
ntela Rubricile
noastre : în confrun
tare scrisori și răs-

30 BANI6 PAGINI

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIJI-VĂ!
IN ZIARUL DE AZI

Obiectivele arzătoare, la zi, pentru toți lucrătorii

întreprinderea de mașini grele-București: se efectuează probe tehnologice 
la o nouâ turbinâ de mare putereGRĂBIȚI RECOLTAREA

• Acțiuni diversificate 
ale muncii politice în 
sprijinul înfăptuirii cin
cinalului ©

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN

Anul XLV Nr. 10548 Prima ediție Marti 20 iulie 1976

punsuri ; Faptul di
vers ; Cronica litera
ră ; Carnet plastic; 
Sport; De pretutindeni

0 cerință esențială pentru

realizarea programului de investiții

MONTAJUL RAPID
AL UTILAJELOR
TEHNOLOGICE

Potrivit prevederilor planului cin
cinal, în perioada 1976—1980 va fi 
înfăptuit un program de investiții de 
1 000 miliarde lei, concretizat în 
principal în 2 700 de capacități in
dustriale și agrozootehnice mai im
portante. Sînt sarcini mobilizatoare 
care pun în relief însemnătatea de
osebită pe care o au. pentru dezvol
tarea economico-socială a tării, rea
lizarea exemplară a sarcinilor din 
domeniul 
primul an 
funcțiune, 
vreme, a 
tive. în 
tantă sarcină _ ______
revine colectivelor de pe șantierele 
noilor investiții productive o repre
zintă montajul rapid. în ritm susți
nut, al mașinilor și utilajelor tehnolo
gice — „partea vie" a capacităților 
industriale. De îndeplinirea riguroasă 
a acestei sarcini depinde, în ultimă 
instanță, punerea în funcțiune a 
obiectivelor programate în acest tri
mestru — bogat în debuturi pro
ductive.

întelegînd bine, la justa valoare, o 
asemenea cerință majoră, pe șan
tierele platformei metalurgice din 
Tirgoviște, întreprinderii de mașini 
grele din Capitală, ale viitoarelor ca
pacități de la Combinatul de Îngră
șăminte chimice din Arad, întreprin
derii mecanice navale din Constanța, 
Rafinăriei Teleajen, colectivele de 
constructori și montori au acționat 
stăruitor, bine organizat, mai cu sea
mă în ultimele două luni, reușind să 
monteze un volum important de uti
laje tehnologice, să întregească. în 
mare măsură, conturul final al noilor 
Investiții. Un rol determinant în ob
ținerea acestor rezultate superioare 
l-a avut aplicarea cu hotărîre a indi
cațiilor date de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. la Consfătuirea de lucru 
de la C.C. al P.C.R. din luna mai a.c., 
privind utilizarea intensivă, cu randa
ment maxim, a utilajelor de construc
ții și montaj și folosirea mai rațio
nală, direct în producție, a cadrelor 
de specialiști și muncitori de pe șan
tiere. Pe aceste șantiere, organizațiile 
de partid, comuniștii au trecut la 
reevaluarea rezervelor de capacitate 
existente și fructificarea lor. au de
terminat, prin numeroase mijloace 
ale muncii politice, întronarea unui

investițiilor începînd cu 
al cincinalului, punerea in 
la termen și chiar mai de- 
noilor capacități și obiec- 

acest sens, o impor- 
de actualitate ce

riguros climat de ordine și disciplină 
în activitatea de zi cu zi. A fost in
trodus lucrul în două schimburi de 
cite 10 ore la utilajele grele, iar la 
locurile de muncă cele mai solicitate, 
conducerea directă a execuției lucră
rilor a fost preluată de comuniști cu 
munci de răspundere, maiștri și ingi
neri și au fost întărite, prin redistri
buire, efectivele de constructori și 
montori. Modul responsabil de acțiu
ne instituit la execuția acestor inves
tiții relevă o experiență valoroasă, 
care se cere preluată neîntîrziat și de 
alte șantiere.

Tot din datele despre evoluția lu
crărilor de care dispunem se desprin
de limpede că, acum, pe numeroase 
șantiere, obiectivul principal urmărit 
în ^activitatea politică și organizato
rică desfășurată de organele și orga
nizațiile de partid, de conducerile 
trusturilor de construcții-montaj tre
buie să îl constituie mobilizarea și 
concentrarea energică a forțelor, in
tensificarea la maximum ai ritmului 
de lucru, creșterea lui viguroasă de la 
o zi la alta. La cîteva zeci de capa
cități industriale și agrozootehnice de 
amploare, aflate după grafice în faza 
de finalizare, a mai rămas de montat 
un volum însemnat de mașini și echi
pamente și, strîns legat de aceasta, se 
cer pregătite pină în cele mai mici 
amănunte toate condițiile tehnice 
organizatorice necesare debutului 
producție.

Care sînt direcțiile principale 
acțiune spre care constructorii și mon- 
torii, colectivele de muncă din între
prinderile beneficiare trebuie să-și 
îndrepte neîntîrziat toate eforturile 7

Trecind în revistă stadiul montaju
lui tehnologic, greutățile cu care sînt 
confruntate șantierele noilor combi
nate de materiale la construcții de la 
Horhiz și Chișcădaga. ale unor insta
lații și capacități din cadrul combina
telor chimice de la Brazi, Teleajen și 
Turnu-Măgurele ș.a„ este limpede că 
prima și cea mai importantă condiție 
pentru depășirea unei atari situații o 
reprezintă deschiderea de către con
structori a unor fronturi largi de 
lucru pentru montaj, dublată de orga
nizarea temeinică a activității echipe
lor .de montori. Se cer aplicate mă-
(Continuare in pag. a IlI-a)

cea mai mare importanță 
calității vieții o constituie

Și 
în

rie

din agricultură, pentru toate organizațiile 
de partid de Ia sate*

I I

evitati scuturarea boabelor!
IRIGAȚI OGOARELE ZI $1 NOAPTE.

plantele au mare
Secerișul griului. Pină la 19 iulie. în unitățile agri

cole de stat și cooperatiste recolta de griu a fost 
strînsă de pe circa 1 055 000 ha. Recoltarea este avansa
tă în întreprinderile agricole de stat din județele Tulcea, 
Ialomița, Buzău, Dolj. Brăila și în cooperativele agri- 
'cole din județele Tulcea, Buzău, Dolj unde nivelul 
realizărilor este de peste 80 la sută. In întreprinde
rile agricole de stat din județele Buzău, Timiș, Vran- 
cea, Bihor. Vaslui, Arad. Gorj, Ialomița, Hunedoara 
a fost depășită viteza zilnică de lucru. Combinele și 
celelalte mijloace nu sînt folosite însă peste tot la 
întreaga capacitate. Faptul că griul a ajuns la supra- 
coacere impune să fie luate măsuri energice în ve
derea intensificării secerișului, astfel incit să se evite 
pierderile de boabe prin scuturare.

Eliberarea terenului. Paiele au fost balotate pe 70 
Ia sută din suprafața recoltată în I.A.S. și pe 60 la 
sută în cooperativele agricole. Ținînd seama de su
prafețele mari care urmează să fie însămînțate cu a 
doua cultură, este necesar ca în toate unitățile să se 
lucreze în două schimburi la balotatul paielor. Tot- 

■ odată, se impune ca organizațiile de partid, comanda
mentele comunale să organizeze acțiuni de masă la 
eliberarea terenurilor de paie.

însămințarea culturilor succesive. Pină in prezent 
au fost insămințate circa 518 600 ha cu a doua cul-

tură, ceea ce reprezintă 97 la sută din suprafețele 
prevăzute în întreprinderile agricole de stat și 37 la 
sută în cooperativele agricole. Timpul fiind înaintat, 
se impune ca în toate unitățile agricole să fie luate 
măsuri pentru însămînțarea neîntîrziată a unor su
prafețe cit mai mari cu culturi succesive, in special 
pe terenurile amenajate pentru irigații.

Irigațiile. în perioada 10—16 iulie, in sistemele mari 
de irigații au fost aplicate udări pe 300 800 ha, ceea 
ce reprezintă 98 la sută din programul stabilit. Este 
necesar să fie luate. în continuare, măsuri pentru 
funcționarea zi și-noapte a sistemelor de irigații, pen
tru asigurarea prin toate mijloacele a apei de care au 
nevoie plantele, oriunde pămîntul este însetat.

Prin organizarea temeinică a muncii, prin utilizarea 
la întreaga capacitate a mijloacelor mecanice și parti
ciparea la muncă a tuturor lucrătorilor de pe ogoare, 
fiecare oră. fiecare zi să fie folosite din plin pentru 
intensificarea lucrărilor agricole de sezon I

Relatări ale reporterilor 
și corespondenților noștri 
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Intr-o ordine desâvirșitâ combinele înaintează în lanurile cooperativei agricole din comuna Ceacu, județul 
Ialomița y

Mașini realizate prin autodotare

PROGRESUL TEHNIC
de la aspirație la fapte

însemnări despre trecut, despre prezent 
și despre cîțiva comuniști din Oravița

Există la marginea 
de apus a țării un 
orășel — Oravița. Și 
există la marginea de 
apus a Oraviței o clă
dire mare, din piatră. 
Scrie pe frontispiciul 
ei : 1886 ; cifre roșii, 
în chenar galben și 
albastru, 
rie.

Dar nu 
rie mă

Adie a isto

Una din componentele de 
pentru creșterea continuă a 
păstrarea și întărirea sănătății publice, asigurarea 
vigorii fizice și a puterii de muncă și creație a fiecărui 
membru al societății noastre. Preocuparea statornică 
a partidului și statului nostru pentru îmbunătățirea 
condițiilor de muncă și viață ale poporului' își gă
sește oglindirea și in Programul partidului, care arată 
că in domeniul ocrotirii sanitare se vor urmări dezvol
tarea activității medicale preventive, ridicarea nive
lului de cultură sanitară al întregii populații, asigurarea 
mijloacelor de apărare și refacere a sănătății oame
nilor muncii. Unul din aceste mijloace profilactice, 
menit să contribuie la prevenirea îmbolnăvirilor, la

depistarea și tratarea la timp a unor afecțiuni. îl con
stituie controlul medical obligatoriu. Dacă pină anul 
trecut obligativitatea acestui control medical avea în 
vedere numai anumite categorii de angajați din uni
tățile și locurile de muncă expuse la noxe, din alimen
tația publică, rețeaua hotelieră și altele, in prezent 
acest control vizează pe toți oamenii muncii din in
dustrie, construcții, minerit, transporturi. Efectuarea 
controlului medical constituie o îndatorire de prim 
ordin a cadrelor medicale din unitățile sanitare sta
bilite în acest scop. în același timp, conducerile ad
ministrative ale unităților economice sînt datoare să 
ia măsurile 
deplinească 
nătății lor.

La întreprinderea de rulmenți din 
Birlad, preocuparea consecventă pen
tru dezvoltarea capacităților de pro
ducție prin efort propriu s-a concre
tizat în perioada ce a trecut din acest 
an în realizarea în atelierul de autodo- 
tări a mai multor mașini-unelte de 
prelucrare prin așchiere și altor uti
laje în valoare de 7.3 milioane lei. Au 
fost construite. între altele, 12 mașini

de rectificat elementi de rulmenți, care 
a însemnat și o reducere a efortului 
valutar. Dat fiind avantajele econo
mice obținute prin autodotare, colec
tivul întreprinderii acționează cu 
fermitate pentru realizarea în acest 
an a unei producții de mașini-unelte 
în valoare de circa 19 milioane lei. 
(Crăciun Lăluci).

pentru isto- 
oprisem în 

fața celui mai vechi 
depou de locomotive 
din țară. (Clădirea 
din piatră moștenește 
depoul din 
construit pe 
loc cu alti 30 
înainte). Nu 
pentru istorie 
sem la capătul 
linii 
asemenea, 
mai veche 
precedînd însăși în
ființarea “
(linia 
cu 15 ani mai vîrstni- 
că decit București— 
Giurgiu). Păstrînd tot 
respectul ce se cuvi
ne vestigiilor, nu
tream, de data aceas
ta, o curiozitate foar
te actuală : cum e în- 
timpinată tehnica nouâ 
a drumurilor de fier 
pe o „potecă" atît de 
îndepărtată in spațiu 
și timp 7

Folosită de noi toți, 
calea ferată oferă mai 
la vedere decât multe 
alte sectoare, conse
cințele rapidei dezvol
tări și modernizări a 
economiei. Sub ochii 
tuturor au dispărut și 
dispar semafoarele care 
zvicneau stîngaci cu 
brațul, barierele trase 
cu sîrma. macazuri
le întoarse cu ghiu
leaua grea, vagoanele 
ce păreau poștalioane, 
locomotivele cu suflu 
de pneUmotorax. 
tuși, ne dăm i 
că nu 
piu să 
ferată, 
poate 
să scurteze linia

scinduri 
același 

de ani 
numai 

ajunse- 
unei 

ferate care, de 
este cea 
din tară,
C.F.R.-ului

Oravița—Iam,

e atît 
inovezi 

Aici 
apuca

To- 
seama 

de Sim
la calea 
nu se 
oricine 

cu

un kilometru ca să 
fugă trenul mai repe
de. Ideea cea mai în
drăzneață și cea mai 
operativ acceptată se 
cere supusă din capul 
locului unor corelări 
generale. Invenția a- 
plicată la Itcani pri
vește foarte direct și 
vagonul aflat pe linie 
moartă la Jimbolia, 
după cum ceasul im
piegatului din Cărei 
este potrivit la secun
dă cu cel 
din Palas. 
urmează 
principiul 
municante.

Dar aceste vase co
municante sînt dirija
te de oameni. Cum 
arată progresul teh
nic din unghiul lor 
de vedere, al celor 
aflați pe capilarul cel 
mai îndepărtat al ar
borelui feroviar? Cum 
îl întîmpină ei, tocmai 
pentru că știu, legați 
prin disciplina severă 
a minutului și a tra
ficului unitar, că noul 
sosește matematic și, 
adesea, atrage modi
ficarea radicală a pro
fesiei și a vieții 7 Re
calificarea țnecanici- 
lor de pe locomotivele 
cu abur fiind doar 
unul dintre exemple...

Și la depoul din 
Oravița recalificarea 
mecanicilor a urmat 
căile obișnuite : pe de 
o parte — programe 
școlare și programări 
meticulos 
grafice și tabele, 
tuații și examene, pe 
de alta — emoțiile su
biective, trăirile oa
menilor. S-au succe
dat perioadele firești : 
a curiozității de înce
put, apoi cea a între
cerii tacite (aproape 
fiecare se străduia să 
fie selecționat), a ur
mat cea a sensibilită
ților rănite („pe mine 
de ce nu mă trimi
te ?“) și un epilog. 
N-au lipsit supărărito

al acarului 
Progresul 

disciplinat 
vaselor co-

elaborate, 
si-

de tipul „lucrez de 
cincisprezece ani pe 
abur și trimiteți acum 
la școală tineri 7 !“ 
— urmate de ajuto
rul colegial 
îmbunătățirea 
tirii teoretice, 
cesul mult 
la examene, de încre
dințarea unei locomo
tive diesel hidraulice. 
Acum mai sînt la 
Oravița doar șapte 
mecanici rămași la
abur. Ultimii, nu pen
tru că ar fi cei de pe 
urmă. Au aminat pre
zentarea la școală 
pentru un motiv foar
te particular: era 
vară, iar vara e bine 
la drum, cu capul scos 
pe fereastra marchi
zei. Iarna însă, di
recția regională n-a 
mai organizat cursuri. 
Pentru că nu mai 
erau alți elevi.

— Și ce-o să se ln- 
tîmple cu oei șapte 7

— E ! O să-i califi
căm 
vița, 
săm 
sînt 
sintem comuniști.

Primeam acest răs
puns de la Ion Pre- 
cup. șeful remizei de 
locomotive. Aveam să 
aflu întîmplări legate 
și de numele său, care 
girează atit seriozita
tea angajamentului, 
cit și sinceritatea ar
gumentației.

în raza 
locomotivele 
mai circulă 
spre Anina. E una din 
cele mai abrupte și 
mai spectaculoase linii 
din țară. Din viaduct 
direct în tunel și din 
tunel în viaduct. „Cind 
am mers prima oară 
pe acolo — cursă de 
recunoaștere — stă
team pe partea meca-

Serqlu ANDON

pentru 
pregă- 

de suc- 
așteptat

noi. Aici, la Ora- 
Cum o să-i lă- 

de căruță 7 Doar 
de-ai noștri și

depoului, 
cu abur 

doar în-

(Continuare 
în pag. a V-a)

necesare 
această

pentru ca toți angajații să-și in- 
obligație legală în interesul să-

„Folclorul noua oglindă vie
a noii spiritualități a poporului

întreprinderea de confecții din 
Miercurea Ciuc. Aici lucrează, in 
majoritate, femei. Despre măsurile 
Întreprinse privind organizarea și 
desfășurarea controlului medical pe
riodic ne vorbește tovarășa Pușkaș 
Strbmner Agnes, medicul întreprin
derii :

— Spre deosebire de anii trecuți, 
cind controlul medical periodic era 
obligatoriu numai pentru anumite 
categorii de angajați expuși la noxe 
sau dispensarizati. începînd cu acest 
an. efectuarea controlului medical 
cuprinde Întregul colectiv al între
prinderii. Pină în prezent au efec
tuat vizita medicală generală 38 la 
•ută din numărul total al persoane
lor angajate. Ținînd seama de condi
țiile materiale existente aici, acest 
procent putea fi pină Ia această dată 
și mai mare. El a fost însă influen
țat de două cauze principale. în pri
mul rînd. unitățile sanitare au in
trat in posesia Buletinului Ministe
rului Sănătății nr. 6/1975 abia 
sfîrșitul lunii februarie a.c. în
doilea rind — după cum rezultă și 
din analiza făcută de consiliul 
menilor muncii — rămînerea în 
mă se datorează și neînțelegerii 
portantei deosebite pe care o 
controlul medical obligatoriu,
partea unor șefi de secții, ateliere, 
brigăzi și echipe. Unii au spus sau 
au gîndit astfel : „De ce atîtea con
troale medicale, 
erăm în mediu 
•.categorici", au

la 
al

oa- 
ur- 
im- 
are 
din

că doar noi nu lu- 
nociv ?" Alții, mai 
decis, cu de Ia ei

urmăputere : „întîi producția, și pe 
controalele medicale !“ Comentariile 
sînt de prisos !

Nu este mai puțin adevărat că 
unii dintre angajații întreprinderii, 
nesuferind niciodată de vreo boală 
mai gravă și susținînd că sînt sănă
toși tun și că nu vor să-și piardă 
timpul cu tot felul de analize, oco-

Anchetă cetățenească

lese, pur și simplu, cabinetul medi
cal.

De același cabinet medical al în
treprinderii de confecții aparține și 
un alt colectiv de muncă, cel de la 
întreprinderea de piese auto și trac
toare, unde lucrează, de data aceasta, 
in majoritate bărbați. Referitor la 
modul cum a fost organizat și des
fășurat controlul medical în această 
întreprindere nu se poate spune 
altceva decit că pină în momentul 
de fată nu s-a întreprins mai ni
mic. Motivul — dacă se poate numi 
„motiv" : „Noi sintem un colectiv 
format din oameni tineri, sănătoși, 
viguroși"... Este adevărat, dar con
trolul medical e o obligație legală și 
trebuie respectată.

Deși are de făcut față unor sar
cini mult mai complexe în ceea ce 
privește numărul orelor de asisten
ță sanitară acordată, o activitate

bună în privința efectuării controa
lelor medicale obligatorii o are ca
binetul medical de la întreprinderea 
de utilaje și piese de schimb pentru 
industria forestieră. Cabinetul de 
aici este condus de medicul Krausz 
Ludovic. Lăsînd la o parte faptul 
că absolut toți angajații expuși no
xelor își fac cu regularitate mate
matică — am putea spune — con
troalele medicale, mai mult de 80 
la sută din numărul total al lucră
torilor au efectuat vizitele medicale 
obligatorii pe acest an. Meritul tre
buie împărțit în egală măsură intre 
cadrele de la cabinetul medical și 
conducerea întreprinderii. Atît con
siliul oamenilor muncii, cit și orga
nizația de partid, comitetul sindica
tului acordă importanta cuvenită 
tuturor acțiunilor medicale și nu în- 
tirzie să acorde sprijinul necesar ori 
de cite ori situația concretă o im
pune.

întelegînd să nu tolereze în nici o 
întreprindere nici o abatere de la 
obligația legală privind efectuarea 
controlului medical, direcția sanita
ră județeană, sub îndrumarea și cu 
sprijinul permanent 
județean de partid, 
la o amplă acțiune 
asupra modului în

al comitetului 
a trecut recent 
de verificare și 
care se organi-

I. D. KISS
N. MOCANU
corespondenții „Scînteii"

(Continuare in pag. a Il-a)

I

Noțiunea de „folclor nou" 
a generat firești dezbateri 
în rindul specialiștilor. Atit 
denumirea, cit și conținutul 
acestui termen au 
sînt încă discutate, 
zate, intr-un proces 
câtor care, desigur, 
continua. Dar de netăgăduit 
este că, indiferent de denu
mire sau de disocierile care 
se pot face în privința lui, 
„folclorul nou" există. Mu
zical sau literar, plastic sau 
coregrafic, acest „folclor" 
reprezintă o realitate a vie
ții noastre spirituale, izvo- 
rită din fireasca necesitate 
a omului de azi de „a cin- 
ta“ realitatea fie creind va
lori noi. fie parafrazindu-le 
sau adaptîndu-le pe cele 
vechi la specificul spiritual 
al prezentului.

Izvorul creației 
— evocat cu atita 
de tovarășul 
Ceaușescu la Congresul e- 
ducației politice si al cul
turii socialiste — ișl dove
dește astfel încă o dată ne
secata bogăție — ca valoare 
intrinsecă și ca sursă in
spiratoare pentru noi crea
ții — generind un bogat 
fond artistic activ, prezent 
în spectacole și în emisiuni 
de radio sau de televiziu
ne. în culegeri tipărite sau 
în expoziții. Cunoscut! sau 
(astăzi, in mai mică mă
sură) anonimi, autorii aces
tui „folclor" nu par a tine

fost și 
anali- 

clarifi- 
va mai

populare 
căldură 
Nicolae

seama de... dezbaterile spe
cialiștilor în privința ter
minologiei — și fac, în e- 
sență, ceea ce au făcut mo
șii și strămoșii lor : creea
ză. Desigur. în alte condi
ții și cu alte orizonturi de 
civilizație și cultură — dar, 
in esență, creează. O fac în

stabilitate în timp, folclo
rul nostru muzical a fost 
și este deschis tuturor ten
dințelor înnoitoare, pose- 
dind capacitatea de a se 
adapta schimbărilor care au 
loc în structura societății, 
în viata poporului. Pro
cesul de înnoire are loc

noilor 
faptul 
nu mai e izolat, ca altăda
tă. ci participant activ la 
o activitate comună întregii 
țări, la un ideal care soli
cită în permanentă cugetul 
și înaripează sentimentele. 
Creatorul popular simte

condiții constă în 
că creatorul popular

Cultura socialistă
și educația politică

într-o unitate inseparabilă
cadrul unui fenomen pe 
care, evident, îl impune 
insăși realitatea. însăși am
pla dezvoltare a mișcării 
cultural-artistice de masă 
din tara noastră.

Așadar, „folclorul nou" 
există. în mod realist, nu 
ne rămîne decit să ne în
trebăm : cum îl valorifi
căm 7 Vom constata că. azi. 
folclorul muzical românesc 
se prezintă în forme artis
tice desăvîrșite,
cristalizate, uimind, 
tionind profund și 
admirație unanimă 
tindeni unde este 
tat. Posedînd o

măiestrit 
emo- 

stirnind 
pretu- 

prezen- 
anume

prin intermediul așa-numi- 
telor variante, ca mlădite 
ale noului crescute pe 
trunchiul viguros al tradi
ției. Cintecul nou devine 
deci un bun al întregii co
lectivități ; in plus, el ca
pătă, pe lingă valoarea es
tetică. o tot mai pregnantă 
funcție etică, de educație 
moral-patriotică. în acest 
sens, nu este întîmplător 
faptul că asistăm astăzi la 
un proces de cristalizare a 
unui nou stil muzical, ba
zat pe creația folclorică tra
dițională, dar îmbogățit cu 
elemente și procedee noi.

O altă caracteristică a

nevoia de a-și turna sim
țămintele in formele tradi
ționale, dar, în mod ț con
știent. el transformă unele 
cintece atunci cind in for
ma lor nu mai poate să în
capă 
gur, 
mult 
tura 
prezentă a tradiției folclo
rice in structura sa intimă 
îl ferește de exagerări li
vrești in creație și în in
terpretare — ceea ce echi
valează cu atît de des e- 
vocatul simț artistic al po
porului. Desigur, ca în orice 
alt domeniu, apar și aici

conținutul nou. Desi- 
el este astăzi tot mai 
influențat de litera- 
scrisă, dar puternica

încercări neizbutite, apar 
rebuturi mai greu sau mai 
ușor detectabile. Dar esen
țial este că poporul nostru 
continuă să cinte acele cin
tece care i-au fost întot
deauna la. inimă, că el con
tinuă să creeze în spiritul 
lor și că deci unor aseme
nea valori artistice trebuie 
să Ii se acorde cea mai 
mare atenție.

Nu se poate spune că a- 
ceastă creație nu este valo
rificată astăzi în mod in
tensiv. Dimpotrivă, un în
treg complex de activități 
specifice — concursuri, 
recitaluri, reprezentații „de 
gen", concerte, festivaluri, 
culegeri, discuri, expo
ziții etc. — este rezer
vat acestui domeniu. Dar 
la ,2__
că această valorificare pă
cătuiește în unele pri
vințe prin neaprofundarea 
fenomenului. Aceasta duce 
fie Ia manifestări superfi
ciale. fie la unilateralitate. 
Semnalăm, de pildă, în 
vremea din urmă, neglija
rea sau părăsirea unor ge
nuri și forme tradiționale 
cu valoare lirică (cintecul 
de leagăn) sau dramatică și 
abordarea aproape exclusi
vă a cîntecului de joc. De
sigur, cele mai reușite cin-

fel de adevărat este

Constantin ARVINTE
(Continuare în pag. a IV-a)
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FAPTUL; 
DIVERS!
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Circulația 
televizată

în sprijinul înfăptuirii cincinaluluiA

La Brașov a intrat în func
țiune o instalație de televiziune 
cu circuit închis. Ea este desti
nată supravegherii și controlului 
circulației rutiere in intersecțiile 
și punctele cele mai aglomerate 
ale orașului, tn caz de „gituiri", 
ea .ajută la intervenția promptă 
a organelor de miliție pentru asi
gurarea cursivității circulației 
Eficienta instalației este sporită 
și de faptul că dispune de mij
loace de comunicare directe cu 
intersecțiile de circulație. Insta
lația a fost produsă de între
prinderea „Tehnoton" Iași.

Așa cum se știe, in ultimii ani s-au înființat în numeroase 
întreprinderi cabinete de științe sociale ; o bună parte dintre acestea 
au acumulat o valoroasă experiență în desfășurarea activității poli
tico-educative. Cunoașterea largă și extinderea acestei experiențe 
se dovedesc cu atît mai utile cu cit, in momentul de față, înfăptuirea 
marilor sarcini ce revin, in lumina hotărîrilor Congresului educației 
politice șl al culturii socialiste, muncii de modelare a omului nou 
impune, între altele, perfecționarea activității cabinetelor de științe 
sociale, aceasta constituind Un subiect de preocupări actuale.

Tocmai spre a populariza reușitele unor cabinete de știinte sociale 
și a înlesni astfel generalizarea lor. Comitetul județean Argeș al P.C.R. 
a organizat de curînd. la Pitești, un schimb de experiență. Au parti
cipat secretari ai comitetelor de partid, locțiitori ai acestora, respon
sabilii cabinetelor de științe sociale din unitățile economice piteștene 
și celelalte orașe din județ. în însemnările de mai jos redăm citeva 
concluzii și observații reliefate de această acțiune.

Zeii de pe 
Platoul 
romanilor

Cu prilejul unor săpături pen
tru amenajări edilitare efec
tuate pe Platoul romanilor, din 
Alba Iulia au fost scoase la 
iveală, de Ia o ădîneime de nouă 
metri, importante vestigii antice. 
A reținut în mod deosebit a- 
tenția specialiștilor muzeului 
„Unirii" din localitate un mo
nument epigrafic dedicat lui 
Silvanus — zeul pădurilor, al 
pășunilor, protector al lucrăto
rilor din carierele de piatră. 
Un alt monument epigrafic, de
dicat zeiței Diana, a fost găsit 
în perimetrul unei foste clădiri, 
probabil atelierul unui meșter 
pietrar. A fost descoperit, de a- 
semenea, un mare sarcofag din 
piatră, precum și alte piese 
arheologice: vase, opaițe, pive 
din marmură ștampilate cu măr
ea meșterului.

îsi caută
9

fratele
făcutO întîmplare tragică a _ 

ca doi copii din satul Gherghești, 
județul Vaslui, să rămină orfani 
de ambii părinți. Unul avea, pe 
vremea aceea, 2 ani, iar celălalt, 
7 ani. Cel care avea atunci 2 ani, 
pe nume Neculai Pușcașu, a 
fost înfiat de o mătușă a lui 
din același sat, Marghioala Puș
cașu, iar fratele său, pe nume 
Gheorghe Godinac, a fost luat 
în anul 1953 la Casa de copii din 
Focșani. Din scrisoarea adresată 
rubricii noastre de către Neculai 
Pușcașu, el Insu-șî astăzi ‘ tătă ă"r' 
doi copii, aflănrcă de mai mulți 
ănî acesta își Caută fratele.

| Piticii cu 
gura mare

Sint peste 300 la număr, 
fost grupați 
cu albastru, 
cu galben... 
prima dată 
na zoologică 
creat un sector 
papagali pitici, 
verse zone ale 
Tot aici, vizitatorii iau cunoștin
ță ?i cu alte „premiere" ale se
zonului estival : o familie de 
urși tibetani, lebăda neagră și 
turturelele albe și galbene, ba 
chiar și sticleți. Dar cei mai a- 
dorați de vizitatori rămîn tot cei 
300 de papagali pitici, care 
o gălăgie mai mare ca el.

De la bun început trebuie subliniat 
Că în numeroase unități economice 
piteștene cabinetelor de știinte so
ciale li s-a asigurat o funcționalitate 
multiplă. Oamenii s-au deprins să 
vină aici nu numai ca la sediul o- 
bișnuit al instruirii propagandiștilor, 
agitatorilor, colectivelor gazetelor de 
perete, ci ca Ia un centru real și 
activ al muncii politico-ideologice 
din întreprindere, unde se pot in
forma și documenta asupra unor 
probleme majore ale actualității po
litice interne și internaționale, pot 
găsi sprijin în perfecționarea meto
delor, formelor și mijloacelor de di
fuzare a cunoștințelor politico-ideo
logice.

Cîmpul de acțiune al cabinetelor 
de știinte sociale il constituie aju
torul dat pregătirii .......... ..
ce a comuniștilor, a 
ai muncii. în acest 
den'țiată, în cadrul 
experiență, contribuția pe care 
adus-o unele cabinete de științe so
ciale (de la întreprinderea de auto
turisme, întreprinderea de motoare 
electrice, Întreprinderea „Textila", 
combinatul petrochimic și altele) la 
detalierea tematicilor pentru diferi
tele forme de studiu, la completarea 
bibliografiilor cu noile documente de 
partid. Cabinetele îndeplinesc, de 
asemenea, cu tot mai mult succes 
rolul de centre metodice pentru pro
pagandiști și agitatori, organizînd 
Schimburi de experiență, ajutîndu-i 
în perfectionarea metodelor de lu
cru, in modernizarea procesului de 
învățămînt prin folosirea rațională 
ă mijloacelor afectate pentru pregă
tirea politico-ideologică.

Functionînd în întreprinderi, este 
firesc ca activitatea cabinetelor de 
știinte sociale să graviteze in jurul 
preocupărilor colectivelor muncito
rești respective, și înainte de toate 
să le sprijine în cunoașterea _ și în
deplinirea principalelor lor 
rirl, în realizarea exemplară 
cinilor cincinalului. Schimbul 
periență organizat la Pitești 
în lumină activități de acest 
unor cabinete de științe sociale, deo
sebit de izbutite. Iată citeva exem
ple. La Trustul de construcții in
dustriale Pitești se semnalaseră la 
lin moment dat serioase neajunsuri 
în gospodărirea și întreținerea șan
tierelor. Integrîndu-se în acțiunea 

V inițiată de comitetul de partid al 
trustului pentru înlăturarea lor, co-

lectivul cabinetului de stiinte socia
le a participat activ la controalele 
și analizele efectuate. înregistrînd 
pe peliculă numeroase aspecte de pe 
șantierele de construcții. S-a realizat

gură multifuncționalitatea cabinetelor 
de științe sociale, rolul lor în spri
jinirea învățămintulul de partid, a 
întregii munci politico-educative II 
constituie existența unei zestre do
cumentare bogate.
cabinete dispun de un bogat 
de literatură social-politică : lucrări 
ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
alte documente de partid, culegeri 
de legi și acte normative, manuale 
de științe sociale, broșuri, precum și 
planșe, grafice. Se lucrează la întoc
mirea unor bibliorafturi cu mape, 
cuprinzînd, într-o așezare sistemati
că, materiale decupate din ziare și 
reviste, tematici, lecții, bibliografii, 
întregul material urmind să fie în
registrat pe fișe, alfabetic si tema
tic, incit să poată fi ușor găsit și 
folosit. S-a remarcat în acest 
sens că la întreprinderea de

Cele mai multe 
fond

Însemnări pe marginea unui schimb 
de experiență din Pitești 

privind activitatea cabinetelor 
de științe sociale din întreprinderi

politico-ideologi- 
ceîorlalți oameni 
sens a fost evi- 
schimbului de 

au

indato- 
a sar
de ex- 
a pus 
fel ale

în acest fel un montaj de diapoziti
ve. însoțit de un comentariu, în care 
au fost analizate toate neajunsurile 
constatate, au fost nominalizate cu 
precizie răspunderile la toate nive
lurile. S 
fiind ___ ... ______
spună părerea 34 de cadre de con
ducere. care au putut urmări astfel 
lucrări incorect organizate, materiale 
prost gospodărite, drumuri de acces 
neîntreținute etc. Discuțiile au fost, 
așa cum se scontase, critice și auto
critice, finalizîndu-se prin angaja
mente concrete și termene precise 
de înlăturare a neajunsurilor.

încă o acțiune ce merită aminti
tă, ca o pildă de inițiativă și inge
niozitate în abordarea probleme
lor concrete ale producției. La cabi
netul de științe sociale de la Între
prinderea județeană de industrie lo
cală Argeș s-a desfășurat recent, în 
prezenta a aproape 100 de cadre de 
conducere, maiștri, tehnicieni și mun
citori. un simpozion despre impor
tanta și posibilitățile de reducere a 
efortului valutar al țării. Participan- 
ților li s-a prezentat o expoziție de 
produse ce actualmente se importă, 
reliefîndu-se calitățile și parametrii 
lor tehnici ; a fost, de fapt, o invi
tație convingătoare ca fiecare să 
mediteze asupra a ceea ce s-ar pu
tea face pentru ca tot mai multe 
produse de acest fel să fie fabrica
te cu forțe proprii. Discuțiile au dus 
la concluzia că în anul viitor efor-,: 
t„: ... , . ,
tea fi redus cu aproape 800 000 lei.

Așa cum au putut vedea pe viu 
participanții la schimbul de expe
riență. unul dintre factorii care asi-

autoturisme, combinatul petrochimic, 
întreprinderea de motoare electrice, 
Întreprinderea „Textila", întreprin
derea comerțului cu ridicata textile- 
încălțăminte etc. expoziția de bază 
— cuprinzînd sute de planșe, grafice, 
scheme, în care sînt înmagazinate O 
mare bogăție de informații — este 
structurată pe citeva mari domenii : 
structurile politice ale societății 
noastre, istoria patriei și a partidului 
nostru comunist, politica externă a 
partidului și statului, dezvoltarea e- 
conomiei naționale, dezvoltarea eco- 
nomicO-socială a județului și a muni
cipiului, evoluția întreprinderii și sar
cinile de plan în actualul cincinal etc. 
S-au găsit soluții lesnicioase pentru 
completarea și reactualizarea opera
tivă a datelor expuse, corespunzător 
ultimelor documente de partid. Astfel, 
datele privitoare la economia națio
nală în actualul cincinal au fost cu 
promptitudine puse de acord cu pre
vederile Legii planului național unic 
de dezvoltare economico-socială a 
României în perioada 1976—1980. în 
același timp, se fac eforturi — aflate 
ce e drept în faza de început — pen
tru a prezenta datele despre princi
palii indicatori de plan în formule cu 
forță sugestivă deosebită, cum ar fi : 
valoarea unui minut nelucrat, ce în
seamnă un procent de creștere a 
productivității muncii, ce înseamnă 
reducerea cu un leu a cheltuielilor 
materiale de producție etc.

jlc, ve* ui ohmi vuwx „iu. - O muncă susținuta s-a desfășurat
(u! valutar al întreprinderii va pu- în numeroase locuri pentru organi- 
‘ zarea fototecii, a fonotecii. Lă între

prinderea „Textila", cei prezenți au 
putut vedea citeva sute de diapozi
tive — o bună parte dintre ele re-

l-a organizat apoi vizionarea, 
invitate să participe și »ă-și

feritoare la propria întreprindere — 
așezate tematic pe probleme privind 
calitatea produselor, disciplina de 
producție, gospodărirea materiei pri
me. a materialelor și combustibililor, 
organizarea muncii, folosirea timpu
lui de lucru etc. La întreprinderea de 
autoturisme, fonoteca cuprinde peste 
300 de înregistrări ale diferitelor e* 
misiuni pe teme politico-ldeologice, 
de ateism științific, de legislație și 
altele, transmise la radio și televi
ziune ; benzile sînt judicios clasate, 
astfel incit pot fi folosite cu ușu
rință. Există începuturi promițătoa-, 
re și în domeniul organizării unor 
filmoteci. în cadrul acestora se află 
seturi de diafilme pe teme ale învă- 
țămîntului de partid. La întreprin
derea de motoare electrice, la între
prinderea de autoturisme s-au reali
zat o serie de filme despre între
prindere. despre aspecte ale discipli
nei în muncă, ale calității produselor 
etc.

Firesc, numeroși participant! la 
schimbul de experiență au întrebat : 
cu ce forțe s-au putut realiza baza 
documentară bogată, programele va
riate de acțiuni politico-educative ? 
Răspunsul a fost : prin antrenarea 
unui larg activ obștesc în conceperea, 
organizarea șl desfășurarea întregii 
activități. De regulă, fiecare cabinet 
are un colectiv de conducere alcătuit 
din 7—15 membri, care conduc la rîn- 
dul lor subcolective. structurate co
respunzător necesităților muncii po- 
litico-ldeolcgice și cultural-educati
ve ; astfel, ființează 
pentru pregătirea lectorilor, a 
pagandiștilor și 
tru activitatea 
nul producției : 
legilor : pentru 
intifică ; pentru . .
științifică ; pentru documentare etc.

Schimbul de experiență a eviden
țiat. pe lingă inițiativele valoroase 
amintite în aceste rînduri, și o serie 
de neajunsuri : programele de acti
vitate ale unor cabinete sint încă să
race. unilaterale, rezumîndu-se doar 
la găzduirea instruirilor activului de 
propagandă al comitetelor de partid ; 
fișarea fondului de. carte social-po
litică este în unele locuri puțin avan
sată, accesul la sursele de informare 
fiind încă greoi ; în unele cabinete, 
datele despre propria întreprindere 
se rezumă doar la citeva planșe să
race in informații și neinteresant 
executate ; colectivele obștești ale 
unor cabinete ființează doar pe hîr- 
tie ; aparatura existentă nu este ju
dicios folosită peste tot.

Sint lipsuri pe care organizato
rii schimbului de experiență nu 
le-au ocolit, cu convingerea • că a- 
cestea — ieșind mai pregnant în e- 
vidență. prin contrast cu realizările 
— vor constitui un 
pentru rapida lor 
fel încit în fiecare 
binetul de științe ___ ... „______
Uri centru Viu și tot mai eficient al 
muncii politico-ideologice.

Silviu ACHIM

subcolective 
pro- 

a agitatorilor ; pen- 
politică în spriji- 
pentru popularizarea 
educația aieist-ști- 
propaganda tehnico-

îndemn la acțiune 
înlăturare, în așa 
întreprindere ca- 
sociale să devină
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I
I
I
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Clu[-Napoca. In fotografie: clădirea spitalului de boli contagioase

Extinderea și modernizarea
rețelei comerciale

în concordanță cu cerințele Pro
gramului privind producția și desfa
cerea către populație a bunurilor de 
consum în perioada 1976—1980, uni
tățile comerciale urmează să pună 
la dispoziția populației, in acest cin
cinal, un volum de produse cu 45-47,5 
la sută mai mare. Ce măsuri se în
treprind pentru organizarea rețelei 
de magazine, pentru asigurarea unor 
condiții îmbunătățite de aprovizio
nare a populației ?

Din informațiile primite de la di
recțiile de specialitate din Ministerul 
Comerțului Interior am reținut că 
în actualul cincinal se va realiza cel 
mai amplu program de investiții co
merciale, care va cuprinde atît co
merțul cu amănuntul — alimentar, 
nealimentar și de alimentație publi
că — cit și comerțul cu ridicata. 
Noile magazine ce se vor construi în 
acest cincinal vor fi amplasate, de 
regulă, în orașe, la parterul blocu
rilor de locuințe (urmărindu-se cre
area de străzi comerciale), iar la sate 
— în complexe comerciale. Se vor 
construi, totodată, în mediul urban 
70 mari magazine — din care 9 în 
București, de aproape trei ori mai 
mult decît în cincinalul anterior.

în ce privește profilarea noilor 
unități, un accent deosebit se va pune 
pe dezvoltarea rețelei de magazine 
alimentare. Aproape 50 la sută din 
noile magazine alimentare din me
diul urban vor fi magazine speciali
zate (în preparate de carne, lapte și 
produse lactate, pește), iar toate noile 
magazine nealimentare vor fi, de 
asemenea, magazine specializate. Se 
vor construi încă 50 magazine „Ma
terna", 39 magazine tip „Romarta" 
și altele. în mediul rural, îmbunătă
țirea structurii rețelei de desfacere 
se va realiza prin dezvoltarea prio
ritară a magazinelor universale, pre
cum și a magazinelor specializate in 
desfacerea mobilei, a materialelor de 
construcție, mărfurilor metalo-chimi- 
ce.. Aceste orientări vor fi urmărite 
și in cadrill acțiunii de modernizare 
ă actualelor magazine.

De o atenție deosebită se va bucura 
în acest cincinal comerțul din piețe. 
Prin noile construcții prevăzute în 
perioada 1976—‘1980, ca și în anii

următorl, se are în vedere ca, pînă 
în 1985, în fiecare oraș și cartier din 
marile localități să funcționeze piețe 
agroalimcntare noi sau modernizate. 
Pentru îmbunătățirea comerțului cu 
legume și fructe s-a stabilit, de a- 
semenea, 
gazine tip 
rea de noi ____ _
le reședință de județ ; construirea de 
noi magazine de profil în cartiere ; 
creșterea volumului de produse pre- 
ambalate, pînă la circa 30 la sută 
din totalul vînzărilor.

Pentru îmbunătățirea organizării 
activității unităților comerciale . se 
prevede ca în sectorul alimentar încă 
1 000 de magazine (noi sau moderni
zate) să fie organizate pînă în 1980 
pe principiul autoservirii, iar în sec
torul nealimentar peste 1 300 de ma
gazine să fie organizate — în funcție 
de specificul mărfurilor — după siste
mul autoservirii (cele care vind ar
ticole de menaj, de uz casnic și ar
ticole chimice) sau al alegerii libere 
(cele care vînd textile-încălțăminte 
și articole metalo-chimice). Totodată, 
pină in 1980, se vor înființa încă 260 
de case și microcase de comenzi.

în paralel cu extinderea formelor 
moderne de comerț se vor dezvolta 
forme tradiționale de desfacere : se 
vor organiza, pe întreaga țară, 150 
bazare, iar pentru extinderea comer
țului stradal se prevede amplasarea 
mai multor mii de chioșcuri, tonete, 
cărucioare și autorulote în zonele a- 
glomerate, în noile cartiere. în locu
rile unde rețeaua stabilă este insu
ficiență, precum și în fața marilor 
magazine, în piețe, în zonele indus
triale etc.

Pentru creșterea gradului de utili
zare a suprafețelor comerciale și îm
bunătățirea condițiilor de servire a 
cumpărătorilor s-a prevăzut extin
derea mecanizării operațiunilor co
merciale, dotarea magazinelor cu uti
laje ’ moderne, de măre randament, 
creșterea cu aproape 30 la sută a 
gradului de înzestrare a unităților jcu 
Utilaje frigorifice, extinderea pream- 
balării produselor etc. Va crește în 
mod deosebit rețeaua depozitelor co
merciale.
< Prin noile construcții ce se vor re
aliza în actualul cincinal, ca și prin 
măsurile de perfecționare a organi
zării rețelei de desfacere, se vor asi
gura, fără îndoială, condiții mult 
îmbunătățite de aprovizionare și ser
vire, ceea ce va duce la satisfacerea 
la un nivel superior a cerințelor de 
consum ale populației.

extinderea rețelei de ma- 
,.Fortuna1*, prin organiza- 
unități in toate localități-

de

la obiect

Neculai ROȘCA

în . vedere 
noastre 

numai a- 
este vorba

așadar, condu
și răspunsul

urma unor 
contabilul 

popular al 
Mușenița, 

județul Suceava,

de
C.A.P., 

Nea- 
fel de 

celor

după culoare : roșu 
alb cu verde, verde 

acest fel, pentru 
istoria ei, grădi- 
din Birlad și-a 

de papagali. Sint 
proveniți din di- 

mapamondului.

In 
in

I Musafirul
| nepoftit
| a dispărut

Văzînd că miliția din Baia 
Mare, de unde este de fel, se 
află pe urmele lui, Virgil Fran- 
cisc a luat primul tren, la în
tîmplare, și a nimerit, pînă la 
urmă, la Iași. Aici, pentru că 
nu-1 cunoștea nimeni, a încer
cat să-și facă singur „cunoștin
țe". Bineînțeles, în felul lui. Bă- 
tea la o ușă sau insista cu so
neria pînă se convingea că în- 
tr-o casă sau alta nu e nimeni, 
se strecura înăuntru și sustră- 
gea tot ce-i cădea sub mină. 
Așa l-au depistat organele de 
miliție imediat după ce furase 
tot felul de obiecte în valoare de 
vreo 12 000 lei de la trei familii 
care nu erau acasă. Dat nici 
V.F. nu va mai fi, pentru 
timp, la casa lui.

pornește 
motorul ?

Pe o tarla a cooperativei 
gricole de producție din Roșia 
de Secat, județul Alba, se strin- 
gea jinul. Un traCtor-remorcă, 
încărcat cu tin, staționa undeva, 
la o margine. Tractoristul minca. 
In remorcă, deasupra linului, 
stind in picioare, cooperatorul 
Joan Muntean privea peste 
cimpie. La un moment dat. bri
gadierul Florin lancu Lupeah, 
neavind altceva mai bun de fă
cut, s-a urcat pe tractor și a por
nit motorul. Cooperatorul loan 
Muntean s-a dezechilibrat și 
căzut din remorcă. A decedat 
spitalul din Sebeș.

Rubrlcâ redactata de
Petre POPA
cu sprițlnul corespondențiloi 
„Sclnteir

De la sesizare 
la denigrare...
Redăm din scrisoa

rea adresată redacției 
noastre de către loan 
Sechereș din satul VI- 
nători, comuna Mișca, 
județul Arad : „Vin la 
dv. prin prezenta cu 
o mare plîngere și vă 
cer foarte mult spriji
nul și îndrumarea 
conform principiilor 
noastre comuniste pri
vind grija și apărarea 
avutului obștesc, care 
este al nostru, al tu
turor. Dator este fie
care membru de par
tid și om cinstit să se- , 
Sizeze orice abateri de 
la politica dreaptă în 
ce privește a.părarea 
bunului obștesc". Au
torul scrisorii sesi
zează apoi unele a- 
buzuri- săvîrșite 
președintele 
Simion Andrei, 
vind nici un 
îndoială asupra 
sesizgte. am adresat 
scrisoarea, spre cerce
tare și luarea măsu
rilor corespunzătoa
re. U.J.C.A.P.-Arad. 
Citind răspunsul, con
statăm că autorul se
sizării are 
„principiile 
comuniste" 
tunci cînd 
de altul, dar nu și de 
el. Astfel, in răspun
sul citat, semnat de 
președintele U.J.C.A.P., 
se precizează din ca
pul locului că „I. Se
chereș a sesizat aces
te probleme de mai 
multe ori și de fie
care dată s-au consti
tuit colective formate 
din activiști de par
tid. de stat, de la 
U.J.C.A.P., care au 
verificat la fața locu
lui cele sesizate, dar 
au constatat că sint 
neîntemeiate. Rezul
tatul cercetărilor i-a 
fost adus la cunoștin
ță petentului de fie
care dată, dar el s-a 
declarat mereu ne
mulțumit. S-a adresat 
și comisiei pentru cer
cetarea averilor. în 
baza Legii nr. 18/1968, 
care, de asemenea, a 
constatat netemeini
cia sesizării și. în con
secință. l-a scos din 
cauză pe Simion An
drei. fostul președinte 
al C.A.P. Vinători. A- 
vind in vedere că pen- 

cercetarea aces- 
scrisori s-au iro- 
foarte multe zile 
lucru din partea

activiștilor de partid, 
de stat și obștești și 
s-au făcut cheltuieli 
CU transportul lor, 
propunem clasarea 
acestei scrisori, pre
cum și a altora ce ar 
veni în viitor, avînd 
același obiect".

De altfel, însuși au
torul sesizării ne scrie 
că de doi ani de zile 
informează diferite 
organe, dar, ca un fă
cut —• zice — nimeni 
nu-i dă dreptate. 
Dreptate dare, din cite 
am văzut. n-o are. 
Așa stîrid lucrurile, 
he punem întrebarea : 
este vorba de sesizare 
sau de încercare 
denigrare ?

Dacă faptele 
sînt clare, 

de ce durează 
atît ancheta ?
într-o scrisoare pri

mită la redacție se a- 
răta că, in 
verificări. 
Consiliului 
comunei 
din j ’ 
se face vinovat de ne
reguli financiare care 
se ridică la sute 
mii de lei. dar. 
a trecut 
lucrurile 
rificat 
prezent, 
de anchetă 
pierdut.
Consiliului 
județului 
semnat de 
acestuia, 
că. intr-adevăr, 
perioada anilor 1971— 
1974, contabilul Ion 
Hanceriuc a vizat do
cumente de plăți din 
încasări directe, pes-

de 
deși 

multă vreme, 
nu s-au cla- 
nici pînă în 
iar dosarul 

i s-ăr fi 
Răspunsul 

popular al 
Suceava, 

secretarul 
precizează 

„în

te creditele aprobate 
pentru reparații capi
tale și întrețineri la 
construcții de clădiri, 
în sumă de mai bine 
de 500 mii lei. Pentru 
a masca incorectitudi
nea in execuția buge
tară a făcut o serie 
de înscrisuri în fals, 
conStind din : denatu
rarea datelor comuni
cate Administrației 
financiare prin con
turile de-execuție și 
darea de seamă con
tabilă : a înscris in 
cecuri și ridicat de la 
bancă sume în plus 
față de plățile efecti
ve pentru retribuția 
cadrelor didactice si a 
ajutoarelor de naște
re ; a întocmit docu
mente de plăti cu 
conținut nereal și a 
vizat pentru controlul 
financiar preventiv 
alte documente nele
gale. Pentru abaterile 
săvîrșite a fost luată 
măsura de scoatere 
din funcție a contabi
lului, iar dosarul de 
verificare a fost îna
intat la Procuratura 
locală Rădăuți, la 7 
aprilie 1975, pentru 
cercetare și definiti
vare (sb. ns.). Prin 
urmare, dosarul nu 
este pierdut, așa cum 
afirmă petiționarul, 
dar nici nu s-au for
mulat încă concluziile 
de învinuire".

Fără doar și poate 
că durează cam mul
tișor această anchetă 
penală. dacă ținem 
seama că din răspuns 
rezultă clar faptele de 
care se face vinovat 
fostul contabil. Aștep
tăm, 
ziile
cuvenit al procuratu
rii locale.

într-o dimineață, ne 
aflam „La trei nuci" — loc 
de referință pentru cetățe
nii din Căzănești-Ialomița. 
Din drepțul celor trei pomi 
înspre apa Ialomiței și mai 
departe, spre calea ferată, 
se conturează o nouă așe
zare : viitorul centru urban 
— Căzănești. Iar cei trei 
nuci vor face parte din noul 
pace al noului oraș din ini
ma Bărăganului. Primarul, 
Ion Moise, împreună cu 
cițiva deputați și CU Cei 130 
crescători de vaci cu lapte 
din comună hotărau, la fața 
locului, ce să însămânțeze 
pe terenul de pe care strîn- 
seseră secara. Au hotărît — 
și au și semănat — porumb 
siloz.

— După ce Vă întoarceți 
de la cimp veniti să îm- 
prăștfem piatra pe drumul 
care urmează să-1 asfaltăm.

La chemarea primarului 
au răspuns cu toții ca unul. 
Fiecare locuitor al comunei 
răspunde prezent la orice 
chemare. Așa s-au obișnuit 
toți de ani de zile. Așa cum 
au răspuns prezent la con
struirea liceului real-uma- 
nist, a internatului, a can
tinei, atelierului-școală, a 
complexului de servicii, la 
înălțarea primelor blocuri, a 
teatrului de vară și a bru
tăriei, la amenajarea parcu
lui. la pietruirea străzilor, 
la construirea trotuarelor.

în dreptul casei lui Mu-

gurel îonescu, de pe strada 
principală, privirea ne este 
atrasă de o plăcuță roșie, pe 
care citim : „Fruntaș in 
gospodărirea și înfrumuse
țarea comunei". încercăm 
să găsim o palmă de pă- 
mint nelucrat in curtea 
acestuia. Nu-i chip. Doar

cuțe. cu Intenția de a le 
acorda în fiecare an altor 
cetățeni. Spre satisfacția 
noastră, n-am avut motive 
să Ie luăm de Ia fruntașii 
cărora le-am dat prima 
dată. în schimb, ne-am vă
zut puși în situația Să con
fecționăm altele. De altfel.

Plăcuțele
de la Căzănești

cărarea, dar și ea — mătu
rată, stropită.

Privim mai atent în jur. 
Greu să ne dăm seama care 
gospodărie-i mai frumoasă.

— De ce nu au toți ase
menea plăcuțe ? — îl între
băm pe primar.

— Nu Se poate. Numai 
cel care primește calificati
ve foarte bune pentru gos
podărirea curții, a fațadei, 
pentru participarea la ac
țiunile primăriei, la chemă
rile deputatului. pentru 
comportarea lui și a fami
liei în public are dreptul să 
își pună pe casă o aseme
nea plăcuță. Pentru început, 
am confecționat 30 de plă-

în ultimii ani. comuna 
noastră s-a clasat de două 
ori pe locul I, o dată pe lo
cul doi și o dată pe locul 
trei pe județ în întrecerea 
pentru înfrumusețare și 
buna gospodărire. Anul a- 
cesta am ocupat locul al doi
lea pe țară în întrecerea 
dintre comune privind rea
lizarea indicatorilor econo
mici. edilitari și social-cul- 
turali.

...Vasile Done, gospodar 
de frunte al obștii, om tre
cut de 76 de ani, este in 
întrecefe cu tot satul.

— Nu mă dau chiar 
ușor, nici chiar pe cel 
neri. De unul singur

tem : de învățătorul Tudor 
Paraschiv, care iese lă pen
sie în toamnă. Cum cade 
Zăpada, își dă plăcuta jos 
de pe peretele casei și nu o 
pune la loc decit primă
vara, cînd trece comisia ne 
la el. Ambițios foc. Dar nici 
eu nu mă las.

...Gheorghe Păun e briga
dier în cooperativa agricolă 
Dar și unul dintre deputății 
de nădejde. E nevoie de 
oameni la descărcat piatră, 
la Curățatul izlazului, la 
transportul unor materiale 7 
El vine primul. Lingă umă
rul lui — majoritatea ce
tățenilor din circumscrip
ția sa electorală.

— Anul trecut am avut 
lucrări de investiții, prin 
eforturi proprii, de 2 631 000 
lei. în ’76, tot cam pe-atita 
— ne spune el. Ne-am pro
pus să facem și 
mari, frumoase, 
nu-i normal să 
anual mărfuri în
aproape 30 milioane de toi 
în magazine improvizate. 
Avem pretenția să 
serviți în condiții cit 
Civilizate.

Primarul. îl ascultă 
dă dreptate. Viitorul
are nevoie și de asemenea 
magazine.

Mihai IONESCU

LA C.P.L. ORADEA 
Modele noi de mobilă

(Urmare din pag. I)

așa 
tl- 
mă

magazine 
Pentru că 
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valoare de

fim 
mai

și îi 
oraș

Aurel DAVID

Concis,
Consiliul popular al județului Galați : U.J.C.C. 

Galați nu a respectat întocmai indicația noastră 
de a efectua o aprovizionare corespunzătoare cu 
lapte și iaurt a locuitorilor din Nămoloasa. Față 
de cele arătate, am atras atenția în mod deose
bit pentru a se lua măsuri imediate de înlătu
rare a deficiențelor semnalate.

Consiliul popular al județului Cluj : Cererea 
exprimată in scrisoarea adresată dv. privind 
construirea unui pod peste valea Sălătrucului. pe 
drumul comunal Rugăsești—Gărbăul Dejului, 
este întemeiată. Valoarea acestui pod. de 40 m, 
este de 1.1 milioane lei. în acest scop se vor 
face propunerile cuvenite pentru introducerea 
lucrării în planul de investiții al consiliului 
popular județean pe anii 1976—1980.

cu 
con-
pro- 
a fi

Fabricile de mobilă ale Com
binatului de prelucrare a lem
nului din Oradea și-au cîștigat 
un binemeritat renume, an de 
an sporind cererile beneficiari
lor pentru produsele realizate 
aici. Se confirmă astfel calita
tea superioară a mobilei de Bi
hor, ca și promptitudinea 
care sint onorate obligațiile 
tractuale.

în prezent, noi serii de 
duse sînt pregătite pentru
prezentate la tirgurile interna
ționale de la Toronto. New 
York. Leipzig. Viena. Dintre 
garniturile noi de mobilă se re
marcă prin calitate Și funcțio
nalitate sufrageria „Olimp", o 
îmbinare armonioasă a utilului 
cu frumosul.

Pe linia bunului gust, a adap
tării mobilierului la liniile mo
derne și la arhitectura locuin
țelor se remarcă și camerele de 
zi „Felix", „Neva", „Olga" și 
„Hansa", dormitorul 
bucătăriile „Crina" și 
(Dumitru Gâță).

„Ritta", 
„Dora“.

zează și se desfășoară această ac
țiune. Pină în prezent — după cum 
ne-a informat tovarășul Martonos 
Sigismund, inspector-șef al Centru
lui sanitar și antiepidemic județean 
— intr-un număr de patru între
prinderi din județ au avut loc inte
resante și utile schimburi de expe
riență. care s-au soldat nu numai 
cu popularizarea celor mai bune și 
mai eficiente metode folosite de ca
binetele medicale din întreprinderi, 
ci și cu punerea la punct a unor de
talii privind efectuarea controalelor 
medicale în mod permanent, siste
matic. Această inițiativă urmează să 
fie generalizată în toate Întreprin
derile din județul Harghita și vă 
contribui, fără îndoială, la întărirea 
sănătății oamenilor, cu o tnrîurire 
binefăcătoare și asupra randamentu
lui muncii lor.

— Scopul 
riodic este 
sănătate a 
terminată de faptul că în condițiile 
lor de muncă și viață, precum și în 
starea de sănătate pot să intervină, 
cii timpul, modificări. Acest control 
medical obligatoriu se asigură pe 
baza unor programe judicios stabi
lite, în funcție de condițiile de mun
că. Pentru cei care nu sînt expuși

controlului medical 
investigarea stării 

angajaților, măsură

pe- 
de 

de
numai la locurile de muncă, în tim
pul programului de lucru. Aceasta, 
atunci cînd se pune problema cu
noașterii gradului de solicitare a or
ganismului uman în condițiile de 
muncă.

Eficienta controlului medical efec
tuat atît la angajare, cit și periodic 
asupra stării de sănătate a popu
lației active este demonstrată de re
zultatele obținute, in ultimii ani, pe

Controlul medical obligatoriu

Acționînd cu stăruință pentru îm
bunătățirea continuă a stării de să
nătate a angajaților, cadrele medi
cale din dispensarele de întreprindere, 
ca șl cele din policlinicile „Tracto
rul". „Steagul roșu", precum și din 
policlinica județeană Brașov au acu
mulat o bogată experiență în efec
tuarea controlului medical obligato
riu. Eforturi susținute în acest sens 
depun cadrele medicale de la poli
clinica județeană prin serviciul de 
medicină a muncii și cabinetele de 
întreprinderi, de care beneficiază 
nu mai puțin de 44 unități economi
ce. Despre rezultatele obținute pînă 
acum, preocupările actuale și de 
viitor ne-a vorbit tovarășul Liviu 
Mihăileanu, medic-șef al policlinicii 
județene.

unor noxe sau nu lucrează în locuri 
deosebite, controlul medical se face 
cel puțin o dată la trei ani. Pentru 
angajații care lucrează însă in me
diu toxic efectuăm controlul anual, 
trimestrial și chiar lunar. Sarcina 
efectuării acestui control obligatoriu 
revine, în primul rind. medicului de 
întreprindere.

Se cuvine subliniat faptul că exa
minările de specialitate se efectuea
ză, de obicei, la policlinica județea
nă, in afara orelor de producție ale 
angajaților, din citeva consideren
te : angajații nu sint sustrași de la 
program ; examinarea se face în
tr-un cabinet de specialitate ; anga
jatul se prezintă la control, deco
nectat de problemele care îl solici
tă de obicei în timpul programului, 
fapt ce permite medicului să tragă 
concluzii mai juste asupra stării de 
sănătate a angajatului. Fără îndoia
lă, anumite controale Sînt efectuate

linia reducerii morbidității, a scăde
rii bolilor profesionale, a reducerii 
Zilelor de incapacitate de muncă din 
cauză de boală. Dacă în perioada 
1960—1970 pe raza de activitate a 
policlinicii județene se depistau anual 
zeci de cazuri de boli profesionale. în 
1975 s-au depistat numai 11 asemenea 
îmbolnăviri. O serie de afecțiuni, cum 
Sint intoxicațiile cu plumb sau alte 
substanțe nocive, au dispărut. Tn a- 
ceeaȘi perioadă. îmbolnăvirile de sili
coză pulmonară au scăzut de la 42 la 
numai 5 cazuri. Scăderea atît de ver
tiginoasă a bolilor profesionale este 
efectul direct al măsurilor luate de 
stat, intre care și controlul medical 
periodic, care au permis ca. pe de 
o parte, asemenea boli să fie depis
tate din timp, iar pe de alta să fie 
luate măsuri pentru eliminarea cau
zelor care le generează. Cel mai 
concludent exemplu îl oferă cazul 
turnătoriei de fontă de la întreprin-

derea nr. .2. Dacă 
ani aici exista un ___ ______  ..
pariției silicozei pulmonare și a altor 
boli profesionale, in urma măsuri
lor luate de conducerea întreprinderii 
la recomandarea cadrelor medicale, 
condițiile de muncă s-au îmbunătă
țit, astfel îneît numărul certificate
lor medicale eliberate și al zilelor 
cu incapacitate de muncă s-au re
dus la jumătate în 1975 față de 1970. 
O evidentă îmbunătățire a cunoscut 
starea de sănătate la întreprinderea 
de unelte șl scule, la „Hidromecani
ca", „Dezrobirea", filatura Ghim- 
bav și altele. Aceste rezultate se 
explică și prin eficiența controlului 
periodic, care are un caracter com
plex și implică multiple investigații 
medicale : clinice, de laborator, ra- 
diologice, explorări funcționale.

După Opinia medicului Liviu Mi
hăileanu, medic-șef al policlinicii ju
dețene, deși rezultatele obținute pe 
linia îmbunătățirii stării de sănătate 
a populației active și a reducerii îm
bolnăvirilor profesionale pot fi apre
ciate ca bune, ele nu confirmă pe de
plin posibilitățile Care există in Bra
șov. Rezultatele ar putea fi și mai 
bune dacă dispensarele medicale de 
întreprindere și specialiștii policlinicii 
ar găsi mai multă înțelegere la con
ducerea fiecărei unități economice, în 
sensul de a fi mai receptive in a 
facilita controlul medical obligatoriu. 
De asemenea, mai sint dificultăți in 
acordarea asistenței medicale popu
lației municipiului Brașov, care cu
prinde și mulți navetiști. Concludent 
este cazul policlinicii județene, care, 
deși normată pentru 200 000 persoa
ne, este solicitată să acorde asisten
tă medicală la aproape 300 000 per
soane.

in urmă cu zece 
mediu propice a-
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Sarcini de câpăîn in aceste zile hotăritoare pentru recolta
secerișul9 
Timpul presează: toate combinele, 

toate utilajele trebuie folosite din plin
în ultimele zile, viteza de lucru la 

recoltarea griului în cooperativele 
agricole din județul Dîmbovița a în
registrat valori inegale : la 12 iulie 
s-au recoltat 1200 hectare cu grîu, la 
15 iulie — 3 100 ha, vineri 16 iulie — 
numai 2 208 hectare, iar duminică 18 
iulie — 2 256 ha, ceea ce repre
zintă doar 57 la sută din viteza zil
nică planificată. Și aceasta, deci, în 
condițiile în care ar exista posibili
tatea ca toate cele 322 combine „Glo
ria" si 200 combine C-3 să fie folosite 
la întreaga capacitate și să se reali
zeze viteza planificată de 3 850 hec
tare. Cu atît mai mult cu cit coman
damentul județean a luat măsuri 
pentru asigurarea unui număr sufi
cient de mijloace de transport și evi
tarea staționărilor la bazele de re
cepție. Cum se explică totuși rămî- 
nerea în urmă față de prevederile 
graficului ?

De la bun început trebuie subliniat 
că în unele cooperative agricole, cum 
ar fi cele din consiliile intercoopera- 
tiste Bilciurești, Greci, Titu și altele, 
viteza de lucru planificată a fost 
atinsă și chiar depășită. Aceasta se 
datorează acțiunilor întreprinse de 
organizațiile de partid, de comanda

mentele comunale pentru buna or
ganizare a muncii și folosirea la ca
pacitate maximă a mijloacelor meca
nice. La cooperativa agricolă Nucet, 
de pildă, pe parcela Negrași lucrau 
grupat 7 combine „Gloria" și 2 com
bine C-3, iar pentru transportul, pro
ducției erau asigurate 4 tractoare cu

DÎMBOVIȚA

8 remorci și 2 autocamioane. Sincro
nizarea vitezei de lucru a combine
lor cu capacitatea mijloacelor de 
transport a dat posibilitate mecani
zatorilor să folosească din plin timpul 
de lucru și să depășească cu regu
laritate sarcinile planificate. Bine se 
lucrează și în lanurile cooperativei 
agricole Băleni-Sirbi.

In unitățile din consiliul inter- 
cooperatist Potlogi, oricît ar părea 
de surprinzător, pînă în prezent nu 
s-a folosit nici una din cele 17 com
bine C-3 pregătite pentru campanie 
și luate în calcul la stabilirea vitezei 
zilnice de lucru. De ce ? Iată cîteva 
din răspunsurile primite. „Am consi

derat că putem face față cu „Gloriile" 
pe care le avem" — ne-a spus Con
stantin Tudor, inginerul-șef al consi
liului intercooperatist. „Combinele 
C-3 au randament scăzut, necesită 
multă forță de muncă și nu are rost 
să ne mai complicăm" — a adăugat 
Gheorghe Paraschiv, președintele 
cooperativei agricole Ungureni de 
Titu. Aceasta să fie realitatea ? Nici
decum. Dovadă că aici pentru a se 
urgenta recoltatul au fost trimise în 
ajutoir 4 combine „Gloria", tocmai de 
la S.M.A. Dragomirești. Deci, se ape
lează la ajutorul altor unități, dar nu 
se folosesc în totalitate mijloacele 
proprii. De fapt, nu randamentul 
unui utilaj sau altul punem in dis
cuție, ci modul cum sînt utilizate a- 
cestea. Aceasta deoarece la Ungu
reni de Titu nici cu combinele venite 
în ajutor nu se realizează viteza zil
nică de lucru planificată.

Urgența recoltării griului impune 
ca toate mijloacele să fie folosite la 
capacitatea maximă. Numai în felul 
acesta se vor putea evita pierderile 
de recoltă.

Ion TEODOR
Al. DUMITRACHE

După recoltare - imediat 
semănatul culturilor succesive

Recoltarea griului în județul Dolj 
a intrat în faza finală. Pînă dumi
nică seara, griul a fost strîns pe 83 
la sută din cele 128 881 ha, iar 70 
de cooperative agricole au raportat 
încheierea acestei lucrări. Totodată, 
duminică seara s-a terminat însă- 
mînțarea celor 18 000 ha planificate 
cu porumb pentru boabe in cultura 
a doua. Aceste rezultate se datoresc 
aplicării cu rigu
rozitate a măsu
rilor preconizate 
de comandamen
tul județean. Cu 
toate că sîmbăită 
după-amiază a plouat în mare parte 
din zonele județului, duminică au 
participat la seceriș, în 121 de uni
tăți agricole, aproape 10 000 de lu
crători agricoli și 1 100 combine. Pre- 
zenți în această „zi de sărbătoare" 
pe ogoarele cîtorva cooperative agri
cole, am putut urmări concret modul 
în care s-a lucrat în aceste unități.

Un prim popas — pe tarlalele coo
perativei agricole din Braloștița. 
Circa 400 de mecanizatori și coope
ratori au ieșit, încă de la primele 
ore ale dimineții. în cîmp. Pe tar
laua „Dealul Cohișorului" 5 „Glorii" 
strîngeau griul de pe ultimele din 
cele 35 ha aflate în cultură". Prin- 
tr-o bună organizare a muncii me
canizatorilor și cooperatorilor, folo
sirea la capacitatea maximă a com
binelor și mijloacelor de transport, 
prin asigurarea asistenței tehnice în

DOLJ

cîmp, vom încheia secerișul griului 
de pe cele 500 ha cu o săptămînă 
mai devreme decît anul trecut" — 
ne spunea Constantin Hantea, secre
tarul comitetului comunâl de partid.

Un bun exemplu de organizare a 
muncii în cîmp am întîlnit și pe o- 
goarele cooperativei agricole „30 
Decembrie" din comuna Scaiești. La 
punctul de lucru „Pietriș", 7 combi

ne „Gloria" au in
trat la primele ore 
ale dimineții în 
lan. Pentru strîn- 
gerea griului cul
cat de vînt și de 

pe porțiunile de sub liniile de înaltă 
tensiune s-a format o echipă de 14 
cooperatoare care secerau manual. 
O amplă mobilizare de forte manu
ale și mecanice am întîlnit și la coo
perativa agricolă Coțofenii din Dos.

Toate aceste exemple dovedesc 
hotărîrea lucrătorilor ogoarelor dol- 
jene de a încheia în cel mai scurt 
timp, fără pierderi, recoltarea griu
lui. Cu aceeași hotărîre însă, tre
buie să se acționeze și pentru eli
berarea terenului, pregătirea aces
tuia și executarea arăturilor pentru 
culturile duble. Or, din datele fur
nizate de direcția agricolă rezultă că 
există un decalaj cam mare între 
aceste lucrări.

Nicolae BABALAU 
corespondentul „Scinteii"

Fără răgaz, 
pînă la ultimul hectar

Sîntem la stațiunea 
pentru mecanizarea a- 
griculturii de la Mi- 
hăilești. E simbătă 
seara pe la ora 28. La 
statia de radioemisie- 
receptie, aflată în le
gătură directă cu co
mandamentul județean, 
se transmit și primesc 
rapoarte despre supra
fețele recoltate în a- 
ceastă zi. „Mai avem o 
jumătate de oră pînă 
începe teleconferinta 
cu toate stațiunile — 
îmi spune tovarășul 
Trandafir Stanciu, di
rectorul unității. Se va 
stabili planul de lucru 
pentru a doua zi, du
minică 18 iulie". Folo
sim cele 30 de minute 
pentru a afla progra
mul stabilit pentru a 
doua zi.

A doua zi — dumi
nică — o zi splendidă. 
In oricare parte a ju
dețului te îndrepți, ob
servi același aspect : 
combine care înain
tează în lanuri, grîu 
descărcat direct în ca
mioane și remorci, 
prese care string pa
iele și le presează in 
baloti, pluguri care

înnegresc miriștile 
galbene. Pe la ora 
prînzului, la radio — 
o emisiune de pe fron
tul strîngerii recoltei. 
Se făcea precizarea că 
în 2—3 zile se va în
cheia recoltatul în ju
dețul Buzău.

Spre inserat ne în
dreptăm spre Mihăi-

BUZĂU

Iești, spre a consemna 
rezultatele. Am ajuns 
pe o tarla, unde cele 
șapte combine recoltau 
ultimele brazde (foto
grafia nr. 1). După cî
teva minute — liniște. 
Cei șapte mecanizatori 
și șeful secției se adu
nă în jurul președinte
lui cooperativei, to
varășul Constantin Io- 
nescu. Fac un scurt 
bilanț : s-a strîns re
colta de pe 80 hectare, 
40 ha au fost arate. Cu 
ultima cantitate de 
grîu încărcată în- 
tr-o remorcă (fotogra
fia nr. 2) cooperativa a 
Îndeplinit sarcinile da

livrări la fondul de 
stat. Se făcuseră orele 
18,30, iar șeful secției 
de mecanizare, Gh. 
Drăgan, îi zorește pe 
mecanizatori : „Să cu
rățăm combinele, de 
miine intrăm în lanul 
cu grîu de sămîntă. 
Combinele nu trebuie 
să aibă corpuri străi
ne". Duminică s-a lu
crat intens și in alte 
unități. Iată un aspect 
de muncă, la arat 
pe terenurile C.A.P. 
Smeeni (fotografia nr. 
3). Grîu bun și ia 
C.A.P. Berea. Cortibi- 
nerul a lucrat pînă 
tîrziu, dar tăia firele 
de grîu prea de sus 
(fotografia nr. 4).

In loc de încheiere, 
un scurt bilanț : dumi
nică s-au recoltat în 
județ 5 200 ha cu griu, 
iar pînă seara 45 de 
cooperative agricole au 
anunțat încheierea se
cerișului. Pînă luni 
seara a fost strînsă 
recolta de pe 90 la 
sută din suprafața cul
tivată cu grîu.

Ion HERȚEG 
Mihai BAZU

IRIGAȚIILE
Multe inițiative bune: cu pompe, cu echipe 

de udat ori...
cipat la aceste programări făcute înîn Dobrogea, bătălia recoltei În

seamnă un amplu efort pentru în
cheierea secerișului și irigarea cultu
rilor, la care participă zeci de mii de 
mecanizatori, cooperatori și specia
liști agricoli. Dacă la seceriș ziua de 
muncă este „ziua lumină", la irigații 
se lucrează și noaptea. Comitetul ju
dețean de partid a inițiat un șir de 
măsuri pentru întărirea spiritului de 
ordine și disciplină în aplicarea udă
rilor. Atenție maximă se acordă eco
nomisirii apei, înlăturării oricărei 
risipe, precum și respectării norme
lor de apă, acordîndu-se prioritate 
legumelor, culturilor succesive, lu- 
cernei și porumbului. Activiștii de 
partid și de stat sprijină conducerile 
unităților agricole în organizarea 
muncii, controlează funcționarea nor
mală a utilajelor de irigat.

Se cuvin subliniate numeroase ini
țiative. Pe terenurile I.A.S. Ciocîrlia, 
Mihail Kogălniceanu, Tortomanu, Al
bești, Medgidia și altele, culturile 
sînt udate cu toate mijloacele posi
bile. Pe unele tarlale amenajate pen
tru irigarea prin aspersiune s-aâ 
făcut rigole printre rîndurile de po
rumb, unde apa curge fără nici un 
obstacol. în alte unități, apa este 
adusă prin conducte de butii instalate 
suplimentar. La I.A.S. Tortomanu, pe 
un teren neamenajat încă pentru iri
gații, apa este „urcată" pe un deal, 
de unde, prin cădere liberă, ajunge 
printre rîndurile de plante.

Pentru buna gospodărire a apei, 
programarea udărilor se face nu nu
mai săptămînal ca pînă acum, ci și 
zilnic, pe baza cunoașterii debitului 
de apă de pe canale. împreună cu 
ing. Victor Negoiță, director ad
junct al direcției agricole, am parti-

zona sistemelor de irigații Basarabi, 
Bărâganu și Comana, prilej de ana
liză operativă, concretă a rezultate
lor înregistrate pînă acum și de sta
bilire a programărilor pentru urmă
toarele zile. Urmărim drumul apei 
de la puternica stație de pompare 
Basarabi, care asigură irigarea unei 
suprafețe de 120 000 de hectare.

Tovarășa Sidonia Popescp. inginer- 
șef la cooperativa agricolă Valea 
Seacă, sublinia grija care se acordă

CONSTANȚA

pentru asigurarea uniformității udă
rilor prin supravegherea aspersoare- 
lor ori de cite ori este nevoie și dis
punerea aripilor de ploaie după re
gulament. în unele unități se urmă
rește depășirea programelor de uda
re. La I.A.S. Nicolae Bălcescu, de 
pildă, s-au aplicat deja 3 udări pe 
toate cele 860 hectare cu porumb. La 
I.A.S. Mihail Kogălniceanu se aplică 
udări neîntrerupte, atît cu aspersoa- 
rele, cit și prin brazde, cea de-a doua 
udare pe 1 400 hectare porumb fiind 
pe terminate.

Un plus de atenție trebuie acor
dat aplicării udărilor în unitățile 
unde se face udarea prin brazde. 
„Irigăm 600 hectare prin brazde, iar 
echipele de udători își fac datoria" 
— preciza ing. Suzana Osman, de 
la cooperativa agricolă Basarabi. 
Cîmpul, starea bună de vegetație a 
culturilor constituie, intr-adevăr, 
oglinda acestei activități neobosite. 
Există și unele neajunsuri. In urma

lucrărilor de nivelare, unele vane au 
rămas sub nivel normal, din care 
cauză, pe zeci de hectare, udările 
nu se pot face uniform. Este nece
sară mai multă exigentă în ce 
privește gospodărirea cu grijă a 
întregii cantități de apă. Or, în unele 
cazuri, apa nu este dirijată în funcție 
de priorități, iar unele unități sir 
tuate la partea terminus a canale
lor — I.A.S. Ciocîrlia, de exemplu — 
nu dispun de debitul necesar.

Bătălia pentru recoltă înseamnă, în 
momentul de față, bătălia pentru 
apă. Am asistat, nu o dată, la con
fruntări de opinii aprinse, la argu
mente aduse de specialiști în favoa
rea programării unei suprafețe mai 
mari la udat în unitățile în care lu
crează. Așa se explică faptul că o 
serie de întreprinderi agricole de stat 
și cooperative agricole au depășit sis
tematic graficele de udare. Cu atît 
mai mult contrastează situația din 
unele unități care solicită mai puțin 
chiar decit oferă la programare con
ducerile sistemelor de irigații. La 
cooperativa Movilița, de pildă, din 
408 hectare programate săptămînă 
trecută s-au irigat numai 368 hec
tare. Dar și pentru perioada 16—23 
iulie conducerea cooperativei a soli
citat să fie udate numai 403 hectare, 
în loc de 447 hectare cit era prevăzut 
initial. Cauza? La această unitate 
organizarea muncii lasă de dorit. 
Uneori, motopompele nu funcțio
nează, iar defecțiunile sînt înlăturate 
cu întirziere. Ca urmare, nu se rea
lizează graficele de udări. Este ne
voie' să se respecte cu rigurozitate 
normele stabilite, prioritățile în uda
rea diferitelor culturi.

C. BORDEIANU

întreprinderea „Postăvăria româ
nă" din Capitală nu mai are nevoie 
de o prezentare specială. Produsele 
fabricate aici și-au cîștigat un bi
nemeritat prestigiu atît în țară, cit 
și peste hotare, rod al pasiunii și 
priceperii harnicului colectiv, hotă- 
rît să încheie fiecare lună, fiecare 
trimestru cu rezultate rodnice. In 
primul semestru al acestui an, 
prevederile planului la producția- 
marfă au fost depășite cu 6,4 Ia su
tă, livrîndu-se suplimentar citeva 
zeci de mii mp țesături tip lină. 
Concomitent, a fost intensificată ac
tivitatea de creație care, între alte
le, vizează valorificarea superioară 
a materiilor prime, reducerea greu
tății țesăturilor și diversificarea ga
mei sortimentale.

Dar poate că realizarea cea mal 
de preț a colectivului de la „Postăvă
ria română" este climatul de înaltă 
exigență in muncă, confirmat de do
rința de autodepășire a muncitori
lor și tehnicienilor, a tuturor lucră
torilor întreprinderii, dorință reafir
mată cu putere și convingere în ca
drul recentei adunări generale a oa
menilor muncii din această unitate.

Iată, mai intîi, opinia reglorului 
Dumitru Drobotă, consemnată la în
cheierea adunării generale :

— Ceea ce m-a impresionat mai 
mult, nu numai la această adunare 
generală, ci și la altele la care am 
luat parte, este faptul că oamenii 
participă cu hotărîre și convingere 
la rezolvarea unor probleme impor
tante privind bunul mers al activi
tății întreprinderii. Am ascultat, cu 
deosebit interes, cuvîntul celor 15 
vorbitori și pot spune că propunerile 
făcute în această adunare generală 
vor aduce Întreprinderii, în viitorul

Oamenii potolesc zi și noapte 
setea pămîntului

Bogdan R. Vaisile este mecanic pe 
platforma chimică a Brăilei, dar eu 
l-am găsit în plin cîmp noaptea, 
lîngă o motopompă. Urmărea cadra
nul manometrului. „Trebuie să-l țin 
pe 5 atmosfere..Nu sînt singurul ve
nit din industrie pentru a ajuta 
agricultura. Ca 
mine mai sînt 
vreo 500 de me
canici de la „Pro
gresul" și „Lami
norul", de la în
treprinderea de reparații. în general, 
navetiști, bameni care locuim la sat 
și cărora nu ne este indiferentă 
soarta recoltei. Locuiesc în Chișcani 
și-mi ajut consătenii !“ Undeva, în 
stingă, aud foșnetul jeturilor de apă 
împrăștiate de aspersoare. Nu se văd, 
dar poți bănui că totul este în re
gulă după uniformitatea zgomotelor, 
însoțesc un echipaj de control not- 
turn din partea comandamentului 
județean. Există cîteva zeci de astfel 
de echipe care controlează felul cum 
se execută irigațiile. Zi de zi și 
noapte de noapte. Sînt două luni de 
cind comitetul județean de partid a 
luat această inițiativă. Totul e dictat 
de asprimea situației, pentru că, de 
multe zile, n-a mai plouat pe Bără
ganul brăilean.

Iar noaptea, ca acum, se irigă cu 
cele 387 de electropompe și peste 
1 300 de agregate de pompare. Peste 
tot controlul este asigurat. Fiecare 
minut este folosit pentru a stinge 
setea pămîntului, a plantelor. Ne-am 
continuat raidul de noapte. La Ti- 
chilești, pe la orele două i-am în
tîlnit pe Costică Datcu și Enache 
Drăgan, cooperatori, împreună cu 
președintele cooperativei. Ion Nica. 
Patru din cele 70 de motopompe stă
teau. Au fost luate măsuri operative 
și, într-o jumătate de oră, aripile 
de ploaie au zvîcnit sub presiunea 
controlată a atmosferelor ridicate de

BRĂILA

motopompe. La I.A.S. Urleasca, 
noaptea, la ora 3, funcționau din 
plin toate cele 470 de aripi de ploaie. 
Către dimineață, pe la 4. am po
posit pe solele C.A.P. Tudor Vladi- 
mirescu. Ing. Viorel Popescu ne in
vită : poftiți, verificați,, toate cele 50 

de agregate func
ționează. Irigăm 
cam 150 de hec
tare în 24 de ore. 
Dimineața, la con
siliul popular, sînt 

centralizate datele întregului județ. 
Aflăm că în noaptea respectivă s-au 
irigat 1 200 hectare. Datele sînt du
blu verificate și prin echipajele 
control trimise în județ. în 24 de 
se irigă 3 300—3 400 de hectare.

Altădată, prin aceste locuri, 
astfel de situații, babele ar fi 
gropat Caloianul și ar fi chemat 
parudele. Acum, „ploile" de zi și de 
noapte binecuvîntează cîmpia Brăilei.

Mircea BUNEA 
corespondentul „Scinteii"
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Aspersoarele au o funcție
?decorativă

La Tulcea, sistemele 
de irigat funcționează 
din plin. Pe circa 
80 000 ha teren, apa 
cu efectele ei binefă
cătoare se revarsă a- 
supra plantelor ziua 
și noaptea. Specialiș
tii acordă asistenta 
tehnică necesară. „în- 
tr-uina din nopțile tre
cute — ne spunea 
Anghel Vasian, direc
torul I.E.L.I.F. — cana
lul CA-3 din sistemul 
Babadag s-a rupt. 
Prezent în sector, a- 
gentul nostru a sesi
zat imediat pericolul, 
a comunicat operativ 
prin radio stației și 
apoi întreprinderii. La 
numai două ore 
după avarie, lucrau 
aici în puterea nopții 
zeci de oameni și uti
laje terasiere. în zori, 
întreaga secțiune a

canalului era refăcută 
și apa era trimisă din 
nou spre culturile a- 
gricole. Nu aceeași 
operativitate caracte
rizează activitatea la 
irigat în cooperativele

TULCEA

agricole. în unele 
locuri, noaptea nu prea 
găsești pe cei din 
echipele de suprave
ghere. La cooperativa 
agricolă Jurilovca, spre 
exemplu, la toate ari
pile de ploaie nu 
există decît un singur 
motopompist. Pe cîmp, 
aspersoarele nu func
ționau în totalitate, 
iar la îmbinările con
ductelor, din cauza 
garniturilor lipsă, apa

șinoia puternic. La 
Nalbant nu era folo
sită întreaga capaci
tate de udare, nefiind 
scoase in cîmp toate 
agregatele, în timp ce 
la cooperativele agri
cole Turda și Mineri 
se folosesc conducte 
fisurate. Lipsa unui 
control eficient șl per
manent în cîmp con
duce la udări neuni
forme, la băltirea apei 
pe mari suprafețe, la 

zadarnică a 
cantități

irosirea 
unor mari 
de apă. Și aceasta 
tocmai acum, în aces
te zile, cînd plantele, 
solul nord-dobrogean 
au atita nevoie de 
apă !

Vasile Nicolae 
corespondentul 
„Scinteii"

Agregate puternice pompeazâ apa din Dunâre pe canalele sistemului de irigații Pietroiu, județul Ialomița
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GENERALE ALE OAMENILOR MUNCII
apropiat, cîștiguri deosebit de impor
tante.

— în adunarea generală ați cerut 
conducerii întreprinderii să ia mă
suri ferme pentru îmbunătățirea a- 
provizionării tehnico-materiale a

nute în șir așteptînd un material 
sau altul. Dacă nu se vor lua mă
suri pentru înlăturarea acestor ne
ajunsuri, în semestrul doi. cînd sar
cinile de plan sînt mult mai mari, 
vom întîmpina greutăți în îndepli-

sele propuneri formulate in acest 
sens, ne oprim la cele făcute de 
muncitoarea Anica Neagu și Elena 
Șerbănescu, secretara comitetului 
U.T.C. din întreprindere. Este vorba 
de repartizarea tinerelor muncitoa-

ÎN DEZBATERE:

întărirea disciplinei în producție, 
folosirea integrală a timpului de lucru

secțiilor și a locurilor de muncă. Ce 
v-a determinat să ridicați această 
problemă ?

— De ani de zile de cînd sînt 
muncitor, mi-a plăcut ca atunci cînd 
vin la lucru să muncesc din primul 
pină la ultimul minut al programu
lui. De fapt, nu văd de ce noi. mun
citorii, toți lucrătorii nu am fi inte
resați să folosim cit mai bine tim
pul de lucru. Așa ciștigăm și noi 
mai bine, așa ciștigă și întreprinde
rea. Și ați văzut că planul pe an
samblul întreprinderii la producția 
industrială a fost depășit cu peste 
6 la sută. Dacă am ridicat problema 
aprovizionării, am făcut-o pentru că 
mai există rezerve de sporire a pro
ducției : In unele zila pierdem mi-

La „Postăvăria 
română“ - 
București

nirea lor. Și vreau să vă mărturisesc 
că m-a impresionat foarte mult fap
tul cum am fost ascultat, că în cu- 
vintul său' președintele consiliului 
oamenilor muncii a arătat cum va 
fi soluționată această problemă.

Un loc important în adunarea ge
nerală l-au ocupat problemele refe
ritoare la întărirea disciplinei in pro
ducție, dezvoltarea atitudinii noi, so
cialiste in muncă. Dintre numeroa-

re pe lingă lucrătoare cu experien
ță, care să răspundă, deopotrivă, de 
pregătirea lor politică, profesională 
și cetățenească. în acest fel, subli
niau pe bună dreptate vorbitoarele, 
unitatea noastră va reuși să reali
zeze nu numai mărfuri apreciate în 
țară și peste hotare, ci și oameni cu 
o conștiință ridicată, cu o temeinică 
pregătire politică.

Prin întreaga sa desfășurare, adu
narea generală a oamenilor muncii 
de Ia întreprinderea „Postăvăria 
română" a dovedit că ea a fost 
bine, temeinic și din timp pregătită, 
ceea ce a permis participarea largă 
a oamenilor muncii la dezbateri.

— Darea de seamă a consiliului 
oamenilor muncii și proiectul pla

nului de măsuri — ne spunea Cor- 
neliu Vinătoru, locțiitor al secre
tarului comitetului de partid — au 
fost puse, cu cîteva zile înainte, la 
dispoziția reprezentanților oameni
lor muncii pentru a se putea for
mula judicios, în colectiv, puncte de 
vedere, opinii în deplină cunoștință 
de cauză, menite să îmbogățească 
conținutul acestor măsuri. La rindul 
lor, președintele consiliului oameni
lor muncii, secretarul comitetului de 
partid și alți membri ai consiliului 
au participat la adunările pe secții 
și pe schimburi, luînd în acest fel 
cunoștință direct cu problemele și 
preocupările colectivelor acestora și 
au soluționat împreună o serie din 
propunerile făcute.

Cit privește seriozitatea cu care se 
acționează pentru soluționarea pro
punerilor oamenilor muncii, am aflat 
multe lucruri din discuțiile avute cu 
muncitori și specialiști din întreprin
dere.

— Toate măsurile propuse de sec
ția noastră au fost operativ rezol
vate, releva cu satisfacție ingine
rul Constantin Caluda, șeful secției 
țesătorie.

Pînă în prezent, din cele 61 de mă
suri reținute din propunerile formu
late în recentele adunări pe secții, 
45 au și fost rezolvate. Ele se referă 
la perfecționarea organizării locurilor 
de muncă, ridicarea calității țesătu
rilor. la utilizarea mai bună a capa
cităților de producție, la îmbunătă
țirea condițiilor de muncă ș.a.

Sînt fapte care duc la una și 
aceeași concluzie : receptivitatea și 
responsabilitatea cu care sînt pri
mite observațiile, propunerile și su
gestiile oamenilor muncii.

Iile ȘTEFAN

Montajul
(Urmare din pag. I) •

suri cuprinzătoare, dintre care prin
cipala este asigurarea hotărîtă a lu
crului in două schimburi prelungite 
la lucrările de construcții și în trei 
schimburi Ia cele de montaj, mai 
ales pe șantierele rămase in urmă, 
a tuturor condițiilor pentru a se lu
cra susținut în toate schimburile. Ne 
referim, deopotrivă, la completarea 
efectivelor de muncitori la nivelul 
cerințelor impuse de menținerea, in 
permanentă, a unui ritm înalt de 
lucru, redistribuirea cadrelor cu 
înaltă pregătire profesională în 
scopul asigurării unei asistente tehnice 
complete și competente, punerea în 
perfectă stare de funcționare a par
cului de utilaje de execuție existent.

Accentuăm aceste aspecte concrete 
ale muncii desfășurate pe șantiere 
deoarece se mai constată, pe alocuri, 
în organizarea producției și a muncii 
din schimbul II, destule tendințe de 
formalism, de minimalizare chiar a 
necesității păstrării unui ritm de 
muncă susținut și continuu. Or, 
redresarea situației de la unele lu
crări, grăbirea prin toate mijloacele a 
ritmului de montaj tehnologic depind, 
practic, de randamentul efectiv obți
nut în fiecare zi și ceas de activitate. 
Totodată, analize recent efectuate 
atestă existenta pe șantiere sau în 
cadrul trusturilor din care fac parte 
a mijloacelor necesare pentru spo
rirea ritmului de lucru. Esențiale ră- 
mîn însă, ca și pînă acum, eforturile 
energice vizînd întronarea unei disci
pline riguroase in muncă, folosirea 
deplină a timpului de lucru, a tuturor 
forțelor de care dispun în prezent 
șantierele.

In calitatea lor de conducător po
litic al întregii activități desfășurate 
la construcția noilor obiective de in-

utilajelor
vestiții, organele și organizațiile de 
partid trebuie să controleze cu toa
tă exigența cum 'sînt finalizate pla
nurile de măsuri adoptate, in acest 
sens, pe șantiere, să imprime la toa
te punctele-cheie de lucru un spirit 
de înaltă responsabilitate comunistă.

Un alt neajuns care trebuie grabnic 
eliminat : folosirea necorespunzătoa
re, din diverse motive, a parcului de 
mașini și utilaje de construcții din 
dotare. De pildă, în timp ce pe multe 
șantiere ale țării se simte o mare 
nevoie de utilaje — automacarale, ex
cavatoare, buldozere, cilindri compre
sori etc. — conducerea Trustului de 
construcții industriale Iași menține 
un mare număr de utilaje cu indici 
scăzuți de folosire. Este o mentalitate 
păgubitoare, care trebuie să dea de 
gîndit și specialiștilor din comparti
mentul de resort al Ministerului Con
strucțiilor Industriale, cu atît mai 
mult cu cît acest caz nu este singular.

Rodnicia întregii activități a con
structorilor și montorilor pentru în
cheierea lucrărilor și punerea în func
țiune la termen a tuturor investițiilor 
planificate, în această perioadă, este 
strîns legată de rezolvarea cu înalt 
spirit de răspundere a problemelor 
menționate, de aplicarea imediată a 
măsurilor potrivite pentru atingerea 
unui ritm maxim de lucru. Acum, 
prețul fiecăreia dintre zilele și săptă- 
minile care urmează este inestimabil. 
De aceea, perspectiva zilelor și săp- 
tămînilor de muncă viitoare se cere 
stabilită cu precizie, iar prin munca 
dîrză, tenace a tuturor constructori
lor și montorilor de pe șantiere — pu
ternic dinamizată de activitatea poli
tică a organizațiilor de partid — să 
fie respectate cu strictețe prevederile 
din graficele de lucrări, termenele de 
intrare in producție a noilor obiectiv» 
și capacități.
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Esteticul în viața cotidiană
în lumina realităților 

«ociale și culturale pe 
Care le trăim astăzi in 
România socialistă se 
cer, fără îndoială, recon
siderate unele teorii es
tetice mai vechi și regîn- 
dite numeroase concepte de 
lucru. Sintem convinși cu 
toții că noua societate pe 
care o făurim nu poate fi 
concepută decît în confor
mitate cu sensurile frumo
sului de factură superioară. 
Esteticul poate fi conside
rat, din acest punct de ve
dere, și ca o problemă po
litică cu implicații în e- 
conomie și în cultură, în 
activitatea de producție și 
în activitatea de con
sum, aoolo unde oame
nii muncesc și acolo unde 
oamenii își petrec timpul 
liber. E de la sine înțeles 
că pentru noi urîtul ră- 
mîne permanent incompa
tibil cu aspirațiile sociale 
pe care le nutrim, cu efor
turile pe care le facem — 
pe toate planurile — pen
tru edificarea noii Românii.

In dezbaterile ce au loc 
cu privire la rolul și locul 
artei în societatea noastră 
se subliniază, pe bună 
dreptate, că arta intervine 
în opera de formare a 
omului nou, alături de alți 
factori. Din punctul de 
vedere al învechitei es
tetici pedante, se poate 
zîmbi atunci cînd este 
vorba de amenajarea es
tetică a locuințelor pe care 
le ocupăm sau a edi
ficiilor culturale, social-ad
ministrative, comerciale pe 
care le frecventăm. Și to
tuși, ne aflăm în fata unor 
probleme interesind milioa
ne și milioane de oameni, 
în mesajul adresat ce
lui de-al VlI-Iea Congres 
internațional de estetică, 
ținut în 1972, la București, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
arăta : „Astăzi oamenii nu 
se mai pot limita doar Ia 
contemplarea frumosului în 
expoziții și în săli de spec
tacole, la contactul cu 
opere de artă izolate. Pe 
măsura evoluției societății, 
omul aspiră să integreze 
tot mai mult frumosul în 

.existența sa cotidiană, ca 
element indispensabil am
bianței sociale generale."

Pe linia acestor indicații 
ale secretarului general al 
partidului — reafirmate în 
mod strălucit la Congresul 
educației politice și al cul
turii socialiste — consider 
că trebuie să ne preocu
păm cu toții, în mai mare 
măsură, de acele aspecte 
prin care esteticul se gă
sește implicat în viața de 
zi cu zi a oamenilor.

O problemă complexă 
rămîne,' bunăoară, aceea a 
amenajării estetice a spa
țiilor interioare și exte
rioare specifice arhitecturii 
industriale, la rezolvarea

căreia artiștii monumenta- 
liști, designerii ar putea 
să-și aducă o mai mare 
contribuție — excluzîndu- 
se desigur cheltuielile inu
tile, tendințele de monu
mentalitate. Ca și la aceea 
a ambianței noilor locuințe 
— căci nu e totuna dacă, 
după orele de lucru, locuin
ța pe care o ocupi îți asi
gură un climat de liniște 
interioară, de calm și echi
libru, sau îți oferă un sen
timent de dezordine este
tică.

în acest sens, se cere a- 
cordată mai multă atenție 
acelor forme cu adevărat 
eficiente de combatere a 
prostului gust estetic, care 
se mai intilne.se cîteodată 
sau, pe alocuri, chiar proli
ferează. Noi ne mărginim 
de obicei la organizarea de 
conferințe, dezbateri sau

Cine urmărește reclamele 
unor produse expuse pe 
marile artere de circulație, 
în incinta localităților sau 
în afara lor nu poate să nu 
rămînă cîteodată contrariat 
de caracterul sțmplist și 
precar al imaginilor și tex
telor. Chiar la radio, pe 
micul ecran sau în unele 
săli de' cinematograf îți 
este dat să asculți versuri 
anoste sau anecdote stupi
de prin care se faoe recla
mă unor servicii sau unor 
produse industriale. Institu
țiile care-și asumă rolul de 
a populariza anumite pro
duse și anumite servicii ar 
trebui ca, dincolo de crite*- 
riile comerciale stricte, să 
aibă în vedere și modul de 
influențare a gustului este
tic prin intermediul recla
mei.

Un domeniu pe care stu

Puncte de vedere
seminarii cu sprijinul di
verșilor specialiști, care 
expun adesea în mod ex
celent principiile estetice 
după care ne călăuzim. Din 
păcate însă, mal puțin ne 
preocupăm de aspectele 
concrete, imediate ale pro
blemei. De pildă, de faptul 
că în destule locuri mai 
întilnim, la vînzarea publi
că, produse ale „artei" de 
bilei, realizate în spiritul 
celui mai autentic prost 
gust I Destui „producători 
de urît“ își desfășoară ne
stingheriți o activitate dău
nătoare sub aspect cultural. 
S-a mai spus și s-a mai 
scris : consiliile populare 
județene, primăriile se 
mulțumesc să perceapă 
doar taxa cuvenită pentru 
negoț. Mai puțin se intere
sează însă de caracterul 
dăunător, sub aspect cul
tural, al negoțului prac
ticat.

Se vorbește tot mai mult 
astăzi despre necesitatea 
îmbunătățirii calității este
tice a produselor industriei 
noastre de larg consum și 
vastă utilitate. Dar o ase
menea îmbunătățire nu 
poate fi decît rezultatul 
unei munci tenace de edu
cație estetică, desfășurată 
în cadrul celor mai diverse 
pături ale populației. Poate 
că in această privință și 
televiziunea ar putea face 
mai mult. Ar fi o ac
țiune de inițiere, iar în 
unele cazuri de „reciclare" 
estetică, în consens cu exi
gențele civilizației moder
ne. Este, credem, intere
santă experiența unor țări 
unde se organizează astfel 
de cursuri fără frecvență 
pe lingă institutele de 
arte plastice.

diile tradiționale de esteti
că l-au ignorat sistematic 
a fost cel al imbrăcăminții. 
Să recunoaștem că îmbră
cămintea modernă antre
nează aproape toate cate
goriile de populație, indife
rent de pături sociale sau 
profesii. Un important co
eficient de noutate și o a- 
numită fervoare a noutății 
vestimentare sînt introduse 
în viața societăților con
temporane prin intermediul 
a ceea ce desemnează ter
menul de modă. Nu o dată 
industria de specialitate — 
industria, confecțiilor — ca 
și toți ceilalți factori impli
cați în fenomenul modei, 
au in vedere doar stări 
de lucruri de suprafață : 
fluctuația formelor, pre
ferința pentru o anumită 
cromatică etc. Dificultățile 
care se ivesc sint le
gate de faptul că muta
țiile în materie de croma
tică sau de linie a veș- 
mîntului nu sînt și nu pot 
fi niciodată universale. Ele 
trimit, întotdeauna, la rea
lități sociale determina
te, la un anumit corp de 
tradiții, la statutul național 
al gusturilor. Cit urmează 
să producă industria con
fecțiilor dintr-o țară cum 
este a noastră, în consens 
cu linia modei din sezonul 
sau sezoanele următoare, 
ținînd seama de starea spe
cifică a gusturilor de la 
noi ? Iată o întrebare care 
nu ține afît de domeniul 
esteticii, dar pe care este
ticianul nu o poate ignora 
atunci cînd are în vedere 
și. alte fenomene decît cele 
care țin de domeniul, artei, 
dacă nu vrea ca discursul 
său să rămînă simplă spe
culație.

Sint numeroase situațiile 
nemijlocit implicate în 
viața noastră pe care le a- 
duce în discuție îmbrăcă
mintea. M-aș opri, de pildă 
asupra cazului uniformelor. 
Prin contrast cu așa-zisa 
linie a modei, care se 
schimbă de la sezon la se
zon. uniformele au șanse 
de situare intr-un sistem 
de referințe estetice mult 
mai stabile. Ele trimit în
totdeauna la o realitate 
umană expresivă, prezen- 
tind individul în lumina 
funcției publice pe care o 
practică. Ele conferă celor 
care le poartă o anumită 
notă de gravitate și impun 
întotdeauna respect. Din 
acest punct de vedere ne 
girudim la estetica unifor
melor, specifice unor ca
tegorii cum sînt elevii, 
personalul din transporturi 
etc.

Să nu uităm nici faptul 
că, dincolo de relația noas
tră cu obiectele, intervine 
și problema relațiilor din
tre noi ca oameni, a mo
dului cum ne adresăm unii 
altora, mod care comportă 
și el, de fiecare dată, apre
cierea de frumos sau urît. 
De aceea, a discuta despre 
ambianta estetică creată de 
aceste raporturi nu repre
zintă, în cadrul preocupă
rilor noastre, ceva colate
ral, lipsit de importanță. 
Civilizația noastră socialis
tă, făurită într-un efort 
complex, amplifieîndu-se 
cu fiecare etapă par
cursă, ne obligă la cul
tivarea unor relații su
perioare între oameni, 
demne de gradul de cultură 
acumulat de societate, fru
moase în sensul deplin al 
cuvîntului și. prin aceasta, 
ele însele elemente educa
ționale. elemente de impuls 
civilizator.

Am punctat aici doar cî- 
teva exemple desprinse din 
aria largă de preocupări — 
și tot atîtea sarcini cultu
rale — care trebuie să stea 
în fața tuturor celor a că- 
rftr profesie constă în crea
rea și valorificarea socială 
a frumosului. Este evident 
că, în lumina expunerii to
varășului Nicolae Ceaușescu 
la Congresul educației po
litice și al culturii socia
liste, a rezoluției congresu
lui, misiunea de frunte a 
tuturor este de a ne recon
sidera unghiul de vedere 
asupra problemei esteticu
lui, de a-i da deschiderea 
și profunzimea cerute de 
momențul pe care-1 par
curgem, de civilizația și 
personalitatea nouă pe care 
le făurim. Frumosul tre
buie să devină scopul esen
țial al tuturor strădaniilor 
noastre constructive.

Gheorghe ACIIIȚEI

cinema
• Doi bărbați ies la raport î SCA
LA — 9,15; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 
20,30.
• Capriciile Măriei: CAPITOL
9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45,1a 
grădină — 20,15, PATRIA — 9; 
11,30; 13,45; 16; 18,30; 20,45, DI
NAMO — 20,30, PARC HOTEL — 
20,30.
•* Patima: BUZEȘTI — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,15.
• Comisarul Piedone la Hong-
Kong: LUCEAFĂRUL — 8,30; 11; 
13,30; 16; 18,30; 21, BUCUREȘTI — 
8.45; 11,15; 13,45; 16,45; 19,30, la

» grădină — 20.
• Sora Agnes: CENTRAL — 9,15; 
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30.
•< Texas, dincolo de rîu: SALA 
PALATULUI (seria de bilete 668)
— 17,15; (669) — 20,15, FESTIVAL
— 9,15; 11,30; 13,45; 16,15; 18,30; 21, 
la grădină — 20,30, FEROVIAR — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, PA
TINOARUL „23 AUGUST’* — 20,15.
• Doamna și vagabondul: DOINA
— 9,30; 11.15; 13; 14,45; 16,30.
• Singurătatea florilor: DOINA — 
18,15; 20.

Prizonierul din Manhattan: E- 
FORIE — 9,15; 11,30; 14; 16,15;
18,30; 20,45, GLORIA — 8,45; 11; 
13; 15; 17,15; 19,30, GRADINA TI
TAN — 20,30.
• Astă-seară dansăm In familie: 
GRADINA VITAN — 20,15.
• Păcală: LUMINA — 8,30; 11,30; 
14,30; 17,30; 20,30.
e Papillon: MELODIA — 8,45;
11,30; 14,15; 17; 20, MODERN — 9; 
12; 15,30; 19, la grădină 20,15, EX
CELSIOR — 9; 11,45; 14,30; 17,30;
20.30.
• Instanța amină pronunțarea: 
DRUMUL SĂRII — 15,30; 18; 20,15, 
MIORIȚA — 9; 11,15 ‘ 13,30; 15,45; 
18; 20.
• Contele de Monte Cristo: FLA
MURA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20, TOMIS — 8,45; 11; 13,15; 15,30; 
17.45; 20, Ia grădină — 20.30, AU
RORA — 9; 11,15; 13.30; 15,45; 18; 
20, la grădină — 20,15.

Parada aurului — 14,15, Mou- 
chette — 16,15; 18,30, Labirintul
inimii — 20,30: CINEMATECA
(sala Union).
• Călărețul cu eșarfă albă: VIC
TORIA — 9,15; 11,30; 13,45; 16;
18,15; 20,30.
• Porumbelul: FAVORIT — 9,15; 
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30.
•* Darling Lili: COTROCENI — 
9; 12; 15,30; 19.
O Operațiunea „Monstrul": CRÎN- 
GAȘI — 17.
• Prietenii mei, elefanții: BU- 
CEGI — 14; 17,15, la grădină — 
20,15.

Conversația: CASA FILMULUI
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Frați de cruce: COSMOS — 
15,30: 18; 20,15.
• Kit în Alaska: DACIA — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
•• Corupție pe autostradă: ARTA
— 15,30; 17,45: 20, la grădină —
20.30, GRIVITA — 9; 11,15; 13,30; 
15,45: 18: 20,15.
• Circ în circ: GIULEȘTI — 16; 
19, LIRA — 16; 18,15, la grădină
— 20,30.
• Ștefan cel Mare — Vaslui 1475: 
FERENTARI — 15,30; 19.
•< Fratele meu are un frate for
midabil: FLACARA — 15,30; 18; 20.
• Cîntecele mării: FLOREASCA
— 16; 18; 20.
• Aventurile celor trei muzicanți:
MOȘILOR — 15.30; 18; 20.15, la
grădină — 20.30.

Soarta Aurei și Argentinei: 
MUNCA — 15.30; 18: 20,15.
•< Filip cel bun : PACEA — 16; 
18; 20.
• O zi de neuitat: PROGRESUL 
~ 15,30; 18: 20.
•< Mere roșii: POPULAR — J6.15; 
18.30; 20,30.
• Elixirul tinereții: RAHOVA — 
16,30; 18,30.

Casa de culturd a sindicatelor din orașul Gheorghe Ghoorghlu-Dej

„Spiritul militant 
al literaturii române"

„Case țărănești 
din R. S. Serbia" PROGRAMUL I

9,00 Teleșcoală.
10,00 E țara mea. Cîntece patriotice și 

prelucrări populare in interpreta
rea corului de cameră „Preludiu" 
al Ansamblului artistic al U.T.C.

10.29 Emisiune in limba maghiară.
11.45 Telex.
11.50 închiderea programului.
16.00 Matineu de vacanță.
16.30 Jocurile Olimpice de vară — Mont

real 1976.

în plin centrul 
Bucureștiului, în mij
locul traficului intens 
și animației orașului, 
sala de expoziții a 
noului Teatru Națio
nal oferă vizitatorului 
clipe de autentică sa
tisfacție spirituală în 
atmosfera patriarhală 
și pitorească a caselor 
țărănești din R.S. Ser
bia.

Specialistului — ar
hitect. constructor, et
nograf — expoziția ii 
deschide cu generozi
tate porțile universului 
creației unui popor 
harnic și talentat, păs
trător și continuator 
al unui bogat patri
moniu artistic. Schite 
și machete, detalii de 
construcție prezintă ti
puri caracteristice de 
case țărănești din 
R. S. Serbia și din 
provinciile autonome 
Kosovo și Vojvodina, 
de la începutul seco
lului al XIX-lea și 
pînă în zilele noastre. 
Se remarcă — de la 
formele arhitectonice 
cele mai simple pînă 
la construcțiile moder
ne ale vremii noastre

— bogăția de tipuri de 
case, clădite in armo
nie cu natura, cu par
ticularitățile geogra
fice, istorice și etnice 
ale zonei, utilizlnd cu

ingeniozitate și simț 
practic materiale și 
modalități constructive 
specifice. Publicul larg, 
iubitorii de artă popu
lară care frecventează 
curent „Muzeul satu
lui" nostru, toți cei În
drăgostiți de creația 
folclorică fac, la rîn- 
dul lor, cunoștință cu 
elemente sugestive ale 
artei populare din R.S. 
Serbia, prezentă in in
terioare de locuințe ță
rănești, obiecte de uz 
casnic, gospodăresc, us
tensile ale unor înde
letniciri tradiționale. 
Reține îndeosebi a- 
tenția multitudinea de

taliilor. cu inerente 
influențe sau deo
sebiri stilistice de la 
o zonă la alta — 
motive ornamentale și 
paletă coloristică di
versă la țesături. în- 
crustații în lemnul 
sau metalul unor o- 
biecte de folosință cas
nică, forme elegante 
la ceramică, elemen
te de originală func
ționalitate la mobilier 
— deopotrivă atesta
re a priceperii în meș
teșug. ca și a rafina
mentului și bunului 
gust ale creatorului 
popular.

Datele cu caracter 
științific-informativ și, 
nu mai puțin, elemen
tele de sensibilă refe
rință artistică reco
mandă expoziția „Ca
se țărănești din R.S. 
Serbia" ca un atrăgă
tor prilej de întilnire, 
plăcută și instructivă, 
cu geniul creator al 
unui popor vecin și 
prieten din R.S.F. Itf- 
goslavia.

Florlca 
D1NULESCU

ROMÂNIA-FILM prezintă 

„SORA AGNES“ 
producție a studiourilor din 
R. D. Germană cu : Agnes 
Kraus, Jochen Thomas, Wal
ter Richter-Reinick ; regia ; 

Otto Holub

ij '
19,00 Teleglob : Columbia.
19.20 1001 de seri,
19,30 Telejurnal.
20.00 Publicitate.
20,05 Teatrul TV : „Drumuri spre Eve

rest" de George Genoiu. Premieră 
TV. Regia : Dina Cocea.

21.40 24 de ore.
22,00 Jocurile Olimpice de vară — Mont

real 1976.

PROGRAMUL II
20,00 Film serial : „Olga Sergheevna". 

Episodul III.
21.15 Telex.
21.20 Univers științific.
21,50 Portativ ’76 — revista muzicii 

ușoare TV.

Cunoscuta colecție „Per- 
manențc-perspective", lan
sată de citiva ani de edi
tura Eminescu, continuă 
să se îmbogățească cu noi 
volume. Respectîndu-și 
profilul, colecția tinde să 
devină un corpus al prin
cipalelor idei și tendințe 
artistice și cetățenești care 
au animat de-a lungul 
timpului literatura noas
tră și pe slujitorii ei. în- 
tr-o diversitate tematică 
demnă de a fi apreciată, 
cu texte reprezentative, 
însoțite de cuprinzătoare și 
adesea pătrunzătoare stu
dii și comentarii critice, 
volumele apărute pînă a- 
cum în colecție alcătuieso 
retrospective cu valoare de 
sinteză, utile unor largi 
categorii de cititori, mai 
ales tineretului studios.

Cel mai recent apărut, 
și unul dintre volumele cu 
o problematică incitantă la 
neîntrerupte cercetări și 
evaluări, ni se pare a fi 
„Spiritul militant al litera
turii române". Antologia și 
comentariile realizate de 
Adrian Isac, împreună cu 
prefața semnată de Gheor
ghe Stroia ne prilejuiesc o 
inedită călătorie în deve
nirea istorică a conceptu
lui, urmărind in cinci mari 
secțiuni avatarurile, îm
bogățirea continuă și mai 
ales persistenta și intensi
tatea cu care ideile mili
tantismului au hrănit o în
treagă cultură, devenind 
unul din factorii funda
mentali ai progresului.

O parcurgere a textelor 
antologate, de la „militan
tismul pașoptist" la „mili
tantismul artistic și con
știința socialistă", deci o 
perioadă de aproape un. 
veac și jumătate de creș
tere, afirmare și consoli
dare a conștiinței creatoa
re românești, ni se. pare 
deosebit de instructivă. 
Faptul că aici sînt cuprinși 
un mare număr de scrii
tori, ale căror stiluri și, 
unșftri. mpdupi.de a gîndi, 
diverse, nu i-au împiedicat 
să se întîlnească pe marea 
platformă a militantismu
lui democratic și progresist 
într-o consonanță de ve
deri surprinzătoare, dove
dește că militantismul a 
făcut școală durabilă, în- 
riurind puternic înseși re
sorturile intime ale crea
ției, atașamentul scriitori
lor la marile idei ale epo
cilor istorice.

Determinantele istorice 
care asigură anumite par

ticularități fiecărui mo
ment sint, de cele mal 
multe, ori, riguros sublinia
te. Pe acest temei, grupa
rea autorilor se face in 
multe capitole judicios, 
subliniindu-se atît punctele 
de convergență, cit și - no
tele specifice. Alteori, a- 
propierile și, în consecin
ță, gruparea în același ca
pitol au în vedere crite
rii secundare. Așa se în- 
tîmplă în. capitolul „Mili
tantism social și militan
tism artistic", pentru a da 
un singur exemplu, în care 
o analiză succintă a gindi- 
rii artistice ar fi făcut ne
cesară plasarea într-o sec
țiune separată a lui Ar- 
ghezi, Agîrbiceanu și Ga- 
laction. De asemenea, ne 
apare cel puțin vetustă

Ștefan, in „Didahiile" lui 
Ivireanul, în excepționala 
„Descriere a Moldovei", 
operă unică de propagan
dă îri slujba idealurilor 
naționale. •

Dacă din exemplele a- 
mintite sînt mai greu de 
selectat texte compacte și 
întinse, utilă fiind folosi
rea lor în comentarii sau 
în scurte extrase, ne sur
prinde absența reprezen
tanților Școlii Ardelene din 
antologia de față. Ideile 
pentru care au militat: 
originea latină a poporului 
român, continuitatea lui 
neîntreruptă pe acest teri
toriu, esența latină a lim
bii române, exprimarea 
dreptului la existență a 
poporului nostru, afirma
rea ideilor de unitate și

opinia comentatorului la 
capitolul „Noi semnificații 
ale conceptului de mili
tantism", care exclude 
participarea lui Titu Maio- 
rescu la îmbogățirea con
ceptului. Intensa activitate 
a mentorului „Junimii" in 
domeniul cultivării limbii 
române, elogierii folcloru
lui și promovării unei li
teraturi patriotice de înal
tă ținută artistică — tot 
atîtea contribuții la afir
marea unor idealuri pentru 
care marii militanți ai scri
sului nostru au luptat prin 
toate mijloacele — nu mai 
necesită, credem, pledoarii 
în plus, în favoarea pre
zenței promotorului „Di
recției noi" într-o aseme
nea culegere. Excluzind 
din antologie asemenea 
texte, mai mult, conside- 
rîndu-le ca improprii spi
ritului militant, realizatorii 
volumului limitează posi
bilitățile de cunoaștere 
reală a dimensiunii con
ceptului și a difuziunii lui 
în „zone mult mai „întinse.

De asemenea, o mai ri
guroasă delimitare a țelu
rilor specifice pentru care 
au luptat cărturarii și scrii
torii români ar fi avut da
rul îmbogățirii și nuanță
rii antologiei de față. Ne 
gindim, de exemplu, la o 
incursiune In trecutul mai 
îndepărtat al istoriei pa
triei noastre, unde s-ar fi 
putut afla germenii mili
tantismului în scrierile 
cronicarilor, la un Simion

Independentă națională, 
lupta pentru egalitate so
cială — ginduri scumpe 
cărturarilor transilvani ai 
veacului al XVIII-lea — 
sînt tot atitea componente, 
după părerea noastră, ale 
spiritului militant româ
nesc, al scriitorilor noștri 
Generația de la 1848 le-a 
cujjoscut, le-a prețuit și a 
încercat cu pasiune să le 
aplice. O bună parte a pro
gramului lor era mult mai 
vechi, realitate adesea 
sublimată în articolele sale 
de Eminescu. Chiar în do
meniul strict al literaturii, 
unele idei cuprinse în „Ti- 
ganiada" lui Ion Budai De- 
leanu se circumscriu în
tocmai conceptului de mi
litantism, așa cum il de
finește lucrarea de față.

Partea din lucrare con
sacrată momentului actual 
este fără îndoială cea mai 
substanțială. Ea cuprinde 
domeniile ' definitorii ale 
îmbogățirii conceptului, a- 
firmarea lui în toate do
meniile creației și ale 
participării scriitorilor la 
viața obștii. Textele, selec
tate din 32 de scriitori re
prezentativi ai literaturii 
noastre contemporane — 
începînd cu Sadoveanu șl 
Călinescu — demonstrează 
noile dimensiuni ale con
ceptului, situarea militan
tismului revoluționar la 
temeiul realizării operei, 
Înscrierea lui in substanța 
oricărei arte poetice prin

care literatura noastră lșl 
afirmă vocația luptătoare.

Parcurgerea acestor a- 
devărate mărturii de cre
dință revoluționară dove
dește difuziunea concep
tului în toate domeniile 
creației, cristalizarea lui în 
forme programatice, de
pășind simpla adeziune 
pentru o evaluare critică, 
din această perspectivă, a 
însuși modului de reali
zare a operei. De la pro
blematica generală, cum 
ar fi menirea artei și a 
scriitorului în societatea 
noastră, relația artei cu 
ideologia și etica, umanis
mul revoluționar, finali
tatea culturii etc., la unele 
aspecte mai intime alo 
realizării operei de artă, 
referitoare la personajul 
reprezentativ al prozei, la 
realizarea unei literaturi 
impregnate de spiritul 
eroic, toate opiniile con
verg către punctul nodal 
al reflectării unei noi gîn- 
diri politice, care dă nota 
specifică militantismului 
contemporan al culturii 
noastre. Antologia mar
chează, de asemenea, prin 
texte convingătoare, preo
cuparea pentru cultivarea 
valorilor etice ale omului 
nou, esența moralizatoare 
a literaturii.

Ideile militantismului re
voluționar se înscriu in
tr-un amplu program de 
edificare a artei noastre 
contemporane, dezvoltat 
la recentul Congres al edu
cației politice și al culturii 
socialiste. Funcția modela
toare a militantismului re
voluționar trebuie să con
stituie — așa cum se subli
niază în multe texte din an
tologie — o preocupare con
stantă și generală pentru 
întreaga activitate de crea
ție, pentru toți slujitorii 
artei. Ei sint chemați să 
acționeze într-un front 
unic, pe baza unui program 
unitar, la realizarea impe
rativelor spirituale ale 
timpului nostru.

Utilitatea lucrării este 
neîndoielnică. îmbogățită 
și, mai ales, extinsă către 
începuturile firești, lucra
rea se poate constitui în
tr-o fidelă reprezentare a 
spiritului militant româ
nesc. Mai mult, ea poate 
fi un început pentru cer
cetarea, în alte lucrări de 
sinteză, a unor aspecte de 
marc actualitate ale crea
ției literare românești.

Etna VASILESCU

teatre
e- Teatrul Mic (la Rotonda scrii
torilor din Cișmigiu): Spectacol 
de sunet șl lumina „Sint suflet 
in sufletul neamului meu" — 20,30.
• Teatrul Giulești (la Muzeul de 
Istorie al Republicii Socialiste 
România, sala Columnei) : Spec
tacol de sunet și lumină „De la 
străbuni pină la tine" (premie
ră) — 17.
• Teatrul satiric-muzlcal „C. Tă- 
nase“ — (la grădina Boema): E 
nemaipomenit — 19,30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română": Frumoasă ești, mindră 
țară — 18,30.
•' Teatrul „Ion Creangă" (la Tea
trul de vară Herăstrău): Nota 
zero la purtare — 20.
• Teatrul „Țăndărică" (la grădi
na școlii generale 82, cartier Ti
tan) : Risul unei nopți de vară — 
20,30.

Vacanță ! Elevi — pe plajele înso
rite ale litoralului. Elevi — pe cărări 
șerpuite de munte, drumețind pe 
meleagurile țării. Dar și elevi — în 
salopete albastre — pe șantierele 
muneji constructive din industrie și 
agricultură, de la orașe și de la sate. 
Ne-am oprit, în raidul de față, la a- 
ceastă ultimă ipostază, care îmbogă
țește cartea de vizită a cîtor- 
va milioane de tineri din pa
tria noastră, dornici să participe cu 
toate forțele lor la efortul de muncă 
rodnică a întregului popor.

Mai intîi cîteva secvențe concrete, 
Înregistrate in județele Maramureș 
și Arad :

...La Liceul real-umanist nr. 3 din 
Baia Mare, atelierele-școală își con
tinuă. din plin activitatea, asemeni 
tuturor atelierelor-școală din munici
piu. în atelierul de timplărle, elevele 
Liana Tămaș și Cristina Faje, din 
anul III, ne arată cu mîndrie scaune 
lucrate de ele. Planul de comenzi al 
atelierului pentru aceste luni include 
numeroase alte piese de mobilier 
școlar : mese pentru laboratorul de 
fizică (destinate liceului din Seini), 
rafturi pentru biblioteci, precum și 
articole de artizanat etc. Se lucrea
ză în ritmul obișnuit și în atelierul 
de lăcătușerie, unde se execută o co
mandă de spirometre — material di
dactic realizat după un proiect în
tocmit în colaborare cu institutul 
băimărean de invățămînt superior.

La Grupul școlar minier din a- 
ceeași localitate, elevii participă 
acum Ia amenajarea — de la zidărie 
și pină la bancul de lucru — a unui 
complex de ateliere de reparații pen
tru utilaj minier. „Numai instalația 
de iluminat — ne relatează maistrul 
instructor Lazăr Covaci — pe care 
au realizat-o pină acum depășește 
valoarea de 40 000 Iei".

Reținem, deci, o principală coor
donată a acestei participări a elevilor

la munca productivă : preocuparea 
pentru eficienta economică.

...Zi plină de lucru și la Centrul de 
legume și fructe din Curtici, județul 
Arad. Sezonul de „vîrf" presupune 
un mare volum de muncă și maximă 
operativitate pentru a nu se pierde 
nimic din recoltă. Printre zecile de 
muncitori sint prezenți și elevi. Un

într-o altă zonă a județului, la 
I.A.S. Șagu, (fermele nr. 6 și 7), 70 
de eleve de la Liceul real-umanist 
„loan Slavici" și Liceul industrial
textile Arad lucrau cu spor 1a lega
tul viei. Dovada hărniciei : doar în 
primele două zile de muncă prac
tică legaseră peste 18 000 butuci 
de vie.

denti vor fi antrenați la lucru pe o- 
goare ; alte sute de mii de elevi iși 
vor continua, o parte din vacantă, 
practica productivă în atelierele- 
școală.

— Sînt larg deschise hărniciei și 
inițiativei tinerești — ne spune prof. 
George Țeculescu, inspector general 
adjunct Ia Inspectoratul școlar jude-

MUNCA ȘCOLH — ȘCOALĂ A MUNCII

Catalogul „vacantei în haine 
de lucru66

grup de 18 elevi de la Liceul real- 
umanist „Ion Creangă" din localitate 
calibrau tomate timpurii, pregătin- 
du-le pentru export. „Sintem mul
țumiți de munca lor — ne spune loan 
Pantoș, economist principal — lu
crează cu hărnicie și tragere de ini
mă". „Ne place munca și am încheiat 
contracte cu întreprinderea ca să lu
crăm toată vara aici" — ne declară 
Teodor Onica, Ana Braun, Anton 
Rosenaker, Roselis Sblner și alți co
legi ai lor.

Se conturează, așadar, și valența 
educativă a muncii lor : înțelegerea 
răspunderii sociale, etice a tînă- 
rului de a contribui la ope
ra constructivă a întregului po
por, conjugată cu fireasca mîn
drie a tinerilor de a ști că realizează 
ceva, prin munca lor, atît pentru so
cietate, cit și pentru ei înșiși.

Raid-anchetă 
în județele Maramureș 

și Arad

Consemnăm, apoi, preocuparea or
ganizatorilor — inspectorate școlare, 
conduceri de școli, conduceri de uni
tăți economice din industrie și agri
cultură, organizații U.T.C. — pentru 
a asigura entuziasmului și forței de 
muncă tinere un „front" amplu și 
spornic de activități de largă utili
tate practică, economică, civică. Pre
ocupare cu atît mai necesară cu cit, 
la scara întregii țări. în această va
canță, aproape 2 milioane de tineri 
vor lucra în peste 2 930 de șantiere 
și tabere locale de muncă patrioti
că ; peste un milion de elevi și stu-

țean Arad — realizarea planurilor 
de comenzi în atelierele-școlare. lu
crările de construcții, reparații și a- 
menajări ale localurilor de școală, 
„urgențele" campaniei agricole în uni
tățile economice de profil, înfăptuirea 
unor obiective economice și social- 
culturale în cadrul unor șantiere ale 
tineretului etc, etc. Pentru buna des
fășurare a lucrului am stabilit, îm
preună cu factorii de resort, grafice 
privind organizarea echipelor de e- 
levi, precizarea punctelor de lucru, 
a programului zilnic de realizat.

Că acestea nu sint simple forme și 
„amănunte" organizatorice se confir
mă mai ales acolo unae ele... au 
fost „omise" din preocupările orga
nizatorilor. Concret :

— Cum merg lucrurile pe șantie
rul complexului sportiv din Bala 
Sprie — declarat al tineretului 7

— Șantierul există — ne răspunde 
viceprimarul George Covaci — dar 
pină acum tinerii n-au lucrat încă ni
mic.

Tot astfel, C.A.P. Cărbunari (Ma
ramureș) solicitase participarea ele
vilor de liceu la strinsul cornului se
carei, dar, după cum ne mărturisea 
economista Teodora Tarta, nu s-a 
putut ajunge la o înțelegere cu ac
tiviștii de la comitetul județean 
U.T.C., iar cooperatorii au rămas fără 
ajutor. La Tg. Lăpuș, abia acum se 
fac demersuri pentru deschiderea 
unui șantier de descopleșire a pă
durii. De ce’ abia acum ? în unele 
locuri — nu numai în județele amin
tite, ci și în București și în alte zone 
ale tării — vacanța de muncă a ele
vilor a fost „concentrată" în primele 
săptămini după încheierea cursurilor, 
iar de la 15 iulie și pină la toamnă, 
la redeschiderea cursurilor, nu se mai 
desfășoară nici o astfel de acțiune. 
Deși solicitările in diferite sectoare 
economice, îndeosebi in agricultură, 
sint maxime în această perioadă ; 
deși numeroși elevi ar fi dornici să 
dea o mină de ajutor la realizarea 
unor acțiuni de real interes cetățe
nesc, economic, social.

în loc de concluzii semnalăm ne
cesitatea unei regrupări operative a 
forțelor tineretului școlar — prin in
termediul organizațiilor U.T.C. și de 
pionieri, al conducerilor de școli, sub 
îndrumarea directă a organelor loca
le de partid — și îndrumarea lor 
spre acele sectoare de „muncă fier
binte" care, mai ales în aceste zile 
de vară, pot oferi entuziasmului, pu
terii de muncă și inițiativei tinerești 
cadrul unei depline realizări, în pian 
cetățenesc, profesional, uman.

Gh. SUSA 
C. SIMION

„Folclorul
(Urmare din pag. I)
tece noi abordea
ză cu preponde
rență melodiile de 
joc deoarece acestea, 
prin vigoarea și vioi
ciunea lor ritmică, prin 
forma lor arhitectoni
că echilibrată și prin 
optimismul pe care-1 
degajă, corespund mai 
bine ideilor generoase 
ale versului popular 
nou. Dar realitatea 
de azi este mult mai 
complexă ; viata o- 
mului, sentimentele, 
trăirile lui intime nu 
sînt lipsite de mo
mente dramatice, de 
evenimente existenția
le a căror gravitate 
muzica populară tradi
țională — îmbogățită 
prin texte adecvate 
— o poate reda în 
moduri de mare pro
funzime, de revela
toare valori artistice.

Este de observat, de 
asemenea, -că. azi, tex
tul de „folclor nou" 
nu se mai rezumă, ca 
la Începuturile lui, la 
declarații, la genera
lități despre frumuseți 
și realizări in muncă, 
ci este rod al unei

elaborări superioare, 
oglindește prin izbu
tite imagini artistice o 
mulțime de fapte din 
viață, de idei și senti
mente generoase, pro
prii realităților de 
azi din patria noastră. 
Și, fapt esențial, cîn- 
tecul popular nou nu 
se referă numai la 
viața satului, ci și 
la realități ale ora- 

.șelor patriei. Prin a- 
ceasta se demonstrează 
larga arie de cuprin
dere a „folclorului" 
nou și, implicit, valoa
rea lui educativ-emo- 
țională.

Folclorul a ispitit 
dintotdeauna — după 
cum spunea George 
Breazul — „imagina
ția creatoare a compot 
zitorilor". Ne gindim 
că „folclorul nou" ar 
putea să stea mai 
mult în atentia com
pozitorilor noștri. O 
apropiere izvorită din 
gindul valorificării ma
jore ar duce, pe de o 
parte, la o bună și 
folositoare îndrumare 
a creației populare, 
iar pe de altă parte ar 
constitui un stimulent 
puternic, original și

nou“
înviorător pentru în
săși creația compozi
torilor, Se poate porni 
de la prelucrări (co
rale, transfigurări pe 
planuri simfonice am
ple, muzică ușoară), 
aiungîndu-se la ta
blouri muzical-core- 
grafice, operetă, balet 
și operă. Exemple de 
realizări în fiecare din 
aceste domenii nu lip
sesc, dar, fată de 
amploarea și impor
tanta fenomenului, ele 
sînt încă puține.

Să nu uităm că 
„folclor nou" înseam
nă, de fapt, spirituali
tatea poporului nos
tru, de astăzi și din- 
totdeauna ; că trebuie, 
deci, să-1 cunoaștem 
așa cum ne cunoaș
tem limba maternă cu 
toate înnoirile ei ; că 
avem datoria să-1 fe
rim de pastișe, de me
diocritate. de „artiza
nate" ieftine. Să-1 
facem să străluceas
că. să-și îndeplinească 
funcția educativă — 
în spiritul misiunii 
pe care forul spiritu
alității românești a 
încredintat-o oameni
lor de artă și cultură 
din patria noastră.

intilne.se
mpdupi.de
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în circumscripția electorală nr. 1 
din municipiul Suceava au avut loc 
in ziua de 18 iulie a.c. alegeri par
țiale pentru un loc de deputat în 
Marea Adunare Națională.

Comisia electorală centrală a Ve
rificat lucrările comisiei de circum
scripție și ale comisiilor secțiilor de 
votare și a constatat că alegerile 
s-au desfășurat în conformitate cu 
prevederile Legii electorale a Repu
blicii Socialiste România.'

Din totalul de 39 777 alegători în
scriși în listele electorale s-au pre-

zentat la vot 39 701, reprezentînd 
99.80 la sută. Pentru candidatul 
Frontului Unității Socialiste au vo
tat 39 633 alegători, adică 99,83 la 
sută.

A fost aleasă deputată în Marea 
Adunare Națională Suzana Gâdea, 
membru al C.C. al P.C.R., ministrul 
educației și fnvățămîntului.

Lucrările referitoare la alegerile 
parțiale au fost înaintate Biroului 
Marii Adunări Naționale pentru a fi 

atransmise Comisiei de validare 
Marii Adunări Naționale.

lucrările primei sesiuni a Comisiei mixte guvernamentale 
româno-mexicane de cooperare economică și tehnică

Luni au început, la București, lu
crările primei sesiuni a Comisiei 
mixte guvernamentale româno-mexi* 
cane de cooperare economică și teh
nică.

Delegația română este condusă de 
Nicolae Ștefan, prim-adjunct al mi
nistrului comerțului exterior și coo
perării economice internaționale, iar

cea mexicană de Jose Merino Manon, 
secretar general în Ministerul Patri
moniului Național.

Pe agenda lucrărilor sint înscrise 
probleme privind dezvoltarea coope
rării în diverse domenii, precum și 
intensificarea schimburilor comer
ciale bilaterale.

muncitorilor și funcționarilor din Liban
O delegație a Federației naționale 

a sindicatelor muncitorilor și func
ționarilor din 
dusă de Elias 
fectuat, între 
de informare 
gație au făcut parte Hassan Iacub, 
membru al Comitetului Executiv al 
Fenasol, și Ibrahim Haider, secretar 
general adjunct al Federației sindi
catelor palestinene.

I ______________„

Liban — Fenasol, con* 
Habre, președinte, a e- 
15 și 19 iulie, o vizită 
în România. Din dele*

în timpul șederii în țara noastră 
oaspeții au avut convorbiri la Con
siliul Central al U.G.S.R., care s-au 
desfășurat într-o atmosferă caldă, 
prietenească. Cu acest prilej, s-a 
realizat un schimb de păreri și in
formații privind activitatea celor 
două organizații sindicale, precum 
și în legătură cu dezvoltarea pe mai 
departe a relațiilor bilaterale de 
prietenie și colaborare dintre U.G.S.R. 
și Fenasol.

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 21, 

22 și 23 iulie. în țari: vreme călduroasă 
și in general frumoasă, cerul variabil, 
mai mult senin în prima parte a lnter-

valului, izolat in nordul țării, precum 
șl In zonele de deal Și de munte, se 
vor semnala ploi de scurtă durată, mai 
ales în a doua parte a intervalului. 
Vtnt slab pînă la potrivit. Temperatu
rile maxime vor fi cuprinse intre 26 șl 
34 de grade, izolat mal ridicate în 
primele zile, iar minimele noaptea vor 
oscila între 14 șl 22 de grade, mai 
coborite in depresiuni intramontane.

Ministrul afacerilor externe al Re
publicii Socialiste România, George 
Macovescu, a transmis o telegramă 
de felicitare ministrului relațiilor 
externe al Republicii Columbia, In- 
dalecio Lievano Aguirre, cu ocazia 
Zilei naționale a acestei țări.

★
Prin decret prezidențial, tovarășul 

îon Mărgineanu a fost numit amba
sador extraordinar șl plenipotențiar 
a.l Republicii Socialiste România in 
Italia, in locul tovarășului Iacob Io- 
nașcu, care a fost rechemat în cen
trala M.A.E.

★
Cu prilejul Zilei naționale a Bel

giei, Institutul român pentru relațiile 
culturale cu străinătatea a organizat 
luni in Capitală o seără culturală.

Au participat reprezentanți ai 
Ministerului Afacerilor Externe, 
I.R.R.C.S., Consiliului Culturii și E- 
ducației Socialiste, oameni de artă și 
cultură, un numeros public.

Au fost de față, Jacques_ Graeffe, 
ambasadorul Belgiei la 
membri ai ambasadei.

★
Luni seara a avut loc Ia 

a Palatului Republicii 
România concertul de gală susținut 
de corul „Madrigal" al Universității 
din Flllpine.

La spectacol au participat repre
zentanți ai Consiliului Culturii și 
Educației Socialiste, Ministerului A- 
facerllor 
blic. Au 
Shahani, 
lipine la 
basadei.

București,

Sala mică 
Socialiste

Externe, un numeros pu- 
fost de fată Leticia Ramos 
ambasadorul Republicii Fi- 
București, membri ai am-

★
La invitația Comitetului _ național 

pentru apărarea păcii, a 
zită de prietenie în țara 
perioada 12—19 iulie, o 
Comitetului norvegian al 
peții au avut întrevederi 
tul național pentru apărarea păcii, 
C.C. al U.T.C. și Consiliul Central al 
Uniunii Generale a Sindicatelor, 

(Agerpres)

făcut o vi- 
noastră. în 
delegație a 
păcii. Oas- 
la Comite-

pr.onoexpr.es
NUMERELE EXTRASE 

LA TRAGEREA EXCEPȚIONALA 
DIN 18 IULIE 1976

FAZA I
Extragerea _ 
Extragerea a II-a : 41 4 13 33 6 14 
Extragerea a Ill-a : 4 19 42 35 8 18 
Extragerea a IV-a : 31 43 28 2 24 15 . 
FAZA A II-A
Extragerea a V-a : 9 14 13 39 22 
Extragerea a Vl-a : 25 29 19 9 45 
Extragerea a VII-a : ,42 8 39 44 32 
Extragerea a VlII-a : 31 24 14 29 34

I : 43 18 4 25 7 16

Excelenței Sale
Domnului ALFONSO LOPEZ MICHELSEN

Președintele Republicii Columbia
Sărbătoarea națională a țării dumneavoastră îmi oferă plăcutul prilej 
a vă transmite, în numele poporului român, al guvernului șl al meude . . ._.... —

personal, călduroase felicitări și cele mal bune urări de sănătate și fericire 
personală, de progres și prosperitate poporului columbian prieten.

îmi exprim convingerea că bunele relații de prietenie, cooperare, înțe
legere și stimă reciprocă statornicite intre România și Columbia se vor a- 
dînci și diversifica pe multiple planuri, în folosul popoarelor noastre, al 
cauzei păcii și colaborării Internaționale, al edificării unei noi ordini econo
mice și politice în lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste Româniat

&

u. r. s. s.

Mărturii ale unei rodnice
colaborări

Columbia, țară lati- 
no-americană, cu O 
Străveche Istorie și ci
vilizație, sărbătorește 
azi 166 de ani de lâ 
proclamarea indepen
denței.

Evenimentul are Ioc 
în condițiile în care, 
în special în ultimii 
ani, întregul continent 
de la sud de Rio 
Grande este teatrul 
unor profunde procese 
și tendințe înnoitoare, 
exprimînd tot mai 
pregnant voința țărilor 
și popoarelor latino- 
americane de consoli
dare a „celei dc-a 
doua independențe" 
— independenta eco
nomică, respectiv recu
perarea avuțiilor na
ționale și folosirea 
lor în Interesul pro
priei dezvoltări. Ase
menea curente se ma
nifestă în mod susți
nut șî pe 
Columbiei.

Amintind 
ponderența 
agricole în 
țării, președintele Al
fonso Lopez Michelson 
menționa, 
politica 
constitui 
biectivele de bază ale 
planului de dezvoltare 
economică șl socială a 
Columbiei pentru pe
rioadă următoare.

pămîntul

de pre- 
activității 
economia

recent, că 
agrară va 
Unul diri o-

Deși de dată mai re
centă. procesul indus
trializării — favorizat 
de existența Unor 
importante avuții ale 
subsolului : petrol, ga
ze naturale, fier, cu
pru, lignit, uraniu, 
sulf, aur, platină — 
este în plin 
contribuind la 
mizarea întregii 
nomii naționale, 
ilustrare a acestei o- 
rientări, Valoarea pro
ducției Industriale a 
țării a crescut în pri
mele luni ale acestui 
an cu 31,4 la sută 
față de cea realizată 
în perioada corespun
zătoare a anului tre
cut.

Eforturile harnicului 
popor columbian se 
conjugă cu lupta pen
tru redobândirea con
trolului asupra bogă
țiilor naționale, aca
parate de monopoluri 
străine. în ultimul 
răstimp au fost astfel 
preluate, sub controlul 
statului. importante 
concesiuni petroliere, 
rafinării, bănci, căile 
ferate, producția de 
energie electrică ș.a.

Năzuințele poporului 
columbian de a-și asi
gura condițiile unei 
dezvoltări largi, de 
sine stătătoare, de a 
trăi în pace

avînt, 
dlna- 
eco- 

Ca o

rare cu toate națiunile 
Sint urmărite cu sen
timente de simpatie 
și solidaritate de po
porul român. Relațiile 
de prietenie și conlu
crare rodnică dintre 
România și Columbia, 
puternic impulsionate 
de înțelegerile conve
nite cu prilejul con
vorbirilor dintre pre
ședinții celor două 
țări, în 1973 la Bogota 
și in 1974 la Bucu
rești, cunosc o evolu
ție mereu ascendentă 
în cele mai diferite 
domenii — politic, e- 
conomic, tehnico-știln- 
țiflc, cultural. Ca 
membre ale „Grupului 
celor 77", cele două 
țări participă activ la 
rezolvarea probleme
lor legate de lichida
rea subdezvoltării, de 
crearea unei noi or
dini economice, care 
să permită fiecărui 
popor deplina valorifi
care, potrivit interese
lor sale și în folosul 
propriu, a potențialu
lui național.

Răspunzind intere
sului reciproc, dezvol
tarea colaborării prie
tenești dintre România 
și Columbia slujește, 
în același timp, cauzei 
păcii și progresului in 
lume.

so-
Dis- 
luna 
No- 
in-

marile

„După exemple ale 
colaborării dintre ță
rile noastre nu trebuie 
mers prea departe" — 
ne-a spus zîmbind co
legul de breaslă 
vietic V, Kraveț. 
cuția a avut loc 
trecută in orașul 
rilsk. Ne aflam 
tr-unul din
magazine ale localită
ții situate la nord de 
paralela 69, dincolo de 
Cercul Polar ; un ma
gazin unde se Vin
deau, între alte măr
furi, costume de hai
ne produse la „Con
fecția București" și în
călțăminte „Clujeana". 
Am ascultat cîteva din 
opiniile cumpărători
lor din această „ceta
te a nichelului sovie
tic" cu privire la pro
dusele noastre. Româ
nia — spunea unul — 
este „o țară care se 
recomandă prin reali
zările sale". în aceeași 
seară, pe un ger de 
sub 30 de grade, 
ne-am întîlnit cu un 
grup de tineri care se 
întorceau de la cine
matograf. Văzuseră 
filmul „Un comisar a- 
cuză" și vorbeau cu 
prietenie, în termeni 
elogioși, despre cine
matografia țării noas
tre.

Vădit lucru, colegul 
nostru Kraveț știa ce 

a 
că 

este 
de 
la

Si colabo- P. STANCESCU

spune atunci Cind 
afirmat în glumă 
Norilskul nu 
„prea departe" 
București (doar 
vreo 10 000 de kilome
tri). Căci prietenia și 
conlucrarea fructuoasă 
apropie popoarele am
belor țări, contri-

bule la âdincirea 
sentimentelor de sti
mă șî prețuire ce și le 
nutresc reciproc.

Exemple precum cel 
de mai sus am întîlnit 
mereu pe meleagurile 
U.R.S.S. Călătorind 
prin Ucraina, unul 
din specialiștii sovie
tici în agricultură ne-a 
vorbit cu deosebită 
căldură despre semă- 
nătorile românești care 
sînt folosite cu succes 
po ogoarele acestei re
publici.

O mărturie semnifi
cativă a acestei cola
borări o oferă șantie
rul de pe rîul Prut, 
unde, pe cele două 
maluri, lucrează co
lectivele de construc
tori români și sovietici 
pentru realizarea no
dului hidraulic Stîn- 
ca-Costești. După cum 
se știe, construirea a- 
cestui important o- 
biectiv a fost stabilită 
odată cu semnarea 
respectivului acord ro- 
mâno-sovietic, spre 
sfîrșitul anului 1971. 
Pregătirea proiectelor 
și a documentării a 
fost încredințată In
stitutului de cercetări 
științifice și proiectări 
în domeniul amelioră
rilor din București și 
Institutului de pro
iectări „Ghiprovodo- 
hoz“ din Moscova. în- 
cepînd din anul 1973, 
„constructorii au pre
luat ștafeta proiectan- 
ților" — cum se expri
ma unul din specialiș
tii sovietici. Atît pe 
malul românesc, cît 
și pe cel sovietic, lu
crările se efectuează

simultan în zona ba
rajului și a nodului 
de presiune, mai pre
cis în zona hidrocen
tralei, a bazinului de 
amortizare și canalu
lui de evacuare.

Se știe că, în dru
mul său de circa 1 000 
de kilometri, de la 
izvor și pînă la văr
sarea în Dunăre, a- 
tunci cînd se umflă de 
ape, Prutul se năpus
tește asupra ogoarelor 
și așezărilor, provo- 
cînd daune mari. Ri
dicarea acestui nod 
hidraulic va prezenta 
o mare importantă e- 
conomică pentru am
bele părți, deoarece 
reduce considerabil 
volumul lucrărilor de 
îndiguire în aval, inlă- 
turînd pericolul de 1- 
nundațil și creînd, 
totodată, posibilități 
pentru irigarea unor 
suprafețe agricole de 
zeci de mii de hecta
re.

în prezent, munca 
pe șantier este în toi. 
Colectivele de con
structori de pe cele
două maluri colabo
rează frățește, stră- 
duindu-se să dea in 
exploatare acest 
biectiv la termenul 
stabilit, în 1977.

Cele amintite sint 
doar cîteva din ne
număratele acțiuni 
care relevă rodnicia 
conlucrării strinse, pe 
cele maj diverse pla
nuri, între țările noas
tre socialiste, exprimă 
continua adîncire a re
lațiilor de prietenie 
româno-sovietice.

o-

L. DUȚA
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Un vast program al

După prima zi a întrecerilor pe 
echipe, formația feminină de gimnas
tică a României se afla în pragul ce
lor mai bune rezultate din istoria sa 
olimpică. La capătul exercițiilor im
puse, clasamentul avea în frunte trei 
echipe (U.R.S.S. — 194,20 p. ; Româ
nia — 192,70 p. ; R.D.G. — 191,60 p.) 
care — fără alte contfacăndidaturi 
— se anunțau, de altfel, marile fa
vorite la cucerirea medaliilor olim
pice. Firește, ambițiile tinerelor ro
mânce din cea mai tînără echipă a 
turneului au țintit cea mal bună po
ziție în ierarhia primelor trei forma
ții olimpice. Dorihță posibil de 
realizat, cu o condiție însă : să 
concureze și la exercițiile liber alese 
în aceeași manieră, adică cu voință 
extraordinară, precizie tehnică, ele
gantă și spirit de echipă (n.n. — în
trecerile pe echipe ale gimnastelor 
s-au încheiat tirziu. după miezul 
nopții, rezultatele finale neparvenin- 
du-ne pînă la închiderea ediției).

în prima zi, la două dintre cele pa
tru aparate — paralele inegale și 
bîrnă — gimnastele noastre au între
cut la punctajul total respectiv omo
gena formație sovietică, fapt ce con
stituia în sine o realizare și. totodată, 
o bună bază de pornire spre rezul
tate ulterioare. Note mai mici au pri
mit Ia sărituri și la sol.

Am subliniat mai înainte compor
tarea bună a tuturor 
Gcorgeta Gabor, Anca

riana Constantin. Gabriela TrUșcă. 
Desigur însă, contribuția hotărîtoare 
la clasarea echipei române pe o po
ziție atit de ridicată după exercițiile 
impuse au avut-o Nadia și Teodora. 
Favorita publicului din sala „Forum", 
fetița cu „coadă de cal" — ale cărei 
fotografii apar pe cite jumătate de 
pagină în ziarele locale, ca. de pildă, 
două zile consecutiv în „La PresSe",

sarea Teodorei Ungufeanu, Ia punc
taj total pe aparate, pe locurile 2—3, 
la egalitate cu faimoasa Ludmila Tu- 
risceva, fostă campioană olimpică Și 
mondială, deci înaintea tuturor ce
lorlalte contracandidate, inclusiv Ol
ga Korbut și Neli Kim. Adaug, la 
primele reușite ale fetelor* plasarea 
echipei masculine pe locul intii in 
grupa a Il-a și notele bune dobîn-

CORESPONDENȚA DIN MONTREAL

Cel mai mare cotidian de limbă fran
ceză de pe continentul american — 
a reușit o performanță unică în is
toria Jocurilor : nota 10 ; primul 10 
care s-a acordat vreodată unui gim
nast olimpic ! Execuția sa la paralele 
inegale — aparat preferat — a ridi
cat lumea in picioare, deși, la drept 
vorbind, exercițiile impuse nu prea 
arată spectaculos și sint aceleași pen
tru toate gimnastele. Pînă tirziu in 
noapte, posturile de radio și televi
ziune canadiene au anunțat acest „10“ 
la modul în care sint răspindite ști
rile despre cele mai senzaționale re
corduri în atletism și hatație.

Dacă realizările Nadiei nu
chiar o surpriză pentru amatorii de 
sport din țara noastră, în schimb, 
vestea surprinzătoare, și bună, după 
exercițiile impuse, o constituie cla

sint

TIR

echipierelor : 
Grigoraș, Ma*

dite de Dan Grecu la paralele, inele 
și sărituri, note care au 
clasat primul dintre cei 
curenți ai acestei grupe 
cițiile impuse.

Și alți sportivi români

făcut să fie
32 de con- 
după exer-

Și alți sportivi rOmâni au pășit CU 
dreptul pe acest drum olimpic, lung 
și presărat cu obstacole dintre cele 
mai dificile. E vorba de handbaliști 
și de poloiști. Echipa masculină a 
României, confirmind ascensiunea 
de formă sportivă, despre care scri
am și după meciul amical cu echi
pa U.R.S.S., a învins destul de net 
reprezentativa Ungariei cu 23—18 
(13—8), golgeterii noștri fiind ieri 
Birtalan (6) și Cosma (5). în afară 
de ’aceștia S-au mai remarcat, prin 
aportul lor la ansamblul jocului, 
Gațu, Licu și Grabovschi. Următoa-

rele meciuri — marți cu echipa Sta
telor Unite, iar joi cu Tunisia — 
sînt ceva mai ușoare, ulterioara par
tidă dificilă părînd a fi aceea con
tra reprezentativei Cehoslovaciei.

Adevărul sportiv, care spune că 
nu trebuie să ai complexe față de 
nici un adversar, Pricit de valoros 
ar fi el, l-au confirmat și poloiștii 
noștri. înfruntînd duminică echipa 
U.R.S.S. (campioană olimpică în 
1972 și mondială în 1975) de la egal 
la egal, manifestind o puternică vo
ință și destulă dibăcie tactică, echi
pa română a reușit un scor de 5—5, 
după ce condusese cu 5—3, iar în 
ultimul minut de joc avusese două 
bune' ocazii de a înscrie, deținind și 
Superioritatea numerică I Luni. la 
ora cînd transmit, echipa noastră a 
întrecut Mexicul cu concludentul 
scor de 8—3, urmînd Ca marți să 
întîlneâscă reprezentativa Olandei 
intr-un meci greu, care va decide 
promovarea în finala turneului.

Cît privește turneul de box, aces
ta este pe mai departe supus încur
căturii provocate de retragerea unor 
concurenți după efectuarea tragerii 
la Borți. începind de marți, vor fi 
necesare alte trageri la sorti „de 
completare" a tabloului fiecăreia din 
categoriile de greutate.

Valeriu MIRONESCU

în deschidere este publicat articol 
1U1 „Dezvoltarea și diversificarea 
serviciilor către populație" de Janos 
Fazekas. în continuare sînt inserate 
articolele : „Energetica românească 
în epoca revoluției științifico-tehni- 
ce“ de Vasile I. Nitu, Vasile Musta
ță și Mihai Nistor ; „Tendința omo
genizării sociale în orînduirea noas
tră socialistă" de Gheorghe Pădureț; 
„Unitatea dintre știință șl politică îh 
conducerea socială" de loan Gâll și 
Gavril Sztranyicki.

Revista publică în continuare arti
colele : „Amortismentele și uzura 
morală a fondurilor fixe" de Ema- 
noil Florescu — la rubrica „Opinii" ; 
„Implicații social-umane ale strate
giei progresului omenirii" de Ale
xandru GolianU — la rubrica „Con
sultații" ; „Genetica **- speranțe și 
certitudini" de Constantin Maximi
lian — la rubrica „Stiință-învăță- 
mînt" ; „Dimensiunea culturală a 
noii ordini economice internaționa
le" de Mircea Malița — la rubrica 
„Curente Și idei" ; Intervențiile par- 
tiiCipanților la masa rotundă cu te
ma „Națiunea in lumea contempo
rană" — la rubrica „Dezbateri". La 
rubrică „Din mișcarea comunistă și 
muncitorească mondială" este publi
cat „Raportul politie prezentat de 
tovarășul Le Duan in fața Adunării 
Naționale a întregului Vietnam".

Revista mai cuiprinde rubricile 
„Viața internațională" Și „Cărți și 
semnificații".

modernizării transporturilor
Anul 1976 va marca 

o etapă importantă în 
dezvoltarea transpor
turilor poloneze, sector 
care, beneficiind de 
mari investiții, se a- 
flă pe calea moderni
zării și extinderii. 
Printre marile ..reali
zări în acest domeniu 
se numără la loc de 
frunte construirea ma
gistralei feroviare cen
trale care, la sfîrșitul 
acestui an, va lega ca
pitala Poloniei de ba
zinul carbonifer sile
zian ; magistrala este 
astfel concepută incit 
Să permită deplasarea 
garniturilor de tren cu 
O viteză de 200—250 
km/h. Tot in acest an 
urmează să fie dată în 
exploatare O importan
tă cale rutieră, ce va 
scurta apreciabil dis
tanța dintre Katowice 
și Varșovia.

Extinderea rețelei 
feroviare corespunde 
cerințelor amplificării 
transporturilor. îndeo
sebi de materii prime 
și produse cum sînt 
cărbunele, minereul de 
fier, materialele de 
construcție. Conclu
ziile la care au a- 
juns factorii de răs
pundere în examinarea 
acestor probleme au

fost înscrise în Pla
nul guvernamental de 
perspectivă pentru 
dezvoltarea transpor
turilor, cu finalitate in 
1995. Elaborat în ur
ma unor ample studii 
care au ținut .seagpa de 
necesitatea tfesvSftării 
armonioase â diferite
lor regiuni ale tării, 
precum și de rezulta
tele activității mai 
multor instituții știin
țifice de specialitate, 
programul prevede o 
repartizare rațională a 
sarcinilor între diferi
tele subramuri ale 
sectorului transportu
rilor, precum si strln- 
sa lor conlucrare în 
vederea folosirii la 
maximum a capacită
ților existente.

în acest context, o 
mare atenție se acordă 
și dezvoltării trans
portului fluvial. Dacă 
in 1975 pe arterele 
fluviale ale tării au 
fost transportate 15 
milioane tone marfă, 
în 1980 cifra respectivă 
urmează să se ridice 
la 35 milioane
Așa cum arăta ziarul 
„Trybuna Ludu“. după 
mulți ani de negliiare 
a dezvoltării căilor 
fluviale, în actualul 
cincinal se va înregis-

tone.

tra în acest domeniu 
un adevărat avînt al 
investițiilor. între al
tele, pe cursul superi
or al Odrei urmează a 
se construi un număr 
de opt ecluze ce 
vor înlocui instalațiile 

fsextsfente. necorespun
zătoare noilor cerințe, 

în ce privește trans
portul rutier, acesta 
va înregistra pe par
cursul unui singur de
ceniu (1970—1980) o 
triplare a capacităților 
sale.

Mari fonduri de In
vestiții sînt însă alo
cate dezvoltării trans
portului feroviar. în 
total, zestrea căilor 
ferate va spori în ac
tualul cincinal cu 2 400 
km de linii noi.

Anul 1976 va con
semna astfel o impor
tantă etăpă în realiza
rea planului de per
spectivă de dezvoltare 
a capacităților de 
transport, plan ce con
stituie, la rlndul său, o 
parte integrantă a vas
tului program de edi
ficare a societății so
cialiste dezvoltate în 
Polonia prietenă, trasat 
de cel de-al VH-lea 
Congres al P.M.U.P.

Gh. C1OBANU

CLASAMENTE, REZULTATE
Prima medalie de aur din cadrul 

celei de-a 21-a ediții a Jocurilor O- 
limpice de vară de la Montreal a 
fost cucerită de țintașul Uwe Potteck 
(R.D. Germană), învingător în proba 
de pistol liber cu 573 puncte, per
formanță ce constituie un nou record 
mondial al probei. Noul campion o- 
limpic (21 de ani) practică tirul de 
numai doi ani.

Iată clasamentul final la pistol li
ber : 1. Uwe Potteck (R. D. Germa
nă) — 573 puncte ; 2. Harald Vollmar 
(R. D. Germană) — 566 puncte ; 3. 
Rudolf Dollinger (Austria) — 562 
puncte.

Titlul olimpic la armă liberă cali
bru redus 60 focuri (poziția culcat) 
probă disputată ieri — a revenit 
lui K. H. Smieszek (R. F. Germa
nia) 599 p, urmat de Ulrich Lind 
(R. F. Germania) 597 p și Ghenadie 
Luscikov (U.R.S.S.) 595 puncte.

al categoriei muscă : I. Aleksandr 
Voronin (U.R.S.S.) — 242,500 kg ; 
2. Gyorgy Koszegi (Ungaria) 235,500 
kg ; 3. Mohamed Nassiri (Iran) — 
235 kg.

ÎNOT

CICLISM

Conform pronosticurilor. în piscina 
Olimpică „ploaia" recordurilor mon
diale a început încă din prima zi de 
concurs, cînd în ambele finale dispu
tate s-au înregistrat noi recorduri ale 
lumii. Iată ordinea primilor trei cla
sați : 200 m fluture masculin : 1. Mike 
Brunner (S.U.A.) — l'59”23/100 ; 2. 
Steven Gregg (S.U.A.) — l’59”54/100 ; 
3. Bill Forrester (S.U.A.) — 1’59”96/ 
100. Ștafeta feminină 4X100 m mixt : 
1. R.D. Germană (Ulrike Richter, 
Hannelore Anke, Andrea Pollack, 
Kornelia Ender) — 4’07”95/100 ; 2.
S.U.A. (Linda Jezek. Laurie Siering, 
Camille Wright, Shirley Babashoff) 
— 4’14”55/100 ; 3. Canada (Wendy
Hogg, Robin COrsiglia, Susan Sloan, 
Anne Jardin) — 4’15”22/100.

POLO PE APĂ

PENTATLON MODERN
Competiția de pentatlon modern a 

început cu proba de călărie, in cate 
13 concurenți au realizat 1 100 puncte. 
Pe echipe conduce _Suedia — 3 268 
puncte, 
puncte 
puncte.

urmată de Franța — 3 236
și Marea Britanie — 3 212

BASCHET
dintre favoritele turneuluiDouă 

masculin âu obținut victorii scontate : 
U.R.S.S.—Mexic 120—77 (61—40),
S.U.A.—Italia 106—86 (50—39). în alte 
jocuri : Cehoslovacia—R.A. Egipt
103—64, Iugoslavia—Porto Rico 84— 
63, Canada—Japonia 104—76. Ieri : 
Canada—Cuba 84—79.

în turneul feminin, prima surpriză: 
Japonia — S.U.A. 84—71.

guang a cîștigat prin k o în prima 
repriză, în fața spaniolului Canet. 
La semimijlocie : Valeri Racikov 
(U.R.S.S.) l-a întrecut prin k o teh
nic. în rundul III, pe campionul eu
ropean Kalevi Marjamaa (Finlanda). 
Tot înainte de limită a terminat în
vingător și Jochen Bachfeld (R. D. 
Germană), în meciul cu iranianul 
Khomani.

Luni, în prima gală, a fost înre
gistrată a surpriză : în limitele cate
goriei sertiimuscă (48 kg) polonezul 
Henryk Srednicki l-a învins la puncte 
pe americanul Louis Curtis, unul din 
favoriții categoriei. Tailandezul Pa- 
yao Pooltarat a ciștigat la puncte 
(decizie 4—1) meciul cu românul Re
mus Cozma,

(Urmare din pag. I)
Progresul tehnic

VOLEI

Concursul de ciclism a programat 
duminică, pe Circuitul FairWieV, de 
pe șoseaua transcanadiană. proba 
contracronometru pe echipe (102,533 
km). Clasamentul final al probei 
arată astfel : : 1. U.R.S.S. (Anatoli
ȘukanOV, Valeri Ciaplîghin, Vladimir 
Kaminsky, Aavo Pikkus) — 2h 08’53”; 
2. Polonia (T. Mytnik, M. Nowicki, 
S. Szozda, R. Szurkowski) — 2h 
09’13” ; 3. Danemarca (V.
G. Frank, J. Hansen, J. 
2h 12’20”.

în piscina olimpică. în întrecerile 
din grupele preliminare, duminică : 
Italia — Iran 12—1, Ungaria — Aus
tralia 7—6. Ieri : Italia — Cuba 8—6, 
Ungaria —■ Canada 4—2.

Turneul masculin : Cehoslovacia— 
Canada 3-0 (15—4, 16-14, 15—11) ;
Polonia—Coreea de Sud 3—2 (12—15, 
6—15, 15—6. 15—6, 15—5) ; U.R.S.S.— 
Italia 3—0 (15—6, 15—3, 15—6) ; Bra
zilia—Republica Arabă Egipt 3—1 
(15—5, 15—5, 13—15, 15—0) : Ieri :
Polonia — Canada 3—0.

BOX

HALTERE

HANDBAL

Baludzun,
Lund) ■—

din Mont- 
întrecerile

La arena „Saint Michel" 
real, unde se desfășoară 
de haltere, primul titlu olimpic a re
venit sovieticului Aleksandr Voronin 
(25 de ani), care în limitele catego
riei muscă a totalizat la cele două 
stiluri 242,500 kg (un nou record 
olimpic). La stilul „aruncat" Voronin 
a stabilit un nou record mondial 
cu 141 kg. Clasamentul final

Rezultate din grupele preliminară 
ale turneului masculin. Grupa B : 
Polonia *— Tunisia 26—12 (12—7), Ce
hoslovacia — S.U.A. 28—20 (15—13). 
în grupa A : Iugoslavia — Canada 
22—18 (15—12) ; R.F. Germania —
Danemarcă 18—14 (7—5) ; U.R.S.S. — 
Japonia 26—16 (11—5).

Toți favoriții au obținut victorii in 
prima gală la categoria ușoară. So
vieticul Valeri Limasov l-a învins 
prin descalificare, în rundul III, pe 
Colley (Noua Zeelandă), fostul Cam
pion olimpic Ulrich Beyer (R.D. Ger
mană) a dispus la puncte de india
nul Machiach, iar tailândezul Booh-

CANOTAJ
Luni, în preliminarii la canotaj â- 

cademic feminin, echipajul de 4 plus 
1 rame al României a ocupat locul 
doi în seria I cu timpul de 3’26”42/100, 
după echipajul R. D. Gertnane 
(3’22”53/100). Pe locul trei S.U.A., cu 
5’32”37/100. La schif 2 fără cirmaci, 
Marietta Predescu și Mărinela Maxim 
— sosite pe locul secund cu 
3’42”18/100, în urma echipajului Ca
nadei (3’37”53/100) — vor participa lă 
recalificări. în prima serie la 4 plus 
1 visle cel mal bun timp — echipajul 
U.R.S.S. (3’H”74/100). Echipajele 
României (3T4”86/100) și Cehoslova
ciei (3’15”51/100), care s-au clasat pe 
locurile următoare, vor participa la 
recalificări.

în cursa de 8 plus 1, echipajul 
României — clasat în seria respecti
vă pe locul 2. Cu timpul de 3’01” 
80/100, după echipajul U.R.S.S. 3’00” 
19/100) — va participa, de asemenea, 
la recalificări.

FOTBAL
Turneul de fotbal a început cu sur

prize. Selecționata Poloniei, campioa
nă Olimpică, a fost ținută în „șah" 
de reprezentativa Cubei, cu care ă 
terminat la egalitate : 0—0. într-un 
alt meci: R. D. Germană—Brazilia 
0—0.

In legătură cu participarea unor sportivi din Africa
MONTREAL 19 (Agerpres). — Un 

număr de 17 state africane și a- 
rabe și-au anunțat retragerea de la 
a XXI-a ediție a Jocurilor olimpice, 
în semn de protest față de participa
rea Noii Zeelande. țară care întreți
ne relații sportive cu Africa de Sud 
rasistă.

Secretarul general al O.N.U., Kurt 
Waldheim, a adresat Comitetului In
ternațional Olimpic șl tuturor părți
lor interesate apelul de a-și conti
nua eforturile pentru a asigura par
ticiparea sportivilor din Africa la a 
XXI-a Olimpiadă.

nicului; am amețit și m-am 
mutat pe stingă; n-â.m 
putut să privesc nici în- 
tr-acolo 
mijlocul 
singurul 
vedeai 
tren în toată 
ei". Peste douăzeci și doi 
de ani. același Ion Precup 
se îmbarca. împreună cu 
un cercetător științific, pe 
o locomotivă diesel hidrau
lică, urmîhd să facă prima 
probă a noului tip de trac
țiune pe drumul cel încli
nat. deasupra hăurilor. E- 
xista o întreagă documen
tație a acestui Unic experi
ment. studii, referate și a- 
probări. Totul s-a sfîrșit 
cu bine, dar comunistul 
Precup nu s-ă mulțumit cu 
atit. După cursă, a mal le
gat de locomotivă și un va
gon. în altă Zi — două. 
Apoi două sute de tone. Și 
două sute douăzeci — re
cordul liniei. Iar la urmă 
—■ trei sute.

— N-ați depășit instruc
țiunile ?

— Am depășit aprobările. 
Dar instrucțiunile — ■ nu. 
Am procedat conform re
gulamentelor. Că unii ar fi 
pretins noi dezlegări scri
se 1 știu. Dar n-am riscat 
nimic și n-am încălcat nici 
o prescripție. Atit 
cineva trebuia 
răspunderea. Am 
să ml-o asum eu. 
manevrez răspunderea spre 
alții.

— Si totuși : de ce ? Ca 
să zicem așa. e mai ușor 
să împingi în sus o hîrtie 
decit o locomotivă.

— Eram direct interesați.
— Cîștigați mai bine ? 

Sau pentru că pe diesel e 
mult mai curată munca ?

— Nu e vorba de asta. 
Noi am investit cită inimă 
și cît timp in aducerea 
noilor locomotive.

și m-am postat la 
marchizei. Era 

loc de unde nu 
prăpastia de sub 

deschiderea

„Cîtă", in dialect bănă
țean. înseamnă „putină", 
în ce privește investiția 
propriu-zisă, de inimă și 
timp... Nu numai prin 
„cită" dăruire, ci prlntr-o 
seamă întreagă de acțiuni 
Si înfăptuiri orăvițenii au 
dovedit că întimpină cu 
brațe deschise, inimă largă 
și gindire 
științific și

Dotarea 
complicată 
centrică a 
selele au 
dedurizată, 
motorină Presupune și ea 
o serie de instalații. în 

inițială, aceste ame
nd apăreau ca ur- 
într-un nod de cale 
lateral. Parcul urma 
să fie înlocuit, dar, 
înlocuire, mașinile 

Să „dejuneze" o 
prin alte stații.

vie progresul 
tehnic.
depoului 

de poziția 
localității, 
nevoie de 
alimentarea cu

era 
ex- 

Die- 
apă

doar Că 
să-și ia 
preferat 
decit să

gente 
ferată 
totuși 
după 
Urmau
Vreme .. „ .__
Ion PreCup a pus mina 
pe riglă, hîrtie de calc 

fără Să fie specia- 
s-a apucat să pro

iecteze benevol un sistem 
de alimentare Cu apă de- 
durizată și un altul cu mo
torină. Exemplul comunis
tului a fost urmat. Colegii 
lui nu s*au lăsat rugați, 
âu cerut unelte și au, exe
cutat ei înșiși, prin muncă 
patriotică sau cu Partici
parea lucrătorilor remune
rați în regie, proiectele. Iar 
după ce emoțiile primei 
alimentări s-au consumat, 
tot ei au efectuat. în ace
leași condiții, o altă insta
lație de apă dedurizată, 
într-o stație din zona afe
rentă.

— De ce ați fost atit de 
grăbiți ? Cum de n-ați aș
teptat investițiile ?

Mi-a răspuns mecanicul 
de locomotivă Gheorghe 
Liuba :

— Noi primiserăm die- 
sele. dar le alimentam pe 
traseu. în schimb, prinse- 
serăm „gustul" economiilor.

Vă dați seama ? Toată 
viața aruncaserăm combus
tibilul 
tr-odată 
robinet.
generală r___ _____
nicul Ion Stroie a propus 
să chibzuim energia cu 
stropul: folosind inerția 14 
frînări, evitînd cît mai 
mult efectul inerției la 
plecare, în pantă — folo
sind gravitația, oprind mo
toarele in staționările mai 
lungi. Cum am mai fi pu
tut sta liniștiți la gindui 
că. pentru alimentare, ma
șinile noastre trebuie să 
meargă tocmai pe la Ca- 

.ransebeș. Reșița sau Timi
șoara ?

Transformați odată cu 
tehnica, privind cu ochi 
noi. cu ochii exigenței co
muniste. fiecare gram de 
combustibil folosit, voind 
parcă să răscumpere toate 
tonele înghițite de-a lungul 
unui secol de cuptoarele 
hulpave ale cazanelor cu 
abur, muncitorii depoului 
s-au ambiționat tot mal 
tare să se Situeze la înăl
țimea tehnicii care sosea. 
Mai mult decit prevedeau 
obligațiile. Locomotivele 
diesel hidraulice se dove
deau mai sensibile la insta
lația de încălzire. Compli
cată, pretențioasă, fină. 
Pentru orice defecțiune, 
luau drumul Caransebe
șului.

— Ne durea acest fapt, 
îi durea acest fapt. Au 

făcut rost de documentația 
tehnică. Teoria o studia 
fiecare cum și cînd apuca, 
în cursă, la bancul de lu
cru, acasă... Practica însă 
decurgea în chip original : 
fiind la Început numai 
două locomotive de acest 
tip. de cum se zvonea că 
intră una în depou, se dă
dea o adevărată alarmă. 
Ziua, noaptea apăreau toți 
de pe unde se aflau, tă- 
bărînd ciopor pe locomoti-

cu lopata si din
ii strecuram prin 

Tntr-o adunare 
de partid, meca-

vă,. examinîndu-î subtilită
țile. Cercetau pe viu ceea 
ce studiaseră din cărți și 
scheme. Astfel au ajuns 
să repare singuri compli
cata instalație de Încălzire. 
Și într-o bună (rea) zi s-a 
spart Spirala ei. Alcătuire 
de mare finețe. Treabă și 
mai complicată. Nu exista, 
local, nici o unitate profi
lată pe asemenea reparații. 
„Tot oamenii au făcut-o și 
pe asta", Și-au spus orăvi- 
tenii. Au ticluit cam ce 
seule ar fi necesare, le-au 
confecționat și... spirala 
„merge" și acum.

Astfel s-a născut o altă 
ambiție. Ceș mal nouă și 
cea rrfai îndrăzneață :

— Ne-ar plăcea să ni se 
încredințeze nouă repara
ția locomotivelor hidrauli
ce. Sau cel puțin a spira
lelor instalației de încălzi
re. Ne-am asuma această 
răspundere, cel puțin pen
tru regionala Timișoara. 
Nu că stăm cu mina-n sih, 
dar am Vrea să facem mai 
mult. Am aruncat cite o 
vorbă pe la foruri de resort, 
dar unii se tem de compli
cații. Chiar așa mi-a spus 
Cineva : „Aoleu, dacă Se 
află, vă dă și plan". Noi 
Vrem să se afle. Să ne dea 
si plan. Am desfunda o li
nie veche, acoperită cu pă- 
mînt. api trage locomoti
vele moarte acolo și am 
începe în hala veche o ro- 
boteală de toată frumu
sețea.

Ascultam însuflețirea cu 
care-mi vorbea Pavel Cîn- 
da, secretarul comitetului 
de partid al complexului, 
și am întrebat încă o dată, 
într-o doară :

— De ce doriți asta ? De 
ce doriți să 
mult ?

M-a privit 
ofensat, și a

— Dar ce 
Sîntem 
rășe l

faceți mai
lung, aproape 
surîs :
sîntem noi ? 

comuniști, tova-

pr.onoexpr.es
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AFRICA DE SUD

Incidente violente intre studenții africani 
și polițiști

CAPETOWN 19 (Agerpres). — In
cidente violente au avut loc, dumi
nică, între polițiști și studenții a- 
fricani de la Universitatea Fort 
Hare din apropierea localității sud- 
africane Alice. Autoritățile din Afri
ca de Sud au dispus închiderea a- 
cestei universități pe timp nelimi
tat. Tulburările au izbucnit sîmbătă, 
la scurt timp după convocarea de 
către consiliul format din reprezen
tanții studenților a unei adunări ge
nerale consacrate discutării situației 
create în tară după incidentele de 
luna trecută și luării unei hotăriri 
în ceea ce privește crearea unui 
fond de ajutorare a victimelor con
fruntărilor cu forțele polițienești.

Autoritățile de la Pretoria au ho- 
tărît să închidă Universitatea afri
cană de la Johannesburg, unde, în

geneva Lucrările sesiunii ECOSOC
Intervenția reprezentantului român

GENEVA 19 (Agerpres). — La Ge
neva continuă lucrările cetei de-a 
doua părți a sesiunii a 61-a a Con
siliului economic și social al O.N.U. 
(ECOSOC). Actuala sesiune este 
consacrată examinării stadiului apli
cării, la nivelul Națiunilor Unite și 
al organismelor din. sistemul O.N.U., 
a măsurilor și acțiunilor vizînd in
staurarea unei noi ordini economice 
internaționale. în acest context, cete 
54 de delegații ale țărilor membre 
ECOSOC au dezbătut rapoartele de 
activitate ale unor instituții din sis
temul Națiunilor Unite, între care 
Organizația Mondială a Sănătății, 
Organizația Meteorologică Mondială, 
Organizația Maritimă Consultativă 
Internațională.

Luînd cuvîntul în cadrul dezbate
rilor, ambasadorul Constantin Ene, 
șeful delegației române, s-a referit 
la activitatea O.M.S., pronunțîndu-se 
în favoarea orientării clare a pro
gramelor acestei organizații către 
acțiuni concrete. Reprezentantul ro
mân a subliniat, între altele, locul 
important care trebuie să revină în 
programele O.M.S. problemelor spe- 
cifioe ale (arilor în curs de dezvol
tare. Vorbitorul a exprimat spri
jinul României față de programe
le vizînd creșterea producției ali
mentare, protecția, mediului încon

Diferend greco-turc 
privitor la Marea Egee
ANKARA 19 (Agerpres). — Con

siliul de Miniștri al Turciei a apro
bat, în cadrul unei reuniuni desfă
șurate la Ankara, hotărîrea privind 
efectuarea de cercetări in Marea 
Egee de către nava „Sismik-1“, a a- 
nunțat agenția Anadolu. într-o de
clarație făcută la încheierea reuniu
nii Consiliului de Miniștri, primul 
ministru turc, Suleyman Depiirel, 
și-a anunțat hotărîrea de a lua toa
te măsurile necesare pentru ca va
sul de cercetări seismografice să-și 
poată efectua activitățile în Marea 
Egee.

ATENA 19 (Agerpres). — Guver
nul Greciei a apreciat, într-un co
municat dat publicității la Atena, 
drept „surprinzător" faptul că gu
vernul Turciei „amenință să efectu
eze cercetări seismografice în regi
uni unde nu are dreptul să facă 
acest lucru".

Reluînd propunerea greacă de 
acum 15 luni ca litigiul asupra pla
toului continental al Mării Egee să 
fie supus arbitrajului Curții inter
naționale de justiție de la Haga, co
municatul conchide că „guvernul 
turc are obligația să calculeze și să 
prevină urmările actului arbitrar pe 
care îl plănuiește".

MTERIbh

poate fi soluționată numai in cadrul edificării
Declarații ale unor participant! la recentele reuniuni de la Roma

La Roma au avut loc de curind două importante reuniuni inter
naționale consacrate problemelor alimentației în lume : CONFERIN
ȚA O.N.U. PENTRU CREAREA FONDULUI INTERNAȚIONAL DE 
DEZVOLTARE AGRICOLA și cea de-a doua sesiune a CONSILIU
LUI MONDIAL AL ALIMENTAȚIEI. Participanta la dezbateri — 
reprezentanți a circa 100 de state ale lumii — au abordat pe larg 
chestiuni legate de soluționarea problemelor alimentației, de creșterea 
producției agricole in țările in curs de dezvoltare, de rolul deosebit 
de important care revine in acest sens edificării unei noi ordini eco
nomice internaționale. Punctele de vedere exprimate, care concordă, 
in genere, cu poziția susținută consecvent de România socialistă, iși 
găsesc reflectare și in răspunsurile date de un șir de participant! la 
ancheta întreprinsă de ziarul nostru, prin intermediul corespondentu
lui in capitala Italiei, Radu Bogdan.

Consecința relațiilor 
de inegalitate

SAYED MAREI, președintele Con
siliului mondial al alimentației : 
Rapoartele pregătite de secretaria
tul celor două reuniuni organizate 
la Roma au pus din nou în evidență 
dimensiunile alarmante pe care le 
are în prezent problema alimenta
ției. Potrivit statisticilor, peste 400 
milioane de persoane dispun de can
tități de hrană insuficiente. 30 la 
sută din populația Africii și 25 la 
sută din cea a Extremului Orient 
suferă de o sensibilă subnutriție. 
Dintre copiii în vîrstă de 1—5 ani din 
țările în curs de dezvoltare, 10 mi
lioane sînt afectați de subnutri
ție gravă, 80 milioane de subnu
triție moderată și 120 milioane 
de forme de subnutriție mai ușoare. 
Lipsa din alimentație a unor vita
mine esențiale provoacă boli grave. 
Astfel, se estimează că numai în 
Extremul Orient mai mult de 100 000 
de copii își pierd anual vederea ca 
urmare a carențelor de vitamina A.

Dar această situație nu constituie 
o fatalitate : problemele alimentare 
își pot găsi soluționarea. Terra — 
și asupra acestui lucru sîntem cu 
toții de acord — are suficiente re
surse pentru a-și hrăni locuitorii. 
Dincolo de unele condiții obiec
tive, ca, de pildă, seceta care, mal 
ales în ultimii ani, a provocat scă

ultima săptămînă, au avut loc mari 
manifestații ale studenților în semn 
de protest împotriva interzicerii 
unui miting de solidaritate cu acți
unile antiapartheid organizate la 
Soweto și în alte centre urbane din 
Republica Sud-Africană, reprimate 
brutal de poliție. Poliția — relatea
ză agențiile de presă — a interve
nit făcînd uz de bombe cu gaze la
crimogene pentru a-i împrăștia pe 
cei aproape 1 700 de studenți care au 
participat la demonstrații.

Studenții au fost obligați să pără
sească incinta universității și cămi
nele. Importante efective ale poliți
ei au fost dislocate în campusul u- 
niversitar și în împrejurimi pentru 
a preveni acțiunile de protest ale 
studenților și în alte cartiere ale o- 
rașului Johannesburg.

jurător, hidrologia operațională, pre
cum și celor din alte domenii de 
natură să ajute țările în curs de dez
voltare să beneficieze din plin de 
cunoștințele științifice și tehnologiile 
moderne de interes pentru aceste 
țări.

Intilnirea tripartită 

de la Riad
RIAD 19 (Agerpres) — Luni au 

luat sfîrșit la Djeddah convorbirile 
dintre regele Khalid Ibn Abdul Aziz 
al Arabiei Saudite, președintele Egip
tului, Anwar El Sadat, și președintele 
Sudanului, Gaafar El-Numeiry.

în comunicatul comun dat publici
tății simultan în capitalele celor trei 
țări la sfîrșitul reuniunii se subli
niază că cei trei șefi de stat au hotărît 
să creeze instituții comune capabile 
să asigure întărirea cooperării în di
verse domenii de activitate între cele 
trei țări. în comunicat se face apel 
la toate părțile implicate în conflic
tul libanez să „se abțină de la orice 
acțiune care este în contradicție cu 
hotărîrile Ligii Arabe“ și se propune 
organizarea unei „mese rotunde" 
pentru a rezolva această problemă.

Experiențe științifice 
la bordul statiei4

„Saliut-5"
MOSCOVA 19 (Agerpres). — în 

ultimele două zile, cea de-a 11-a și 
a 12-a zi de zbor spațial, cosmonau- 
ții sovietici Boris Volinov și Vitali 
Jolobov au continuat îndeplinirea 
programului prevăzut. în timpul ex
periențelor cu caracter medical s-a 
experimentat stabilitatea cosmonau- 
ților în poziție verticală. Pentru 
acbasta, cu ajutorul unui dispozitiv 
special, se realizează reducerea pre
siunii care se exercită asupra jumă
tății inferioare a corpului. în timpul 
experienței, cosmonauții au reușit să 
meargă pe loc. în același timp a fost 
efectuată supravegherea funcțiilor lor 
cardiace și respiratorii. Echipajul 
urmărește, de asemenea, modificările 
care survin în capacitatea de muncă 
a omului în cursul zborului. Pentru 
aceasta, cei doi cosmonauți execută 
teste care imită pilotarea manuală a 
laboratorului.

S-a încheiat experiența privind 
evoluția icrelor de pește în condiții 
de imponderabilitate. La 18 iulie a 
început experimentul cu semințe de 
plante, urmărindu-se studierea in
fluenței factorilor zborului cosmic 
asupra celulelor vegetale și asupra 
aparatului lor genetic. Semințele ți
nute într-un mediu de umezeală au 
început să germineze.

------------------------------------------ .
«ML* ,.sciMTEii“ Problema acuta a alimentației pe plan mondial 

noii ordini economice
în problemele alimentației

derea producției alimentare într-o 
serie de regiuni ale globului, situa
ția deosebit de dificilă în care se 
află o parte importantă a populației 
lumii se datorează, în esență, - stării 
de subdezvoltare, dependentei eco
nomice și tehnice a țărilor respec
tive față de țările industrializate, 
relațiilor de inegalitate și inechitate 
determinate de imperialism, colonia
lism și neocolonialism. Iată de ce 
consider că agricultura și alimentația 
nu mai pot fi tratate astăzi doar ca 
probleme tehnice, ci trebuie privite 
ca probleme politice de cea mai mare 
importanță, așa cum s-a subliniat 
de altfel și la Conferința mondială 
a alimentației din 1974.

Cheia rezolvării acestor probleme, 
condiția primordială a îmbunătățirii 
situației alimentare o. reprezintă, 
desigur, creșterea substanțială a pro
ducției agroalimentare în fiecare ta
ră, în primul rînd în țările în curs 
de dezvoltare. în același timp, un 
rol de seamă revine cooperării in
ternaționale. Se poate afirma că 
este o datorie morală a țărilor bo
gate, în marea lor majoritate foste 
posesoare de colonii, de a sprijini 
eforturile țărilor în curs de dezvol
tare, de a te ajuta să înlăture defi
nitiv spectrul foametei și sărăciei și 
să pășească pe calea progresului. 
Sperăm ca prin crearea Fondului 
internațional de dezvoltare agricolă, 
în care cuvîntul țărilor în curs de 
dezvoltare va cîntări greu, să se

Preocupări economice în țările 
în curs de dezvoltare

ITALIA

„Un act inadmisibil de ingerință"
MAPUTO. Comitetul Central al 

Frontului de Eliberare din Mozambic 
(FRELIMO) a dat publicității un 
document in care sînt consemnate 
succesele obținute de poporul mo- 
zambican în toate domeniile de acti
vitate, în anul care a trecut de la 
proclamarea independenței, și sarci
nile care stau în fața guvernului, a 
FRELIMO și a întregului popor 
pentru crearea unei economii națio
nale cu adevărat independente. Suc
cese deosebite au fost obținute în 
domeniul social-economic : a fost în
făptuită reforma agrară, numeroase 
întreprinderi, cu pondere însemnată 
în economia națională, au fost națio
nalizate, spitalele, școlile șl locuințe
le au trecut în proprietate de stat.

-DELHI. Prlntr-o ordonanță pre
zidențială, în India a fost naționali
zată compania „Indian Iron and 
Steel", una dintre cele mai mari în

Prezențe culturale românești
NEW YORK. De la corespon

dentul nostru : La Centrul in
ternațional cultural din New 
York a avut loc o seară cultu
rală intitulată „Pagini din isto
ria României în imagini". Ma
nifestarea. organizată în cadrul 
seriei de acțiuni inițiate de Bi
blioteca română din New York, 
în vederea apropiatului centenar 
al Independenței de stat a 
României, a inclus o prezentare 
a istoriei țării noastre, precum 
și filme documentare.

PARIS 19 — Corespondentul 
Agerpres transmite : Sub pa
tronajul ambasadei tării noastre
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agențiile de presă
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transmit:

La Belgrad, Munir Mesih°- 
vici, membru al Comitetului Executiv 
al Prezidiului C.C. al U.C.I., a primit 
delegația P.C.R. condusă de Ștefan 
Kiss, secretar de stat adjunct la 
Consiliul Central de Control Mun
citoresc al Activității Economice și 
Sociale, care s-a aflat în Iugoslavia, 
in perioada 12—19 iulie, pentru 
schimb de experiență în domeniul 
turismului, comerțului și prestării de 
servicii. Cu acest prilej a avut loc 
o convorbire care s-a desfășurat 
într-o atmosferă de caldă prietenie. 
La primire a participat Virgil Caza- 
ou, ambasadorul României la Bel
grad.

Cresc rîndurile P.C.F. Zia- 
rul „l’Humanite" anunță în ediția sa 
de luni că Partidul Comunist Fran
cez a înregistrat, între 1 ianuarie și 
9 iulie 1976, 67 014 noi adeziuni. în 
ultimii 15 ani, rindurile P.C.F. au 
crescut cu 200 000 de persoane, atin- 
gind la sfîrșitul anului 1975 numă
rul de 500 000 de aderenți. Subliniind 
faptul că marea majoritate a noilor 
membri de partid sint muncitori, zia
rul evidențiază creșterea influenței 
și a rolului partidului în cadrul în
treprinderilor din întreaga țară.

Ministrul de externe al
R. P. Mongole, Lodonghim Rin-
cin, și-a încheiat vizita oficială de 
prietenie în R.D. Germană, în cursul 
căreia a avut convorbiri cu ministrul
de externe al țării-gazdă. Oskar 
Fischer, cu care a examinat proble
me privind dezvoltarea în continuare 
a relațiilor dintre cete două țări.

In vederea formării gu
vernului portughez, Mari0 
Soares, secretar general al Partidu
lui Socialist Portughez, desemnat de 
președintele Portugaliei cu formarea 

poată stimula procesul de ajutorare 
a țărilor sărace, dar și acela de 
dezvoltare pe baze noi a colaborării 
dintre state, a creării unei noi or
dini economice internaționale, înte
meiată pe justiție socială și pe de
plină egalitate între națiuni.

O injustiție 
fundamentală

RUBEN GONZALES SOSA, sub
secretar de stat la Ministerul Rela
țiilor Externe al Mexicului : Ar fi.

• O situație dramatică: 400 milioane de 
oameni nu au hrană suficientă • 10 milioane 
de copii din țările în curs de dezvoltare 
suferă de subnutriție • Prin eforturi proprii 
și cooperare internațională, foametea poate fi 

eradicată

cred, inutil și steril ca problemele 
alimentației mondiale să fie consi
derate drept un fenomen izolat și 
să nu fie privite în directa lor in
terdependență cu factori cum ar fi : 
explozia demografică, analfabetis
mul, șomajul și altele. Aceste feno
mene — urmări directe ale subdez
voltării, ale relațiilor de inechitate 
dintre state, ale împărțirii lumii 
în bogați și săraci — afectează, Ia 
fel ca și foametea, sute de milioane 
de oameni, îndeosebi din țările „lu
mii a treia". Inegalitatea alimenta
ră reprezintă o injustiție fundamen
tală. în următorii 15 ani, populația 
Terrei va crește cu încă un miliard, 
în aceste condiții, a face față pro
blemelor alimentației nu este posi
bil decît prin stabilirea unei noi or- 

treprinderi industriale din țară cu 
capital privat. Prin trecerea acestei 
companii în proprietatea statului, 
sectorul public din industria siderur
gică a Indiei a devenit preponderent.

LIMA. Compania maritimă' perua
nă (C.P.V.) a anunțat că va achizițio
na zece noi vase comerciale, investind 
aproximativ 100 milioane de dolari. 
Patru dintre aceste vase vor fi co
mandate Serviciului Industrial al 
Marinei (S.I.M.A.), care posedă cele 
mai importante șantiere navale de 
pe coasta sud-americană a Pacificu
lui.

ALGER. Compania algeriană „So- 
nacome" construiește în localitatea 
Ain Oussera o uzină pentru produce
rea de motoare Diesel. Capacitatea 
anuală a acestei uzine — în care vor 
lucra 8 000 de muncitori — va fi de 
70 000 de motoare.

la Paris și al Primăriei orașului 
Carpentras a fost organizată o 
expoziție de artă populară ro
mânească în cadrul Festivalului 
artistic de vară din această lo
calitate. într-una din sălile ex
poziției sînt proiectate filme 
despre arta și tradițiile româ
nești.

ANTANANARIVO 19 (Ager
pres). — însărcinatul cu afaceri 
a.i. al țării noastre la Antanana
rivo a remis Bibliotecii națio
nale a Republfcii Democratice 
Madagascar un dar de cărți ro
mânești din partea Bibliotecii 
centrale de stat a Republicii 
Socialiste România.

noului guvern, și-a început luni con
sultările cu lideri ai partidelor poli
tice reprezentate în parlament, în- 
tilnindu-se cu delegații ale Partidu
lui Comunist Portughez, Uniunii De
mocratice Populare, precum și cu re
prezentanți ai Centrului Democratic 
și Social.

Departamentul Apărării 
al S.U.A., conformîndu-se hotări- 
rii Congresului, este pe cate de a 
reduce echipele de consilieri militari 
din străinătate, care au început, după 
al doilea război mondial, prin a ad
ministra ajutorul militar în străină
tate și au terminat cu funcția pre
ponderentă de serviciu extern al 
Marelui Stat Major mixt al forțelor 
armate ale S.U.A. ; Departamentul, 
relevă cotidianul „New York Ti
mes", are in prezent grupuri de con
silieri militari în 44 de țări pe a- 
proape toate continentele.

Devalorizare. Guvernul is- 
raclian a anunțat, duminică, o deva
lorizare a monedei naționale cu doi 
la sută. Rata de schimb în raport cu 
dolarul a ajuns, astfel, la 8,12 lire 
israeliene pentru un dolar, față de 
7,97 lire după devalorizarea ante
rioară. Valoarea oficială a lirei is
raeliene urmează să fie de acum 
înainte considerată nu numai în ra
port cu dolarul, ci și cu lira sterlină, 
marca vest-germană, francul francez 
și florinul olandez.

în urma secetei îndelun
gate din Ungaria,anyntă agc«• 
ția M.T.I., apar dificultăți în aprovi
zionarea populației cu legume, fructe, 
cartofi și carne. Ministerul Agricul
turii și Industriei Alimentare, Minis
terul Comerțului Interior și Consiliul 
Cooperației de Consum au făcut apel 
la organizațiile de stat pentru achizi
ții, uniunile cooperatiste și economice 

dini economice internaționale. Altfel 
spus, actualul statu quo și actualele 
instituții și structuri internaționale, 
care au servit doar statelor celor 
mai puternice, trebuie să fie înlo
cuite cu structuri noi, cu programe 
și mecanisme noi, revoluționare și 
democratice, fundamentate pe suve
ranitate și pe cooperarea între 
egali. Un obiectiv prioritar îl re
prezintă creșterea producției alimen
tare, crearea de noi grinare ale lu
mii. Doar astfel ceea ce cunoaștem 
sub numele de „foamea celor mulți" 

va rămîne un fenomen de tristă a- 
mintire.

Doar 40 la sută 
din suprafața Terrei...

EUGENE WHELAN, ministrul a- 
griculturii al Canadei : în prezent, 
doar 40 la sută din suprafața cultiva- 
bilă a Terrei este folosită. în multe 
zone, datorită slabelor infrastructuri 
existente, producția nu depășește ca
drul și nevoile locale. Tocmai de a- 
ceea este esențial să se înțeleagă că 
agriculturii ii revine o vocație so
cială la scară națională și interna
țională, că este necesar ca producția 
agroalimentară să se dezvolte pretu
tindeni în lume și, în primul rînd, 
în țările în curs de dezvoltare. Fără

ROMA 19 (Agerpres). — După cum 
relatează agențiile de presă, can
celarul R. F. Germania, Helmut 
Schmidt, a declarat, în cursul unei 
convorbiri cu ziariștii, în timpul vi
zitei sale la Washington, că Statele 
Unite, R.F.G., Franța și Marea Bri- 
tanie au convenit, la întîlnirea la 
nivel înalt de la Porto Rico. să nu 
acorde ajutor economic Italiei în ca
zul în care în guvernul acestei țări 
ar fi incluși reprezentanți ai parti
dului comunist.

Afirmațiile cancelarului H. Schmidt
— anunță agenția U.P.I. — au fost 
caracterizate de cabinetul președinte
lui Consiliului de Miniștri al Italiei 
ca „regretabile" și „inoportune". Tot
odată, Președinția Consiliului de Mi
niștri al Italiei a dat publicității, la 
Roma, o notă în care se precizează
— după cum informează ANSA — 
că nici premierul Aldo Moro, nici 
miniștrii afacerilor externe și al fi
nanțelor ai Italiei, care au participat 
la reuniunea de la Porto Rico, nu au 
avut cunoștință și nu au luat parte 
la reuniuni neoficiale in cursul că
rora să se fi adoptat decizii privind 
condițiile în vederea acordării unui 
ajutor financiar Italiei.

La rîndul său, Mariano Rumor, 
ministrul afacerilor externe al Ita
liei, care s-a întîlnit la Bruxelles cu 
Hans-Dietrich Genscher, ministrul 
afacerilor externe al R.F.G., a pre
cizat. după cum informează A.F.P., 
că în cursul acestei întrevederi i-a 
exprimat omologului vest-german 
„stupoarea și regretul guvernului 
italian, reafirmind astfel declarația 
primului ministru italian Aldo Moro".

Declarațiile cancelarului vest-ger
man Helmut Schmidt constituie „un 
tip de presiune inadmisibilă față de 
tara noastră" — a subliniat, la 19 iu
lie, secretarul general al P.C.I., Enri
co Berlinguer.

ca toate produsele oferite de produ
cători și de organele de desfacere ale 
acestora să fie preluate în cel mult 48 
de ore, atunci cînd este vorba des
pre cartofi, legume și fructe, și in 
termen de opt zile de la anunțare, 
atunci cînd este vorba despre por
cine și bovine pentru tăiere.

La Bruxelles, de
externe din țările membre ale C.E.E. 
s-au reunit luni pentru a examina o 
serie de probleme, între Care cete le
gate de atribuțiile, viitorului Parla
ment vest-european și aderarea Gre
ciei și Turciei la Piața comună. De 
asemenea, a început o reuniune de 
urgență a miniștrilor agriculturii din 
C.E.E.. care urmează să stabilească 
măsurile de înlăturare a efectelor 
secetei în țările membre.

Fond de dezvoltare. Re»u- 
blica Arabă Egipt, Arabia Saudită, 
Kuweitul. Emiratele Arabe Unite și 
Qatarul au căzut de acord, dumini
că, asupra creării unui fond in va
loare de două miliarde dolari care să 
fie utilizat în vederea dezvoltării 
economiei egiptene.

Grevă. Aproximativ 30 009 de 
angajați ai firmei americane „Wes
tinghouse" au intrat în grevă pe o 
perioadă nedeterminată, revendicînd 
ameliorarea sistemelor de salarizare. 
Conflictul de muncă are ca efect pa
ralizarea a aproximativ jumătate din 
cele 165 uzine de pe teritoriul S.U.A. 
ale corporației.

S-a prăbușit un baraj sub 
presiunea apelor unui canal de na
vigație, Ia Ertsdorf-Nutzfeld. in nor
dul R.F. Germania. Circa șase mi
lioane metri cubi de apă au inundat 
o zonă de peste 5 000 hectare. Bara
jul fusese inaugurat cu trei săptă- 
mini în urmă.

îndoială, o problemă care se impune 
să-și găsească o rezolvare echitabi
lă este aceea a distribuirii capitalu
rilor pentru dezvoltarea agriculturii 
atit între țări, cît și în interiorul 
aceleiași țări. Canada, ca și alte țări, 
este pătrunsă de dorința de a ajuta 
țările în curs de dezvoltare, conști
entă tocmai de faptul că aceasta re
prezintă o necesitate imperioasă a 
actualei faze a relațiilor internațio
nale. în acest scop, guvernul cana
dian a hotărît să aloce 0,70 la sută 
din produsul național drept asisten
tă pentru țările în curs de dezvolta
re. Canada înțelege astfel să-și adu
că contribuția la procesul creării 
unei egalități reale în relațiile in
ternaționale, la făurirea unei lumi 
mai drepte și mai bune.

Există soluții, 
există posibilități

ARTURO TANOO, secretar de stat 
pentru problemele agriculturii al 
Republicii Filipine : La întrebarea 
dacă actualele dificultăți alimentare 
pot fi depășite, răspunsul nu poate 
fi decît afirmativ. Dimensiunea pe 
care a căpătat-o în prezent această 
problemă face însă necesară o con
jugare a eforturilor întregii comu
nități internaționale pentru mai bu
na utilizare a resurselor umane și 
materiale existente. Este nevoie, 
dacă se poate spune așa, de o stra
tegie internațională, ai cărei prota
goniști principali trebuie să fie gu
vernele înseși. Și aceasta deoarece 
rolul esențial în lichidarea rămînerii 
în urmă, in rezolvarea marilor pro
bleme ale dezvoltării revine tocmai 
țărilor' în curs de dezvoltare. Iată- de 
ce considerăm că este nevoie să se 
stabilească — așa cum am făcut noi 
in Filipine — o înaltă rată de creș
tere a producției, să se mobilizeze 
și să se valorifice la maximum re
sursele proprii în direcția creșterii 
producției agricole. O adevărată so

„Avanii", cotidian al Partidului 
Socialist Italian, denunță „ingerințele 
străine" in politica italiană.

★
PARIS 19 (Agerpres). — Autori

tățile franceze dezaprobă declarațiile 
externe privind situația politică in
ternă a statelor membre ale C.E.E., 
așa cum președintele republicii a 
subliniat în repetate rînduri, și se 
disociază de ele — indică un comu
nicat dat publicității luni da Palatul 
Elysee. Documentul — precizează 
agenția France Presse — a fost 
publicat ca urmare a recentelor de
clarații ale cancelarului R.F. Germa
nia. Helmut Schmidt, privind posi
bilitatea suprimării ajutorului occi
dental acordat Italiei.

în legătură cu declarațiile cancela
rului vest-german, Ronald Leroy, 
membru în Biroul Politic al C.C. 
al Partidului Comunist Francez, a a- 
firmat că acestea reprezintă „o nouă 
Ingerință inadmisibilă în afacerile in
terne ale Italiei". Primul secretar 
al Partidului Socialist Francez, 
Franțois Mitterrand, a declarat : 
„Cei ce cred că popoarele Europei 
occidentale vor accepta multă vreme 
să fie ținute în lanț de o nouă 
Sfîntă Alianță dau dovadă de multă 
insolentă. Cu atit mai rău pentru 
cei ce nu văd că lumea se schimbă, 
pentru că ei nu vor ca ea să se 
schimbe".

★
BONN 19 (Agerpres). — Purtăto

rul de cuvînt al guvernului R.F.G., 
Armin Griinewald, a precizat presei, 
luni, la Bonn, referitor la declarațiile 
cancelarului H. Schmidt, că nu se 
pune problema unui amestec în tre
burile interne ale Italjei, intențio- 
nîndu-se doar de a se „prezenta lu
crurile cu maximă claritate" celor 
care „formează un nou guvern în 
Italia".

In cercurile guvernamentale — re
levă agenția D.P.A. — s-a atras aten
ția asupra faptului că declarațiile lui 
H. Schmidt au fost făcute într-un mod 
mai nuanțat decît s-au redat în presă 
și că, în afară de aceasta, cancelarul 
nu a autorizat publicarea lor. Este 
falsă informația că Schmidt ar fi 
vorbit despre o hotărire luată de 
șefii de stat și guvern din S.U.A.. 
Franța, Marea Britanie și R.F.G., la 
conferința de la Porto Rico. cu pri
vire la un eventual refuz de credit 
pentru Italia. La această conferință 
nu s-a luat nici o hotărîre în acest 
sens.

★
BRUXELLES 19 (Agerpres). — Mi

nistrul de externe al Marii Britanii, 
Anthony Crossland^aflat la Bruxelles 
la reuniunea Consiliului ministerial 
al C.E.E., a afirmat că „este foarte 
surprins de declarațiile cancelarului 
vest-german Helmut Schmidt, potri
vit cărora la Porto Rico a intervenit 
un acord între S.U.A., Marea Bri- 
tanie, Franța și R.F.G. privind sus
pendarea ajutorului către Italia in 
cazul participării comuniștilor Ia gu
vern".

„Guvernul britanic, a precizat 
Crossland, nu a luat parte la un 
astfel de acord, nici la Porto Rico și 
nici în vreun alt loc. Guvernul bri
tanic are o politică clară, o politică 
de neamestec în treburile interne ale 
altor state".

S.U.A.

înaintea Convenției 
Partidului Republican
WASHINGTON 19 — Coresponden

tul nostru transmite : Alegerile pre
liminare ale Partidului Republic
can. contînd pentru desemnarea 
candidatului acestui partid în a- 
legerile prezidențiale din toamnă, 
s-au încheiat cu victoria președin
telui Gerald Ford, care, potrivit 
calculelor cotidianului „New York 
Times", a dobîndit 1 102 electori. Pen
tru Ronald Reagan, fostul guverna
tor al Californiei, s-au pronunțat 
1 063 electori. în timp ce 136 au 
fost aleși pe listele neangajaților. 
Pentru a obține învestitura sint ne
cesare 1130 voturi ale electorilor.

luționare a problemelor alimentației 
în lume nu va fi posibilă fără re
structurarea actualei ordini econo
mice și înlocuirea sa cu o nouă or
dine economică internațională. A- 
ceasta presupune schimbări structu
rale în mecanismele financiare și de 
credit internaționale, în comerțul 
internațional, prin reducerea obsta
colelor tarifare sau netarifare, prin 
îmbunătățirea sistemului generalizat 
de preferințe, prin realizarea unor 
preturi remunerative și, în general, 
a unui raport mai just între prețu
rile materiilor prime și produselor 
agroalimentare, pe de o parte, și 
cele ale produselor manufacturate, 
pe de altă parte.

Prioritatea eforturilor 
proprii, în condițiile 

unei largi colaborări 
internaționale

AKE ANDERSON, reprezentantul 
Suediei la F.A.O. : în soluționarea 
problemelor legate de actuala criză 
alimentară, rolul principal revine 
statelor înseși, care trebuie să-și in
tensifice eforturile și acțiunea lor 
proprie în direcția sporirii produc
ției agroalimentare. Trebuie, de ase
menea. intensificată colaborarea in
tre țările dezvoltate și țările în curs 
de dezvoltare atît direct, cît și prin 
intermediul organizațiilor internațio
nale. Această colaborare trebuie să 
sprijine eforturile proprii ale țâri
lor în curs de dezvoltare pentru va
lorificarea superioară a resurselor 
lor naționale și a forței de muncă, 
în așa fel incit ele să poată parti
cipa activ, în condiții de deplină e- 
galitate. la schimbul mondial de bu
nuri. Aceasta reprezintă o condiție 
de o deosebită importanță pentru 
îmbunătățirea relațiilor dintre state, 
pentru lichidarea subdezvoltării, pen
tru înaintarea întregii omeniri pe 
calea progresului.

at miiiimnii
• „CULOARE" MA

RITIME. Pentru a evita coii'’ 
ziunile maritime, în special în
tre petroliere, navele vor fi 
obligate să circule pe anumite 
„culoare" cu sens unic în unele 
strimtori sau alte zone cu cir
culație foarte densă, cum ar fi 
Marea Minecii, regiunea Gol
fului sau împrejurimile New 
Yorkului. Organizația maritimă 
interguvernamentală (I.M.C.O.) 
a anunțat că anul viitor va pu
tea intra în vigoare convenția 
internațională din 1972 în a- 
ceastă problemă, după ratifica
rea ei de către cel puțin 15 
state, cu flote de comerț repre- 
zentînd minimum 65 la sută 
din tonajul mondial.

• „OPERAȚIUNEA 
PHILAE" — care, după mu
tarea templului de la Abu 
Simbel, constituie cea mai im
portantă acțiune de salvare a 
monumentelor vechii Nubii, a- 
menințate cu inundarea ca re
zultat al- construirii barajului 
înalt de. la Assuan — continuă 
cu succes. Pînă în prezent, 
circa un sfert din pietrele mi
lenarelor construcții ale insulei 
Philao, din apropiere de Assu
an, au fost dislocate, urmind a 
fi transferate la noul amplasa
ment de pe insula Agilka (300 
m distanță).

• RATA SINUCIDE
RILOR IN CREȘTERE, 
în rîndul cetățenilor vîrstnicl 
ai R.F. Germania se înregis
trează o înmulțire a numărului 
sinuciderilor. Ziarul „Die Welt" 
reproduce, în acest sens, decla
rațiile făcute la un congres de 
gerontologie de profesorul An
ger din Koln, potrivit căruia 
fenomenul tinde să devină o 
„problemă a viitorului", prevă- 
zindu-se că in 1980 rata sinuci
gașilor vest-germani de peste 
65 de ani va reprezenta 15 la 
sută din populația de această 
virstă. Explicația ? Dificultățile 
de ordin medical, economic și 
social cu care acești oameni 
sint confruntați.

• URMĂRILE AL
COOLISMULUI. In rapor
tul anual al Consiliului național 
britanic pentru combaterea al
coolismului se arată că există 
indicii evidente că un număr 
tot mai mare de tineri din 
această țară au fost spitalizați 
și tratați pentru dereglări pro
vocate de consumul de alcool. 
Condamnările pentru consumul 
de alcool în cazul persoanelor 
aflate sub limita de vîrstă per
misă au sporit în șapte ani cu 
36,5 la sută. 45 la sută dintre 
tinerii care și-au pierdut viața 
în 1974 în timpul unor acciden
te de circulație aveau un grad 
ridicat de alcool în singe. La 
nivelul întregii țări, se arată 
în raport, consumul de alcool 
a sporit în perioada 1968—1974 
cu 39 la sută.

• „TIMBRE MEDI-
Medicamente conți

nute într-un minuscul sac din 
plastic, lipit discret în spatele 
urechii ca un timbru, sînt pe 
cale de a înlocui clasicele pre
parate administrate sub formă 
de pastile sau de injecții. Sub
stanțele medicamentoase stră
bat pereții permeabili ai săcu
lețului de plastic și pătrund în 
organism prin porii zonei res
pective. Este vorba în primul 
rînd de medicamente folosite 
împotriva migrenelor, a astmei, 
a tensiunii etc.

• STOPUL MISTE
RIOS. Un număr mare de 
șoareci de cîmp au provocat în 
Japonia dereglarea circulației 
feroviare pe o linie foarte frec
ventată. înfometate, animatele 
au ros cablul electric ce alimen
ta un semnal de trafic, astfel 
că acesta nu a mai indicat „cale 
liberă". Un tren expres urmat 
de alte 10 trenuri au fost ne
voite să staționeze 90 de minu
te. pînă cînd cauza m-isteriosu-» 
lui stop a fost depistată și înlă
turată.

o PENINSULA IBE
RICĂ ACUM 5 000 DE 
ANI. O importantă descope
rire arheologică a fost făcută 
în Portugalia, la Pedra Branca : 
in urma săpăturilor a fost scoa
să la lumina zilei o necropolă 
datînd din mileniul 3 î.e.n. Au 
fost cercetate pînă acum 70 de 
morminte. Resturile umane gă
site aici, precum și obiectele de 
cult, în special vase de cerami
că, vor ajuta pe oamenii de 
știință să reconstituie modul de 
viață al triburilor ce populau 
această parte a Europei în urmă 
cu cinci milenii.

© „CÎT 40 000 DE 
OAMENI". Un excavator gi
gant a fost dat de curînd în ex
ploatare la o mină de lignit din 
Bergheim (R.F.G.). Această in- 
stalație-mamut, care se depla
sează pe 15 trenuri cu șenile, 
are 225 metri lungime, 83 metri 
înălțime și cîntărește 13 000 to
ne. Ca randament, ea înlocuieș
te munca fizică a 40 000 de oa
meni. Funcționarea sa este asi
gurată de numai șase persoane.

® VIAȚA LUI CHA
PLIN PE ECRAN. La Deau
ville (Franța) va avea loc, în 
curînd, un festival al comediei 
americane, în cadrul căruia va 
fi prezentat. în premieră mon
dială, un film al realizatorului 
Richard Patterson, intitulat 
„Gentleman Tramp" (Vagabon- 
dul-gentleman). întemeiat pe 
documente autentice, filmul va 
evoca viața și bogata activitate 
a actorului și cineastului de re
nume mondial Charlie Chaplin. 
Comentariile sînt asigurate de 
o altă celebritate a ecranului, 
sir Laurence Olivier.
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