucrările de seceriș, 
transportul și depozitarea producției 
trebuie să se desfășoare în flux con-

această Iu- 
în toate ju-

t tinuu, fără întreruperi, utilizîndu-se 
la întreaga capacitate toate mijloa
cele de lucru mecanice.

Acum cînd muncile în cîmp cunosc 
o perioadă de vîrf, pentru lucră
torii din ăgricultură nu există clipe 
de repaus. Iată de ce și astăzi — 
duminica — organele și organizațiile 
de partid, comandamentele locale și 
conducerile unităților agricole au 
datoria ca. printr-o bună organizare 
a muncii mecanizatorilor și coopera
torilor. să asigure folosirea la ca
pacitate maximă a combinelor, a 
mijloacelor de transport și a prese
lor de balotat paie.

Este, de asemenea, important ca 
astăzi, precum și in zilele care vin

să se lucreze din plin la irigarea 
culturilor de toamnă : porumb, floa- 
rea-soarelui, sfecla de zahăr, soia și 
legume, 
nevoie de 
temele de 
activitatea 
trebuie să 
rupere, zi 
nu există 
trebuie folosite toate mijloacele ce 
stau la îndemîna lucrătorilor din 
agricultură pentru udarea legumelor, 
pepinierelor și plantațiilor vitipo- 
micole.

Plantele au in continuare 
apă și. de aceea, în sis- 
irigații mari sau locale 
de aplicare a udărilor 

se desfășoare fără între- 
și noapte. Totodată, unde 
amenajări pentru irigații

ln pag. a Ill-a relatări din 
Județele Galați și Arad.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a primit, simbă- 
tă dimineața. în stațiunea Neptun, 
pe ziaristul portughez H.A. Antunes

Ferreira, redactor-șef al săptămîna- 
lului „Portugal 
șef adjunct al 
de Noticias".

La primire a

Socialista", redactor- 
cotidianului „Diario

participat tovarășul

Constantin Mitea, consilier al pre
ședintelui republicii.

Cu acest prilej, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a acordat un interviu zia
ristului portughez.

Astăzi e „Ziua

Gindul șl voința 
celor ce înalță 
fabrici și orașe

Sărtătorim, în această frumoasă duminică de iulie, 
„ZIUA CONSTRUCTORILOR" — prilej deosebit de 
cinstire a muncii lor, dar și de analiză exigentă a re
zultatelor obținute, în cursul acestui an., de lucrătorii 
din acest sector, care prin activitatea lor însuflețită și 
stăruitoare își pun „semnătura" pe sutele de obiective 
și capacități productive ce vor îmbogăți în 1976 harta 
economică a patriei, pe miile de blocuri de locuințe 
ce înfrumusețează orașele noastre. Intr-adevăr, bilan
țul cu care se prezintă la sărbătoarea sa •puternicul 
detașament al constructorilor este rodnic și grăitor : 
în lunile care au trecut au fost puse în funcțiune a- 
proape 200 noi capacități de producție, dintre care 
unele cu mult timp înainte de termenul planificat. Pe 
șantierele noilor blocuri de locuințe și edificii social-cul- 
turale se desfășoară aceeași hotărită luptă cu timpul, 
subordonată finalizării și predării ritmice, la timp, a 
tuturor construcțiilor prevăzute în planul din acest an.

Toate aceste rezultate bune obținute evidențiază în 
chipul cel mai convingător abnegația, hotărîrea con
structorilor și montorilor de a acționa la nivelul ma
xim al posibilităților pentru înfăptuirea exemplară a 
sarcinilor stabilite de Congresul al XI-lea al partidu
lui. de actualul plan cincinal în domeniul investițiilor.

Omagiind munca tuturor lucrătorilor angajați în 
vastul proces de realizare a planului de investiții, fe- 
licitîndu-i pentru suoeesele lor, facem astăzi un popas 
în mijlocul constructorilor de locuințe din Capitală.

Deviza: eficient, trainic,

constructorilor"

Vești de pe

ÎN ZIARUL DE AZI
RUBRICILE NOASTRE : Viața de partid ; Omul și 
viața rațională ; Faptul divers ; Din instanță în fața 
opiniei publice ; De la corespondenții noștri ; Mar

ginalii ; De pretutindeni ; Sport

I I D E E A
Intr-o zi, un prieten mi s-a plins că are o idee pe 

care n-o poate materializa. „De ce l-am întrebat 
nedumerit. „Ar trebui să mă ajute și alti oameni, cu 
alte profesii, și imi este teamă că mi-o iau", mi-a răs
puns cu gravitate prietenul. Nu-mi venea să cred. 11 
știam deschis, volubil, iubit de colaboratorii săi, apre
ciat de colectivul fabricii unde muncea. Pur și simplu 
mă uitam la el și nu-l recunoșteam. „Și-n cazul acesta 
ce faci?" A dat din umeri ingindurat: „O păstrez in 
arhiva mea de preocupări". Trebuia să-l conving că 
n-are dreptate, că ideea lui, miine, s-ar putea să nu 
mai aibă aceeași valoare ca astăzi, că trebuie să ai 
încredere in oameni, in omenia lor. Și i-am povestit 
ce s-a intimplat la Întreprinderea de utilaje și piese 
de schimb pentru industria forestieră din Miercurea- 
Ciuc...

In judeful Bihor este o comună loaniș. In comuna 
loaniș se află o fabrică de cherestea care aprovizio-
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nează cu materie primă o fabrici de lăzi. Fină aici 
nimic deosebit. Utilajele folosite la preschimbarea buș
tenilor in scinduri pentru lăzi erau insă necorespun- 
zătoare, aveau randament scăzut, consumau o mare 
cantitate de material lemnos. Oamenii erau nemulțu
miți. Nu s-au plins insă nimănui. Fiecare a inceput 
să se gindească la o nouă mașină. S-au sfătuit, au chib
zuit și a incolfit ideea unei mașini noi. Dar și 
pentru că nu era destul de clar conturată, și 
tru că n-aveau mijloace 
proprii, au supus-o 
convinși 
preschimba intr-un utilaj 
necum, păsul lor a ajuns 
minister. „Să mergem la ____________ ,
oamenilor din loaniș 11 cunosc pe directorul întreprin
derii care se ocupă de așa ceva, pe inginerul loan 
Lucaci, și sper să izbutim". La Miercurea-Ciuc ideea a 
fost discutată in amănunt. Cei care fabricau utilaje și 
piese de schimb pentru industria forestieră nu le-au 
făcut nici o promisiune fermă celor din loaniș. Dar s-au 
apucat de treabă. Ideea era interesantă, ii pasiona. 
Și-ntr-o lună, prin strădania unui colectiv format din 
subinginerul Abraham Wilhelm, tehnicianul Eugen Tru- 
ță, maistrul Bodo Ferencz, lăcătușul leremia Francisc, 
conduși de inginerul Constantin Rădulescu, ideea s-a 
împlinit, a luat forma unui nou utilaj, a unei noi ma
șini pe care numita întreprindere a și asimilat-o fără să 
mai stea pe ginduri. Încercările au dat rezultate peste 
așteptări. Față de vechiul sistem, productivitatea mun
cii la fabricarea scindărilor pentru lăzi a crescut de 
patru ori. In același timp, consumul specific de material 
lemnos a scăzut cu 30 la sută. Și nu peste multă vreme 
a inceput fabricarea in serie a mașinii respective după 
ideea celor din loaniș.

Ce s-ar fi intimplat dacă oamenii din loaniș n-aveau 
încredere in oamenii de la Miercurea-Ciuc ?

atenției
că ideea lor

pen- 
forfe 
Erau 

poate
Cum

s-o realizeze cu 
altor oameni, 

este valoroasă, că se 
de mare randament, 
la urechile unui inginer din 
Miercurea-Ciuc, le-a spus el

Radu SELEJAN
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Bucureștiul anului 1976 poartă în
semnele unui vast șantier. Intr-un 
răstimp foarte scurt, cartiere în
tregi și-au schimbat uimitor înfă
țișarea, păstrîndu-și practic numai 
numele. Iată, de pildă, clasicele 
„porți" de intrare în oraș : Panteli- 
mon, Colentina, Armata Poporului, 
Alexandria, pînă nu de mult străjuite 
dc căsuțe modeste și scunde, strivite 
sub povara anilor ; acum, de sub 
haina schelelor, aceleași porți își dez
văluie o nouă personalitate, marcată 
de îndrăzneala jocurilor de volume 
ce defilează de-a lungul panglicilor 
de beton ale șoselei.

De fapt, bucureșteanul s-a obișnuit 
să întîlnească la tot pasul blocuri în 
construcție, macarale și schele, forfo
ta specifică șantierelor. Orașul se 
dezvoltă și se înnoiește în ritm trepi
dant, la unison cu țara. Numai în 
acest an, zestrea edilitară a Capitalei 
va fi îmbogățită cu 30 de mii de apar
tamente, ai căror beneficiari sînt — 

. după un calcul aproximativ — peste 
100 000 de oameni ai muncii. Practic, 
un oraș nou, însumînd o suprafață 
locuibilă de 2,7 milioane metri pă- 
triți. Adică de trei ori mai mult decît 
s-a construit in primul an al cincina
lului trecut. Și. mai reținem un amă
nunt : ponderea blocurilor unicat, a 
apartamentelor de trei și patru ca
mere, cu grad de confort sporit, este 
considerabil mai mare. Dar chipul 
mereu mai proaspăt, mai luminos al 
Bucureștiului nu se reduce numai la 
atit. Este armonios completat de spa
țiile comerciale desfășurate pe o su
prafață de 170 000 de metri pătrați 
aflate în construcție în acest an. 
Aproape jumătate din ele sînt ampla-

blocuri. Peste 
fie date inte-

Imagina obișnuită de la Șantierul naval din Galați

sate la parterul noilor 
puțin timp urmează să 
grai in funcțiune complexele „Unirea1 
și „Almo“ — cele mai mari magazine 
din țară. Și tot pentru bucureșteni se 
mai inalță, în acest an, numeroase 
școli, grădinițe, creșe, multe alte așe
zăminte sociale.

In toate aceste realizări sînt mate
rializate munca rodnică, eforturile 
stăruitoare ale constructorilor bucu
reșteni — o adevărată armată avind 
un efectiv comparabil cu întreaga 
populație a unor orașe de talia Călă
rașului sau Mediașului. Astăzi, din 
30 de bucureșteni, unul este con
structor. Dar nu numai numărul lor 
impresionează, ci și organizarea mi
nuțioasă și complexă a activității din 
acest important sector de larg interes 
cetățenesc.

Dintre numeroasele preocupări ale 
constructorilor una este dominantă — 
grija, ridicată la rangul de imperativ 
major, pentru îmbunătățirea continuă 
a calității lucrărilor executate. Un 
obiectiv firesc. Nu construim de dra
gul de a construi, ci pentru a ne 
face o viață mai bună, condițiile de 
locuit fiind o latură esențială din 
preocuparea permanentă a partidului 
și statului pentru ridicarea gradului 
general de civilizație al întregii țări. 
Care este „strategia" constructorilor 
in domeniul calității ? întrebarea o 
adresăm inginerului George Moșinoiu, 
director al Centralei de construcții- 
montaj din Capitală.

— întreaga concepție privind ca
litatea lucrărilor a fost, în ultima vre
me, reconsiderată, supusă unei severe 
analize critice. S-a adoptat un pro
gram complex, dar unitar de acțiune 
— atit pe plan tehnico-organizatoric, 
cit și politico-educativ — menit să 
perfecționeze considerabil activitatea 
tuturor compartimentelor de care de
pinde nemijlocit calitatea fiecărui 
metru de beton turnat, a fiecărei in
stalații puse în funcțiune. Desigur, 
toate măsurile adoptate converg spre 
îmbunătățirea activității concrete de 
pe șantiere, pentru că de fapt aici se 
dă bătălia hotărâtoare pentru calitate.

Dan CONSTANTIN 
Cristian ANTONESCU

(Continuare în pag. a Il-a)

Inițial, „Fapt divers7
despre

In dimineața zilei de 14 
ihlie am fost sesizați că pe 
lacul Herăstrău, la suprafața 
apei, plutesc... pești.

Din ce cauză ?
Adresăm întrebarea tova

rășului Constantin Gheor
ghiu. inginer-șef al Oficiului 
de gospodărire a apelor din 
municipiul București. înain
te de a relata răspunsul pri
mit. precizăm că explicația 
„misterului" care a dus la 
decesul peștilor cu pricina 
s-ar putea rezuma în citeva 
fraze și inițial intenționam 
să publicăm doar o notă la 
rubrica „Faptul divers". Dar 
dincolo de explicația pro- 
priu-zisă dată la întrebarea 
privind peștii, am aflat și un 
răspuns la următoarea : ce 
se întîmplă atunci cînd o 
verigă din lanțul răspunderii 
este atinsă de rugină ? In 
acest sens, faptele pe care le 
vom înfățișa probează cit de 
grav se poate perturba, din 
cauza iresponsabilității unui 
om — sau a unor oameni — 
un întreg sistem de lucru, 
cum pot fi întrerupt! de la 
îndatoririle lor normale, a- 
lertați și puși pe drumuri 
conducători ai unor între
prinderi și instituții, cum in 
mod fortuit a trebuit să se 
lucreze intr-un laborator de 
analiză și la miezul nopții, 
cum se pot produce pagube

șantiere
9

ca-

180

• Muncind sub deviza mobiliza
toare : „Fiecare investiție — o 
pacitate de producție Înainte de 
men", constructorii craioveni 
reușit să reducă cu 30 pînă la
de zile execuția unor noi capacități 
de la unele unități industriale și a- 
grozootehnice din Slatina, Corabia 
și Scornicești.

• La 24 se ridică numărul de o- 
biective puse în funcțiune, Înainte de 
termen, de constructorii feroviari în 
cursul acestui an. Printre ele, con
semnăm electrificarea unor magistra
le feroviare, modernizarea unor triaje 
de mare trafic, amenajarea da po
duri și viaducte etc.

• 25 și, respectiv, 18 zile reprezintă 
avansul dobîndit la construcția unor 
capacități productive de la Șantierul 
navql din Drobeta Turnu-Severln,

• Filatura de lină pieptănată, în
treprinderea de prelucrare a maselor 
plastice și fabrica de tricotaje tip 
lină sînt cele trei obiective în con
strucție la Focșani, unde montajul 
tehnologic a început cu multe luni 
mai devreme.

• Orașul minerilor de la Dunăre — 
Moldova Nouă — și-a sporit recent 
„zestrea" edilitară cu un spital avînd 
300 de paturi, cuplat cu o policlinică, 
precum și 40 de noi apartamente.

• 140 de apartamente in piua fată 
de cele planificate au predat, pînă 
acum, constructorii arădeni. Bilanțul 
„la zi" este deosebit de rodnic : 857 
de apartamente predate „la cheie".

• In ultimele zile, record de dări 
în folosință la Rimnicu-Vîlcea : peste 
500 de apartamente, care se alătură 
celor aproape 1 000 preluate de bene
ficiari în lunile anterioare din *- 
cest an.

• Trustul județean de construcții 
Galați a predat in folosința popu
lației — de la începutul anului — 
peste 1 000 de apartamente și nume
roase obiective sociale, ca rezultat 
al sporirii continue a productivității 
muncit

Tinerețea patriei,
tinerețea oamenilor

peștii din Herăstrău
imense. De această dată — 
din fericire — limitate.

Să urmărim mai intîi răs
punsul tovarășului inginer- 
șef :

— Acordăm lacurilor o a- 
tenție deosebită. întrucît ele 
constituie principala zonă de 
agrement a Capitalei și. în 
același timp, ele au devenit, 
in ultimii ani. și o impor
tantă sursă de aproviziona
re a populației cu peste 
proaspăt. De aceea. în fie
care lună verificăm în mod 
special calitatea apei în 
preajma surselor potențiale 
de poluare : întreprinderea 
„Avicola" din Buciumeni, 
crescătoriile de porci și de 
vite de la Chitila. Compe- 
tro] Mogoșoaia. fabrica „Glu
coza" și Fabrica de gheață 
de la Floreasca. Apoi. în fie
care săptămînă facem anali
za fizico-chimică a apei din 
toate cele 10 lacuri. Contro
lăm circa 18 indicatori — 
oxigenul, concentrația alcali
nă. acidă sau bazică, amonia
cul ș.a.m.d. — în toate punc
tele caracteristice ale lacu
rilor. prin probe de adine și 
de suprafață. Ultimul control 
de acest fel l-am făcut în 
ziua de 8 iulie. Rezultatele 
analizelor au fost foarte 
bune — apa corespundea tu
turor prevederilor stabilite 
pentru bazinele de categoria

intîi. Am repetat analizele 
și în ziua de 13 iulie, adică 
mai devreme cu două zile 
decît era prevăzut. Și de a- 
ceastă dată rezultatele au 
fost foarte bune. Imediat 
după sesizarea cu peștii 
morți. am repetat toate ana
lizele și toate au ieșit bune. 
Totuși, pentru a ne verifica 
propriile concluzii, am soli
citat sprijinul Institutului de 
cercetări și proiectări de spe
cialitate al Consiliului Na
țional al Apelor. Le-am tri
mis astăzi. 14 iulie. probe 
de apă la analiză. Cu toate 
că specialiștii institutului 
sînt foarte solicitați, ne-au 
promis că vor lucra toată 
noaptea (și au lucrat toată 
noaptea — n.n.) și că a doua 
zi dimineață vom primi răs
punsul. Oricum, pot să vă 
spun de pe acum că poluan
tul — dacă va fi vorba de 
un poluant — nu este 
dintre cei caracteristici 
tătilor economice 
lacurilor.

Așadar, după 
tuieli de energie 
primă chestiune a fost elu
cidată : poluantul nu provine 
de la unitățile economice din 
zona lacurilor, 
unde ?

Am mers cu 
mai departe. Să 
vorba de o îmbolnăvire su-

din
unul 
uni- 
zona
chel-

• ••

mari
și nervi, o

Atunci de

investigația 
fi fost oare ■

bită a peștilor ? Ne-am a- 
dresat de aceea celor în mă
sură să elucideze ipoteza — 
specialiștii de la ferma pis
cicolă București.

— De la inceput, vă rog 
să-mi permiteți să precizez, 
cu toată răspunderea — ne 
spune tovarășul inginer Du
mitru Nicolescu — că pînă 
în prezent, la toate pescu
irile experimentale pe care 
le-am făcut, starea sanitară 
a peștelui din lacul Herăs
trău a fost excepțională. To
tuși. în ziua de luni. 13 iu
lie, am semnalat pe lac mai 
multi pești cu viabilitate re
dusă. iar în zilele următoa
re. de la răsăritul pînă la a- 
pusul soarelui, fără nici o 
exagerare, am patrulat de la 
un capăt la altul al lacului și 
am adunat vreo 300 kg de 
pește mort. Pe bună drepta
te. ne-am alarmat cu toții. 
Situația devenise critică. Nu 
atit prin proporțiile fenome
nului, cit prin imposibili
tatea de a ni-1 explica. Pen
tru orice eventualitate, pînă 
la depistarea adevăratei cau
ze. am luat măsura de des
chidere a stăvilarelor. pentru 
sporirea circulației apei în 
lacuri. Numai așa puteam

Florin CIOBANESCU
(Continuare în pag. a III-a)

Nu-l mai întîlnisem 
de la un timp încoace. 
L-am cunoscut cu ani 
în urmă, la atelierele 
„16 Februarie", unde 
era șef de echipă in 
secția cea mai tumul
tuoasă și cea mai 
zgircită la vorbe ; 
căci printre uriașele 
cazane de locomotivă, 
la care ciocăneau de 
dimineață pînă seara, 
doar munca și fapta 
își aveau de spus cu- 
vîntul. De atunci nu-l 
mai văzusem pe tova
rășul care, în fruntea 
celor 26 de ciocănari 
din echipa lui de ca
zangii, a făcut cinste 
vestitei uzine ferovi
are clujene. Dar săp
tămîna trecută, cu to
tul pe neașteptate, 
Albert Kirâly ne-a 
făcut o vizită la re
dacție. De fapt venise 
ca să-și felicite nepo
tul, pe colegul meu de 
muncă, poetul Kirâly 
Lăszld, premiat anul 
acesta de Asociația 
scriitorilor pentru fru
moasa sa tălmăcire în 
limba maghiară a vo
lumului „Hanibal", de 
Eugen Jebeleanu. In 
acest fel am reușit și 
eu să aflu alte nou
tăți despre eroul meu 
de acum cîțiva ani. 
I-am întors vizita, 
căutîndu-1 în uzină la 
locul său de muncă.

Iată-mă deci, prin 
această reîntîlnlre cu 
unul din veteranii re
portajelor mele,
tind poarta celei mai 
tinere uzine clujene : 
Fabrica de cazane 
mici și arzătoare. Fa-

bă-

brică ce abia de vreo 
trei ani încoace popu
lează noua platformă 
industrială a munici
piului Cluj-Napoca cu 
numeroase hale și un 
puternic detașament 
tinăr al clasei munci
toare din inima Tran
silvaniei. Secretarul 
comitetului de partid, 
tovarășul Cioca loan, 
îmi împărtășește sen
timentele de adincă 
recunoștință a între-

Tnsemnări de
MIK6 Ervin

gului colectiv, căruia 
recenta vizită în fa
brică a secretarului 
general al partidului, 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, i-a dat noi 
elanuri pentru a dubla 
capacitatea uzinei în 
noul cincinal și pen
tru a intensifica mun
ca de modelare a o- 
mului, care va trebui 
să dea produse de cea 
mai înaltă tehnicitate.

Și iată-1 și pe omul 
meu, la adresa căruia 
tovarășul Cioca nu are 
decît cuvinte de înal
tă apreciere. Bătrinul 
cazangiu de la Atelie
rele C.F.R., pensionat 
după aproape 40 de 
ani de muncă, a fost 
rechemat la datorie 
de tînăra uzină. Bucu
ros de solicitare, el 
este de o bună bucată 
de vreme controlor 
de calitate și răspun
de de munca a pes
te trei sute de tineri.

Experiența Iul de aur 
este din plin valorifi
cată și dă roade ex
celente în creșterea și 
educarea noilor gene
rații de muncitori. 
Căci și prin el se 
transmite o părticică 
din marea înțelepciu
ne a clasei muncitoa-. 
re care duce cu pași 
siguri România spre 
societatea socialistă 
multilateral dezvolta
tă. spre 
fericire, 
nism.

„Cum ________
nene Kirăly, cu acești 
tineri de 20—21 de 
ani ?“ — îl întreb. „In 
primul rînd mă stră
duiesc să-i fac să în
țeleagă frumusețea și 
importanța meseriei 
— îmi răspunde. Apoi 
încerc să-i înțeleg și 
eu cit mai bine și 
să-i stimez, • căci nu
mai în acest fel pot 
să mă apropii de ei, 
să cunosc neajunsu-, 
rile și calitățile lor 
prin care pot să-i ajut 
să se împlineâscă ‘ 
meserie și ca 
meni...",

în salopeta lui 
bastră, cu casca 
zată peste părul 
gintiu, în buzunar 
o lanternă uriașă, 
tumultuoasa hală 
cazane cu sutele 
tineri pe ai 
umeri se sprijină vi
itorul — așa l-am re- 
întîlnit într-o nouă 
uzină clujeană pe e- 
roul meu' de ------
două decenii : reînti- 
nerit 
noua tinerețe a tării.

bun&ștare și 
spre comu-

procedezi.

în 
oa-

at
aș e- 
ar- 
cu 
în 
de 
de 

căror

acum
deodată, cu

crare.se
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FAPTUL
DIVERS

Receptivitatea față de scrisorile 
oamenilor muncii - sarcină de partid

Munca, odihna și relaxarea

Bătrinica
și pasarela

Pentru ca pietonii să nu mai 
fie expuși la pericolul unor ac
cidente in timpul traversărit li
niilor din zona gării feroviare 
Ferestrău-Satu-Mare, s-a con
struit o pasarelă. Pasarela s-a 
dat In folosință de o lună de 
zile, dar trecătorii nu prea o... 
folosesc. Mulți dintre ei conti
nuă să traverseze linia ferată ca 
și înainte, ignorind pasarela sau, 
în cel mai „bun" caz, trecind 
pe... sub ea, așa cum s-a intim- 
plat cu o bătrînică, zilele trecute. 
Tocmai în clipa cind pășea peste 
o linie, bătrinica a zărit o gar
nitură de vagoane împinse din 
spate de o locomotivă de mane
vră, care se îndreptau cu viteză 
spre ea. Bătrinica și-a pierdut 
cumpătul și a căzut, ca secerată, 
drept in mijlocul liniei ferate, 
așteptind parcă, resemnată, tra
gicul deznodămint. Aflat in 
preajmă, și dind dovadă de o 
extraordinară prezență de spirit, 
ceferistul Petru Pop a fixat ful
gerător un sabot pe linie in ca
lea primului vagon, care s-a 
oprit, scrișnind. doar la cîteva 
palme de bătrinica mai mult 
moartă decit vie. A scăpat cu 
viață ca printre... roțile trenului.

Dragi sătmăreni, beneficiari ai 
pasarelei cu pricina, fie-vi in- 
timplarea de mai sus un semnal 
de alarmă I

I
I

Zilele trecute a fost publicată Hotărirea Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român cu privire la imbunătățirea activității de rezolvare a sesi
zărilor, propunerilor și solicitărilor oamenilor muncii — document de însem
nătate deosebită pentru întreaga noastră viață socială, expresie concludentă a 
democratismului societății noastre socialiste. In aplicarea hotăririi este de
sigur necesar să se pornească de la experiențele pozitive acumulate de 
organele și organizațiile de partid in soluționarea cu spirit de răspundere și 
operativitate a scrisorilor, propunerilor și sesizărilor ridicate de oamenii 
muncii.

în cele ce urmează prezentăm unele aspecte privind experiența in 
acest domeniu a Comitetului municipal de partid Alba Iulia.

Cine îl
întîlneste...»

...pe un tînăr !n vîrstă de 17 
ani, de construcție robustă, 
înălțime 1,72 metri, cu păr de 
culoare deschisă și ochi căprui, 
este rugat să-i spună că tatăl 
său (Ștefan Bercea din Alba 
Iulia, str. Cloșca nr. 141), care 
ne-a vizitat la 
teaptă, cu dor 
Întoarcă acasă, 
cheamă Nicolae 
are nici un act 
pare că nu s-a mai întors aca
să din cauză că i-ar fi fost 
„rușine" pentru că nu a reușit 
să intre In treapta a doua a Li
ceului de industrie alimentară 
din Sibiu, Ia secția la care a 
vrut el. Deși media bună pe 
care a obținut-o Ia examen ii 
dă dreptul să opteze pentru alte 
secții ale liceului, Niculăiță n-a 
mai așteptat rezultatul și a ple
cat fără să spună nimic nimă
nui. într-una din zile ar fi fost 
văzut pe o stradă din Pitești. 
Părinții băiatului — mai ales 
mama lui, bare e tare bolnavă 
— așteaptă o veste de la cei 
care știu ceva despre feciorul 
lor. Cine-i ajută 7

redacție, îl aș- 
și drag, să se

Pe băiat li 
Bercea, dar nu 
asupra lui. Se

250 de scrisori au fost adresate 
Intr-un an de zile organului de 
partid din Alba Iulia — oraș cu 
33 000 de locuitori.

— Sint multe, sînt puține 7 — l-am 
întrebat, pentru început, pe tovarășul 
Nicolae Roșu, prim-secretar al Comi
tetului municipal al P.C.R.

— Sint destul de puține. Dar aș 
mai vrea să spun că în același 
răstimp, adică în ultimele 12 luni, 
noi am acordat și peste 1 200 de au
diențe — ceea ce înseamnă că, in 
total, aproape 1 500 de oameni ai 
muncii s-au adresat comitetului mu
nicipal de partid în scris sau verbal. 
In plus, alți 1 100 s-au adresat con
siliului popular municipal. în’ al doi
lea rind, aș sublinia că multe pro
bleme ce privesc viața și munca oa
menilor sint rezolvate împreună cu 
deputății, la sindicate sau la comi
tetele oamenilor muncii — astfel că, 
pe măsură ce tot mai multe sugestii 
și propuneri își găsesc, așa cum e 
normal, înțelegerea și soluționarea 
cuvenite la organele respective, tot 
mai puține întîmpinări sînt îndrepta
te spre comitetul municipal de partid. 
Totuși, sincer și principial vorbind, 
ne-am dori cit mai multe scrisori 
de la oamenii muncii. De ce 7 
Pentru că ele reprezintă o legătură 
în plus a comitetului municipal de 
partid cu terenul, cu realități
le, un sprijin deosebit în des
coperirea unor neajunsuri. în ela
borarea măsurilor de îmbunătățire 
continuă a activității de partid în- 
tr-un sector sau altul. Tocmai de 
aceea — paralel cu rezolvarea fa
vorabilă, în spiritul legilor, a 
sesizărilor judicioase și a dolean
țelor personale îndreptățite — ne 
străduim să stimulăm și inter
vențiile de Interes general, exa- 
minînd cu atenție fiecare opinie și 
propunere, întreprinzînd cu operati
vitate măsurile ce se impun.

... Exact la acest aspect — ultim, 
dar cel mai important — al finali
zării scrisorilor și audientelor. ne 
referim în cele ce urmează. Să ana
lizăm cîteva situații...

în anul 1975, după inundațiile de 
la începutul lunii iulie, mulți ce
tățeni. ale căror case fuseseră de
teriorate. s-au adresat comitetului 
municipal de partid pentru a cere 
sprijin. Cum au fost rezolvate ce
rerile lor? O comisie specială, alcă
tuită din activiști de partid și de

stat, din reprezentanți ai Consiliu
lui local al F.U.S.. s-a deplasat la 
toți solicitanții, după care a pro
pus redistribuirea fondului de lo
cuințe noi la unități — acestea re-

lăcătuși, formatori etc. Iar căută
rile continuă — și aici și în alte 
întreprinderi și sectoare.

La un moment dat, din partea 
unor oameni ai muncii de la între
prinderea de utilaj au sosit sesi
zări privind unele nereguli care în
greunau procesul de producție și 
alterau atmosfera morală. Un co
lectiv condus de primul secretar al 
comitetului municipal de partid a 
cercetat situația la fața locului 
timp de o săptămînă. după care a 
organizat o ședință de analiză cu 
toți comuniștii din întreprindere. 
S-a vorbit deschis, principial — re-

Paznicul...
păzit

Despre Ion Epuran, paznic la 
Spitalul unificat din Drobeta 
Turnu-Severin, se știa că este 
un om liniștit și la locul lui. 
Pină deunăzi, cind . un control 
nu l-a mai aflat la locul lui. Se 
dusese la o bodegă din apropiere 
să-și potolească setea cu un 
„șprițuleț" la gheață. Dar n-a 
fost numai un „șprițuleț", ci 
mai multe, astfel incit s-a întors 
la post pe trei cărări și cu... 
poftă de ceartă. Din senin, lui 
Epuran i s-a părut ba că unul 
i-a zis ceva, ba ci altul s-a 
uitat la el intr-o dungă... Fapt 
este că Epuran a inceput să lo
vească in dreapta și în stingă. 
„Potolit" cu 40 de zile închisoa
re corecțlonală. paznicul este 
păzit acum de alții.

Țuica
9

răufăcătoare
Constantin Zamfir Începuse șă 

„fabrice" țuică Intr-o instalație 
improvizată la domiciliul său din 
Poenarii Burchii, județul Praho
va. Pentru a o face mai tare, i-a 
venit nefericita idee să amestece 
borhotul cu alcool metilic, pe 
care-1 procura din cisternele 
care treceau prin gara Ghighiu, 
unde lucra ca revizor de vagoa
ne. Deși cunoștea cit de pericu
los este alcoolul metilic pentru 
sănătatea omului, C.Z. l-a servit 
pină și pe fratele său cu o viși- 
nată preparată după „rețeta" 
amintită. Nesăbuința lui C.Z. a 
avut urmări tragice : fratele său 
și o consăteancă și-au pierdut 
viața, iar un altul a rămas fără 
vedere.

Călătorie 
întreruptă

Doi buzoieni mergeau cu tre-' 
nul spre București. Discutau de 
una, de alta. Cum era căldură 
mare, unul dintre ei. de fel din 
comuna Vadu-Pașii, s-a dezbră
cat de haini. N-a observat că 
din unul din buzunarele hainei 
i-a picat portmoneul cu acte și 
bani, tn schimb, a observat ce
lălalt buzoian, pe nume Viorel 
Liliac. Acesta s-a aplecat, a ri
dicat portmoneul. a ieșit afară, 
l-a golit de tot ce se afla in el 
și l-a adus înapoi, punindu-l la 
locul lui. in buzunarul hainei. 
Cind a venit conductorul de 
bilete, făptașul a încercat si 
dispară, dar n-a fost chip. Deși 
crezuse că „operase" fără să-l 
vadă nimeni, o călătoare l-a dat 
de gol, iar in Gara de Nord a 
fost dat pe mina miliției. Acum 
i se pregătesc formele pentru 
altă călătorie.

Rubricd redactata de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
..Scinteil"

DE PARTID
LA ALBA IULIA

partizîndu-Ie apoi cu prioritate si- 
nistraților. In același timp, un mare 
număr de cetățeni au fost cazați la 
căminele de nefamiliști pină cînd 
s-au reparat stricăciunile provocate 
de ape locuințelor ce le dețineau. 
Dar rezolvarea optimă a proble
mei depindea, fără îndoială, de 
dezvoltarea fondului locativ — 
drept pentru care s-au revăzut pla
nurile de construcție și s-au inten
sificat lucrările pe șantiere : pină 
la sfîrșitul acestui an vor fi pre
date „La cheie" 1 100 apartamente, 
iar pînă la sfîrșitul cincinalului 
peste 6 000.

Prin alte scrisori și audiențe au 
fost solicitate locuri de muncă pen
tru femei in întreprinderile orașu
lui. Sub controlul comitetului mu
nicipal. organizațiile de partid și 
comitetele oamenilor muncii au 
efectuat, în acest scop, o serie de 
studii. Astfel, Ia Turnătoria de piese 
din fontă pentru mașini-unelte, la 
întreprinderea de utilaj minier și 
reparații au fost deschise cursuri 
penitru calificarea femeilor în me
seriile de electrocariști. macaragii,

liefindu-se diferențiat răspunderile 
conducerii întreprinderii, ale co
mitetului de partid și ale secreta
rului acestuia — stabilindu-se mă
suri politice și organizatorice pen
tru soluționarea temeinică a sesi
zărilor. La fel au fost rezolvate și 
semnalele primite din alte unități.

Dar multe din problemele ridi
cate în scrisori și în audiențele de 
la municipiu nu pot fi rezolvate 
direct la acest nivel. De aceea, 
printr-un sistem organizatoric pus 
la punct, cererea, sesizarea sau 
propunerea sînt imediat transmise 
— telefonic sau în scris — către 
unitatea care are dreptul și dato
ria s-o ia în considerație, s-o fina
lizeze. Și. de regulă, unitatea res
pectivă rezolvă operativ. „Porțela
nul", Direcția comercială, „Ar
deleana", întreprinderea de pro
duse refractare și altele se nu
mără printre cele care acordă a- 
tenția cuvenită soluționării cereri
lor și finalizării propunerilor adre
sate de oamenii muncii. Dim
potrivă. la cooperativa „Progresul", 
la C.F.R.. in general la unitățile

comerciale — receptivitatea față 
de opiniile cetățenești este mai 
slabă. Așa se face Că din cele 250 
scrisori despre care vorbeam la 
inceput. peste 53 au fost soluțio
nate după depășirea timpului le
gal, iar 12 mai erau încă în curs de 
examinare la data documentării 
noastre, deși autorii lor ar fi tre
buit să primească de mult răs
punsul.

Pe bună dreptate se ridică între
barea : cunoaște comitetul muni
cipal de partid această situație 7 
Fără îndoială că o cunoaște, fiind
că în luna ianuarie 1976 o ședință 
de birou a analizat în special pro
blema scrisorilor și audientelor din 
anul 1975. Nu se cunoaște însă în 
permanență dacă s-a rezolvat și 
cum s-a rezolvat fiecare caz in 
parte. De ce 7 Ni s-a explicat că. 
îndeobște, cetățeanul care a fost 
trimis la o unitate și i s-a satisfă
cut cererea greu își mai face timp 
să vină la municipiu, iar organele 
respective nu informează nici ele 
cu operativitate. Comitetul munici
pal de partid întreprinde unele 
sondaje în acest sens și trage la 
răspundere pe conducătorii de uni
tăți cînd are prilejul.

Realitatea arată însă că o ase
menea manieră de control nu este 
întru totul eficientă. Iată de ce a- 
plicarea prevederilor recentei Hotă- 
rîri a C.C al P.C.R. este cum nu se 
poate mâi utilă și binevenită pentru 
creșterea operativității și întărirea 
controlului în ce privește rezolvarea 
scrisorilor oamenilor muncii. Res- 
pectîndu-se riguros această hotărîre 
va fi creat climatul necesar pentru 
ca toți activiștii de parțid și de stat 
din Alba Iulia să acorde și mai 
multă atenție cererilor, sesizărilor și 
sugestiilor venite de la oamenii 
muncii — importantă pîrghie demo
cratică a îmbunătățirii activității e- 
conomico-sociale, întăririi mal de
parte a legăturilor organizațiilor de 
partid cu masele.

G. MITROI

OMUL Șl VIAȚA 
RAȚIONALĂ
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Cînd buna cuviință nu încape... 
în valiza unor turiști

înainte de a închide va
liza. care ne va însoți in 
concediu, stăm o clipă In 
cumpănă, recapitulind : 
oare n-am uitat nimic ?

Dar una este să uiți a- 
casă papucii și alta este 
să scoți din „inventarul" 
vacanței buna cuviință. 
Adică să „uiți" acasă, ca 
pe un obiect inutil și in
comod, elementara obliga
ție de a te purta civilizat.

Aceste reflecții ne-au 
fost sugerate de fapte în- 
tilnite intr-o călătorie prin 
citeva stațiuni de odihnă 
și tratament din țară. As
pectele pe care le vom re
lata sint destul de izolate. 
Dar tocmai pentru că ele 
încă mai sint și pentru că 
dăunează, le supunem a- 
tenției cititorilor. La hote
lul „Turist" din stațiunea 
Lacu Roșu, dat în folosință 
doar cu citeva luni in 
urmă, pe pereți și pe mo
bilier au inceput să apară 
diferite „inscripții" : in 
camerele 5. 7. 8 și 9 puteai 
citi ..Aici a locuit Costică 
din Galați", „Mimi și prie
tenele ei și-au petrecut 
concediul lor in această 
cameră", „Un obstacol in 
calea uitării" etc. O altă 
categorie sint cei care nu 
au „ambiția semnăturii", 
în schimb își lasă „am
prentele" bocancului cu 
care au deschis ușa (deși 
o clanță in perfectă stare 
de funcționare le stătea, 
supusă, la indemînă). ur
mele dulceții mîncate pe 
divan sau cele de pe aș
ternutul în care au ațipit 
cu țigara aprinsă. Ultimii 
oaspeți ai apartamentului 
nr. 18 au lăsat chiuveta 
făcută țăndări 1 Alții, dim

potrivă, se dovedesc foarte 
„inventivi" în a șterge ur
mele neatenției, ale negli
jenței. Am văzut veioze 
sparte și lipite cu... tim
bre. Atît cît să țină pînă 
pleacă respectivul din sta
țiune. Responsabila aces
tui hotel. Maria State, iși 
exprima regretul de a nu 
ne pune la dispoziție nu
mele autorilor acestor is
prăvi : de obicei, aceste

Lacu Roșu a fost pur și 
simplu devastată de trei 
tineri din Cluj-Napoca ve- 
niți la vilă pe trei cărări, 
puși pe harță.

La Tușnad și la Lacu 
Roșu gospodarii stațiunilor 
au incă mult de furcă cu 
cei care pleacă la plimbare 
și lasă robinetele deschi
se. cum a fost, recent, ca
zul vilei 15 din Lacu Roșu: 
apa a inundat nu numai

stricăciuni se observă prea 
tirziu. cind ei sint plecați 
din stațiune.

Nu sînt puțini nici cei 
care dau obiectelor din ca
meră cele mai neașteptate 
întrebuințări. Noptierele 
sint transformate în dula
puri de alimente (de cele 
mai multe ori uitate acolo 
pînă la alterare), păturile 
sînt confundate cu peria 
de pantofi, iar cearșafurile 
țin loc de batistă. O re
centă locatară a vilei nr. 
23 din stațiunea Borsec a 
sfîșiat cearșaful pentru a-și 
pune părul... pe moațe (!) 
în modernul complex al 
Uniunii Generale a Sindi
catelor din Eforie Nord, 
numeroase difuzoare din 
camere s-au ars. întrucit 
locatarii au ținut cu tot 
dinadinsul să vadă „pe 
viu" cam ce se intîmplă 
cu ele dacă le scot din 
prizele speciale și le pun 
în cele obișnuite. Una din 
camerele din vila 17 din
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camera uitucului, ci în
treaga clădire, ceea ce a 
însemnat mobilier stricat, 
zugrăveli deteriorate, ca
mere scoase temporar din 
circuit...

în timp ce „bagajul de 
bună cuviință" al unora 
este atît de incomplet, la 
plecarea din stațiuni ba
gajul propriu-zis este te
ribil de îngreunat de tot 
felul de „suveniruri". Nu 
dintre cele obișnuite, cum
părate de la magazinele 
din localitate, ci obiecte 
mult mai prozaice : o asis
tentă medicală din Bucu
rești. după ce a luat masa, 
la pensiunea nr. 2 din Bor
sec. a luat cu ea și două 
cești inoxidabile (45 de lei 
bucata). Prinsă cu ele în 
geantă. se mira nevoie 
mare cum au ajuns aco
lo... Alții pleacă cu furcu
lița și cuțitul de care s-au 
servit. „Noroc că sint pu
țini cei care iau cu ei ase

menea suveniruri... Alt
minteri, am rămine fără 
tacimuri", remarca respon
sabila pensiunii nr. 1 din 
Borsec. La complexul 
U.G.S.R. Eforie Nord, cu
loarele sînt iluminate de 
aplice — o fantezie a sti
clarilor din Turda — for
mate din cîteva frunze : 
deși abia în aprilie și-a 
primit primii oaspeți, apli
cele noului complex au in
ceput să-și piardă „frun
zele". La Lacu Roșu, un 
anume Pătrașcu. din Bucu
rești, și-a însușit un cear
șaf de plapumă ; respecti
vul obiect i-a fost găsit, de 
către responsabila vilei care 
l-a găzduit, în geamantan. 
Ne punem întrebarea : 
oare responsabilii stațiu
nilor și hotelurilor amintite 
nu sînt obligați să sesizeze 
organele de resort pentru a 
urmări și sancționa pe au
torii unor asemenea acte 
reprobabile 7

Statul face însemnate e- 
forturi materiale pentru 
construirea de noi edificii 
și baze de sănătate și tra
tament, de petrecere a unui 
concediu plăcut, reconfor
tant. Iată de ce grija pen
tru păstrarea bunurilor 
din stațiunile de odihnă 
trebuie să caracterizeze a- 
titudinea fiecărui cetățean- 
oaspete al acestor stațiuni, 
neglijenta sau nepăsarea 
unora trebuie să se lo
vească de opinia fermă a 
celor din jur. chiar dacă 
aceasta presupune un con
sum de energie și de nervi, 
la care în concediu nu 
prea sîntem dispuși.

Rodica ȘERBAN 
I. D. KISS

Vreme frumoasă, 
gazde ospitaliere
Intre Năvodari și Mangalia — pe 

cei 100 km de țărm scăldate de ape
le Mării Negre — vacantele soare
lui au început să pună stăpînire pe 
fiecare metru pătrat de nisip. Pu
blicația „Litoralul" inserează pe
riodic un clasament al celor 12 sta
țiuni. după numărul de turiști veni ți 
la odihnă.

Pe litoral se află la ora actuală 
peste 100 000 de turiști. Dar acest 
„imperiu al soarelui" mai are încă 
rezerve și pentru cei care nu și-au 
efectuat pină la această dată conce
diul de odihnă. De la centrala 
O.N.T. „Litoral" sîntem informați că 
pentru ultima serie din luna iulie și 
pentru prima din august, oficiile ju
dețene de turism și filialele I.T.H.R. 
București au primit spre vînzare in
că un număr de locuri, atît in hote
luri, cît și in celelalte forme de ca
zare.

Alte noutăți din cronica litoralu
lui 7 Temperatura apei mării s-a si
tuat constant in ultimele zile la 
punctul ideal : 26—28 grade Celsius. 
Alături de marea cea mare, au pro
gram permanent și cele peste 40 de 
piscine, centrele de împachetări cu 
nămol, cele 7 baze nautice. Alte 
„forțe" aflate în slujba vacanței 
pentru ca ea să fie pe placul tutu
ror : peste 60 de terenuri de tenis, 
baschet, volei. 2 baze de echitație, 5 
parcuri de distracție. Iar serile lito
ralului se află si ele In... plin sezon. 
Formații artistice din 19 județe sus
țin zilnic spectacole folclorice, peste 
20 de discoteci își invită oaspeții în 
compania muzicii și a dansului. 
Trăsuri și alte „vehicule de sea
ră" au program de promenadă oină 
la ore tîrzii. Angrenajul complex al 
vacanțelor pe litoral funcționează 
din plin. Invitațiile gazdelor nu mai 
au nevoie, credem, de alte argu
mente.

C. PRIESCU

Aș dori să încep rlndurile de față 
cu un celebru aforism : „Este mai să
nătos să faci lucrul cel mai puțin util 
din lume decit să rămîi total inactiv 
un sfert de oră 1“ La aceasta aș adău
ga un experiment făcut pe un grup de 
46 tineri puși în stare de totală inac
tivitate : dintre ei. numai unul a re
zistat să nu facă nimic timp de cinci 
zile, altul 113 ore, cei mai mulți pînă 
in 70 de ore și chiar mai puțin. Ceea 
ce demonstrează in ce măsură are ne
voie omul de activitate, de ocupație.

Necesitatea de a munci, dorința de 
activitate, de a avea o Ocupație consti
tuie o caracteristică fundamentală a 
stării de sănătate, de echilibru psihic 
și fizic al organismului la orice vîr- 
stă. In mod paradoxal, se poate spune 
că nimic nu este mai obositor decit... 
lipsa de activitate ! O dovadă este și 
frecvența mare a stărilor depresive la 
acele persoane 
care, imediat du
pă retragerea din 
activitatea profe
sională, după pen
sionare, nu își 
ocupă timpul li
ber prin activități 
care să le dea sa
tisfacția că sînt în continuare utile 
familiei și societății.

In legătură cu rolul și importanța 
muncii în păstrarea unui echilibru 
armonios, fizic și psihic, a apărut 
chiar un termen de specialitate — 
„terapia ocupațională" — care nu în
seamnă altceva decît recomandarea 
pentru suferinzi a unor activități pe 
măsura capacităților lor fizice și a 
aptitudinilor. Am obținut rezultate 
care ne-au dat satisfacție atît nouă, 
celor care ne îngrijim în primul rind 
de latura medico-socială a recuperă
rii unor categorii de suferinzi, cît și 
bolnavilor, care se considerau, sau 
erau considerați, aproape infirmi.

Pornind de la faptul că nimic nu 
este mai dăunător sănătății, echilibru
lui psihic decit sentimentul inutili
tății, specialiștii de la centrul psihia
tric din Iași au reușit să recupereze 
mulți bolnavi prin atragerea lor în 
diverse activități — țesut, brodat, 
tricotat și, îndeosebi, activități agri
cole, în natură. Asemenea rezultate 
s-au obținut în spitalul „Tabăra" din 
comuna Șipote, la unitatea „Pădu- 
reni" din comuna Grajduri, la Galata 
și Răducăneni, unde bolnavii sînt o- 
rientați în scop terapeutic spre acti
vități productive, pentru care primesc 
o remunerare echitabilă, concomitent 
cu medicația adecvată. La spitalul din 
Șipote s-a dezvoltat în timp o pu
ternică fermă agrozootehnică, pe o 
suprafață de 200 de hectare, benefi
ciile economice corellndu-se cu o e- 
videntă ameliorare a tulburărilor psi
hice în cazul bolnavilor antrenați în 
acest tip de terapie. Modelul spitalu
lui psihiatric din Șipote, cu profil de 
ergoterapie remunerată, credem că 
este forma cea mai potrivită pentru 
asistența unor bolnavi psihici cu evo
luție îndelungată. Colegi de speciali
tate din străinătate care ne-au vizitat 
au apreciat acest gen de terapie, am
bianta în care este realizată — de 
amplă deschidere spre natură și so
cietate — pe care au considerat-o de 
maximă eficiență.

Dacă terapia ocupațională a dat 
rezultate bune în tratament, ajutînd 
la stabilirea și menținerea echilibru
lui bio-psiho-social, care constituie 
conceptul nostru orientativ, ea are un 
rol cu atît mai important în preve
nirea fenomenelor de dezadaptare șl 
în menținerea unei stări de sănătate 
cu bună dispoziție și tonus ridicat.

Pe același plan de importantă psi-

ho-fiziologică cu activitatea sau mun
ca bine organizată se află și odihna 
și relaxarea Multe persoane le con
fundă : dorm mai puțin și se distrea
ză (relaxează) mai mult, fiind con
vinse că în acest fel se refac intr-un 
mod mai plăcut. Lipsa de somn, în 
sensul acordării acestui tip de odih
nă a unui număr de ore mai mic față 
de cerințele fiziologice proprii fiecă
rui organism, poate să ducă mai de
vreme sau mai tirziu la fenomene de 
oboseală, care să se transforme cu 
timpul in pierderea sau reducerea ca
pacității de răspuns adaptativ față 
de diferiți factori de mediu sau situa
ții. pină la instalarea unor tulburări 
Psihosomatice sau nevrotice reactive.

n afara respectării orelor de somn, 
organismul are în aceeași măsură ne
voie de destindere, de relaxare. în
cordarea și destinderea sint caracte

ristice oricărei 
structuri vii, una 
urmînd-o pe cea
laltă într-o unita
te dialectică. Re
laxarea trebuie și 
poate fi practica
tă într-o gamă 
infinită, adaptată

la posibilitățile fiecăruia. De pil
dă. întreruperea unei activități pro
fesionale care obligă la o anumită 
poziție fixă un număr mare de ore 
(birou, mașina de scris, utilaj, ta
blou de comandă etc.), printr-o se
rie de mișcări de gimnastică care 
să mobilizeze alte grupe de mușchi 
decit cele solicitate în timpul activi
tății profesionale, relaxarea mintală 
de citeva minute, schimbarea unui 
stereotip dinamic etc. pot constitui 
factori de relaxare (de odihnă activă) 
cu aceeași valoare a cîtorva ore de 
somn. Se realizează astfel o alternan
ță între încordare și destindere, ca 
o gimnastică a sistemului nervos, iar 
revenirea la activitate se face cu un 
randament mai bun.

Cercetări întreprinse de noi au ară
tat că stările de încordare (fie de 
gindlre, de muncă fizică, de concep
ție, ori afective) pot să producă o 
creștere remarcabilă a metabolismului 
bazai și, respectiv, a consumului de 
oxigen, fără ca pulsul, tensiunea ar
terială, tonusul muscular ori respira
ția să se modifice simțitor. Creierul 
și, in special, substanța cenușie — se
diul proceselor de gindire și afectiv- 
emoționale — consumă o foarte mare 
cantitate de energie, respectiv oxi
gen ; rezultă, deci, că răspunsurile 
noastre la factorii de mediu pot de
veni neadecvate, în condiții de polua
re sau lipsă de oxigen. Chiar și un 
singur exemplu este concludent in 
acest sens : riscul de accidente auto 
crește prin lipsa de oxigen în mași
nile în care se fumează și se țin 
geamurile închise ; concentrarea ma
ximă a atenției în timpul conducerii 
necesită o bună oxigenare a celulei 
nervoase, altfel reflexele sint întir- 
ziate, perturbate, modificate. De aici 
decurg și unele concluzii privind a- 
sigurarea unor condiții corespunză
toare și de bună oxigenare la locul 
de muncă și în locuințe.

Relaxarea la sfîrșit de săptămînă 
tn natură, în grupuri apropiate, prac
ticarea de jocuri sportive sau mersul 
pe jos constituie factori de adevăra
tă destindere și odihnă activă de ca
re, antrenați în „accelerația" seco
lului, uităm prea adesea.

Prof. dr. Petre BRÂNZEI, 
directorul spitalului clinio 
„Socola" — lași

„Ziua constructorilor11
(Urmare din pag. I)
Iată de ce, pe primul plan șituăm 
măsurile privind însușirea temeinică, 
riguroasă, de către toți lucrătorii a 
proiectelor de execuție, a tehnolo
giilor specifice fiecărei meserii, întă
rirea disciplinei in muncă, sporirea 
răspunderii individuale pentru fiecare 
operație realizată. In acest scop, la 
toate obiectivele la care lucrăm am 
întocmit cite o fișă, o adevărată 
„carte a construcției" prin care urmă
rim sistematic tot ce se face și. mai 
ales, cum se face, de Ia fundație și 
structura de rezistență, pînă la pre
darea „la cheie".

...Aspectele întîlnfte in cîteva 
puncte ale orașului confirmă. In mare 
măsură, aceste aprecieri. La primul 
ceas al dimineții, ne aflăm pe șan
tierul din șoseaua Giurgiului. Oame
nii sint prezenți la posturile lor, șefii 
de formații analizează graficele de 
lucru, dau îndrumări muncitorilor și, 
totodată, sint verificate materialele ce 
vor fi folosite, atît din punct de ve
dere al sortimentelor, cît și al calită
ții. Impresionează concentrarea, aten
ția și ritmul în care se muncește. Pe 
lingă calitatea foarte bună a lucrări
lor — evidentă de la prima vedere — 
mai consemnăm și avansul de peste o 
lună înregistrat la execuția unei „ba
terii" de 4 blocuri.

O oră mai tirziu, pe șantierul nr. 4 
al I.C.M. 4. Asistăm la o operativă 
,.ad-hoc“, în care șeful de echipă 
Nicolae Cucu pune la punct, împreu
nă cu tovarășii săi, o nouă operație 
de glisare. Laitmotivul discuției : 
realizarea unor lucrări de calitate. 
Rapid se stabilesc măsurile necesare 
în acest scop.

La noile construcții din Bd. Păcii, 
aceeași atmosferă de muncă însufle
țită. Iși spune cuvintul programul de 
măsuri vizînd executarea în flux con
tinuu, de calitate a lucrărilor de be- 
toane-zidărie, instalații și finisaj. Un 
amănunt : la finalizarea acestor mă
suri și, implicit, la controlul perma
nent al calității execuției participă 
toate cadrele tehnico-inginerești de 
pe șantier.

De o mare importanță se dove
desc activitatea permanentă și va
riată desfășurată de organizațiile de 
partid de pe șantiere, numeroasele 
acțiuni întreprinse, dezbaterile rodni
ce pe tema calității, climatul de 
exigență impus la fiecare punct de 
lucru. Efectele ? In acest an comisiile 
de recepție au acordat calificative de 
„foarte bine" la majoritatea noilor 
edificii date în folosință, iar numă
rul remedierilor solicitate în perioada 
de garanție s-au redus simțitor.

— Nu putem considera însă că pro
blema calității este pe deplin rezol
vată, apreciază tov. Petre Țăruș, 
prim-secretar al Comitetului de 
partid al sectorului de construcții al 
Capitalei. In acest cincinal al revo
luției tehnico-științifice, munca noas
tră trebuie, din acest punct de vedere, 
să atingă cu hotărîre cotele celor mai 
bune rezultate. Tocmai de aceea, pe 
ansamblul centralei s-a reorganizat 
întreaga activitate a compartimente
lor de control tehnic de calitate, a 
laboratorului de probe și analize, a 
unor sectoare de concepție care tre
buie să-și aducă o contribuție sub
stanțială, bine definită, la eforturile 
tuturor constructorilor bucureșteni 
Îndreptate în direcția ridicării calită
ții lucrărilor executate.

r

Sfîrșitul idilei 
prin „mica 
publicitate"

— Așa cum am arătat, subsemnata am 
intrat in Căsătoria cu soțul meu pe data de 
4 noiembrie 1974. La numai 3 zile după 
aceasta și după instalarea mea în garso
niera ocupată de pîrît, dinsul a început să 
mă insulte, să mă amenințe și alte violen
te. culminînd cu alungarea mea din domi
ciliul conjugal. Din luna noiembrie 1971 
sintem despărțiți în fapt, iar matrimoniul 
nostru este vidat de orice conținut...

După cum se vede, o căsnicie ajunsă In 
pragul destrămării. Și încă într-un timp 
record : luna de miere n-a ținut decît... 3 
zile.

Din ce or fi pornit neînțelegerile 7 Si 
nu fi avut oare cei doi proaspăt căsătoriți 
suficientă experiență de viață 7 Greu de 
spus, avînd in vedere vîrstele celor doi 
parteneri : ea — 50, el — 80 de ani. Ea din 
Baia Mare, el din București. Acum s-a 
ales praful din toată idila. El îi reproșea
ză acum că s-a căsătorit numai din inte
res. de dragul buletinului de Capitală, ea
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că n-a fost mai înțelegător, să se mute 
intr-un apartament mai mare...

Și cit de frumos își scriau la început, 
după ce apăruse anunțul ei la „mica pu
blicitate" : „conduc menaj ușor"... etc., etc.

De profesie... 
recidivist

— De ce este stimata doamnă așa de su
părată 7

Unui om atit de curtenitor și distins, 
gestionara unei tutungerii de pe Calea Ra- 
hovei nu putea să nu-și deschidă inima :

— Vai, domnule, am necazuri cu un pro
ces de moștenire pe la Birlad...
“ Numai pentru atîta vă faceți griji ?! 

Dacă-mi permiteți, mă numesc Nicolescu, 
director în minister. V-aș putea ajuta...

înțelegerea a fost perfectată imediat : 
„domnul director" a primit niște bani 
(2 500 lei — n.n.) în schimbul cărora urma 
să vegheze „de sus" la pronunțarea unei 
sentințe favorabile și să aranjeze cu „bi
roul avocaților" cele de cuviință. Bucuroasă 
că și-a găsit o protecție atit de suspusă, 
debitanta a așteptat încrezătoare următoa
rea vizită a distinsului domn. Care domn 
a dispărut de parcă l-ar fi înghițit pămîn-

tul. După cîteva luni l-a intilnit, întîmplă- 
tor. pe stradă și, fără să se mai lase im
presionată de vorbele-i curtenitoare, l-a 
condus la miliție. Unde a aflat că pretin
sul director, pe numele Iui adevărat Osias 
Clainer, era un ins fără ocupație, iar de 
profesie... recidivist.

— Recunosc, mi-a dat niște bani, dar tot 
eu sînt îrț pagubă 1 I-am făcut două dev’- 
ze, plus opt memorii. In altă parte ar fi 
costat mult mal mult 1

Pe el, înșelăciunea l-a „costat" un an 
închisoare ; pe „clienta" dumisale, naivi
tatea de a crede în tot soiul de aranja
mente a costat-o banii aruncați întru 
cumpărarea de protecții suspuse. Gînduri- 
le necurate costă.

Halatele 
neglijentei

Cu aproximativ un an in urmă, condu
cerea cooperativei „Unirea meșteșugarilor" 
din Urziceni era foarte ocupată cu întocmi
rea a tot felul de delegații și împuterniciri, 
precum și cu emiterea unor decizii. Dele
gațiile și împuternicirile erau necesare re
prezentantului său. care încerca să facă 
față intr-un litigiu la arbitraj, iar deciziile.

fiind unele de imputație, urmăreau și ele 
la rindul lor să mai dreagă ceva din pagubă.

De ce și de unde pagubă ? Din lucru de 
proastă calitate. Este vorba nici mai mult 
nici mai puțin decît de 301 100.76 lei. Adică 
echivalentul in bani a celor 3 553 de halate 
pe care cooperativa din Urziceni, execu- 
tîndu-le pentru unitatea „Sporul" din 
București, le-a făcut atit de „bine" Incit 
sînt considerate... nevandabile.

Poate vă întrebați cum s-au putut face 
atîtea halate de calitate proastă fără să 
bage nimeni de seamă, fără să controleze 
nimeni ețc. Un prim răspuns il conține 
dosarul nr. 629 de la Tribunalul județean 
Ilfov : obiectul său îl constituie contesta
ția introdusă de Petre Elisabeta împotriva 
unei imputați! de 8 969 lei. Dar ce con
stată instanța ? Că P.E., care lucra — re
țineți amănuntul I — în compartimentul 
de control tehnic nu avusese legătură decit 
intr-o mult mai mică măsură cu halatele. 
Că in timp ce halatele se confecțibnau la 
Urziceni contestatoarea lucrase de fapt in 
altă parte, unde se făceau bluze și salo
pete...

Așa stînd lucrurile, parcă se mai lumi
nează ceva din cele Intîmplate. Mare tre
buie să fi fost ordinea la amintita coope
rativă dacă nici măcar pe unde și la ce 
au lucrat membrii săi nu se mai știe acum. 
Iar cu atita „ordine" și „disciplină" nu 
mai e de mirare că treaba a fost de min- 
tuială.

Din caietul 
grefierului

A

„După ce am consumat 1 litru țuică am 
mai căutat alcool și in balconul unui a- 
partament, unde am văzut un bidon, fiind 
astfel tentat și de proprietarul acelui a- 
partament care a lăsat bidonul la vedere. 
Mai precizez că atunci cind nu consum 
alcool sint băiat bun și îmi place grozav 
să muncesc..."

(Din dosarul nr. 305/1976, Judecă
toria sectorului 3).

„Recunosc ci am făcut un schimb de a- 
nimale în sensul că am primit de la un 
cetățean o vaci și un vițel in schimbul 
unei juninci gestante, proprietatea fermei 
l.A.S. Mihăești... Cu vițelul nu m-am înre
gistrat in acte, deoarece om considerat că 
se include in greutatea vacii, fiind doar 
vițelul ei..."

(Din declarația inculpatului tn do
sarul nr. 543/1975. Judecătoria Rm. 
Vilcea).

Emil MARINACHE
Dinu POPESCU
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Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Romcin

recoltarea ga/ww
Tovarășului MANEA MÂNESCU

Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

SECERIȘUL, TRANSPORTUL, DEPOZITAREA

în numele Comitetului Centra] al Partidului Comunist Chinez, al 
Republicii Populare Chineze, al poporului chinez și al populației 
afectate, ținem să vă exprimăm dumneavoastră, Comitetului 
Partidului Comunist Român, Guvernului Republicii 
poporului român, mulțumiri sincere pentru telegrama 
să exprimați sentimente de

Guvernului 
din zonele
Central al
România și 
ați binevoit 
seismică care a avut ioc in județele 
provinciei Yunnan din țara noastră.

compasiune în legătură cu 
Lonlin și Lusi, in partea

Socialiste 
prin care 
catastrofa 
vestică a

Plecarea secretarului federal 
pentru apărarea națională 

al R.S.F. Iugoslavia, Nikola Liubicici

CONTINUU

de activiști de partid și de stat din R. P. Chineză

HUA KUO-FEN
Premierul Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Chineze

MAO TZEDUN
Președintele Comitetului Central 
al Partidului Comunist Chinez

Simbătă a plecat spre patrie gene
ralul de armată Nikola Liubicici. se
cretarul federal pentru apărarea na
țională al R.S F. Iugoslavia, care. în 
fruntea unei delegații militare, a fă
cut o vizită in țara noastră, la invi
tația ministrului apărării naționale.

La plecare, generalul de armată

Nicola Liubicici a fost salutat de ge 
neralul-colonel Ion Coman, ministru 
apărării naționale, de generali și ofi
țeri superiori.

Au fost prezenți colonelul Stani- 
mir Milosevici, atașatul militar, ș 
membri ai Ambasadei R.S.F. Iugo
slavia în România.

Secerișul griului în lanurile C.A.P. Foltești, județul Galați 
cîmp la

(fotografia din stingă), Balotarea și transportul paielor din
C.-A.P. Tg. Bujor (fotografia din dreapta). Foto : A. Papadiuc

Cronica zilei

Actuala 
griului în 
dețul GALAȚI prezintă două caracte
ristici definitorii. în primul rînd, față 
de anul trecut, secerișul a început cu 
circa două săptămîni mai tîrziu. Și. 
în al doilea rînd. există o mare neu- 
niformitat.e în ceea ce privește coa
cerea lanurilor de grîu. Iată de ce 
strîngerea la timp și fără pierderi a 
recoltei impune organizarea exem
plară a muncii, adecvată condițiilor 
existente.

La cooperativa agricolă Vînători, 
cele 603 ha cu grîu au fost recoltate 
în 2—3 zile, față de 10—12 zile cit ar 
fi durat în mod normal această lu
crare. Aici, întrucît griul era copt pe 
toată suprafața, au fost aduse în a- 
jutor din raza S.M.A. Tg. Bujor și 
S.M.A. Bălăbănești 16 combine „Glo
ria" cu mijloace de transport și 10 
prese de balotat paie. Și de la sta
țiunile de mecanizare Cudalbi. Slo- 
bozia-Conachi și Pechea au fost tri
mise 40 de combine la cele 4 coope
rative agricole din raza S.M.A. Va
meș, unde griul a ajuns mai devreme^ 
la maturitate. Pe directorul S.M.A. 
Tg. Bujor, tovarășul Gheorghe Sa
vin, l-am găsit intr-un lan de grîu 
al cooperativei agricole Tg. Bujor, 
„întrucît griul nu a ajuns la matu
ritate în același timp în toate cele 
patru cooperative agricole pe care le 
servim- — ne spunea directorul — 
sîntem obligați să grupăm combinele 
unde se poate recolta. Pentru aceas
ta controlăm de două-trei ori pe zi 
coacerea lanurilor, pentru a stabili 
parcelele pe care să concentrăm 
combinele". Sint numai cîteva exem
ple care conturează în mod pregnant 
ideea că pentru strîngerea la timp a 
recoltei, peîitrîi dvitaf,eâ,‘ oricăror- 
pierderi este nevoie ca mijloacele 
mecanice să fie folosite Ta întreaga- 
capacitate și concentrate pe terenu
rile unde griul se poate strînge cu 
prioritate.

Anul acesta, pe lingă cele 458 de 
combine „Gloria", stațiunile pentru 
mecanizarea agriculturii din județul 
Galați au pregătit, în vederea creș
terii ritmului de recoltare și a scur
tării perioadei de seceriș, și 163 de 
combine C-3. Numai prin utilizarea 
la întreaga capacitate a tuturor a- 
cestor combine se poate realiza rit
mul zilnic de recoltare, care în coo
perativele agricole este de 5 653 ha. 
Din păcate, aceste utilaje nu sint fo
losite peste tot. S.M.A. Tulucești a 
pregătit 12 combine C-3 pentru coo
perativele agricole Vinători. Tulu- 

.cești, Șivița și Frumușița. Pînă aici 
toate sint bune. Numai că pînă acum 
aceste combine nu au fost 
nici măcar o oră la recoltare, 
justificările.

Vasile Săndulescu, director

campanie de recoltare a 
unitățile agricole din ju-

Tulucești : „Toate cele 12 combine 
C-3 sint pregătite să intre în lan, 
numai că unitățile agricole se feresc 
să le folosească". Silvia Petrescu, in- 
giner-șef al cooperativei agricole Și- 
vița : „Am avut suficiente combine 
«Gloria» venite de la alte unități, 
așa că am și uitat de combinele 
C-3. Și apoi nici nu avem forță de 
muncă pentru servirea acestor com
bine". De altă părere este tovarășul 
Dumitru Vlad, primarul comunei 
Tulucești : „Forță de muncă avem, 
așa că le-am putea folosi".

Justificările se bat cap în cap și 
pun în evidență un singur aspect : 
conducerile celor 
s-au bazat 
tor unități 
mijloacelor 
o situație

o dovadă a dezvoltării conștiinței 
socialiste a oamenilor, a noilor con
diții în care se desfășoară munca în 
agricultura noastră socialistă".

La rîndul lor, mecanizatorii 
Mănăștur au planificat șă 
cheie secerișul luni seara. EI 
va încheia însă cel tîrziu
minică la prînz, ca urmare a ajuto
rului primit din partea cooperatori
lor din Mailat. unde umiditatea nu 
permite intrarea în lan a 
lor. 
tru 
cit 
șef 
La

în perioada 25 iunie—17 iulie, o 
delegație de activiști de partid și de 
stat din R.P. Chineză, condusă de 
Jen Min-dao, membru al Comitetu
lui Permanent al Comitetului pro
vincial Sze-ciuan al P.C. Chinez, 
vicepreședinte al Comitetului revo
luționar provincial Sze-ciuan. a fă
cut o vizită de prietenie in țara 
noastră.

Delegația a avut întîlniri șl discu
ții Ia Comitetul municipal București 
al P.C.R., la comitetele județene sau 
comitetele municipale de partid din 
județele Argeș, Dolj, Mehedinți, Hu
nedoara. Timiș, Arad, Bihor, Cluj, 
Alba, Sibiu. Brașov și Constanta, a

vizitat obiective economice, social- 
culturale și turistice, s-a întîlnit cu 
oameni ai muncii din Capitală și din 
alte localități.

La încheierea vizitei, delegația a 
fost primită de tovarășul Ștefan An
drei, membru supleant al Comitetului 
Politic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R. La primire, desfășurată într-o 
atmosferă cordială, de caldă priete
nie, a participat Dumitru Turcuș, ad
junct de șef de secție la C.C. al 
P.C.R.

A fost de față Li Tin-ciuan, amba
sadorul R. P. Chineze la București.

Ieri, oaspeții chinezi au părăsit 
Capitala, indreptîndu-se spre patrie.

în țara

Consi- 
vizitat

La invitația Consiliului Național al 
Frontului Unității Socialiste, o dele
gație a Conferinței Republicane 
Serbia a Uniunii Socialiste a Poporu
lui Muncitor din Iugoslavia, condusă 
de tovarășul Miliutin Miloșevici, 
vicepreședinte, a întreprins o vizită 
pentru schimb de experiență 
noastră.

Delegația a fost primită la 
liul Național al F.U.S., a
obiective economice și social-cultura- 
le din Capitală și din județele Ar
geș și Brașov.

La încheierea vizitei, delegația a 
fost primită de tovarășul Ștefan An
drei, membru supleant al Comitetului 
Politic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R. A participat tovarășa Maria 
Stănescu, membră a Biroului Execu
tiv al Consiliului Național al F.U.S.

Sîmbătă, delegația a părăsit Ca
pitala, indreptîndu-se spre patrie.

(Agerpres)
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Iată și

S.M.A.

PROGRAMUL 1
Tot înainte !
Film serial pentru copii: Blîndul 
Ben.
Viața satului.
Ce știm și ce nu știm despre...
Bucuriile muzicii...
De strajă patriei.
Telex.
Album duminical.

10.00
11,15
11,45
12.30
13,00
13,05
15.30 Jocurile Olimpice de vară — edi

ția 1976.
Film serial: „Din tainele mărilor". 
Un film de J. Y. Cousteau.
Drum de glorii. Concurs pentru 
tineret.
La cele mai înalte cote. Reportaj. 
Micul ecran... pentru cei mici! 
Telejurnal.
Baladă pentru acest pămînt. 
Festivalul filmului muzical Ia TV. 
„Un american la Paris" — pro
ducție a studiourilor americane. 
24 de ore.
Jocurile Olimpice de vară — edi
ția 1976.
PROGRAMUL 2

10.00—11.30 Matineu simfonic. 
20,00 Eroi îndrăgiți de copii;

16,30

17,20

18,40
19,00
19.30
20.00
20,20

22,00
22,10

• ARGEȘ- Stațiile de radioficare 
din Curtea de Argeș și Topoloveni 
transmit zilnic emisiuni consacrate 
campaniei agricole. Un reportaj a 
evidențiat faptul că muncitorii din 
fabrici iau parte, după program. Ia 
strîngerea finului de la C.A.P. 
Curtea de Argeș. La Topoloveni 
o serie de portrete literare popu
larizează fruntașii la seceriș. Ga
zetele de stradă din Mozăceni Deal, 
Ștefan cel Mare și Slobozia au 
rubrici permanente cu aspecte po
zitive și negative ale muncii la 
seceriș și în legumicultura. La Pi
tești au fost tipărite „îndrumătorul 
pentru cultura protejată a legume
lor în grădinile populației" și „A- 
genda viticultorului", e GALAȚI- 
Comandamentele comunale din în
tregul județ difuzează foi volante 
(format redus) înfățișind situația la 
zi a lucrărilor agricole. Pentru re
coltarea păioaselor. ziarul „Viața 
nouă" editează o foaie volantă. Iată 
cîteva titluri: „Din lanuri în maga
zii. fără intîrziere. fără risipe". ..Să 
stringem recolta de grîu în 10 Zile". 
„Lucrări de maximă urgentă in 
cîmp". Propaganda in mijlocul me
canizatorilor se sluiește în aceste 
zile și de broșura „Cincinalul

din 
in
se 

du-
® SPORT O SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

patru cooperative 
mai mult pe ajutorul al- 
decît pe folosirea tuturor 
proprii de recoltare. Este 
inadmisibilă. Cu cele 12

Raidul nostru 
în județele Galați 

și Arad
combine C-3 se pot recolta zilnic 
peste 60 de hectare, ceea se înseam
nă reducerea perioadei de seceriș cu 
aproape 3 zile. Iată de ce tovarășul 
Victor Buțincu, director adjunct al 
direcției agricole, care ne-a însoțit în 
acest raid, a dispus ca imediat com
binele C-3 să intre în lan.

★
După 7 zile de lucru, mecaniza

torii și cooperatorii din județul ARAD 
raportează că au-recoltat‘ griul jpe 
.mai bine de jumătate din suprafața 
cultivată. Comandamentul județean a 
stabilit ca ultim termen pentru în
cheierea secerișGIui ziua de 23 iulie, 
într-o bună parte din unitățile agri
cole din zona de șes, secerișul tre
buie încheiat în următoarele 2—3 
zile.

La Vinga și Mănăștur. la Macea 
și Dorobanți, la Curtici si Sintana, 
zilele acestea de caniculă au consti
tuit o adevărată demonstrație a hăr
niciei și forței; împreună cu pre
ședintele cooperativei agricole din 
Vinga. inginerul Francisc Roncov, 
am străbătut zeci de kilometri prin
tre lanurile celor 4 ferme ale coope
rativei. Grîu curat, cu spice doldora 
de boabe. „Avem un grîu frumos — 
ținea să piecizeze președintele. Ve
deți parcela asta in care seceră Ion 
Mancui. Gheorghe Marco. Dumitru 
Ciuleac și Petru Dupța ? în toamnă 
arăta ca o căldare plină cu apă. 
Cinci zile și nopți la rînd au lucrat 
băieții, ajutați bineînțeles de coope
ratori, pentru a salva griul. Acum 
obținem aici 4 000 kg. E și aceasta

20,25 Ora melomanului.
21,20 Vis de constructori.
21,40 Film serial: „Dosarele Rockford".

LUNI 19 IULIE
PROGRAMUL 1

15,05
16,30

19.00
19,20
19,30
19,55

20.50
21,40
21.50

15.00
15,30

combine- 
doar pen- 
mult de- 
inginerul 
bucurie, 

orice zi

„Ne-au venit în ajutor 
o zi, dar el face mai 
4—5 zile, ne spunea 
freeîndu-și palmele de 
noi, griul este 

cîștigată înseamnă 
griu".

Deci 
pentru 
trebuie 
nică planificată de 7 000 
Subordonat acestui obiectiv major, 
zilele 
zare 
plină în îndeplinirea de către fie
care formație a sarcinilor zilnice ce 

.le revin. In înfăptuirea acestor im
perative nu pot fi admise nici un 
fel de defecțiuni, oricît de mici ar 
fi. mai ales acum, cînd cu fiecare 
zi ce trece există pericolul ca lanu
rile să se supracoacă. Subliniem a- 
ceasta întrucît chiar acum, cînd în 
județul Arad secerișul a atins pe
rioada de vîrf, la recoltat se lucrează 
sub viteza planificată. Faptul că în 
unele cooperative — Socodor. Șiclău, 
Vărșand, Nădab, Mișca. Iermata 
Neagră — combinele lucrează doar 
cu 60—70 la sută din capacitate 
(ace dovada unor grave deficiențe 
oi-gajnjzatorice. a unor serioase ne
ajunsuri ' în activitatea comandamen
telor, comunale respective. Desigur, 
făcftoiTi'Răspunzători de această stare 
de fapt nu duc lipsă de. justificări. 
Ceea ce pierd din vedere este însăși 
comparația cu vecinii lor care. în 
aceleași condiții de producție, au de 
acum un avans de 3—4 zile față de ei.

Sint și alte cauze care duc la ne- 
realizarea vitezei zilnice la recoltat. 
Le amintim pe scurt.

• Pentru cele 26 combine „Gloria" 
sosite in județ de mai bine de o 
lună. întreprinderea „Semănătoarea" 
București nu a trimis nici pînă acum 
aparatele de tăiere.

• Mijloacele de transport nu se 
asigură în număr corespunzător. Pe 
ansamblul județului este un deficit 
de transport de aproape 2 000 tone.

Iată de ce este necesar ca de la 
nivelul comandamentului județean 
Arad să se acționeze stăruitor pen
tru îndeplinirea întocmai a tuturor 
obiectivelor stabilite pentru strînge
rea grabnică a întregii recolte.

copt și
tone în plus de

de lucru în care, 
încheia secerișul.

încă 7 zile
a se putea
să se lucreze la viteza zil- 

hectare.
care urmează cer 

temeinică, ordine și
organi- 

disci-

A. PAPADIUC, D. PLĂEȘU, 
I. POP, C. SfiMION

Ieri au început Jocurile Olimpice de vară

Emisiune în limba maghiară. 
Jocurile Olimpice de vară — Mont
real 1976.
Revista economică TV.
1001 de seri.
Telejurnal.
Teatru-dezbatere (partea a Il-a). 
„Dincolo de mîlne".
Roman-foileton: „Țăranii".
24 de ore.
Jocurile Olimpice de vară — Mont
real 1976.

PROGRAMUL 2

SALAJ

Realizări ale 
industriei locale

Marele oraș canadian Montreal 
găzduiește, începind de ieri, cea de-a 
21-a ediție a Jocurilor Olimpice 
vară. Ceremonia de deschidere 
desfășurat simbătă după-amiază, 
prezența a 10 000 de spectatori, 
noul stadion din parcul olimpic 
la Montreal, împodobit cu drapelele 
celor peste 100 de țări participante, 
cu steaguri albe și embleme ale jo
curilor.

In acordurile unui marș, pe poar
ta principală a stadionului și-a fă
cut apariția coloana sportivilor par- 
ticipanți, avind in frunte, potrivit 
tradiției, delegația Greciei, țara de 
origine a olimpiadelor. Au urmat, 
in ordine ’alfabetică, celelalte delega
ții, uriaș evantai multicolor, 
doscop sclipitor de chipuri și 
me. lntimpinată cu aplauze, a 
prin fața tribunelor delegația 
blicii Socialiste România, al 
drapel era purtat de luptătorul Nico- 
lae Martinescu, campion olimpic la 
ediția precedentă a jocurilor.

După alocuțiuni și saluturi rosti
te de președintele C.I.O., lordul 
Killanin, și președintele comitetului 
de organizare. R. Rousseau, la, ora 
ÎS,32, regina Elisabeta.ajrrojiunțat cu
vintele tradiționale : 
se Jocurile Olimpice de 
celebrind cea de-a 21-a 
moderne".

Steagul de la Anvers 
pel olimpic înălțat la J.O. din anii 
1920) este adus de primarul orașu
lui Miinchen, care îl predă pentru 
păstrare, pe o perioadă de patru ani, 
primarului orașului Montreal. Se aud 
salve de tun și deasupra stadionu
lui sint lansați porumbei și baloane 
colorate. Apoi, in aclamațiile specta
torilor, își fac apariția ultimii purtă
tori ai flăcării olimpice, tinerii spor
tivi canadieni Stephane Prefontaine, 
și Sandra Henderson, care 
intr-o uriașă cupă focul 
olimpiadelor, simbol al 
jocurilor, ce va arde aici 
nică, 1 august:

Purtătorii drapelelor 
participante se adună 
stadionului, iar sportivul 
halterofilul Pierre Saint-Jeane, ros
tește tradiționalul jurământ olimpic.

Însoțite de aplauzele publicului.de- 
legațiile părăsesc stadionul. ''"~ 
piada a început.

ir

...Impresionantul tablou al 
rării marii sărbători sportive 
cut pe nici unul dintre miile de spor
tivi, antrenori, tehnicieni, oficiali să 
uite că după momentul festiv desfă
șurat în cîntec și dans începe marea 
confruntare, sub semnul celor cinci 
inele înfrățite, cu secundele șt centi
metrii, cu valoarea partenerilor de

de 
s-a 
în 
pe 
de

calei- 
costu- 
trecut 
Repu- 

cărei

.Declar deschi- 
la Montreal, 
ediție a erei
(primul dra-

aprind 
sacru al 
perenității 

pini dumi-
delegațiilor 
in mijlocul 

canadian,

ie de aplauzele pumu 
părăsesc stadionul. Olim-

inaugu- 
n-a fă-

16,00
16,15
17.30
17.35
18,00
18.30

19.20
19.30
20.00

20 25
21.20
21.40

Cîntec și joc de bucurie.
Aventura cunoașterii : Atomul paș
nic.
Muzică de promenadă.
Film artistic: „Zina lacului". 
Telex.
Mozaic muzlcal-coregrafic. 
Amfiteatrul cărților.
Pagini muzicale de mare popu
laritate.
1001 de seri.
Telejurnal.
Film serial pentru copii: Bltndul 
Ben.
Drumuri pe cinci continente.
In spiritul legii.
Festival pe platou.

întreprinderea de industrie lo
cală Sălaj are vechi tradiții în 
fabricarea mobilei. Unitățile în
treprinderii pun Ia dispoziția 
cumpărătorilor zeci de tipuri 
scaune tapițate, strunjite 
sculptate, o gamă variată 
mobilier (camere combinate 
dormitoare), diferite canapele 
pentru holuri. Lărgindu-și profi
lul de fabricație, această uni
tate economică, cu sediul în Za
lău. colaborează cu diferite în
treprinderi din industria repu
blicană, livrînd piese turnate și 
prelucrate din fontă, de un bun 
nivel calitativ, realizate în sec
țiile din Zalău, Șimleu-Silva- 
niei, Cehu-Silvaniei și Jibou. 
(Gh. Rusu).

de 
și 

de 
și

în cîteva rînduri
David Kotey 
de campion 

pană.
BOX. — Ghanezul 

și-a păstrat titlul 
al lumii la categoria 
gala desfășurată la Tokio, Kotey 
învins prin k.o. în repriza a 3-a 
japonezul Shige Fukuyama.

TENIS. — în orașul francez 
Touquet s-au desfășurat intilnirile 
din sferturile de finală ale competi
ției internaționale 
echipe de tineret 
Annie Soisbault". 
U.R.S.S.—România 
cia—Franța 2—1 ;

în 
l-a 
pe

Le

feminine pentru 
dotată cu „Cupa 

Iată rezultatele : 
3—0 ; Cehoslova- 

__ ___ , Suedia—Iugosla
via 2—1 ; Anglia—Australia 3—0. în 
semifinalele competiției s-au califi
cat : U.R.S.S.. Cehoslovacia. Suedia 
si Anglia.

1976—1980 — amplă afirmare a cu
ceririlor revoluției tehnico-știinti- 
fice", editată recent de secția de 
propagandă a comitetului jude
țean de partid, ziarul loca! și Con
siliul județean al sindicatelor. • TE
LEORMAN. La Smlrdloasa, Beuca, 
Piatra, Olteni, Seaca. Slobozia 
Mindra, stațiile de radioficare

lantă. • OLT. tn numeroase co
mune din județ au avut loc, pe 
zone, scurte instruiri organizate de 
secția de propagandă a comitetului 
județean de partid, la care au parti
cipat directori de cămine cultu
rale și școli generale, responsabili 
de brigăzi științifice, cabinete de 
științe sociale, stații de radioampli-

:,XvX:ÂvÂ::::

întrecere. Emoțiile clipelor sărbăto
rești s-au convertit in febră precom- 
petițională. Căci, astăzi, prima zi de 
întreceri sportive ale celei de-a 21-a 
olimpiade — la nu mai puțin de 13 
sporturi (din cele 21 cite cuprinde 
programul) începe competiția de înal
tă calitate, în vederea căreia nu
meroși reprezentanți ai elitei sportive 
de pe toate continentele s-au pre
gătit cu multă ambiție, timp de patru 
ani. ’

CORESPONDENȚA 
DIN MONTREAL

Fără a exista vreo discriminare în
tre cele 21 de discipline, constatăm, 
totuși, și aici, la Montreal, autoritatea 
de care se bucură pe tărîm olimpic 
gimnastica, natafia și atletismul ; ele 
captează atenția publicului larg și a 
forului olimpic în mai mare măsură 
decit toate celelalte.

Deși gimnastica și natația îșl încep 
concursurile în același timp, se pare 
că primul punct în privința interesu
lui de public și de presă va fi mar
cat de gimnastică. Mai mult decit 
duelul previzibil dintre înotătoarele 
din R.D.G. și din S.U.A., întrecerea 
dintre Nadia Comăneci și Teodora 
Ungureanu, pe de o parte, și „trioul 
sovietic" Turisceva — Korbut — Kim, 
pe de altă parte, s-a ilustrat masiv 
în presa din Montreal, mai ales după 
repetiția generală desfășurată zilele 
trecute în prezenta unei săli arhi
pline și cu mii de oameni dincolo de 

. porți. Exercițiile obligatorii de as
tăzi. apoi cele liber alese vor cintări 
mult în balanța rezultatelor finale.

După părerea specialiștilor, echipa 
României, în formația (în ordine in-

versă) Georgeta 
Trușcă, Mariana 
Grigoraș, Teodora 
dia Comăneci (rezervă — Marilena 
Neacșu), intră azi în întrecere bine 
adaptată la condițiile locale. Va fi ne
cesar, ne spunea antrenorul Bela 
Karoli, ca fiecare dintre echipiere să 
se exprime cu siguranță deplină încă 
de la exercițiile impuse, în așa fel 
incit notele juriilor să crească de 
la prima gimnastă din concurs, 
Georgeta Gabor, pînă la candidata 
noastră nr. 1, Nadia Comăneci.

Tot astăzi susțin meciuri impor
tante echipele de handbal și de polo 
ale României, cu reprezentativele 
Ungariei și, respectiv. Olandei. Ieri, 
echipa de handbal a României a 
susținut o partidă amicală, în patru 
reprize a cite 15 minute, cu forma
ția U.R.S.S. Jucînd cu dezinvoltură, 
handbaliștii români au ciștigat me
ciul cu 27—21 (12—12), dovedind o 
apropiere simțitoare de forma cu
venită în turneul olimpic. La cano
taj, echipele masculine intră astăzi 
în fazele preliminare, iar la tir au 
loc probele de pistol-liber și 
tăiere' aruncate din șanț.

S-au efectuat Ieri tragerea 
și programarea 
turneul de box. 
român 
Remus 
tailandezului
Asiei la această categorie. Aceasta 
se va întîmpla însă abia în ziua de 
19 iulie. Informez pe amatorii de 
box că ieri se discuta, totuși, mult 
despre eventualitatea unei noi tra
geri la sorti: aceasta din cauza re
tragerii cîtorva dintre concurentii 
inițial înscriși...

AGENDĂ
• DEBUTUL LUI VIREN. Cunos

cutul atlet finlandez Lasse Viren, 
dublu campion olimpic la Miinchen 
(la 5 000 și 10 000 m), a anunțat că, 
de data aceasta, va participa — pen
tru prima oară — și in proba de 
maraton. Și are. firește, destule șan
se în lupta pentru locurile fruntașe.
• UN PRIM RECORD PE LISTA 

BOXERILOR. Pe lista înscrieri
lor nominale în turneul de box, cel 
mai mare număr se înregistrează la 
categoria 63,5 kg („ușoară") — 42. Fa- 
voriții categoriei : sovieticul Lima- 
sov. campion european, și bulgarul 
Kolev, vicecampion mondial.

Gabor, Gabriela 
Constantin. Anca 
Ungurcanu și Na-

cele d<>
la sorți 
pentru 

pugilist 
care va urca în ring va fi 
Cosma (48 kg.), împotriva 

Pooltarat, campionul

meciurilor 
Primul

Valeriu MIRONESCU

OLIMPICĂ
• PRINTRE FAVORIȚTI HALTE

RELOR. La numai 19 ani. bulga
rul Blagoi Blagoev (categoria mijlo
cie. deținător al recordului mondial 
la „smuls"), nord-coreeanul Han 
Gyong (categoria cocoș) și cubanezul 
Roberto Urrutia (categoria ușoară) se 
anunță ca mari favoriți în turneul 
olimpic al halterofililor. O pasionan
tă luptă pentru titlul olimpic se a- 
nunță la categoria super-grea. a „ce
lor mai puternici oameni din lume" : 
sovieticul Vasili Alexeiev, campion 
mondial în 1975 și campion olimpic 
la Miinchen, bulgarul Hristo Placi- 
kov, actualmente recordmanul mon
dial al categoriei, și est-germanul 
Gerd Bonk, campion european.

INIȚIAL,
(Urmare din pag. I)

transmit zilnic emisiuni „de cam
panie", reportaje și informații pri
vind secerișul și campania de recol
tare. Gazetele de perete si gazetele 
de arie publică materiale adecvate 
campaniei griului. Ele înfățișează, 
prin articole; fotografii și epigrame, 
aspecte pozitive și negative din ac
tivitatea mecanizatorilor și coopera
torilor. Pe combine și la centrele de 
depozitare pot fi citite_ afișe 
„Nici un 
pește un 
spic, se 
grîu mai 
categoric 
ția județeană agricolă a editat, cu 
sprijinul ziarului local, o foaie vo-

ca : 
bob risipit", „Dacă se risi- 
singur bob din fiecare 
realizează Cu 120—150 kg 

puțin la hectar", „Un NU 
risipei de cereale. Direc-

ficare etc., pentru intensificarea 
muncii cultural-educative și adap
tarea acesteia la campania de se
ceriș. La Tătulești, Vilcele, Brebeni, 
V erguleasa au fost editate foi vo
lante. Citirea presei centrale și 
locale se face în mod organizat. în 
pauzele de lucru, cu care prilej li 
se aduc Ia cunoștință oamenilor, o- 
perativ, măsurile la zi ale coman
damentului județean, pentru acce
lerarea strîngerii griului, eliberarea 
terenului de paie și însămînțarea 
culturilor duble. • BOTOȘANI Și 
aici, pentru intensificarea muncii 
politice de masă din campania de 
recoltare, secția de propagandă a 
comitetului județean de partid a

editat o foaie volantă model, care 
a fost trimisă in toate zonele a- 
gricole. Aceasta servește populari
zării zilnice a mecanizatorilor și 
cooperatorilor fruntași. stimulării 
întrecerii socialiste între unitățile 
cooperatiste și intre formațiile de 
muncă. Cinci tipuri de afișe au fost 
realizate și difuzate, cuprinzind 
chemări mobilizatoare, calcule eco
nomice etc. tn fiecare consiliu in- 
tercooperattst din județ s-a făcut 
din vreme instruirea agitatorilor 
din organizațiile de partid cu pri
vire la sarcinile ce le revin în 
campania de recoltare a cerealelor. 
• MARAMUREȘ. La Complexul ex- 
pozițional din Baia Mare 
chis expoziția 
contemporană", 
semnate de 28 
noscuți artiști 
vecină și prietenă, a VASLUI. Pen
tru „Ziua constructorilor", la Birlad 
a fost pregătit un frumos program 
artistic, susținut, pe scena casei de 
cultură a sindicatelor, de corul în
treprinderii de rulmenți, formații 
de dansuri și orchestrale din unită
țile de construcții.

„Tapiseria 
întrunind 

dintre cei 
ai genului

s-a des- 
poloneză 

lucrări 
mai cu- 
din țara

Corespondenții „Scinteii'

înlătura menținerea eventualilor 
factori nocivi. Din dispoziția to
varășului inginer Mihai Mihăițâ. di
rectorul exploatării lacurilor, ingine
rul Vladimir Drăgoi a controlat. în- 
cepînd de la Buciumeni, 
cu Mogoșoaia. 
Băneasa, toate
La rîndul lor. _____  _________
de la stăvilare au primit dispoziție 
să anunțe telefonic — fie zi. fie 
noapte — orice fenomen neobișnuit. 
Bineînțeles, medicul fermei. Alexan
dru Corciova, a făcut de urgentă un 
prim examen 
torva pești.

— Și la ce concluzii ați ajuns ? — 
l-am întrebat.

— Peștii nu prezentau nici o le
ziune care să ateste o eventuală bac- 
terioză sau parazitoză. Mai mult, 
zona unde s-a semnalat fenomenul 
era strict limitată între Braserie, De
barcader și bazele sportive — pe un 
mal — și restaurantul „Pescăruș" și 
Expoflora — pe celălalt mal. Or, in 
caz de epizootie, ar fi fost afectat tot 
lacul și, mai mult ca sigur, toate 
speciile de pești. Sub acest ultim as
pect țin să precizez că nu au murit 
decit exemplare, de hypeophtalmithtis 
molitrix — un pește foarte sensibil 
la substanțele organoclorurate. Prin- 
zînd acest „fir", ca să zic așa, am 
solicitat Laboratorului central de 
diagnostic veterinar un examen toxi
cologic. Singura explicație posibilă — 
după părerea noastră — nu mai poate 
fi decit intoxicarea cu pesticide. 
Examenul toxicologic ne-o va confir
ma sau nu. Mîine (15 iulie n.n.) di
mineața, la prima oră, vom avea răs
punsul exact

într-adevăr. a doua zi, 15 iulie, Ia 
ora 8 dimineața, rezultatele analize
lor anatomopatologice și toxicologice 
efectuate în cadrul laboratorului de 
mai sus au confirmat această ultimă 
ipoteză. Din cele 19 substanțe toxi
ce analizate și care ar fi putut pro
duce moartea peștilor, în peștii morți

continuind
Străulesti. Grivita și 

lacurile din amonte, 
agenții hidrotehnici

anatomo-patologic ci-

Asociațieid

cineaștilor pe anul 1975
Apreciind valoarea artistică și con

ținutul politic-educativ ale producți
ilor cinematografice românești pre
zentate în premieră in cursul anu
lui 1975, juriile Asociației cineaștilor 
din Republica Socialistă România au 
acordat următoarele premii pentru 
filmul artistic de lung metraj : Pre
miul pentru regie : Andrei BIaer 
pentru filmul „Ilustrate cu flori de 
cimp" ;
Mihnea Gheorghiu pentru scenariul 
filmului „Cantemir" ; Opera prima : 
Mircea ~_  ___ ;'
„Cursa" ; Premiul pentru 
Florin Mihăilescu 
realizată la filmele „Cursa" și 
cel bun" ; Premiul pentru muzică : 
Cornelia Tăutu pentru muzica scrisă 
la filmul „Zidul" ; Premiul 
costume : Ileana Oroveanu 
costumele din filmul 
flori de cîmp" 
Ioana sonoră : _
tru coloana sonoră la filmul „Zidul" ; 
Premiul pentru montaj : Margareta 
Anescu pentru montajul filmului „Zi
dul" ; Premiul de interpretare femi
nină ex aequo : Draga Olteanu-Matei 
pentru rolurile din filmele „Ilustrate 
cu flori de cîmp" și „Filip cel bun", 
Tora Vasilescu pentru rolul din fil
mul „Cursa" ; Premiul de interpre
tare masculină : Gheorghe Dinică 
pentru rolul din filmul „Ilustrate cu 
flori de cimp".

Pentru filmele de scurt-metraj, do
cumentare, de animație și de televi
ziune : Marele premiu : Dumitru U- 
drescu și Boris Ciobanu pentru filmul 
„Păsări și umbre" ; Premiul pentru 
film cu caracter de eveniment : Pan- 
telie Tuțuleasa pentru filmul „Hel
sinki" ; Premiul pentru film docu
mentar : Ion Bostan pentru filmul 
„Robinson de bună voie" ; Premiul 
pentru scurt metraj : Titus Mesaroș 
pentru filmul „Craiova văzută din 
car" ; Premiul pentru film științific : 
Liliana Petringenaru pentru filmul 
„Culorile florilor" ; Premiul pentru 
film utilitar : Octav Ionită pentru 
filmul „Țara Hațegului" ; Premiul 
pentru imagine : Jean Michel pentru 
filmul „Universul lor" ; Premiul pen
tru film de animație : Mihai Bădică 
pentru filmul „Geneza" ; F; codul 
pentru plastica filmului : Ion _Truică 
pentru 
pentru 
pentru 
spune povești" ; Premiul special al 
juriului pentru film de scurt-metraj : 
Andrei Cătălin Băleanu 
lea pentru filmul „Sub 
nei".

Premiul pentru scenariu :

Danieliuc pentru filmul 
imagine : 

pentru imaginea 
„Filip

pentru 
pentru 

„Ilustrate cu 
; Premiul pentru co- 
ing. Andrei Papp pen-

filmul „Geneza" ; Premiul
filmul „Hidalgo" : Premiul 
reportaj TV : Aristide Buhoiu 

filmul „Bunicul care nu

și Stere Gu- 
pecetea tai-

(Agerpres)

vremea
Ieri în țară : Vremea a fost în gene

ral instabilă în Transilvania, în sudul 
și estul țării, precum și în zonele de 
deal și de munte. Cerul a fost variabil, 
cu înnorări mai accentuate, în 
mai mare parte a Transilvaniei, 
niei, Munteniei, în Dobrogea, în 
și vestul Moldovei și în zonele de 
te, unde s-au semnalat averse de 
ie și frecvente descărcări 
mai ales după-amiaza. Vîntul a suflat 
slab, pînă la potrivit. Temperatura ae
rului la ora 14 era cuprinsă între 14 
grade la Pătîrlagele și 30 grade la Chi- 
șineu-Criș, Arad, Sînnicolau-Mare, Ti
mișoara, Lugoj si Bănloc. în București : 
vremea a fost ușor instabilă, cu cerul 
temporar noros. Au căzut averse de 
ploaie însoțite de descărcări electrice. 
Temperatura maximă a fost de 29 
grade.

Timpul probabil pentru zilele de 19, 
20 și 21 iulie. în țară : Vreme călduroa
să și în general frumoasă. Cerul va fi 
variabil, cu înseninări mai persistente 
noaptea și dimineața. Vor cădea averse 
izolate de ploaie, îndeosebi în zonele de 
deal și de munte și în vestul țării. Vînt 
în general slab. Temperaturile minime 
vor fi cuprinse între 12 și 22 grade, 
mai coborîte în depresiunile intramon- 
tane din Carpații Orientali, iar cele 
maxime vor oscila între 27 și 33 grade, 
izolat mai ridicate, în București : Vre
me călduroasă. Cer variabil, cu înseni
nări mai persistente noaptea și dimi
neața. Vînt slab. Temperatura în creș
tere ușoară.

„FAPT DIVERS"
s-au depistat numai compuși organo- 
clorurați, substanțe din grupa cărora 
face parte și DDT-ul, cunoscut sub 
denumirile uzuale de Detexan, De
tox etc.

în această situație, „vinovatul" pu
tea fi Direcția domeniului public.

La această concluzie a ajuns, după 
o zi întreagă de derută și alergătu
ră, însăși comisia de anchetă consti
tuită ad-hoc în dimineața zilei de 14 
iulie, din dispoziția primului vice
președinte al Comitetului executiv 
al Consiliului popular al Capitalei. 
Alcătuită din cadre de conducere de 
la Grupul întreprinderilor de gospo
dărire comunală. I.C.A.B., OG.A., 
Sanepid ș.a., această comisie, pentru 
a se convinge și garanta că anali
zele au fost făcute cu temeinicie, 
pentru a preveni extinderea fenome
nului, a verificat și reverificat. la 
rîndul ei. modul cum s-a făcut eva
cuarea reziduurilor toxice Ia toate u- 
nitătile economice riverane lacurilor 
din amonte de Herăstrău. Apoi a re
verificat rezultatul analizelor apei 
făcute de Oficiul de gospodărire a 
apelor. Apoi, luînd cunoștință de re
zultatele analizelor făcute la Labo
ratorul central de diagnostic veteri
nar; a verificat și reverificat. cine, 
cînd și cum a administrat, in ultime
le zile, pesticide in zonă. Rezultatul 
verificării : în zilele de 5—8 iulie, 
lucrătorii Direcției domeniului pu
blic au stropit cu Detox vegetația 
de pe malurile lacului Herăstrău, 
chiar în zona unde s-a semna
lat ulterior moartea peștilor. Deci, 
Direcția domeniului public se tace 
vinovată, dar nu pentru că a admi
nistrat pesticide — o acțiune 
normală și folositoare, menită să ne 
asigure distrugerea tînțarilor — 
ci pentru felul cum a efectuat a- 
cest lucru Concret, cu toate că dis
pune de trei utilaje speciale de 
pulverizare a insecticidelor cu care 
se pot efectua stropirile in condiții 
optime, fără riscuri de infestare a 
Iacului (utilaje obținute „cu mari sa
crificii", după cum ne-a spus biolo-

cea
Olte- 
sudul 
mun- 
ploa- 

electrlce,

gul Larisa Tăutu de la Direcția do
meniului public). în perioada aminti
tă stropitul s-a făcut cu... furtunul. 
De parcă s-ar fi stropit florile cu 
apă. De ce ? Pentru că numai unul 
dintre cele trei utilaje este folosit, 
dar și acela... la pepinieră. Celelalte 
două, nou-nouțe. zac de pomană, aș- 
teptind să se îndure careva să le a- 
tașeze la tractoare. Mai mult: „pen
tru a justifica (?!) ziua de lucru a 
șoferului — afirmația aparține tova
rășei Ecaterina Luchian, șefă de uni
tate la parcul Herăstrău — după ce 
s-a stropit cu nesticide, în zona a- 
mintită, cu aceeași cisternă s-au spă
lat și aleile".

Adică s-a procedat exact așa cum 
nu trebuia, pentru că cisterna respec
tivă trebuia să fie mai întîi, spălată. 
Cel puțin cu apă de var. La toate 
acestea s-a adăugat și ploaia, care, la 
rîndul 
fel o 
toxică 
moară tîntarii au murit... peștii.

Acestea sint faptele. Din fericire — 
asa cum spuneam — n-au fost pa
gube mari. Nu același lucru se poate 
spune însă dacă ne gîndim cite efor
turi s-au făcut pentru elucidarea a- 
cestui caz. citi oameni au fost puși 
pe drumuri, cite analize s-au făcut, 
controale, verificări, reverificări... 
Toată această mobilizare de forțe, 
toată risipa de energie și timp pu
teau fi evitate dacă o 
meni — care 
ce le trebuia — și-ar 
datoria.

Iată de ce,
care intenționam initial _ _ ______
în rubrica „Faptul divers", am între
prins această anchetă pentru a pune 
in evidentă faptul — cu valabilita
te generală — că atunci cînd un 
inș nu-și face datoria, au de suferit 
cei din jur. însăși colectivitatea. Dar 
tocmai colectivitatea, opinia publică 
este chemată să intervină prompt, 
pentru ca fiecare, la locui lui de 
muncă, să-și îndeplinească obligați
ile.

ei. a „spălat" copacii și ast- 
mare cantitate de substanță 
s-a scurs in lac. Și în loc să

aveau Ia

in locul

mină de oa- 
dispoziție tot 

fi făcut atît :

unei note pe 
s-o inserăm
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încheierea reuniunii F.A.O LISABONA

Mario Soares a fost însărcinat
Regimul rasist de la Pretoria 

continuă provocările împotriva Zambiei

dezvoltare
cu formarea noului guvern O declarație a președintelui Kenneth Kaunda

ROMA 17 (Agerpres). — La Roma 
iu luat sfîrșit lucrările reuniunii 
Consiliului Organizației Națiunilor U- 
îite pentru Alimentație și Agricultură 
’F.A.O.) — organism specializat al 
3.N.U. din care fac parte 135 de state, 
n cadrul dezbaterilor, participanții 
iu subliniat necesitatea ca organiza
ta să depună noi eforturi, mai ales 
jentru aplicarea unor măsuri practi- 
:e destinate combaterii foametei și 
subnutriției în lume. Totodată, s-a re
levat importanța sporirii asistenței

în 
Și

LIMA Remaniere
LIMA 17 (Agerpres). — în capitala 

Perului s-a anunțat că președintele 
țării, generalul Francisco Morales 
Bermudez, a acceptat trecerea în re
tragere a generalului Jorge Fernan
dez Maldonado și, implicit, demisi'a 
acestuia din funcțiile de prim-mi
nistru, ministru al apărării și 
mandant general al trupelor 
uscat. în cadrul unei ceremonii 
ciale, șeful statului a mulțumit 
neralului Fernandez Maldonado pen
tru activitatea depusă în sprijinul 
traducerii în viață a programului gu
vernamental de transformări structu
rale inițiat în Peru, subliniind că gu
vernul peruan va depune în con
tinuare eforturi susținute pentru con-

co
de 

ofi- 
ge-

către țările în curs de dezvoltare 
vederea dezvoltării agriculturii 
creșterii producției alimentare.

Participanții au adoptat propuneri
le prezentate de directorul general al 
F.A.O., Edouard Saouma, privind cre
area unui „Program de cooperare 
tehnică", avînd la dispoziție un fond 
de 18,5 milioane dolari. Acest pro
gram este destinat realizării unei mai 
mari flexibilități în punerea în prac
tică a unor proiecte de urgență în di
ferite țări ale lumii.

guvernamentală
cretizarea obiectivelor pe care și le-a 
propus. •

Președintele Francisco Morales 
Bermudez a desemnat apoi în func
țiile de prim-ministru, ministru al a- 
părării și comandant general al tru
pelor de uscat pe generalul Guiller
mo Arbullu Galliani.

Totodată, guvernul a fost re
maniat parțial, în fruntea Ministeru
lui Relațiilor Externe fiind numit 
ambasadorul Jose de la Puente Rad- 
bil. Remanierea a afectat, de ase
menea, ministerele agriculturii și lo
cuințelor. Totodată, a fost creat un 
nou minister, cel al cooperării, con
dus de contraamiralul Jorge du Bois 
Gervassi,

Rezultatele alegerilor parlamentare din Mexic
CIUDAD DE MEXICO 17 (Ager

pres). — Comisia federală electorală 
a Mexicului a dat publicității un co
municat privind alegerile parlamen
tare desfășurate la 4 iulie, în paralel 
cu scrutinul prezidențial.

în conformitate cu datele oficiale 
anunțate, Partidul Revoluționar In-

PARIS

U. D. R. se opune stabilirii 
de prerogative suprastatale

stituțional — de guvernămînt — care 
a obținut majoritatea în 194 din 196 
districte electorale ale țării, a dispus 
în cadrul scrutinului parlamentar de 
12 867 985 voturi. Partidul Acțiunea 
Națională a obținut 1 361 154 voturi, 
Partidul Autentic al Revoluției Me
xicane (P.A.R.M.) — 482 583 voturi și 
Partidul Popular Socialist (P.P.S.) — 
405 757 voturi.

în baza acestor rezultate, reparti
zarea locurilor în parlament este ur
mătoarea: P.R.I. — 194 locuri. Acțiu
nea Națională — 19 locuri. P.A.R.M. 
— 9 locuri, P.P.S. — 7 locuri.

(Agerpres). — Pre-
‘ 1 Ra- 

oficial
LISABONA 17 

ședințele Portugaliei, generalul 
malho Eanes, l-a însărcinat i 
cu formarea noului guvern al țării 
pe Mario Soares, secretarul general 
al Partidului Socialist Portughez. 
După cum se știe, partidul socialist 
a întrunit 35 la sută din sufragiile 
exprimate în alegerile parlamentare, 
obținînd 107 din cele 263 de locuri în 
Adunarea Republicii.

Ieșind de la Palatul Belem — unde 
a fost primit de șeful statului — Ma
rio Soares a declarat presei că a ac
ceptat misiunea de a forma un nou 
cabinet, precizînd că va lua contact 
cu liderii sindicali și cu conducătorii 
altor partide politice, pentru a dis
cuta probleme legate de politica și 
compoziția guvernului.

într-un comunicat al Comisiei na
ționale a partidului socialist dat 
publicității vineri seara se arată că 
„Partidul socialist — fidel angaja

pe care și l-a asumat Inmentului
fata electoratului — este gata să for
meze un guvern socialist, fără alianță 
și fără compromis, avînd drept unic 
obiectiv reconstrucția națională și a- 
părarea intereselor tuturor oamenilor 
muncii portughezi".

Conform Constituției, noul premier 
are la dispoziție zece zile de la de
semnarea sa pentru a prezenta pro
gramul guvernamental, care urmează 
să fie dezbătut apoi de Adunarea 
Republicii. Observatorii politici din 
capitala Portugaliei apreciază că 
componenta noului cabinet va fi a- 
nunțată la mijlocul săptămînii vi
itoare.

După ce premierul Soares a reafir
mat intenția partidului său de a for
ma un cabinet socialist minoritar, ce
lelalte partide politice reprezentate 
în parlamentul țării s-au pronunțat 
în favoarea unui cabinet de coaliție 
națională.

LUSAKA 17 (Agerpres). — Pre
ședintele Zambiei, Kenneth David 
Kaunda, a acuzat trupele regimului 
sud-african că au atacat o localitate 
zambiană de frontieră din vestul ță
rii, provocînd victime în rîndul popu
lației.

Vorbind la o ceremonie în orașul 
minier Mufalira, Kaunda a declarat 
că, la 11 iulie, trupe ale regimului ra
sist de la Pretoria au bombardat cu 
elicoptere și avioane localitatea Sia- 
lola, ucigînd 25 persoane și rănind 
alte 45. El a relevat că numeroase 
alte incidente au avut loc de la înce
putul anului, în special explozii de

mine plantate de elemente rasiste din 
Africa de Sud, care au provocat vic
time umane și pagube materiale, și 
violări repetate ale spațiului a rian 
zambian de către avioane sud-afri- 
cane.

„Prin aceste atacuri barbare. Afri
ca de Sud încearcă cu disperare să 
abată atenția de la politica sa diabo
lică și inumană" — a subliniat Kaun
da, care a cerut condamnarea fără 
zerve a acestei țări. El a adăugat 
Zambia își rezervă dreptul de a 
apăra și de a proteja populația 
împotriva actelor de piraterie și 
gangsterism ale Africii de Sud.

alertă pentru a împiedica

MADRID

Dedarafia-program
MADRID 17 (Agerpres). — Gu

vernul spaniol a dat publicității, sîm
bătă, declarația-program adoptată în 
urma unei reuniuni a cabinetului, 
desfășurată în cursul nopții. Decla
rația anunță că guvernul intențio
nează să poarte un dialog „atît cu 
grupurile simpatizante, cît și cu cele 
ale opoziției", dar această intenție 
este anihilată de precizarea că „re
cunoașterea pluralismului, garanta
rea libertăților și exercitarea drep
turilor nu pot însă să se consolideze 
decît într-un climat de autoritate și 
de calm", formulare prin care auto
ritățile spaniole înțeleg să justifice" 
menținerea în ilegalitate a Partidului 
Comunist din Spania.

Pe de altă parte, programul gu
vernamental anunță o nouă măsură 
de amnistie politică. — dar care va 
cuprinde numai o parte din catego
riile de deținuți — organizarea unui 
referendum în vederea unei reforme 
constituționale care să permită „in
staurarea unui sistem politic demo
cratic fondat pe garantarea dreptu-

a guvernului spaniol
rilor și libertăților clasice" și ținerea 
de alegeri generale înainte de 30 iu
nie 1977.

După cum se știe, opinia publică 
progresistă spaniolă se pronunță 
încă de mult timp pentru un dialog 
autentic între autorități și toate for
mațiunile politice de opoziție din 
Spania, în vederea garantării liber
tăților și drepturilor cetățenești și 
sindicale, pentru legalizarea partidu
lui comunist și participarea tuturor 
formațiunilor politice la viața poli
tică a țării, pentru acordarea unei 
amnistii care să-i cuprindă pe toți 
deținuții politici din închisorile spa
niole, pentru instituirea unui regim 
autentic democratic.

La capitolul de politică externă, 
noul cabinet spaniol prezidat de 
Adolfo Suarez reafirmă continuitatea 
liniei guvernului precedent. în sen
sul că exprimă voința de integrare 
a Spaniei în Comunitatea Economică 
(vest)-Europeană și reafirmă reven
dicările spaniole asupra Gibralta- 
rului.

re- 
că 
se 
sa 
de

PARIS 17 (Agerpres). — Uniunea 
Democraților pentru Republică, prin
cipalul partid al majorității relative 
din Franța, și-a manifestat opoziția 
fermă față de extinderea atribuțiilor 
Parlamentului vest-european. după 
ce membrii acestui organism al Pie
ței comune vor fi aleși prin vot uni
versal. începînd cu 1978.

Destinele Franței — a declarat, în 
acest sens, secretarul general al 
U.D.R.. Yves Guena — trebuie să fie 
stabilite la Paris, de către guvernul 
și parlamentul francez, și nu in altă 
parte.

LONDRA

Combaterea inflației — 
obiectiv prioritar

LONDRA 17 (Agerpres). — Primul 
ministru britanic. James Callaghan, a 
declarat. într-o cuvîntare rostită vi
neri, că trebuie să treacă încă 
mult timp pînă cînd Anglia să poată 
ieși din actualele dificultăți econo
mice. în lunile următoare, a relevat 
vorbitorul, nivelul șomajului în țară 
se va menține ridicat. După cum se 
știe, în prezent numărul șomerilor 
britanici este de 1,3 milioane, ceea 
ce reprezintă 5,7 la sută din forța de 
muncă. Potrivit afirmațiilor premie
rului Callaghan, guvernul intențio
nează să reducă acest procent la 3 
la sută abia în anul 1979.

James Callaghan a subliniat că o- 
biectivul prioritar al guvernului la
burist îl constituie. în prezent, redu
cerea ritmului inflației. El a adăugat 
că eforturile sînt concentrate spre o 
„renaștere economică", de care de
pinde viitorul Angliei.

„După consultările 
cele mai rapide din is
toria republicii, în
cepe criza guverna
mentală cea mai di
ficilă din ultimii 
ani". Afirmația ziaru
lui — 
LA 
ză 
tic 
ceperea 
premierului desemnat. 
Giulio Andreotti, cu 
liderii diferitelor for
mațiuni reprezentate 
în parlament în ve
derea formării guver
nului. în cadrul aces
tor consultări, Giulio 
Andreotti s-a întîlnit 
cu delegația P.C. Ita
lian, condusă de Enri
co Berlinguer, secre
tarul general al parti
dului. După întrevede
re, Berlinguer a de
clarat ziariștilor : „Am 
audiat un expozeu al 
premierului desemnat 
asupra intențiilor șale 
în ceea ce privește 
pregătirea programu
lui de guvernare. La 
rîndul nostru, am pre
zentat observațiile și 
ideile noastre. Aștep
tăm acum să cunoaș
tem mai bine progra
mul lui Giulio An
dreotti și, mai ales, ce 
garanții vor fi date 
pentru aplicarea lui". 
Enrico Berlinguer a 
adăugat că, după pă
rerea sa, „în pozi
ția democrat-creștini- 
lor nu a intervenit o 
modificare substanția
lă. Ne rezervăm drep
tul. în momentul în 
care vom fi informați 
asupra programului 
guvernului, a compo
ziției lui, a structurii 
și orientării sale poli
tice generale, de a de
cide care va fi pozi
ția și atitudinea noas
tră" — a spus el.

A devenit absolut 
clar, îndeosebi acum,

„CORRIERE DEL- 
SERA" ilustrea- 
momentul poli- 
italian, la în- 

consultărilor

„SALIUT-5“ în pas cu Olimpiada
MOSCOVA 17 (Agerpres). — Po

trivit programului, ziua de sîmbătă 
a fost consacrată odihnei de cosmo- 
nauții Boris Volînov și Vitali Jolo- 
bov, aflați la bordul stației spațiale 
„Saliut—5".

în cadrul timpului de odihnă, cei 
doi membri ai echipajului se ocupă 
și cu diferite exerciții de gimnastică, 
utilizînd aparatele speciale instalate 
la bord. în timpul acestor exerciții 
se efectuează și un control asupra 
stării sănătății cosmonauților.

Stația orbitală dispune de un com
plex sportiv capabil să asigure execu
tarea unor antrenamente fizice uni
versale — mers, alergări, bară fixă, 
haltere. Elementul de bază îl consti
tuie pista rulantă. Odată așezat pe 
ea, cosmonautul, în funcție de vite
za de mișcare a acesteia, merge sau 
aleargă.

Cu ajutorul unor expansoare spe
ciale, care atrag corpul cosmonautului

spre bandă, se creează iluzia efortu
lui pe care sportivul îl depune în 
timpul mersului, alergării, exerci- 
țiilor la bară sau la haltere.

Pista rulantă constituie și un labo
rator medical. în timpul celor 2 ore 
de exerciții zilnice, membrii echipaju
lui își prind de corp diferiți receptori, 
care oferă medicilor posibilitatea de a 
avea în permanență tabloul complet 
al adaptabilității organismului uman 
la starea de imponderabilitate.

Cu trei ore înaintea începerii festi
vităților de deschidere a Jocurilor 
Olimpice de la Montreal, stația orbi
tală sovietică „Saliut-5“ trecea pe 
deasupra teritoriului canadian. Cen
tru a întîmpina cum se cuvine marea 
sărbătoare sportivă de la Montreal, 
cosmonauții Boris Volinov și Vitali 
Jolobov s-au aflat în momentul 
aprinderii flăcării olimpice pe pista 
de alergări a „stadionului" laborato
rului spațial.

„VIKING-1" Pregătiri pentru amartizare
PASADENA 17 (Agerpres). — Mi

siunea americană „Viking" a intrat 
în acest sfîrșit de săptămină într-o 
fază importantă, de care depinde, 
în mare măsură, succesul ei.

Sonda „Viking 1“ va transmite ul
timele imagini ale zonei alese pentru 
amartizare, care vor fi coroborate cu 
datele recepționate prin radar la Ob
servatorul Arecibo (Porto Rico). De
numită convențional „vest-nord- 
vest", zona este in general plată, 
punctată din loc în loc cu cratere 
de mici dimensiuni.

De asemenea, va avea loc verifi
carea instrumentelor de la bordul 
compartimentului de coborîre al son
dei, care au rămas inactive o peri-

oadă îndelungată. în cazul în care 
funcționarea lor va fi normală, 
N.A.S.A. va transmite semnalul se
parării celor două compartimente ale 
sondei spațiale. în continuare, ma
nevrele în vederea amartizării — a- 
ceasta este programată, după cum se 
știe, pentru 20 iulie — vor fi co
mandate de computerul cu care este 
dotată sonda spațială.

Tot în aceste zile urmează a fi 
aleasă orbita pe care se va plasa, 
în jurul datei de 7 august, sonda 
„Viking 2". „Viking 1“ a transmis 
deja o serie de fotografii ale celor 
două zone preconizate pentru a doua 
amartizare din cadrul programului.

Politia sud-africană în 
manifestațiile populației majoritare

PRETORIA 17 (Agerpres). — în 
virtutea măsurilor excepționale im
puse începînd de joi, autoritățile re
gimului rasist sud-african au decla
rat stare de alertă în rîndul poliției, 
care a fost mobilizată în jurul prin
cipalelor orașe locuite de populația 
de culoare spre a împiedica orice ma
nifestație pentru drepturi democrati
ce. Numeroase baraje au fost ridicate 
în jurul orașului-ghetou Soweto, 
unde au avut loc manifestațiile de la

mijlocul lunii iunie, soldate, în urma 
intervenției poliției, cu numeroase 
pierderi de vieți omenești. Instituțiile 
de învățămînt superior vor rămîne 
închise, iar poliția va recurge la 
„dreptul" deținerii preventive a per
soanelor bănuite de tulburare a „ordi
nii publice". Mai mulți lideri politici 
ai populației de culoare, majoritară, 
din Africa de Sud au criticat măsurile 
luate de guvernul rasist de la Pre
toria.

VIOLĂRI ALE DREPTURILOR OMULUI
Noi dezvăluiri privind traficul

de la
cu copii practicat de regimul 
Seul

— Comi- 
de Cruce

PHENIAN 17 (Agerpres). 
tetul Central al Societății 
Roșie din R.P.D. Coreeană și Comi
tetul Central al Federației 
a Sindicatelor din Coreea au dat pu
blicității declarații în care condamnă 
aducerea în S.U.A., sub denumirea de 
„copii adoptivi", a unor copii sud- 
coreeni, în condițiile unui adevărat 
trafic de oameni practicat de regimul 
de la Seul. Declarația C.C. al So
cietății de Cruce Roșie din R.P.D.C. 
arată că, într-un răstimp de zece ani, 
regimul sud-coreean a vîndut pur și 
simplu în S.U.A., precum și în alte 
țări, peste 24 000 de copii, prezentați 
drept „copii adoptivi". Evidențiind 
faptul că acest trafic este posibil da
torită condițiilor actuale din Coreea 
de sud, declarația relevă, totodată, o-

Generale

bligația Crucii Roșii sud-coreene de a 
se opune unor asemenea acțiuni ce 
reprezintă violări ale drepturilor 
omului.

La rîndul său, declarația C.C. al 
Federației Generale a Sindicatelor 
din Coreea arată că, pentru a se pune 
capăt suferințelor de tot felul la care 
sînt supuși locuitorii Coreei de sud, 
este necesară retragerea de pe teri
toriul sud-coreean a tuturor trupelor 
străine aflate acolo.

Cele două declarații exprimă, tot
odată, convingerea că toate forțele 
iubitoare 
lume își 
de lupta 
coreeană . _ . .
străine, democratizarea societății și 
reunificarea Coreei.

de pace și dreptate din 
vor manifesta sprijinul față 
dusă de populația sud- 
pentru retragerea trupelor

agențiile de presă
Acorduri. Cu prileiul vizitei 

oficiale pe care a efectuat-o în R.P.D. 
Coreeană, președintele Republicii 
Populare Benin, Mathieu Kerekou, la 
Phenian au fost semnate Acordul 
comercial, Acordul privind coopera
rea tehnică și științifică și Convenția 
privind cooperarea economică și teh
nică între cele două țări.

In funcția de președinte 
al Comitetului Politic al Uniunii 
Mondiale Creștin Democrate a fost 
reales Mariano Rumor (Italia), iar ca 
secretar general — Rene de Leon 
(Guatemala). Reuniunild Comitetului 
Politic al acestei organizații, creată in 
1961 și care cuprinde formațiunile 
politice de orientare democrat-crești- 
nă din diferite țări ale lumii, se des
fășoară anual și au drept scop co
ordonarea politicilor partidelor mem
bre.

Conferință. La San Jos6 se 
desfășoară cea de-a doua Conferință 
asupra mijloacelor de comunicare in 
masă, organizată sub 
UNESCO. Reprezentanții 
latino-americanș și ai celor din 
Caraibilor au criticat modul în 
este reflectată evoluția acestor 
de către agențiile occidentale de 
să, fapt subliniat în proiectul 
rezoluție privind crearea unei agenții 
de știri latino-americane prezentat de 
Bolivia, Costa Rica, Panama, Peru și 
Venezuela.

auspiciile 
țărilor 

zona 
care 
țări 

pre- 
de

Cr6dit6. Comisia Pieței comu
ne a anunțat că va garanta acordarea 
de ajutoare, în valoare de 43 milioane 
unități de cont (circa 52 milioane de 
dolari), unor țări în curs de dezvoltare 
din Africa. Aceste credite vor servi la 
realizarea unor proiecte în domeniul 
agriculturii în Burundi, Senegal, 
Mauritania, Niger și Volta Superioară.

Ministrul de externe al 
Relgiei, Renaat van Elslande, și-a 
încheiat vizita oficială în Austria, 
unde a avut convorbiri cu omologul 
său austriac, Erich Bielka, în legătură 
cu cooperarea pe continentul euro
pean, dialogul dintre țările occiden
tale industrializate și statele în curs 
de dezvoltare, precum și cu alte pro
bleme internaționale actuale.

Bugetul federal al S.U.A. 
a înregistrat în anul financiar recent 
încheiat deficitul record de 69,6 mi
liarde dolari — după cum rezultă din 
datele furnizate de principalii consi
lieri economici ai președintelui Ford, 
în cadrul unei conferințe de presă 
organizate la Casa Albă.

după alegerile de la 
20 iunie, care au de
terminat un nou si 
impresionant salt îna
inte al forțelor de 
stînga. și în primul 
rînd al partidului co
munist. că problema 
esențială nu 
a formulelor 
vernare, ci a 
rilor pe care
democrat-crestin 
țelege să Ie stabileas
că cu partidele de 
stînga. Aceasta, dato-

este cea 
de gu- 
raportu- 
Partidul 

în-

ROMA

iunie 
unor 

acor- 
stîn-

votului de la 20 
impune căutarea 
convergențe și 
duri cu întreaga 
gă. inclusiv cu P.C.I.,
și că de aceasta de
pinde posibilitatea ca 
noul guvern să se 
bucure de acea bază 
de larg consens indis
pensabilă pentru a-i 
garanta eficienta și 
autoritatea. Un exem
plu pozitiv, deosebit 
de stimulator, l-a con
stituit în această pri

în acest sens, au re
ținut atenția declara
țiile secretarului na
țional al democrației- 
creștine, Benigno Zac- 
cagnini, cu prilejul 
ultimei reuniuni a Di
recțiunii 
Deși a 
nou ipoteza unui gu
vern de largă raliere 
democratică, cu parti
ciparea comuniștilor, 
Zaccagnini a recunos
cut, totuși, că dialo
gul cu P.C.I. pentru

partidului. 
respins din

de urgență", care să 
prevadă un șir de 
obiective fundamen
tale, între care înce
tinirea inflației, 
bunătățirea 
de plăți, 
deficitului 
paralel cu 
șomajului, 
rea celor fără 
în viata activă.
te aceste obiective nu 
vor putea fi realizate 
decit cu contribuția 
comuniștilor" — recu

îm- 
balanței 

reducerea 
bugetar, 

combaterea 
reîncadra- 

lucru 
„Toa-

Consultări in vederea
formării noului guvern

rită noului raport de 
forțe, sensibil modifi
cat în favoarea P.C.I., 
hotăririi partidului so
cialist de a cointeresa 
întreaga stingă în ac
țiunea guvernamenta
lă, cit și căderii în 
desuetudine a acelor 
formule și sisteme 
de alianțe pe baza că
rora democrația-creș- 
tină a condus tara ani 
de-a rîndul. Majori
tatea forțelor politice 
ale țării înțeleg că 
în aceste noi condiții 
stabilitatea politică 
poate fi realizată in 
Italia doar pe calea 
unui acord cu Parti
dul Comunist Italian.

Manifestînd realism 
în această problemă 
centrală a vieții poli
tice italiene, nu pu
tini oameni politici 
democrat-creștini sau 
reprezentanți ai cercu
rilor economice au 
subliniat că rezultatul

vintă acordul interve
nit intre principalele 
partide — reunite în 
jurul aceleiași mese 
pentru prima dată 
după 30 de ani — care 
a dus la alegerea or
ganelor noului parla
ment de către 
politice foarte 
la atribuirea 
responsabilități 
ședințe al < 
Deputaților unul re
prezentant al P.C.I.

Numeroase forțe po
litice din tară — mer- 
gînd de la comuniști 
și socialiști pînă la 
socialist-democrâti și 
republicani — au sub
liniat în ultimul timp 
necesitatea de a se 
forma un guvern care 
să se bazeze pe un 
larg consens popular 
și să poată conta pe 
angajarea și colabo
rarea tuturor forțelor 
democratice.

grupări 
largi și 
înaltei 

i de pre- 
Camerei

stabilirea liniilor pro
gramatice ale viito
rului guvern consti
tuie elementul funda
mental, „avindu-se in 
vedere influența de 
care se bucură parti
dul comunist în țară", 
în aceeași ordine de 
idei, observatorii re
levă interviul acordat 
ziarului 
de 
li, . .
tor general al uzine
lor
mare complex indus
trial al țării și pre
ședinte al Confedera
ției industriașilor ita
lieni (Confindustria) 
și în același timp 
una din cele mai in
fluente personalități 
democrat-creștine. Po
trivit celui intervie
vat, sarcina cea mai 
urgentă a momentu
lui de față ar fi e- 
Iaborarea unui „plan

„Le Monde“ 
Giovanni Agnel- 

președinte-direc-
„FIAT", cel mai

noaște Agnelli, deși 
nici el nu merge pînă 
la capătul concluziei, 
respectiv la recunoaș
terea necesității 
ticipării P.C.I. la 
vern.

înțelegerea și 
laborarea tuturor 
țelor antifasciste 
cu atît mai mult 
ciate ca necesare 
largi cercuri 
în condițiile 
derii acțiunilor 
riște contra 
țiilor democratice, în
mulțirii gravelor acte 
de violentă criminală, 
care au culminat re
cent cu asasinarea de 
către un grup de neo
fasciști a magistratu
lui Vittorio Occorsio. 
acte care au 
indignarea si 
briul întregii 
publice.

Toate acestea 
mă — după

par- 
gu-
co- 

: for- 
sînt 

apre- 
în 

politice 
extin- 

tero- 
institu-

stîrnit 
opro- 
opinii

recla- 
opinia

transmit
Vicepremierul Republicii 

Socialiste Vietnam, N^-en 
Duy Trinh, l-a primit pe U Hla Aye, 
ministrul comerțului al Birmaniei, 
conducătorul unei delegații economice 
guvernamentale a acestei țări. Cu 
prilejul vizitei delegației birmane a 
fost semnat un acord comercial între 
cele două țări.

Ravagiile cutremurului 
dill inSUla Bali. Continuă lu
crările de salvare pe insula Bali. 
unde, miercuri, a avut loc un puternic 
cutremur. Potrivit ultimelor date, nu
mărul morților este de 460. Au fost 
înființate spitale de campanie pentru 
a se putea acorda asistența medicală 
necesară celor circa 3 000 de persoane 
rănite în timpul seismului.

A încetat din viață, ,n 
de 79 de ani, în localitatea Mo- 
Paul Gallico, unul dintre cei

vîrstă 
naco, 
mai prolifici și mai populari scriitori 
americani contemporani. Gallico este 
autorul a 41 de cărți și a numeroase 
articole apărute în publicațiile din 
S.U.A.

Capriciile vremii

cercurilor politice — 
definirea cu urgență a 
unui program de însă
nătoșire a economiei 
tării și de apărare a 
instituțiilor republica
ne, ca și formarea 
unui guvern capabil 
să transpună în fapt, 
cu consecventă si ho- 
tărîre, un asemenea 
program. în cele ce le 
privește, partidele de 
stînga. ca și alte forțe 
politice, sînt convinse 
că un asemenea pro
gram și un asemenea 
guvern nu pot să se 
nască decît pe calea 
unui acord la care să 
participe, cu titlu de
plin. toate forțele 
mișcării muncitorești, 
fără nici un fel de 
excluderi sau discri
minări. Aceasta este 
poziția pe care o sus
țin consecvent comu
niștii. Pe o platfor
mă similară se si
tuează și socialiștii, 
documentul adoptat 
joi seara preconizînd 
„formarea unui 
vern de salvare 
blică, bazat pe
simțămîntul întregii 
stingi și al sindicate
lor". Se apreciază 
noua Direcțiune 
Partidului Socialist 
talian se va situa 
continuare pe această 
poziție. Dar. firește, 
multe depind de mo
dul în care Partidul 
democrat-creștin va 
înțelege necesitățile 
momentului. „Oricum, 
acum a devenit clar — 
scria ziarul „PAESE 
SERA" — că este im
posibil ca problemele 
ce confruntă 
fie abordate 
tica vechilor 
sau să se __
exigenta vitală a unui 
acord politic si pro
gramatic cu P.C.I.".

MEXIC. — Douăsprezece din cele 
31 de state ale Mexicului au de su
ferit de pe urma inundațiilor provo
cate de ploile torențiale care cad în 
zonele de nord și centrale ale țării.

în urma sinistrului și-au pierdut 
viața aproape 100 de persoane, iar 
sute de oameni sînt dați dispăruți. 
Cel puțin 100 000 de persoane au ră
mas fără locuințe, peste 300 000 de 
hectare de terenuri cultivate se află 
sub apă, mii de case au fost inun
date. în mai multe 
treruptă circulația

căi ferate, iar unele aerodromuri au 
fost închise.

Guvernul mexican a declarat zone 
sinistrate șase din cele 12 state inun
date.

locuri a fost în- 
pe șosele și pe

FRANȚA. — O puternică furtună, 
însoțită de ploi torențiale, s-a abă
tut în cursul nopții de vineri spre 
sîmbătă asupra zonei orașului fran
cez Bordeaux. în mai multe cartiere 
s-au produs inundații. S-au înregis
trat, de asemenea, întreruperi ale 
curentului electric.

MARGINALII

De la „tragedia thalidomidei"
la „libertatea presei"

gu- 
pu- 

con-

că 
a
I-
în

Italia să 
prin op- 

scheme 
ignoreze

Radu BOGDAN

Publicația britanică 
„Sunday Times" aduce 
din nou la ordinea zi
lei „tragedia thalido
midei", care, cu cițiva 
ani in urmă, a provocat 
atît de mari suferințe 
in rindul a mii de fa
milii din Europa occi
dentală. Săptăminalul 
nu încearcă să recon
stituie etapele acestei 
tragedii provocate de 
medicamentul a cărui 
administrare femei
lor gravide a pro
vocat nașterea a nume
roși copii cu grave 
malformații, ci să dez
văluie rezultatele unor 
cercetări întreprinse la 
vremea respectivă, dar 
care... nu au putut ve
dea lumina tiparului 
din cauza unei inter
dicții judecătorești.

Cu mai bine de pa
tru ani in urmă, fir
ma „Distiller Compa- 

introdusny“, care a 
thalidomida pe piața 
britanică, a 
săptăminalul 
efectua o amplă 
chetă cu privire la a- 
cest medicament, an
chetă pe care intențio
na s-o publice în pagi
nile sale. Firma s-a a- 
dresat imediat justi
ției, cerind să se in
terzică publicarea an
chetei, sub motiv că 
aceasta ii lezează in
teresele comerciale, iar 
tribunalul a dat ciștig

aflat că 
amintit 

an-

de cauză firmei, ordo- 
nind, totodată, distru
gerea documentelor a- 
dunate de reporterii 
publicației. „Atunci 
cind intră în joc inte
resele marilor mono
poluri, principiul liber
tății presei încetează 
să mai fie valabil", co
menta cu amărăciune, 
la vremea respectivă, 
„Sunday Times".

Sfidind însă hotări- 
rea Curții, cum se spu
ne in termeni juridici, 
redacția lui „Sunday 
Times" a păstrat in 
șpalt rezultatele an
chetei demascatoare a- 
supra activității com
paniei, care, in goană 
după profituri cit mai 
mari, nu a efectuat 
testările de rigoare și 
a plasat pe piață me
dicamentul respectiv — 
cu efecte tragice pen
tru mii de ființe ^me
nești.

Abia săptămină tre
cută, printr-o decizie a 
Tribunalului suprem, 
„Sunday Times" a pri
mit dreptul să publice 
articolele scrise cu ani 
in urmă. 
Iul susține 
ceste date 
dezvăluite 
potrivit, tragedia thali
domidei nu ar fi căpă
tat asemenea proporții, 
subliniind totodată că 
„inventatorii și promo
torii thalidomidei au

Săptămîna- 
că dacă a- 
ar fi fost 
la timpul

ignorat avertismentele 
primite și au făcut o 
largă publicitate medi
camentului, pe care 
l-au prezentat ca abso
lut sigur, deși probele 
arătau contrariul". Pe 
de altă parte, sir Ale
xander Mc Donnald. 
președintele firmei 
„Distiller Company", a 
protestat vehement 
împotriva dezvăluirilor 
săptăminalului, decla- 
rind că „Sunday Ti
mes" nu avea dreptul 
să folosească și să pu
blice documente pe 
care la vremea res
pectivă, potrivit hotă
ririi judecătorești, ar 
fi trebuit să le distru
gă.

Episodul a stîrnit un 
larg ecou in rindurile 
opiniei publice. Depu
tatul Jack 
cerut să se 
imediat in 
modificării 
existente, deoarece a- 
ceasta a impus presei, 
în cazul thalidomidei, 
constringeri cu rezul
tate din cele mai ne
faste. „Libertatea pre
sei, a declarat deputa
tul, presupune, in pri
mul rind, libertatea de 
a informa corect și la 
timp opinia publică".

Ashley a 
acționeze 

direcția 
legislației

N. PLOPEANU
Londra

DE PRETUTINDENI
• DIN NOU LA CA

TEDRĂ. Cunoscuta militan
tă pentru drepturile civile ale 
populației de culoare din 
S.U.A,. Angela Davis, și-a re
luat activitatea didactică la 
Universitatea Stanford din Ca
lifornia. Prima ei lecție — Pro
bleme ale emancipării femeii 
— care a avut loc în marea 
aulă a universității, plină pînă 
la refuz, a fost primită cu- mult 
interes. Exclusă din corpul di
dactic în 1969 datorită activită
ții sale politice, Angela Davis 
a fost reintegrată la cererile 
repetate și insistente ale stu
denților.

• O VIATĂ DEDICA
TĂ MUZICII. "Dacă în ge
neral nu suportam radioul, 
acum ascult cu plăcere emisiu
nile muzicale. Pentru că. fi
rește. muzica, fie clasică, ro
mantică sau de jaz, este -iubi
rea» mea constantă. Muzica se 
împarte în două mari categorii: 
bună sau rea". Cuvintele apar
țin marelui pianist Arthur Ru
binstein. La 89 de ani, avînd 
vederea tot mai slabă, Rubin
stein este pus în situația de a 
renunța la prodigioasa sa cari
eră concertistică. Recentul re
cital susținut la Londra — cind 
a întîmpinat unele greutăți din 
motivele descrise — s-ar putea 
să fie ultimul, a declarat el, 
arătînd că va gusta în conti
nuare plăcerile muzicii cu mij
loacele ce-i rămîn la îndemînă.

• SERĂ-TURN. in u- 
niunea Sovietică a fost constru
ită, în mod experimental, pri
ma seră „pe verticală". Pre- 
zentîndu-se sub forma unui ci
lindru din metal și sticlă, cu 
înălțimea de 22 metri, sera a 
fost concepută și realizată de 
specialiști din sovhozul „Mal- 
pilss" (Letonia). Privită din 
afară, construcția amintește o 
uriașă etajeră pe „polițele" că
reia sînt așezate zeci de „ghi
vece" din care se înalță răsa
duri de roșii, castraveți, legu
me de tot felul. Suprafața cul
tivată din interiorul serei în
sumează 250 metri pătrați. 
Temperatura, umiditatea și sis
temul de ventilație sînt reglate 
automat, iar manevrarea răsa
durilor se execută de la un ta
blou central de comandă.

• INSULĂ PLUTITOA
RE MULTIFUNCȚIONA
LĂ. Prolectanții din Gdansk 
(R.P. Polonă) au elaborat un 
studiu privind construcția unei 
adevărate insule plutitoare —o 
navă cu un deplasament de 
30 000 tone, avînd o lungime de 
220 metri și o lățime de 40 me
tri. Ea va putea funcționa ca 
uzină de prelucrare a peștelui, 
zonă de agrement pentru pes
cari. bază de reparații a trau- 
lerelor. „Insula" plutitoare va 
dispune de un spital, restau
rante, cabine de locuit pentru 
700 persoane. Nava va fi în
zestrată cu un reactor atomic, 
permițind o autonomie de de
plasare în larg de patru ani, 
fără a intra în porturi.

• „REVANȘĂ". Cam
pionul mondial de box la toate 
categoriile, Casius Clay, a fost 
învins ! Autorul înfrângerii : 
George Foreman, fostul dețină
tor al „centurii". Toate bune, 
numai că victoria nu a fost do- 
bîndită, cum s-ar crede, în ca
drul unei aprige dispute cu 
mănuși între cei doi redutabili 
rivali ; e vorba de faptul că 
Foreman a fost preferat de. te
leviziunea americană lui Clay 
pentru rolul de comentator pe 
micul ecran al turneului olim
pic de box de la Montreal. 
Astfel, nu s-a reeditat, cum 
se apreciase inițial, atribuirea 
acestui rol lui Clay, care îl de
ținuse în 1972, în timpul Olim
piadei de la Miinchen.

• PREA MULTĂ MIN
TE STRICĂ ? Un tînăr sue
dez, în vîrstă de 28 de ani, doc
tor în filozofie și cunoscător a 
nouă limbi — printre care hin
di, turca și persana — a dobîn- 
dit în tara sa o mare populari
tate. dar nu pentru prestigi
oasa sa capacitate intelectuală, 
ci pentru faptul că, în ciuda 
marilor sale eforturi, nu și-a 
putut găsi un loc de muncă. 120 
de instituții cu cel mai variat 
profil au refuzat să-1 angajeze, 
invocînd de cele mai multe ori 
faptul că solicitatorul este... 
prea inteligent. Perseverenta 
sa a biruit în cele din urmă. 
La cea de-a 121-a tentativă, tî- 
nărul doctor a fost angajat 
ca... secretar al unei comisii 
culturale municipale.

• ATENȚIE, CROCO
DILI I Asemenea avertis
mente se pot citi astăzi, tot 
mai des. pe malurile lacurilor 
și canalelor din sudul statului 
american Florida. Ce s-a întîm- 
plat ? De 10 ani. crocodilii, în 
trecut aproape exterminați, se 
află sub ocrotirea legii. Tn 
această perioadă, ei s-au înmul
țit într-atît incit au devenit o 
reală primejdie. Crocodilii, al 
căror număr este apreciat la 
500 000, atacă nu numai ani
male domestice și vite, dar și 
oameni. Numai într-un singur 
an. autoritățile locale au pri
mit. de la cetățeni, peste 10 000 
de reclamații. Ca urmare, a 
fost din nou permisă vinătoarea 
acestor reptile.

• CASĂ DE BANI 
SIGURĂ. Firma vest-ger- 
mană Feldmîihle A.G. a pus la 
punct un material prezentat ca 
„absolut invulnerabil" pentru 
casele de bani. Este vorba de 
plăci confecționate din oțel dur, 
ceramică și cauciuc. Această 
combinație, susține firma, nu 
poate să fie distrusă pri,n 
perforare. cu ajutorul ex
plozibilelor sau prin alte „me
tode". în plus, casele de bani 
confecționate din noul material 
sînt de patru ori mai ușoare 
decît cele tradiționale.
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