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Jocurile Olimpice 
de vară

La invitația președintelui Nicolae Ceaușescu
a început vizita în țara noastră a președintelui
Republicii Populare Benin, Mathieu Kerekou
0 nouă și semnificativă ilustrare a politicii consecvente a partidului și statului nostru 
de solidaritate cu popoarele Africii, un moment deschizător de largi perspective

pentru dezvoltarea relațiilor dintre România și Benin
La Invitația tovarășului Nicolae 

Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
miercuri, 21 iulie, a sosit în țara 
noastră, într-o vizită oficială de prie
tenie. Mathieu Kerekou, președintele 
Comitetului Central al Partidului Re
voluției Populare a Beninului, pre
ședintele Republicii Populare Benin.

Moment de cea mai mare însem
nătate în dezvoltarea relațiilor din
tre partidele și țările noastre, aceas
tă primă intilnire româno-benineză 
la nivel înalt, convorbirile pe care 
le va prilejui, ilustrează voința co
mună a celor doiiă state de a 
aprofunda, în continuare, bunele 
raporturi statornicite între ele. Vi- 

constituie, totodată, o nouă 
a solidarității 

tinerele state 
calea făuririi

zi ta 
expresie 
României 
eu pășit . ___ _ __
vieți noi, a consecvenței cu 
țara noastră acționează pentru 
tărirea raporturilor de prietenie și 
conlucrare cu popoarele africane, în 
lupta pentru libertate și progres, pen
tru pace, cooperare internațională și 
înțelegere între națiuni, pentru o 
lume mai bună și mai dreaptă.

Aeroportul Otopeni, unde a avut 
loc sosirea, era împodobit pentru a- 
ceastă ceremonie cu drapelele de 
stat ale celor două țări. Frontispiciul 
aerogării era dominat de portretele 
celor doi președinți. Pe mari pan
carte erau însorise urările „Bun 
venit in Republica Socialistă Româ
nia președintelui Comitetului Central 
al Partidului Revoluției Populare a 
Beninului, președintele Republicii 
Populare Benin, Mathieu Kerekou"; 
„Să se dezvolte continuu rela
țiile de prietenie și colaborare 
dintre Republica Socialistă Româ
nia și Republica Populară Benin, 
in interesul ambelor popoare, al pă
cii și înțelegerii internaționale".

In întîmpinarea oaspetelui a venit 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România.

Erau prezenți tovarășii 
Măne&cu, Ștefan Voitec, 
Oprea, Ion Pățan, Ștefan 
Ion Coman, Teodor Coman, Ion Din- 
că. Aurel Duma, George Macovescu, 
ministrul afacerilor externe, alți 
membri ai guvernului, conducători 
de instituții centrale, generali, am
basadorul României in Republica 

■ Benin.
Erau de față, de asemenea, șefi 

de misiuni diplomatice acreditați în 
România.

La ora 10,00, aeronava cu care au 
«ălătorit oaspeții a aterizat.

La scara avionului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a urat un cordial 
bun venit tovarășului Mathieu Kere
kou.

împreună cu președintele beninez 
au sosit Michel Alladaye, membru al 
Biroului Politic al C.C. al Partidului 
Revoluției Populare a Beninului, 
ministrul afacerilor externe și coo
perării, Martin-Dohou Azonhiho, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.R.P.B., ministrul de interne, al 
securității și orientării naționale, Issa 
Abdulaye, membru al C.C. al P.R.P.B., 
prefectul provinciei Atacora, Simon 
Ifede Ogouma, membru al C.C. al 
P.R.P.B., prefectul provinciei Atlan
tic, Josef Degla și Romain Villon 
Gueza, membri ai C.C. al P.R.P.B., 
Andre Atchade, membru al C.C. al 
P.R.P.B., ministrul comerțului și tu
rismului, Richard Rodriguez, minis
trul aprovizionării, Franțois Dossou, 
ministrul planului și statisticii, Leo
pold Ahoueya, ministrul transportu
rilor, alte persoane oficiale.

în continuarea ceremoniei s-a pre
zentat onorul 
tară. Au fost 
stat ale celor 
de salut s-au 
lerie. Cei doi 
în revistă garda de onoare. A urmat, 
apoi, prezentarea personalităților ro
mâne și a șefilor misiunilor diplo
matice.

Numeroși locuitori ai Capitalei, ve- 
niți pe aeroport, au salutat cu vii 
aplauze pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășul Mathieu Ke
rekou, au aclamat pentru prietenia 
dintre popoarele celor două țări.

Aceeași manifestație plină de căl
dură a însuflețit întregul traseu, de 
la aeroport pînă la reședința re
zervată înaltului 
tovarășul 
varășul 
străbătut 
escortată 
președinți au răspuns cu cordialitate 
aplauzelor însuflețite ale mulțimii, 
manifestărilor de prietenie ale mii
lor de bucureșteni.

elocventă 
cu 
pe

care 
unei 
care 

în-

Manea
Gheorghe 

Andrei,

de către garda mili- 
intonate imnurile de 
două țări, iar în semn 
tras 21 salve de arti- 
șefi de stat au trecut

Nicolae 
Mathieu 
într-o 

de

oaspete, pe care 
Ceaușescu și to- 

Kerekou l-au 
mașină deschisă,

motocicliști. Cei doi

RECOLTAREA
GRIULUI

cea mai urgentă lucrare agricolă 
din aceste zile impune:

• Concentrarea și folosirea din 
plin a tuturor forțelor mecanice
• Organizarea muncii în schim
buri prelungite • Respectarea 
strictă a fluxului secerat-

transport-depozitat.
ÎN JUDEȚELE BRAILA Șl DOU 

S-A ÎNCHEIAT SECERIȘUL
Telegrame adresate C. C. al P. C. /?.,

tovarășului Nicolae Ceaușescu

începerea convorbirilor oficiale
In aceeași zi au început, la Palatul 

Republicii, convorbirile oficiale dintre 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii Socia
liste România, și tovarășul Mathieu 
Kerekou, președintele Comitetului 
Central al Partidului Revoluției Popu
lare a Beninului, președintele Repu
blicii Populare Benin.

La convorbiri au participat tovarășii 
Manea Mănescu, membru al Comitetu
lui Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 

prim-ministru al guvernului, Ion Pățan, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., viceprim-mi- 
nistru al guvernului, ministrul comer
țului exterior și cooperării economice 
internaționale, Ștefan Andrei, mem
bru supleant al Comitetului Politic 
Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
Teodor Coman, membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., ministru de interne, Geijrge 
Macovescu, membru al C.C. al P.C.R., 
ministrul afacerilor externe, Traian 
Dudaș. membru al C.C. al P.C.R., mi
nistrul transporturilor și telecomuni
cațiilor. Vasile Pungan, membru al 
C.C. al P.C.R., consilier al pre
ședintelui republicii. Cornel Pacoste, 
membru al C.C. al P.C.R., adjunct al 
ministrului afacerilor extetne, Ale
xandru Roșu, membru al C.C. al 
P.C.R., adjunct al ministrului indus-

triei construcțiilor de mașini, Vasile 
Răuță, membru supleant al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte al Comitetului 
de Stat al Planificării, Ion Stanciu, 
adjunct al ministrului agriculturii și 
industriei alimentare, Octavian Că
rare, ambasadorul țării noastre în Re
publica Populară Benin.

Au luat parte Michel Alladaye, 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al Partidului Revoluției popu
lare a Beninului, ministrul afa
cerilor externe și cooperării, Mar- 
tin-Dohou Azonhfho, membru al Bi
roului Politic al C.C. al P.R.P.B.. mi
nistru de interne, al securității și 
orientării naționale, Issa Abdulaye, 
membru al C.C. al P.R.P.B., prefectul 
provinciei Atacora, Simon Ifede Ogo- 
uma, membru al C.C. al P.R.P.B., 
prefectul provinciei Atlantic, Iosef 
Degla și Romain Villon Gueza, mem
bri ai C.C. al P.R.P.B., Andre Atcha- 
de. membru al C.C. al P.R.P.B., mi
nistrul comerțului și turismului, Ri
chard Rodriguez, ministrul aprovizio
nării. Francois Dossou, ministrul pla
nului și statisticii. Leopold Ahoueya, 
ministrul transporturilor, Pierre A- 
moussou, secretar general al guver
nului.

Apreciind cu satisfacție faptul că 
relațiile de prietenie, 
conlucrare statornicite între Partidul 
Comunist Român și Partidul Re-

voluției Populare a Beninului, intre 
Republica Socialistă România și Re
publica Populară Benin cunosc o e- 
voluție ascendentă și rodnică, pre
ședinții Nicolae Ceaușescu și Mathieu 
Kerekou au subliniat hotărirea co
mună de a extinde și adinei in con
tinuare colaborarea pe multiple pla
nuri. ORată cu dorința reciprocă de 
a se realiza acorduri și înțelegeri 
care să așeze aceste relații pe baza 
trainice, convorbirile au pus în evi
dentă interesul celor două țări pen
tru promovarea unei largi și fruc
tuoase cooperări in industrie, agri
cultură. transporturi. în domeniile 
tehnico-științific și cultural, precum

și în alte sectoare importante pentru 
propășirea economică și socială a am
belor state. A fost relevată convin
gerea că un asemenea curs al rela
țiilor româno-benineze corespunde pe 
deplin intereselor celor două popoa
re. servind, în același 
păcii și înțelegerii în 
subliniată, de comun 
sitatea unei mai largi 
ternaționale, care să asigure condiții 
pentru lichidarea subdezvoltării, a 
decalajelor economice, pentru pro
gresul mai rapid al tuturor țărilor.

Convorbirile se desfășoară într-o 
atmosferă de caldă prietenie. înțele
gere și stimă reciprocă.

timp, cauza 
lume. A fost 
acord, nece- 
cooperări in

Vizită protocolară

solidaritate și

Cei doi șefi de stat s-au reîntîlnit 
în cursul după-amiezii în cadrul vi
zitei protocolare pe care tovarășul 
Mathieu Kerekou, președintele Co
mitetului Central al Partidului Revo
luției Populare a Beninului, pre
ședintele Republicii Populare Benin, 
a făcut-o, la Palatul Republicii, tova
rășului Nicolae Ceaușescu. secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socialis
te România.

A participat tovarășul Manea Mă
nescu, membru al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., prim- 
ministru al guvernului.

Această primă întrevedere, premer
gătoare convorbirilor oficiale, s-a 
desfășurat într-o atmosferă cordială, 
prietenească, caracteristică bunelor 
relații existente între cele două parti
de și țări.

Comitetul județean Brăila al P.C.R. 
a trimis C.C. al P.C.R., tovarășului 
Nicolae Ceaușescu o telegramă în 
care raportează că la 21 iulie 1976 
s-a încheiat recoltatul griului.

Asemenea tuturor județelor țării, 
angajate plenar și ireversibil pe 
drumul dezvoltării economico-sociale, 
al îndeplinirii recentului program 
privind producția și desfacerea către, 
populație a bunurilor de consum, ju
dețul Brăila a înregistrat în această 
campanie de recoltare a griului 
succese deosebite. Concomitent, con- 
siderind-o ca pe o înaltă datorie 
patriotică, organizind zi și noapte 
lucrul, am eliberat și arat terenurile, 
însămînțînd cu culturi succesive o 
suprafață de 38 700 hectare.

Sprijinul neprecupețit pe care ni 
l-ați acordat cu atita generozitate, 
mult stimate tovarășe secretar gene
ral — se spune in telegramă — s-a 
concretizat in acest an prin sporirea 
capacității tehnico-agricole a județu
lui și sporirea suprafeței irigate în 
sisteme mari. Zilnic. 14 000 de brăi- 
leni mobilizați de către comandamen
tele comunale, in frunte cu comuniș
tii, participă cu mijloace simple la 
lucrările de udare in legumicultura, 
viticultură și pomicultură.

Comuniștii, toți oamenii muncii din 
agricultura județului Brăila expri
mă și cu acest prilej adeziunea 
totală la politica internă și externă 
a partidului și statului și se anga
jează să facă din agricultura cinci
nalului 1976—1980 o nouă etapă de 
rodnică afirmare 
pună întreaga lor capacitate și pa
siune revoluționară în slujba înfăp
tuirii Programului partidului, a Direc
tivelor Congresului al XI-lea pentru 
progresul, și prosperitatea națiunii 
noastre socialiste.

a județului, să

Intr-o altâ telegramă trimisă C.C. 
al P.C.R., tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, de către Comitetul jude
țean Dolj al P.C.R.. lucrătorii între
prinderilor agricole de stat.. mecani
zatorii și membrii cooperativelor a- 
gricole de producție raportează că. la 
21 iulie 1976. au terminat recoltarea 
griului și a orzului de pe întreaga 
suprafață planificată. De -asemenea, 
se arată că. odată cu încheierea a- 
cestei lucrări agricole de vară, uni
tățile din județul Dolj au livrat la 
fondul de stat 90 la sută din obliga
țiile contractuale, iar în. următoa
rele zile ele vor încheia această ac
țiune.

In prezent, toți lucrătorii ogoare
lor de pe cuprinsul județului, se spu
ne în telegramă, sint mobilizați cu 
toate forțele la întreținerea culturi
lor, la intensificarea acțiunii de iri
gații. asigurîndu-se astfel cele mal 
bune condiții obținerii unor 
ții mari și Ia culturile de

Rezultatele Înregistrate de 
tura județului Dolj în acest 
al cincinalului revoluției tehnico-ști- 
ințifice. precum și cele care se vor 
obține în lunile următoare se consti
tuie. stimate tovarășe secretar ge
neral. ca un răspuns faptic pe care 
îl dau oamenii acestor meleaguri în
demnurilor și chemărilor dum
neavoastră. activității neobosite pe 
care o desfășurați zi de zi spre bi
nele tării, al întregului popor. Ele 
sint dovada elocventă a dăruirii și 
pasiunii cu care lucrează oamenii 
muncii din agricultura județului nos
tru. hotărîți să dea viată Programu
lui de făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate pe pămîntul 
patriei.

produc- 
toamnă. 
agricul- 
prim an

In întreprinderile agricole de stat 
planul de însămînțare 

a culturilor succesive a fost îndeplinit
întreprinderile agricole de stat au 

depășit planul pe țară de însămîn- 
țare a culturilor succesive. Pe tere
nurile de pe care au strins recolta 
de cereale păioase ele au semănat a 
doua cultură pe o suprafață totală 
cu peste 2 000 ha mai mare decit cea 
prevăzută. Cele mai mari suprafețe 
au fost cultivate de unitățile din ju-

dețele Timiș, Constanta și Ialomița, 
iar depășirile de plan aparțin mai 
ales unităților din județele Brăila, 
Buzău, Bihor, Galați și Argeș. Ac
țiunea continuă, însămințîndu-se în
deosebi porumb pentru furaj, pre
cum și legume in vederea realizării 
în toate zonele a suprafețelor sta
bilite.

Viteze superioare de lucru 
in Cimpia Banatului

Unitățile agricole de stat din ju
dețul Timiș au atins viteze superi
oare de lucru in cimp la majoritatea 
mașinilor și utilajelor de recoltare, 
reușind să siringă, pînă acum, griul 
de pe mai mult de 75 la sută din 
terenurile cultivate. Organizarea lu
crărilor în flux tehnologic continuu

a permis întreprinderilor agricole 
de stat din Cimpia Banatului să 
execute la timpul optim și celelalte 
munci de sezon. Astfel, pînă acum 
au fost însămînțate culturi duble pe 
93 la sută din suprafața planificată.

(Agerprea)

In județul Botoșani: După orz, griul!
La 19 iulie, mecanizatorii și coope

ratorii din județul Botoșani au ter
minat strîngerea recoltei de orz de 
pe toate cele 6 695 hectare cultivate 
în cooperativele agricole. Pînă la in
trarea combinelor în lanurile cu griu 
au mai rămas 2—3 zile, timp în care 
se fac ultimele pregătiri, se înlătură 
unele defecțiuni ce s-au ivit în func
ționarea mașinilor. In această săptă- 
mină urmează să sosească 135 de 
combine din județele sudice care au 
încheiat recoltatul. S-au luat măsuri 
ca, îndată ce acestea ajung în uni-

tăți, să fie verificate minuțios pen
tru a putea intra imediat la recoltat 
griul și pentru a se putea realiza 
astfel în cel mai scurt timp viteza de 
recoltare planificată de 5 000 hectare 
zilnic. In ce ' 
lalte utilaje, 
remorci din 
reparate și 
transportului recoltei la magazii. De 
asemenea, se confecționează alte 
cîteva zeci de sănioaie pentru trans
portul baloților de paie. (E. Nazarie).

privește folosirea celor- 
trebuie arătat că 600 de 
secțiile S.M.A. sint bine 

etanșate în vederea

l k-i

La sosire, pe aeroportul Otopenl Cei doi președinți sint salutați cu multâ câldurd de miile de bucureșteni veniți în intimpinare
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FAPTUL
DIVERS
Tinerețe fără» 
bătrînețe

ln Ruginoasa Dulceștiului, ju
dețul Neamț, nu mai puțin de 12 
perechi de oameni in virstă — 
soț ți soție — toți frecați de 70 
de ani, au hotărit să formeze un 
ansamblu de jocuri populare... 
tinerești. Spunem „tinerești", 
pentru că bătrinii satului vor nu 
numai să-și amintească de jocu
rile de pe vremea tinereții lor, 
ci și să le reînvie in fața nepo
ților de azi, spre a le învăța și a 
le duce și ei mai departe, peste 
ani și ani. Noul ansamblu și-a 
Înscris in repertoriul său jocuri 
de o rară frumusețe, speci
fice locului, cum ar fi „Horoina", 
„Pandanica", „Ciocirlanul", „Gin- 
jul", „Briul dacilor". După ce au 
făcut repetiții seară de seară, 
cele 12 familii de bătrîni și-au 
invitat rudele, vecinii și consă
tenii la primul lor spectacol. 
Martorii oculari ne asigură că a 
fost o „reușită deplină".

Pescarul
norocos

v&De la început trebuie să 
spunem că nu este vorba de re
cordul vreunui as al undiței, 
care ar fi prins un pește cit un 
vițel de mare. In cele ce urmea
ză e vorba de un pescar uituc. 
Călătorind cu autobuzul I.T.A. 
pe traseul Tîrgu-Mureș — Baia 
Mare, pescarul nostru și-a uitat 
lîngă scaunul pe care stătuse 
trusa cu uneltele de pescuit 
(multe și felurite) în valoare de 
cîteva mii de lei. Cum pescarul 
nostru mergea la Sîngeorz-Băi în 
concediu de odihnă, vă închi
puiți că numai de odihnă nu-i 
mai ardea lui. Totuși, s-a dus 
așa, într-o doară, și a dat un te
lefon la autogara din Baia Mare.

— Bine că ne-ați telefonat ! 
Nu știam de unde să vă luăm. 
Trusa dumneavoastră (vai de 
bieții pești, că-i teribilă, nu 
alta!) se află pe miini bune și o 
puteți ridica orieînd.

— Vă mulțumesc foarte, 
te mult.

— Nu mie, ci șoferului 
Iuliu și încasatorului loan 
dovan.

Noul cartier Colentina 
din București. Ne aflăm 
lingă un bloc de locuințe 
aflat in construcție. Deoda
tă, privirea ne este atrasă 
de cițiva tineri care lucrea
ză la ultimul palier al blo
cului. Lucrează fără cască 
și fără centura de siguranță. 
O mișcare greșită și ori
care dintre acei tineri 
aflați Ia etajul zece ar pu
tea să cadă. Cădere cu 
deznodămint fatal.

No îndreptăm spre mie
zul șantierului, împreună 
cu inginerul Tiberiu Ma
nea, de la Inspectoratul 
pentru protecția muncii 
din București. Zărim un 
grup de lucrători mește
rind armăturile din fier
be ton.

— De ce lucrați fără 
cască 7
- Păi... 

gajat aici, 
zile — ne 
Beleț. Dumitru Gavrilă șl 
Ion Șumuianski.

— Pe cine aveți șef de 
echipă 7

— Pe nea Marin Șerban, 
dar nu e pe aici.

Cînd am trecut din nou 
pe lingă ei, după citeva 
minute, toți trei erau cu 
căștile de protecție pe cap.

— Dacă ați trece mai 
des pe aici, măcar așa, să 
vă vadă, chiar fără să-i 
sancționați, nu și-ar mai 
da căștile jos de pe cap 
și ar respecta și celelalte 
reguli de protecția muncii 
— se adresează maistrul 
Francisc Conț inspectoru
lui de protecția muncii. E 
o problemă de disciplină, 
de educație — adaugă el.

— De unde să iei atiția 
inspectori pentru toți lu
crătorii de pe șantierele 
construcțiilor de locuințe 
din Capitală 7 De ce nu 
face șeful de echipă a- 
ceastă educație 7 E o sar
cină de care răspunde și 
șeful de echipă, răspunde

abia ne-am an- 
Lucrăm de trei 
răspund Romică

foar

Pete
Mol-

Rămășag 
fatal

Sub titlul „Rămășag neghiob", 
scriam deunăzi intr-o notă din 
rubrica noastră despre unul care 
a pus pariu că taie dunga de 
la pălăria din capul prietenului 
și puțin a lipsit să nu-l scurteze 
de cap. Iată că ni se semnalează 
din nou un asemenea rămășag 
neghiob, cu deosebirea că de 
data aceasta deznodămintul a 
fost fatal. Cițiva săteni din co
muna Brincoveni. județul Olt. se 
întorceau de la Slatina spre casă 
cu autobuzul. Unul dintre ei, 
chipurile să treacă vremea mal 
repede și să li se pară drumul 
mai ușor, a pus pariu că el bea 
un litru de tărie „fără să am ab
solut nimic" — zicea el. Fără să 
aștepte încuviințarea celorlalți, 
a inceput să bea. Și a dat pe giț, 
intr-adevăr, un litru de șlibovi
ță. Ba, ca să arate că poate și 
mai mult, Florea Gheorghe (că 
despre el e vorba) a mai băut un , 
sfert de litru — tot de șlibovi
ță. A fost transportat urgent la 
dispensarul medical. Cu toată in
tervenția medicilor, n-a mai 
putut fi salvat.

Oile
fără cioban

La un moment dat, oile coope
rativei agricole de producție din 
comuna Mădăraș, județul Bihor, 
aflate la păscut, au ajuns în 
apropiere de calea ferată dintre
Oradea și Salonta. Odată ajunse 
aici, oile, ca oile '. au simțit o 
atracție irezistibilă spre smocu
rile mai fragede de iarbă dintre 
liniile ferate. Așa se face Că, 
una după alta, au început să ia 
calea... căii ferate. Și nu s-au 
speriat nici la apariția trenului. 
Fapt pentru care multe dintre 
ele și-au dat obștescul sfîrșit, 
rămînînd ciopîrțite printre tra
verse. Cele scăpate cu viață s-au 
împrăștiat oare încotro. Si totul, 
pentru că ciobanul le lăsase ne
supravegheate.

Pe urmele
unui taur

S-a împlinit un an de

și maistrul, răspunde și 
șeful de lot și așa mai de
parte. Și nu este vorba de 
o sarcină oarecare, ci de o 
obligație legală.

— Aveți dreptate. Dar 
știți, noi facem instructa
je. Mai mult nu putem. 
Unii se supără că-i dădă
cim prea mult și te tre
zești că-ți pleacă pe alt 
șantier...

La alt bloc, printre pilo-

rea unui bloc unde — nu
mai cu cîteva zile în urmă 
— a foet accidentat mortal 
un tencuitor, strivit de un 
cofrag nelegat. Deci, tot 
datorită unei nerespectări a 
prevederilor de protecția 
muncii. La un bloc înveci
nat, un maistru, care n-a 
luat măsurile de rigoare 
pentru protecția muncii, a 
fost el Însuși victima ne
socotinței sale, căzind In

în atenție necesitatea luării 
unor grabnice măsuri pen
tru popularizarea. Însuși
rea și respectarea tuturor 
regulilor de protectie a 
muncii pe șantierele de 
construcții — în fond, de 
apărare a vieții și sănătă
ții oamenilor.

De la locțiitorul șefului 
Inspectoratului pentru pro
tecția muncii al munici
piului București, inginerul

Fatalitatea
se cheamă... neglijență
Cum se respectă normele de protecția muncii pe 
șantiere de construcții de locuințe din Capitală

•______________________________________________
nii de susținere a unul 
planșeu proaspăt turnat, 
unii lucrează cu cască pe 
cap, alții cu pălării sau 
„cipilici" trase pe ochi, că 
abia mai văd. Ne lntimpi- 
nâ șeful brigăzii de dul
gheri, Nicolae Stanca. Nici 
nu apucăm să deschidem 
vorba, că șeful brigăzii, cu 
o pălărie pleoștită pe cap, 
lucrînd intr-unui din locu
rile periculoase, îl ia „la 
rost" pe inspector :

— Voi, inspectorii, știți 
numai să amendați I Dacă 
mă sancționați acum, să 
știți că la cinșpe ale lunii 
îmi fac lichidarea și plec 
in altă parte...

Este cît »e poate de ne- 
fireșc un asemenea răs
puns din partea unui con
structor, cu atit mai mult 
cu cît cel ce rostise aces
te cuvinte răspunde de o 
brigadă întreagă la inălța-

tr-un gol neprotejat și 
accidentindu-se mortal.

însoțiți de inginerul Pe
tre Flruț, șeful șantierului, 
urcăm scările blocului cu 
pricina. Numeroase bal
coane hu au balustradele 
provizorii de protecție ; ori
eînd se poate întîmpla Un 
accident. La blocul de peste 
drum se montează prefabri
catele. dar balcoanele ră- 
mîn tot neprotejate. Jos, 
autocamioanele aduc calu
puri de beton celular auto- 
clavizat, sint descărcate 
neglijent, apoi respecti
vele calupuri nu sînt le
gate corespunzător, iar ma
nevrarea lor devine extrem 
de periculoasă.

Constatările făcute pe 
șantierele întreprinderii de 
construeții-montej 6 (I.C.M. 
6). întreprindere „frunta
șă" la nedoritul capitol de 
accidente grave, readuc

Constantin Tache, aflăm 
că numai în ultimele trei 
luni au fost închise provi
zoriu. pină la înlăturarea 
condițiilor de pericol, pes
te 60 locuri de muncă 
și că s-au aplicat nume
roase sancțiuni. Cu toate 
acestea, pe multe din șan
tierele de construcții din 
Capitală se constată încă o 
Serie de neajunsuri care 
pot avea consecințe dintre 
cele mai grave, cum ar ti : 
nerespectarea prevederilor 
referitoare la purtarea e- 
chipamentului de protecție; 
neproteiarea golurilor la 
diferite etaje ; neimprej- 
muirea căilor de rulare a 
macaralei : neancorarea co- 
frajelor sau panourilor da 
construcție ; depozitarea 
necorespunzătoare a mate
rialelor.

Neregulile constatate de 
noi pe șantiere le-am adu»

la cunoștința tovarășului 
inginer George Moșinoiu, 
director general al Centra
lei de construcții-montaj 
București, care ne-a asi
gurat că, în ultimul timp, 
s-au luat măsuri ferme 
pentru întărirea controlu
lui pe șantiere, îmbunătă
țirea instructajelor, oprirea 
punctelor de lucru cu con
diții de risc pină la elimi
narea pericolelor, testarea 
cadrelor, redactarea și di
fuzarea de broșuri pe me
serii, care să cuprindă și un 
minimum' de măsuri de 
autoprotecție, înființarea 
(pe lingă cea existentă) a 
unor noi caravane de pro
tecția muncii și altele.

Fără îndoială, aceste mă
suri concrete sînt bineve
nite și pot să dea rezul
tate pozitive. Considerăm 
însă că ele sint insuficien
te, dacă nu vor fi dublate 
de o muncă educativă, de 
la om la om, în care să 
fie antrenate organizațiile 
de partid, de tineret șl 
sindicale, în așa fel Incit 
controlul să nu se rezume 
doar la cel realizat, mai 
mult sau mai puțin siste
matic, de inspectori sau 
funcționari din diferite bi
rouri. Apare necesară în
tronarea unei discipline 
ferme de producție, care 
include și disciplina de 
protecție a muncii. Condu
cerile de șantiere, loturi 
și formații de muncă, toți 
comuniștii trebuie să des
fășoare o muncă perma
nentă, de zi cu zi, pentru 
întărirea simțului de răs
pundere al fiecăruia, in
stituirea autocontrolului. 
Se cere o sporită exigență ■ 
din partea șefilor de echi
pă. de brigadă, a maiștri
lor și a șefilor de lot și 
bloc. Este vorba de viața 
oamenilor *1 
nu este prea 
fi ocrotită.

nici un efort 
mare spre a

Al. PLAIESU

Modernul complex comercial din Baia Mare

Modernizarea activității comerciale maramureșene
Direcția comercială a județu

lui Maramureș și-a alcătuit un 
amplu program de acțiuni pen
tru apropierea comerțului de 
cumpărători, pentru satisfacerea 
operativă a cerințelor acestora 
cu mărfurile și serviciile de care 
au nevoie. In primul rind. este 
vorba de dezvoltarea in cursul 
acestui an a spațiului comercial 
cu aproape 8 000 mp Imunități 
noi, situate la parterul blocu
rilor din marile cartiere ale o- 
rașelor. Printre acestea, se nu
mără complexele comerciale din 
cartierele „Gării" și „Decebal" 
din Baia Mare. „Zimbrul" șl 
„C.P.L." din Sighetul Marma- 
țiel, precum și oele din Vișeul 
de Sus șl Borșa. In același scop, 
al modernizării, se desfășoară o 
amplă acțiune de valorificare a 
unor spații comerciale din clă
diri mai vechi, dar cu arhitec
tură valoroasă, cum este cea din 
str. 17 Octombrie sau cea d»

Dealul florilor, ambele din 
Pe de altă parte, 

co
Pe Baia Mare, 
dezvoltarea și extinderea 
merțului stradal au căpătat pro
porțiile unei preocupări siste
matice — în județ la această 
oră funcționează 110 puncte de 
desfacere a mărfurilor alimen
tare Și neailimentare direct în 
stradă, prin tonete sau chioșcuri. 
Aceleiași cerințe li răspunde șl 
organizarea celor 4 bazare per
manente. La toate acestea se 
cuvine adăugat faptul că. s-au 
extins serviciile postvinzare 
ale comerțului maramureșean — 
transportul și montarea mobilei, 
a frigiderelor, televizoarelor sau 
a altor bunuri de folosință în
delungată — că a crescut numă
rul microcaselor de comenzi — 
atit pentru mărfuri alimentare, 
cit și pentru cele nealimentare 
— că periodic se tipăresc bule
tine de informare comercială 
pentru cumpărători. (Gheorghe 
Susa).

Strada Bocola din lași, una dintre modernele artere ale orașului Foto : Leonid Stratul**

Dar a omului de la volan ?

6-.-

Activitatea comisiilor
de judecată

Asigurarea de accidente

__ _ _____  ____ cînd, 
dintr-un grajd al cooperativei a- 
gricole din Sîngeorgiu de Mureș, 
a dispărut un taur de rasă. Un 
an de zile a fost căutat, dar par
că dispăruse ca acul în carul cu 
fin. Și totuși era vorba de un 
ditamai taur, care nu putea să 
între, netam-nesam, în pămînt. 
Dar — să vezi și să nu crezi — 
tocmai în pămînt i s-a dat de 
urmă. Mal exact, au fost găsite 
cîteva rămășițe pămîntești în; 
gropate în grădina tlmplarului 
Aron Pascu : coarnele taurului, 
copitele și pielea. Și uite-așa 
s-a aflat că taurul fusese furat și 
adus pînă acolo de către Săndor 
Mozes. După ce Mozes și Pascu 
au sacrificat taurul, mai aveau 
nevoie de un complice care șă 
valorifice carnea. L-au găsit în 
persoana măcelarului Ștefan 
Moldovan, care a transportat 
carnea cu autoturismul său pină 
la magazinul unde era responsa
bil și unde a pus-o în vînzare. 
Acum, la toți trei li 
mește o singură notă

Rubrică redactată
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

se întoc- 
de plată.
de

La scrisorile mai multor cititori, printre care 
Dumitru Cocoș din comuna Scornicești, județul 
Olt, Ion Dogaru din Ploiești, Gheorghe Ispășoiu 
din Rm. Vîlcea, Constantin Dascălu din Craio
va, Ionică Sava din comuna Cîndești, județul 
Vrancea, ș.a. in legătură cu procedura in fața 
comisiilor de judecată răspunde, astăzi, tova
rășa Irina Fekete, < 
Justiției.

Comisiile de jude
cata, organe obștești 
de influențare și ju
risdicție, sint o expre
sie a democrației so
cialiste, a creșterii ro
lului opiniei publice în 
viața socială. Prin in
termediul lor se rea
lizează participarea 
maselor largi la înfăp
tuirea legalității și la 
educarea socialistă a 
cetățenilor in spiritul 
promovării unei atitu
dini corecte față de 
muncă, față de avutul 
obștesc, precum și 
pentru asigurarea unei 
bune comportări in 
societate. Comisiile de 
judecată se constituie: 
în întreprinderi, orga
nizații economice, in
stituții și celelalte or
ganizații socialiste de 
stat, în organizații 
cooperatiste și obștești, 
pe lîngă comitetele e- 
xeCutive, respectiv, 
birourile executive ale 
consiliilor populare 
municipale, orășenești, 
ale sectoarelor muni
cipiului București și 
ale comunelor. Comi
siile de judecată sint 
alcătuite din 5 mem
bri, care ge aleg pe 
timp de 2 ani dintre 
persoanele majore, 
sare au o pregătire 
corespunzătoare și re
putație neștirbită. Co
misia de judecată își 
exercită însă atribu
țiile în complet for
mat din 3 membri, 
prezidat de președinte 
sau înlocuitor.

Lucrările cu carac
ter tehnic ale comisiei 
de judecată sint efec
tuate de un secretar 
desemnat dintre per
soanele care au studii 
juridice, iar în lipsă, 
dintre cele cu o pro

consilier în Ministerul

gătire și experiență 
corespunzătoare.

Comisiile de judeca
tă sint competente să 
soluționeze abaterile 
de la regulile de con
viețuire socială, unele 
fapte prevăzute de le
gea penală, unele liti
gii patrimoniale și li
tigii de muncă ; în
cearcă, de asemenea, 
împăcarea părților in 
unele infracțiuni și in 
unele litigii patrimo
niale. în pricinile în 
care se efectuează 
procedura de împăciu-. 
ire, comisia stăruie ca 
părțile să se impace ; 
dacă s-au împăcat, co
misia constată aceasta 
printr-un proces ver
bal. Dacă încercarea 
de împăcare nu a reu
șit și nici nu s-a cerut 
ca pricina să fie ju
decată de comisie, sau 
dacă la două termene 
consecutive se prezintă 
numai persoana vătă
mată. iar cealaltă 
parte lipsește nemoti
vat, comisia încheie 
un proces verbal, care 
constituie dovada ne
cesară pentru sesiza
rea instanței judecăto
rești. Lipsa nejustifi
cată a persoanei vătă
mate la două termene 
consecutive este soco
tită drept retragere a 
plingerii.

In fața ’ comisiei de 
judecată, procedura de 
examinare a pricinii 
se desfășoară după 
regulile stabilite de 
lege, in sensul că se 
expune conținutul se
sizării, se ascultă păr
țile și martorii, se ad
ministrează orice alte 
dovezi neceaare pentru 
rezolvarea pricinii ; 
părțile pot pune între
bări persoanelor che-

mate în fața comisiei. 
După administrarea 
probelor, președintele 
dă cuvîntul părților, 
iar cind consideră ne
cesar, poate da cuvin- 
tul și altor persoane 
care asistă la dezba
teri.

Cind constată că 
fapta a fost săvirșită 
și că făptuitorul este 
vinovat, comisia ia 
una din măsurile de 
influențare obștească 
prevăzute de Legea 
nr. 59/1968, republicată, 
și anume : mustrare cu 
avertisment sau amen
dă. Comisia de jude
cată dispune închide
rea dosarului în cazu
rile în care persoana 
indicată în sesizare nu 
a fost găsită vinovată 
ori fapta nu a fost să- 
vîrșită de aceasta, 
precum și atunci cînd 
sesizarea s-a făcut 
peste termenul legal. 
In litigiile de muncă 
și în cele patrimonia
le, comisia poate ad
mite în întregime sau 
în parte cererea ori 
contestația petiționa
rului ori o respinge.

Ședințele comisiei 
de judecată sînt publi
ce. Comisia de jude
cată hotărăște cu ma
joritatea voturilor 
completului, dar hotă- 
rirea se pronunță în 
ședință publică. Comi
siile de judecată pot 
dispune, atunci cind 
apreciază că este ca
zul, afișarea hotăriri- 
lor definitive prin care 
s-au aplicat măsuri de 
Influențare obștească. 
Afișarea se face la 
locul de muncă sau, 
după caz, la comitetul 
executiv al consiliului 
popular.

Partea nemulțumită 
de hotărirea comisiei 
de judecată poate tace 
plingere la judecătoria 
in a cărei rază terito
rială funcționează co
misia, în termen de 15 
zile de la pronunțare 
sau de la comunicarea 
hotărlrii, dacă a lipsit 
la pronunțare.

Printre formele de asigurare 
pe care Administrația Asigură
rilor de Stat le pune Ia Inde- 
mina cetățenilor se află și „Asi
gurarea de accidente". Ea se 
poate încheia pentru sume fixe 
sau pentru sume convenite. A- 
ceastă formă de asigurare poate 
fi încheiată de Orice persoană 
de la 16 ani împliniți, indiferent 
de profesia și locul de muncă. 
Dintre evenimentele neprevă
zute pentru urmările cărora 
ADAS plătește sumele asigurate, 
amintim : explozia, lovirea, că
derea, alunecarea, prăbușirea de 
teren, trăsnetul, electrocutarea, 
arsura, accidentele produse de 
funcționarea sau folosirea mași
nilor, instrumentelor, sculelor 
sau armelor, cele întimplate ca 
urmare a circulației mijloacelor 
de transport și altele.

Asigurările de accidente pentru 
stime fixe (15 000 lei pentru 
cazurile de vătămări corporale 
produse prin accidente) se în
cheie pe durate de 3 sau 6 luni 
(In funcție de profesia asigura

tului și de felul întreprinderii 
în care lucrează) sau pe durate 
constituind multiplul acestora, 
pînă la 2 ani. Asigurările de 
accidente pentru sume conve
nite se încheie pe o durată de 
la 1 an la 5 ani, la alegerea ce
tățenilor.

Primele de plată la ambele 
forme de asigurare se stabilesc 
In funcție de mărimea sumei 
pentru care solicitantul dorește 
să se asigure, de profesia și fe
lul unității în care acesta lu
crează. precum și de durata 
contractului. Așa, de exemplu, 
la asigurarea cu sume fixe, pri
mele de plată reprezintă, de re
gulă, 12 sau 15 lei pe 3 ori 6 
lurii, putindu-se Încheia pe a- 
ceeași perioadă și două sau trei 
asigurări cu sume fixe ; la asi
gurarea cu sume'convenite, pri
mele de plată reprezintă, de re
gulă, 1,60 lei pină la 4 lei pe 
an pentru fiecare 1 000 de lei 
din suma asigurată, acestea pu- 
tindu-se achita și în rate.

La intrarea în Bala Mare, dinspre 
comuna Reoea, s-a produs un grav 
accident de circulație. Urmarea : un 
om și-a pierdut viața și doi au fost 
răniți. Nu intrăm în amănuntele îm
prejurărilor în care a avut loc acest 
accident. Să reținem doar că Ia vola
nul autoturismului accidentat se afla 
un om care era inapt pentru condu
cerea unui autovehicul pe drumurile 
publice, deși avea permis de condu
cere în bună regulă.

Cum se explică acest lucru 7 încă 
din 1974, cel aflat la volan era pen
sionat — gradul II de invaliditate, cu 
diagnosticul: „psihopatie psihaateni- 
că decompensată, colopatie funcțio
nală și gastrită cronică". Așadar, 
starea sănătății nu-i permitea să 
«e urc» la volan. Bineînțeles că in
stanța de judecată a aplicat pedep
sei» cuvenite celor vlnovațl atit pen
tru producerea accidentului, cit și 
pentru modul fraudulos în care Cel 
in cauză și-a dobindit permisul de 
conducere auto, întrucit știa bine 
Că după traumatismul suferit, sta
rea sănătății lui devenise incompati
bilă cu răspunderea unui șofer. La 
Încheierea anchetei, o singură în
trebare mai stăruia în miptea celor 
ce au cercetat acest caz : dacă omul 
de la volan s-ar fi aflat lntr-o perfec
tă stare de sănătate și putere de re
acție, ar fi putut oare preveni acest 
accident, pe care nu el l-a provocat, 
sau cel puțin l-ar fl putut diminua 
consecințele 7 Cei cu care am stat de 
vorbă au răspuns afirmativ.

Intimplarea invită la o profundă 
meditație asupra unui fapt real : nu 
toți cei ce conduc autovehicule sînt 
la fel de conștiincioși în a-și efectua 
examenele medicale periodice. Pe de 
altă parte, după ce a obținut permi
sul de conducere, automobilistul a- 
mator — și de multe ori și cel pro
fesionist — nu mai este testat, In 
mod sistematic și riguros, asupra ca
pacității sale psihotehnice, pentru a 
se vedea dacă nu cumva, după un 
an sau doi, după zece sau chiar două
zeci de ani de la data cînd a obținut 
permisul, omul și-a pierdut acele ca
lități care 11 fac apt pentru oonduce- 
rea in siguranță pe drumurile publi
ce a unui autovehicul. în județul Ma
ramureș, de pildă, în afară de în
treprinderea de transporturi auto, 
care beneficiază de laboratoarele de 
testare ale ministerului de resort, 
nici o altă întreprindere deținătoare 
de parc auto mal mare nu-și obligă 
șoferii la trecerea periodică a unui 
astfel de examen vital pentru depli
na securitate a traficului rutier, în 
continuă intensificare.

De ce oare nu sint testați psihoteh- 
nlc nici măcar șoferii din transportul 
in comun de Călători 7 Ne răspunde

tovarășul Romulus Roman, directo
rul întreprinderii județene de gospo
dărie comunală șl locativă :

— N-avem unde «ă facem acest 
examen. Am încercat în alte părți, 
dar am fost refuzați. Am încercat la 
Cluj-Napoca și la Timișoara, dar se 
pare că pină la urmă va trebui să 
ne formăm noi un laborator pentru 
a servi întreg județul.

Pină atunci se pot produce însă 
Inadvertențe de felul celei descrise de 
tovarășul Vasile Pop, directorul 
U.M.T.F. Baia Mare, care nu-și as
cundea nemulțumirea pentru faptul 
că, numai în acest an, au fost anga
jați ca șoferi pe autobuzele Exploată
rii de gospodărie comunală din Baia 
Mare patru conducători auto la ale 
căror servicii întreprinderea a renun
țat. „Cum vor fl aceștia buni la trans
portul de călători cînd n-au fost 
buni la mărfuri 7“ — se Întreabă di
rectorul.

Există unii șoferi amatori care au 
obținut de dțiva ani permisul de 
conducere, dar oare ori n-au mai 
pus mina pe volan, ori chiar dacă au 
condus, au condus sporadic. Oare ce 
le-ar apune acum un examen psiho- 
tehnic 7 De asemenea, trebuie dezră
dăcinată impresia falsă ce mai per
sistă încă In rlndul unor cetățeni pre
cum că oricine are bani și își cumpă
ră o mașină trebuie să fie, in mod 
automat, și șofer. Capacitatea încă 
redusă a școlii de șoferi amatori din 
Bala Mare de a pregăti temeinic 
candldații pledează și ea pentru in
troducerea, ca regulă obligatorie, a 
testării psihotehnice periodice a ce
lor de la volan.

Considerăm insă că în procesul de 
formare, de-a lungul anilor, a auto- 
mobiliștilor amatori, un rol foarte 
Important revine filialei județene a 
A.C.R., care ar trebui să se ocupe în 
mai mare măsură de problemele edu
cației rutiere a membrilor și nu nu
mai de cele tehnice. Un veritabil 
club județean al automobiliștilor ar 
trebui să aibă un program concret de 
întilniri, conferințe, dezbateri, de
monstrații practice care să contribuie 
la formarea și dezvoltarea conștiinței 
cetățenești, a opiniei combative față 
de actele de indisciplină rutieră ale 
acelor ce se află la volan. Este vorba 
de acțiuni care privesc masa de au- 
tomotoillștl și nu doar pe cel car» 
participă la raliuri ori la excursii 
peste hotare. In acest cadru, testarea 
psihotehnică a șoferilor ar căpăta și 
un sens educativ, ar deveni un act 
civilizator și tn viata trepidantă • 
străzii.

Gh. SUSA
corespondentul „Scînteii"

De la C. E. C
Consem-Casa de Economii și 

națiuni face cunoscut că trage
rea la sorți pentru trimestrul II 
1976 a libretelor cu dobîndă și 
cîștiguri in autoturisme emise 
de unitățile C.E.C. din munici
piul București va avea loc la 
data de 26 Iulie a.c., ora 16,30, 
în București, în sala 
finanțe-bănci, din str. Doamnei 
nr. 2.

Tragerea Ia sorți a libretelor

Clubului

cu doblndă șl cițtiguri în auto
turisme emise de unitățile 
C.E.C. din țară va avea loc la 
data de 28 iulie â.c., ora 18.00, 
în orașul Mangalia, în sala Ca
sei de cultură.

Cei interesați sint invitați să 
participe la aceste trageri la 
sorți.

Listele oficiale cu libretele 
ieșite cîștigătoare vor fi date 
publicității.

De 20 de ani, doctorul 
loan Popa se află în frun
tea Direcției sanitare a ju
dețului Bihor.

— Nu numai eu sînt, ca 
să zic așa. stabil in muncă. 
Multi, foarte mulți medici 
și alte cadre medicale bi- 
horene se află 
ani 
sau 
fost

ia datorie 
localitățile 
repartizate 
Care este, 
dv., „secretul'

de mulți 
in locurile 

unde au 
să lucreze, 
după păre-

1“ acestei

20 
in
O ________ _____
pe 12 000 locuitori, care se 
pregătește să intre in rin- 
dul localităților urbane...

Intr-una din aceste zile 
toride de vară i-am făcut 
medicului Abrăm o vizită 
„la domiciliu". Intrăm in- 
tr-o grădină cu alei stră-

de ani, el este medic 
comuna Valea lui Mihai, 
comună mare, cu aproa-

col doi copiifarmacie, iar
născuți aici se cheamă că 
sintf de-ai locului. Eu în
sumi mă simt aici de par
că aș fi de cînd lumea.

în urmă cu două decenii. 
Valea lui Mihai era o co
mună care abia începea să 
se trezească Ia viață. Case 
modeste. pitite printre

un lighean pentru spălatul 
miinilor... De la început 
mi-am dat seama că sursa 
multor infecții și boli este 
apa, că trebuia să stingem 
focarele de microbi din cele 
peste 40 de 
mună.

Eforturile 
tare și ale 
decizie din

puțuri din co-
cadrelor sanl- 
factorilor de 
administrația

rea . ,. ..............
stabilități a cadrelor medi
cale in județul Bihor 1

— Două sint temeiurile 
acestei realități : mai intii 
— pasiunea, 
răspunderea 
pentru 
siune 
doilea 
muncă 
fost I 
unde au fost trimise să ve
gheze la sănătatea și viața 
oamenilor. Cu sprijinul 
concret, permanent, al or
ganelor locale 
de stat, am 
lungul anilor, 
pentru medici 
tre celă mai bune 
și am reușit să 
bază materială și 
modernă pentru 
rarea activității lor. Așa se 
Și explică faptul că peste 
70 la sută dintre medicii 
județului nostru au o ve
chime de mai bine de 5 
ani in același loc de mun
că, iar ceilalți — o vechi
me de peste 10 și 15 ani.

Pentru a-și susține afir
mațiile, interlocutorul îmi 
arată schema repartizării 
cadrelor medicale în între
gul județ Bihor. La rubrica 
„vechime în același loc" 
citesc in dreptul medicului 
Vasile Abrăm cifra 20. De

dragostea și 
profesională 

înalta și nobila mi- 
de medic și. in al 

rind. condițiile de 
și viață care le-au 

create in localitățile

de partid și 
putut, de-a 
să asigurăm 
condiții din- 

de locuit 
avem o 
tehnică 

desfășu-

Statornicia
„medicului de fara

însemnări din județul Bihor
juite de trandafiri, platani 
și castani comestibili, la 
capătul căreia se înalță, im
punătoare. o clădire cu e- 
taj. în unul din cele cinci 
cabinete de specialitate ne 
intimpină. în obișnuitul ha
lat alb, doctorul Abrăm. 
Primitor, „medicul de țară" 
ne invită să luăm loc și 
discuția Începe in Chip fi
resc, nestingherit.

— După cite am fost In
format, dv. ați terminat 
facultatea cu diplomă de 
merit și ați avut dreptul 
să optați pentru...

Am optat pentru a- 
ceastă comună, tocmai pen
tru că. pe vremea aceea, 
acum douăzeci de ani, aici 
erau multe greutăți de în
vins. Poate că tocmai greu
tățile m-au îndîrjit. între 
timp mi-am făcut o casă 
frumoasă, soția lucrează la

pomi, adăposteau zeci de 
cazuri de boli care trebuiau 
depistate, tratate.

— Purtam in buzunar o 
diplomă de merit — con
tinuă doctorul Abrăm — dar 
în clipa în care m-am spe
riat de primul contact cu 
viața de aici șl m-am gin- 
dit să plec cît mai repede, 
nu știu cum, dar mi-au 
venit in minte vorbele ma
mei, pe care mi le spusese 
pe prispa casei părintești, 
din satul Lompirt. din ju
dețul Sălaj, cind am plecat 
la facultate : „Du-te, bă
iete, du-te șl fă-te doctor 
și îngrljește-i pe țărani, că 
țăranii..." Am rămas aici. 
Mi-am luat o gazdă, mi-am 
pus diploma de merit în 
geamantan și am început 
ucenicia de medic de tară 
lntr-o cămăruță insalubră, 
cu o bancă in fata ușii și

✓✓

locală s-au unit în chip 
fericit și s-au materializat 
in introducerea canalizării 
și a apei potabile pe toate 
străzile și in toate casele 
din Valea lui Mihai — al
tele declt cele de acum 20 
de ani. Astăzi, o circum
scripție sanitară cu cabine
te de specialitate și o ma
ternitate care servește și 
localitățile din împrejurimi, 
5 medici și 50 de cadre cu 
pregătire medie veghează 
la sănătatea oamenilor din 
Valea lui Mlhai.

Despre doctorul Abrăm, 
care cunoaște fiecare casă 
— și nu există casă în care 
să nu fi intrat — sătenii 
vorbesc la superlativ. îl 
prețuiesc nu numai pentru 
că a rămas printre ei de 
atit timp, nu numai că a 
vegheat și veghează să
nătatea lor. ci *1 pentru

faptul că s-a integrat în 
viata satului, a devenit 
„de-al nostru" — cum zic 
ei. „La inițiativa lui. ne-a 
spus primarul comunei, 
construim la Valea lui 
Mihai un staționar pentru 
200 de copil sub un an, in 
care se vor efectua trata
mente primare și preven
tive, nemaifilnd nevoie ca 
mamele să facă drumul 
pină la spitalul din Mar- 
ghita, cale de aproape 30 
kilometri".

La despărțire, reporterul 
l-a întrebat pe dr. Abrăm 
care consideră că este mo
mentul mai deosebit din 
cei 20 de ani petrecut! la 
Valea lui Mihai.

— Au fost multe mo
mente. Si mai plăcute, și 
mai puțin plăcute. Ca-n 
viață. Unul insă n-am să-1 
pot uita niciodată. Eram 
lntr-o noapte de gardă. A- 
slstenta m-a anunțat că a 
fost adusă o femeie gata 
să nască. Primul copil s-a 
născut normal. Pentru al 
doilea însă trebuia inter
venit imediat. Mama și fiul 
erau In mare pericol, iar 
fiscul de a o transporta la 
Marghita era șl mai mare. 
Am telefonat unui coleg 
al meu de Ia Marghita, 
medic ginecolog, care, prin 
intermediul asistentei, m-a 
îndrumat, prin telefon, ce 
trebuie să fac...

...Tînăra mamă Toth 
Iboya, în vîrstă de 20 de 
ani, și-a Strips la piept cei 
doi gemeni. Vor crește 
mari, dar nici unul nu va 
ști niciodată care dintre ei. 
dacă n-ar fi fost doctorul 
Abrăm, n-ar fi existat...

Dumitru GAȚĂ
corespondentul „Scînteii"
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Comitetul comunal de partid
antrenează la seceris

■>

întreaga suflare a satului
„A intrat in practica muncii noas

tre ca ori de cite ori apar docu
mente ale, conducerii partidului sau 
se adoptă măsuri pe plan central să 
le studiem imediat, să le facem cu
noscute — în primul rind celor 
peste 740 comuniști, apoi celorlalți oa
meni ai muncii din cele 9 sate ale 
comunei. în același timp, căutăm să 
desprindem sarcinile ce ne revin in- 
tr-un domeniu sau altul, să stabilim 
modalitățile prin care puteim acționa 
cu toate forțele de care dispunem 
în scopul îndeplinirii lor", ne spu
nea tovarășul loan Fercu, secretarul 
Comitetului comunal de partid Let
ca, județul Sălaj.

• Așa s-a procedat 
Comitetului Politic ' 
al P.C.R. din 14 
iulie în care au 
fost examinate 
desfășurarea cam
paniei agricole de 
vară, pregătirea 
și organizarea lu
crărilor agricole de 
nile reieșite din comunicatul dat 
publicității au fost dezbătute de 
comitetul comunal de partid și, prin 
întregul arsenal 
muncii politice de 
cunoștința tuturor 
aceste zile, Întreaga suflare a comu
nei participă la lucrările de sezon. 
Problemele principale pe care comu
niștii le pun in fața colectivelor, mo- 
bilizînd prin exemplul tor personal, 
prin munca de la om la om, toți lo
cuitorii comunei sînt : stringerea 
fără nici o pierdere a recoltei de 
grîu — care a început de curînd șl 
urmează să se Încheie in 10—12 zile — 
Întreținerea la timp și in condiții 
bune a culturilor prăsitoare, recol
tarea, conservarea și depozitarea fu
rajelor.

Sub directa conducere și îndru
mare a biroului comitetului comu
nal de partid, comandamentul agri
col comunal a elaborat un program 
de lucru concret pe întreaga perioa
dă de vară, pentru respectarea că
ruia comuniștii militează cu toată 
consecvența. Săptămînal au loc 
«curte analize, urmărindu-se îndea
proape modul cum se înfăptuiesc 
hotărtrile luate de la o săptămînă 
la alta. în același timp, se stabilesc 
măsuri concrete pe formații de lu
cru, pe sectoare de muncă, chiar și 
pe oameni cind este cazul. Cum este 
și firesc, în aceste zile, in frunte cu 
comuniștii, primarul, toate cadrele.de 
conducere tehnică și politică, lucră
torii de la consiliul popular, intelec
tualii și ceilalți angajați din comună. 
Împreună cu soțiile lor se află pe

și după ședința 
Executiv al C.C.

toamnă. Sarci-

al mijloacelor 
masă, aduse la 
locuitorilor. în

eîmp. Participarea la seceriș, a 
turor forțelor de care dispune 

în condiții 
cu finețe,

recoltarea
ha

tu- 
co- 

bune 
insi

muna, 
a celor 485 _ ____ _
lozarea unor cantități apreciabile de 
masă verde, realizarea planului de 
contractări pe acest an vin să de
monstreze că treburile se află pe un 
făgaș bun.

în mod firesc și munca politico- 
educativă, avînd la bază documen
tele Congresului educației politice și 
al oulturii socialiste, ideile care se 
desprind din expunerea tovarășului 
Nicolae Ceaușesou la congres, este 
orientată spre problemele specifice 
ale vieții economice și social? din 
comună. Așezăminitele de cultură, 
școala, organizațiile de masă și ob
ștești, sub egida consiliului comunal

/A : “

t

de pompare Basarabi-pâdure din sistemul Carasu, Județul Constanța, Iar InPe canalele de irigații, apa curge neîntrerupt. în prima fotografie — stația
a doua — un aspect obișnuit de muncâ la Irigat pe terenurile C.A.P. Nicolae Bâlcescu, județul Ialomița

lor de partid din C.A.P., cit și a unor 
bătrîni ai satului, care cunosc foarte , 
bine fiecare palmă de pămint. biroul 
comitetului comunal de partid a 
elaborat un program de măsuri pe 
perioada 1976—1980. care vizează în 
principal ridicarea productivității, 
tuturor luncilor întinse de-a lungul 
văilor, iar prin desecări, îndiguiri și 
alte lucrări de îmbunătățiri funciare, 
creșterea suprafeței agricole, îndeo
sebi a celei arabile. Acum se știe 
clar ce este de făcut în fiecare 
an, pentru ca la sfîrșitul actualului 
cincinal întreaga suprafață de te
ren neproductiv să fie folosită, intr-o 
formă sau alta, de unitățile agricole.

Comitetul comunal de partid a re
partizat sarcini concrete tuturor 
membrilor comitetului, cit și mem

brilor comitetelor 
de partid sub
ordonate și ai or
ganizațiilor 
bază, 
se in 
ca 

planului de măsuri să 
cute de toată, lumea.

BĂ TĂU A PENTRU RECOL TA
al Frontului Unității Socialiste, au 
elaborat planul educativ unitar pe 
trimestrul al III-lea. Organizarea — 
după încheierea lucrului — a unor 
seri de răspunsuri la întrebări, în
noirea și actualizarea agitației vi
zuale. munca de ia om la om sînt 
menite să antreneze pe toți locuitorii 
comunei la îndeplinirea Ia timp a 
tuturor lucrărilor de sezon.

In activitatea comitetului comunal 
de partid, sprijinul ia fața locului 
are un rol determinant. La C.A.P. 
Cozla, bunăoară, pînă la un mo
ment dat nu se însilozase nici un 
kilogram de furaje pe motiv că nu 
existau mașini de recoltat. Interven
ția comitetului comunal de partid a 
fost promptă ; s-a trecut de urgență, 
operativ, la recoltarea manuală a tri- 
folienelor și la însilozarea tuturor 
cantităților. „Iată de ce — ne spu
nea tovarășul Ion Naghiu, locțiitor al , 
secretarului comitetului comunal de 
partid — sediul comitetului de 
partid, al primăriei s-a mutat în 
eîmp. Numai așa se pot rezolva 
crurile lesne, cu operativitate".

Munca din campania de vară, 
și cea de pregătire a lucrărilor 
toamnă se împletește strîns, la Let
ca, cu preocupări avînd caracter mai 
de perspectivă, potrivit orientărilor 
Congresului al XI-lea al partidului 
— ca, i 
liorarea și 
pămîntului. 
diu elaborat 
pe probleme 
nai de partid, cu participarea unor 
specialiști, a unor membri ai con
siliilor de • tottdlicăre si ai coifntete-

lu-

cit 
de

de pildă, conservarea, ame- 
eficientă a 

baza unui stu- 
una din comisiile 
comitetului comu-

folosirea 
Pe 
de 
ale

de 
urmărindu- 
primul rînd 
prevederile 
fie cunos- 
în același 

timp, în ședințele de birou. în adu
nările generale de partid, 2—3 co
muniști informează despre îndepli
nirea sarcinilor încredințate. Ca re
zultat al acestor preocupări au fost 
redate agriculturii 120 ha teren ara
bil în valea Lemniului și Topliței, 
s-au executat consolidări de ma
luri,, au fost săpate canale și șan
țuri pentru scurgerea apei pe 6 000 
ml, inclusiv pe valea Lemniului, 
unde 120 ha de teren erau supuse 
inundațiilor etc.

Evident că în toaite domeniile 
amintite există încă loc pentru mai 
bine. Este suficient doar să arătăm 
că nu în puține cazuri au fost efec
tuate lucrări cu mai puțină conștiin
ciozitate. Din păcate, față de lucrul 
făcut de mîntuială, agitatorii. ga- 
zetele.-de perete și cele satirițe, bri
găzile artistice de agitație nu acțio
nează întotdeauna operativ. Or,' cum 
bine se știe, munca politică de masă, 
sub formele ei cele mai variate, tre
buie să fie activă, exigentă, concretă, 
deci mobilizatoare.

Este o cerință de cea mai mare 
însemnătate, cu deosebire în aceste 
zile, cînd organizația de partid din 
comună trebuie să acționeze cu toa
tă fermitatea pentru buna organi
zare a întregii activități din agricul
tură, pentru mobilizarea tuturor 
forțelor materiale și umane în ve
derea realizării la timp și în cele 
mai bune condiții a sarcinilor impor
tante cc se pun. în fața oamenilor 
muncii de la sate.

Gheorqhe RUSU 
corespondentul „Scinteii"

pe terenurile însetate înseamnă acum:

BĂTĂLIA PENTRU IRIGAȚII
Cu toate mijloacele, dăm apă

culturilor
De cîteva zile, în unitățile din zona 

de cîmpie a județului s-a încheiat 
recoltatul griului. Mare parte din 
forte, sînt folosite, atît ziua, cit și 
noaptea, la aplicarea udărilor pe su
prafețele cultivate cu porumb, legu
me și furaje. O atenție deosebită se 
acordă acelor suprafețe care au fost 
însămințate cu porumb pentru boabe 
în cultură succesivă. La cooperativa 
agricolă din Salcia, bunăoară, agre
gatele sînt folo
site fără întreru
pere,' iar specia
liștii urmăresc pe 
teren cum se res
pectă norma de 
udare stabilită. Aici s-a acumulat o 
bună experiență în ce privește reali
zarea a două recolte de pe aceeași su
prafață de teren. în anul trecut, de pe 
cele 170 hectare cu porumb in cultură 
succesivă — suprafață pe care s-au 
aplicat patru udări — s-au obținut 
peste 300 tone porumb boabe. în acest 
an. cooperatorii din Salcia și-au pro
pus f"

ției. Pentru aceasta, cei peste 220 de 
cooperatori, motopompiști și meca
nici lucrează, zi de zi. la irigat. Din 
rezervele de apă captate prin lucrări 
simple. necostisitoare, s-au aplicat 
deja două udări pe mai bine de 200 
hectare cu porumb în cultură suc
cesivă. De trei zile, la indicația spe
cialiștilor, dată fiind și temperatura 
ridicată," s-a -trecut la aplicarea celei 
de-a treia udări.

JUDEJUL MEHEDINȚI

X ■

să nu coboare" jacheta'tfrlMiic-*

Combinele înaintează din plin în lanurile I A S. Grădiștea, județul Ialomița

în același timp, e- 
chipele de coope
ratori execută in
tens, pe. aceste 
suprafețe, a două 
prașilă manuală, 
„Agregatele, for

mațiile de cooperatori care lucrea
ză la irigat — ne spunea Ilie Leca, 
președintele cooperativei agricole din 
Pristol —. sint repartizate în funcție 
de urgente. Se irigă intens suprafe
țele cultivate cu porumb și cele cu 
lucernă. Pe baza unui program rigu
ros de lucru,’ cu sarcini zilnice bine 
stabilite, nominalizate pe oameni, 
re’usăm să’fblosim agrefeațele de iri
gat la întreaga capacitate pină la 14 
ore pe zi". La cooperativele agricole 
din Batoți. Izvoarele și Pătulele, co
operatorii muncesc cu aceeași 
pundere, pentru a folosi din 
resursele de apă locale, astfel 
să se aplice udări pe suprafețe 
mai mari la timp și atit cit este ne
cesar. Cu cîteva zile in urmă. în 
sistemul de irigații Crivina — Vinju 
Mare s-a dat in funcțiune un nou 
tronson. Chiar din prima zi. pe în
treaga suprafață de 1 200 hectare, ce 
aparține cooperativelor agricole din 
zonă, toate instalațiile și agregatele 
au funcționat din plin. irigindu-se 
intens toate culturile.

răs- 
plin 
incit 

cit

Virgil TATARU 
corespondentul „Scînteil"

JUDEȚUL OLT

în primul rînd porumbul, 
legumele și culturile succesive 

în unitățile agricole din județul 
Olt, griul a fost strîns de pe 70 000 
hectare. Totodată, în cooperativele 
agricole au fost înșămințate culturi 
succesive după păioase pe 28 350 hec
tare. Cele mai mari suprafețe au 
fost realizate in unitățile agricole din 
cadrul consiliilor intercooperatiste 
Bucinișu,. Corabia, Caracal, Vlădila, 
Sțoicănești, Vișina, Potcoava etc. 
Munca la seceriș este bine și temei
nic organizată : 
îndată după com
bine, presele ba
lotează paiele, a- 
poi terenul este 
însămînțat cu po
rumb. Cum se desfășoară lucrările 
de udare a acestor culturi ?

De la bun început trebuie precizat 
că.în marea majoritate a cooperati
velor agricole din județ există o am
plă preocupare pentru asigurarea 
apei, sistemele de irigații, atît cele 
mari, cît și cele locale, funcționînd 
neîntrerupt ziua și noaptea. Așa se 
procedează, de pildă, la Izbiceni, 
Gîrcov și Cilieni din sistemul de iri
gații Terasa Corabia, la Urzica și 
Ștefan cel Mare din sistemul Sadova- 
Corabiă, unde îndată după însămîn- 
țarea porumbului s-a trecut la uda
rea culturii.

— întreaga suprafață a cooperati
vei noastre — ne spune tov. Ion 
Bordei, inginerul-șef al cooperativei 
agricole Izbiceni — este în sistem 
irigat. Tocmai de aceea, noi țirmă- 
rim permanent ca fiecare hectar de 
teren să primească apă suficientă 
pentru a putea produce la nivelul 
potențialului de care dispune. Nu 
neglijăm nici grădina de legume, 
nici sfecla de zahăr și nici porumbul, 
dar nici culturile însămînțate acum.

într-adevăr, cine vizitează cîmpu- 
rile cooperativei agricole din Izbiceni

poate observa că porumbul și sfecla 
de zahăr, toate culturile sînt bine 
Întreținute. Demn de apreciat 
este faptul că in unele locuri, unde 
nu există sisteme amenajate, se fo
losesc surse locale de apă pentru 
irigarea culturilor lnsămînțate după 
păioase. Astfel, la cooperativa agri
colă Morunglav se irigă întreaga su
prafață cu porumb insămlnțată pînă 
acum In a doua cultură. într-o 

altă cooperativă 
agricolă — Ia Ian- 
cu Jianu — apa 
din Olteț este re- 
pompată și cultu
ra succesivă se 

irigă cu două agregate de asper- 
siune. Sursele locale sînt folosite 

în Cîmpia Boia- 
această vară s-au

cu eficiență și 
nului, unde în 
amenajat (prin repompare din riul 
Olt) 8 lacuri 
valea Sodolului ce asigură iriga
rea a peste 1 500 hectare de teren. 
Datorită acestor preocupări, peste 
8 000 de hectare de porumb cultivate 
în cultură dublă au și fost irigate.

Am constatat însă și unele aspecte 
negative, mai ales în ce privește ri
sipa de apă. Sediul cooperativei a- 
gricole din Vădastra, bunăoară, era 
..inundat" cu apa ce venea de la un 
hidrant din apropiere, care trebuia 
de fapt să ude plantele furajere. La 
Vădâstrița, unii dintre hidranți erau 
desfăcuți și apa... iriga ulițele satu
lui. Defecțiuni de acest gen am mal 
întîlnit și în sistemul Stoenești-Vi- 
șina. Sînt, ce-i drept, cazuri izolate, 
care contrastează cu situația 
rală existentă în unitățile 
din județul Olt. Dar 
mise de conducerile 
respective ?

Emllian
corespondentul „Scintelf

de acumulare pe

gene- 
agricole 

de ce sînt ad- 
cooperativelor

ROUĂ

f

Muncă pe șantier in două schimburi
Aspecte organizatorice, concluzii practice privind folosirea intensivă 

a utilajelor de construcții
Abordind probleme ale realizării investițiilor, la consfătuirea de 

lucru de la C.C. al P.C.R. din luna mai, tovarășul Nicolae Ceausescu, 
secretarul general al partidului, a arătat că in construcții utilajele sint 
folosite mult sub capacitatea lor și a indicat să se treacă la utilizarea 
lor intensivă, în două-trei schimburi, concomitent cu aplicarea altor 
măsuri pentru creșterea productivității muncii. Cum au acționat orga
nizațiile de partid și consiliile oamenilor muncii din întreprinderile de 
construcții pentru înfăptuirea acestor sarcini ? Iată cîteva constatări la 
Trustul de construcții industriale Cluj.

— După o largă consultare cu ac
tivul de partid și cadrele tehnice de 
pe șantiere, ne spune secretarul co
mitetului de partid al trustului, tova
rășul Iuliu Mureșan, au fost recon
siderate programele de lucru, în 
vederea obținerii unor randamente 
mai ridicate pe șantiere prin mai 
buna organizare a activității lor, 
întărirea spiritului de ordine și dis
ciplină, ridicarea coeficienților de 
schimburi la utilaje și mijloace de 
transport, exploatarea la întreaga ca
pacitate a acestora. Referindu-ne, de 
pildă, la acest din urmă deziderat, se 
propune ridicarea coeficientului de 
schimb la excavatoare — de la 1,35 
la 2,10 și la buldozere — de la 1,44 
la 2,10. Rezultatele lunii iunie și ale 
primelor două decade din iulie au 
confirmat in cea mai mare parte pre
vederile, gradul de utilizare exten
sivă și intensivă a utilajelor înscri- 
indu-se în indicii prevăzuți sau chiar 
atingînd indici superiori.

Notăm, în continuare, un șir de alte 
măsuri și eficiența lor. în cazul Gru
pului de șantiere din Cimpia Turzii, 
de pildă, pe toate șantierele s-a ge
neralizat lucrul după principiul „zi 
lumină", iar utilajele lucrează in 
schimburi de cite zece ore. Astfel, în 
luna iunie, ca și in iulie s-au înregis
trat adevărate recorduri pe șantiere. 
Bunăoară, productivitatea muncii in 
luna iunie a crescut cu 30 la sută 
față de plan, ceea ce a contribuit ca 
acest indicator să fie realizat, la ni
velul primului semestru, în propor
ție de 120.5 la sută. Aceasta ca ur
mare a îmbunătățirii simțitoare a 
coeficienților de schimb, a folosirii 
din plin a utilajelor și forței de 
muncă, a ordinii și disciplinei în 

desfășurarea lucrărilor. Un exemplu: 
față de luna aprilie, coeficientul de 
schimb la buldozere a crescut cu 0,7, 
ajungînd în prezent la 2,5. Creșteri 
importante s-au înregistrat la exca
vatoare. autobasculante. Ca urmare,

O experiență a Trustului 
de construcții industriale Cluj

la multe obiective graficele au fost 
substanțial devansate.

Am fost pe cel mai reprezentativ 
șantier al grupului din Cîmpia Tur
zii, și anume cel de pe platforma în
treprinderii „Industria sîrmii". Era 
prima zi de lucru a săptămînii. Din 
efectivul de 380 de oameni, numai 
unul a întîrziat o oră și jumătate din 
motive independente de voința lui, 
angajîndu-se să recupereze timpul 
pierdut. „Pentru noi — ne spu
ne maistrul Petru Popa, secretarul 
organizației de partid a șantierului 
— disciplina înseamnă, totul ; în cea 
mai mare parte munca politică se a- 
xează pe întărirea ordinii și disci
plinei. Avem .oameni calificați, for
mați pe multe șantiere ale țării, care 
au în reflex disciplina de șantier. 
Practic, nu avem echipe sub normă 
decît în cazuri cu totul rare".

Sîntem informați că lucrările pe 
șantier au fost inaugurate cu în- 
tirziere față de programul inițial, 
din lipsa unor avize. Și totuși, la 
acest capitol al investiției, adică „a- 
menajarea platformei", «-a obținut 

un devans de două luni față de 
grafic.

— începind cu data de 18 mai — 
afirma inginerul Virgil Buzilă, șeful 
șantierului — am trecut la aplicarea, 
punct cu punct, a măsurilor înscrise 
în planul întocmit pe baza indicații
lor date de secretarul general al par
tidului la consfătuirea de lucru de 
la C.C. al P.C.R. din luna mai. 
Adică, s-a trecut Ia generalizarea 
lucrului in două schimburi de cite 
zece ore pentru utilaje și a „zilei 
lumină" pentru forța de muncă ce 
nu lucrează pe utilaje. Gradul de 
mecanizare a lucrărilor pe șantier 

este destul de ridicat, de circa 65 la 
sută. Dispunem de utilaje grele de 
mare randament, dar și de oameni 
capabili să le exploateze cu randa
ment. Asistența tehnică de noapte 
este asigurată de maiștri și cadre in
ginerești cu experiență, iar controlul 
tehnic din partea grupului se e- 
xercită în permanență. La sfîrșitul 
fiecărui schimb este rezervată cite 
o jumătate de oră pentru întreține
rea utilajelor. în cazul defecțiunilor 
mai mari, este permanent pregătit să 
intervină atelierul volant. Randa
mentul utilajelor este urmărit nu nu
mai extensiv, ci. mai ales, intensiv. 
Șe controlează oră de oră modul cum. 
ele își îndeplinesc normele. în luna 
iunie, nici un utilaj activ nu a fost 
sub normă. Situația se menține și în 
iulie. Cu o macara de 60 de tone 
am reușit să montăm. într-un timp 
foarte scurt. 28 stilpi de cîte 22 tone 
fiecare la hala de pregătire a lingo- 
tierelor. Toate lucrările de pe șan
tier se execută pe baza unui grafic 
coordonator întocmit cu sprijinul A- 
cademiei de studii economice și a 

s

centrului de calcul electronic al în
treprinderii „Industria sîrmii". în 
momentul de față cele mai multe o- 
biective sînt devansate cu 2—3 luni 
față de acest grafic. Aceasta ne în
dreptățește să afirmăm că rămînerea 
în urmă cauzată de întîrzierea înce
perii investiției a fost recuperată și 
că există mari posibilități ca acest 
mare obiectiv al industriei siderurgi
ce să producă inainte de termen.

De la. inginerul Mircea Torcătoru, 
șef de lot, și de la maistrul Vaier 
Ilea, aflăm că pe șantier au fost pro
movate o seamă de tehnologii noi, 
moderne, mai productive, unele ori
ginale, cum ar fi prefabricarea co- 
frajelor pentru fundații la hala la
minor din elemente tipizate, care a- 
sigură dublarea productivității mun
cii dulgherilor. S-a generalizat tran
sportul betoanelor proaspete cu aju
torul autotransportoarelor direct la 
locurile de turnare, reducindu-se nu
mărul manipulărilor.

Pe fondul unor asemenea neobo
site căutări in vederea devansării 
termenelor de punere in funcțiune a 
noilor capacități. în loc de concluzie 
redăm punctul de vedere al ingine
rului Nicolae Alexe, directorul 
Grupului de șantiere Cîmpia Turzii :

— Sîntem conștienți că există încă 
multe rezerve de impulsionare a lu
crărilor pe șantiere, de gospodărire 
mai rațională a materialelor, de re
ducere a cheltuielilor și. mai ales, de 
devansare a punerii în funcțiune a 
unor obiective industriale. Iată, de 
pildă, la hala de pregătire a lingo- 
tierelor am putea începe montajul 
construcțiilor metalice, dacă acestea 
ne-ar fi livrate în devans de între
prinderea furnizoare din Caransebeș. 
La construcția fabricii de oxigen din 
Turda am putea devansa punerea în 
funcțiune dacă furnizorul ar veni mai 
devreme pentru asigurarea asistenței 
montajului. Vom depune în continua
re eforturi pentru valorificarea re
zervelor interne ale propriului co
lectiv.

Alexandru MUREȘAN 
corespondentul „Scînteii"

ILE GENERALE ME OAMENILOR MUNCII
— Practic, putem afirma că reali

zarea planului de producție nu ne 
ridică probleme deosebite — ne 
spunea. înaintea începerii adunării 
generale a oamenilor muncii, ingi
nerul Ilie Marinescu, șeful secției o- 
țelărie electrică a Combinatului si
derurgic Hunedoara. Planul conține 
prevederi realiste, deosebit de mobi
lizatoarei Realizarea lui presupune un 
înalt, grad de utilizare a potențialului 
tehnic și uman de care dispunem în 
fiecare zi și în fiecare schimb. Si 
o dovadă că în bună măsură am 
reușit, este depășirea planului pe 
primul semestru 
cu 7 000 tone oțel 
cu caracteristici 
superioare.

Odată cu aceste 
realizări, primul 
semestru pune in 
lumină neobosi
tul și permanen
tul efort al oțela- 
rilor de aici de a 
da o cît mai efi
cientă întrebuin
țare materiilor 
prime, materiale
lor, energiei și 
utilajelor cu care 
lucrează. efort 
concretizat în a- 
ceastă perioadă in 
diminuarea con
sumurilor speci
fice cu 23 tone 
electrozi din gra
fit, 125 tone cără
mizi bazice și de șamotă, aproape 50 
tone utilaj de turnare și peste 750 000 
kWh energie electrică — valoarea to
tală a economiilor înregistrate la pre
țul de cost al oțelului ridicindu-se la 
peste 2 500 000 lei.

Dar, în contextul acestor preocu
pări, adunarea generală a oamenilor 
muncii de la oțelăria electrică și-a 
impus hotărît punctul de vedere una
nim in legătură cu ampla acțiune de
clanșată în secție la începutul acestui 
an sub deviza : „Fiecare echipă de 
la cuptoare să recupereze cel puțin 
o tonă de ferocrom pe lună". Două 
sint motivele care au stat la baza 
lansării acestei inițiative : 1) pon
derea mare pe care o au feroaliajele 
în prețul de cost al oțelului și 2) im
portantele rezerve de economisire 
depistate la locurile de muncă. Prac
tic, această acțiune generalizată de 
acum la oțelărie constă în reintro
ducerea în circuitul producției de 
oțel a tuturor șutajelor, deșeurilor 
de turnare, a resturilor rezultate din 
procesul prelucrării lingourilor din 
oțeluri aliate.

Discutînd despre această impor
tantă acțiune gospodărească, prim- 
topitorul Mihai Cotea, dozatorul A- 

ristică Șoancă, maiștrii Ilie Florea și 
Traian Iov, șeful de schimb Romu
lus Toma au făcut propuneri con
crete pentru ridicarea gradului de 
recuperare a acestor prețioase ele
mente de aliere. Din rîndul lor s-au 
impus atenției’ generale : perfecțio
narea dozării încărcăturii metalice a 
cuptoarelor, asigurarea în perma
nență in secție a unei rezerve mai 
mari de resturi, deșeuri din oțeluri 
inoxidabile (pentru a avea la inde- 
mină cantitățile corespunzătoare de 
adaos în funcție de marca șarjei de 
oțel fabricată), perfecționarea tehno

în centrul dezbaterilor, o problemă de importanță majoră

Economisirea 
materiilor prime 

la oțelăria electrică 
a Combinatului siderurgic Hunedoara

logiei de utilizare la cuptoarele elec
trice a oxigenului, îmbunătățirea di
verselor faze de lucru pe șarjă, care 
stimulează direct volumul recuperă
rilor și altele.

Faptul că, după adunare, cei mai 
pasionați și mai inimoși oțelari nu 
s-au grăbit spre case (deși mulți 
dintre ei abia ieșiseră din schimbul 
de noapte), ci au continuat într-un 
cadru mai restrîns schimbul de pă
reri pe marginea ideii dominante a 
recuperării cromului și nichelului, 
ne-a ajutat să le descifrăm gîndurile 
de viitor.

— Trebuie să trecem de îndată la 
o corelare strictă, pe bază de grafic, 
între programul zilnic al mărcilor de 
oțel elaborate și aprovizionarea cu 
deșeuri de oțeluri inoxidabile, ceea 
ce ne permite ca la unele mărci de 
oțeluri să recuperăm integral cromul 
din deșeuri — spunea prim-topitorul 
Mihai Cotea. Solicit aceasta întrucît 
chiar azi noapte ne-am izbit de greu
tăți în acest sens, ca urmare a fap
tului că cei de la fierul vechi nu 
au luat în seamă cerințele de apro
vizionare formulate de noi în con
formitate cu programul schimbului 
nostru de elaborare a oțelului.

La rîndul său. maistrul Traian Iov 
este de părere că „la cuptoarele de 
20 tone se pune problema folosirii 
în mai mare măsură, cu mai multă 
atenție a deșeurilor de oțel inoxidabil 
la operațiunea de dezoxidare a șar
jei, întrucît la acest capitol sîntem 
cam deficitari. Deși in ultimul timp 
regimul termic la elaborarea oțelu
lui s-a îmbunătățit, totuși va trebui 
să fim foarte atenți să nu supraîn
călzim oțelul în timpul fierberii li
niștite".

Inginerul Ilie Marinescu a dezvol
tat, printre altele, ideea schimbării 

fundamentale a 
concepției despre 
munca oamenilor 
care lucrează la 
dozarea încărcă
turii cuptoarelor. 
„De Obicei, de- 
șeurile, șutajele 
și- resturile de 
metal reprezintă 
circa 20 la sută 
din lingouri — 
spunea dînsul în 
adunare. Cum 
însă noi tindem 
să recuperăm in
tegral în cuptoa
rele electrice cro
mul, nichelul și 
alte asemenea e- 
lemen.te de aliere, 
trebuie să fim 
mai exigenți cu 
operațiunea de 
pregătire și doza

re a încărcăturii cuptoarelor, în con
cordanță cu cerințele actuale ale 
tehnicii".

Mobilitatea în tehnologie și dina
mica perfecționărilor situează de a- 
cum în prim plan pregătirea și do
zarea cu răspundere a încărcăturii 
cuptoarelor, ceea ce reclamă in mod 
imperios prezența aici a unora din
tre cei mai pregătiți oameni ai noștri.

Fără alte comentarii, se poate afir
ma că toate aceste idei, gînduri de 
care sint dominați in permanență, 
nu numai în cadrul adunărilor gene
rale, oțelari i de la cuptoarele elec
trice ale Hunedoarei, vor fi transpuse 
în fapt. Dintre multele temeiuri ale 
acestei afirmații amintim doar unul 
și cel mai important : potrivit iniția
tivei amintite la început. în primele 
șase luni ale acestui an, cele 15 
echipe de la cuptoarele electrice ar 
fi trebuit să recupereze din deșeuri 
în total 90 de tone crom ; recupe
rările efective se ridică la peste 15* 
tone.

Sabin 1ONESCU 
corespondentul „ScînteU"

)
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------- CUM VORBIM, — 
CUM SCRIEM ROMÂNEȘTE ?

Faptul că exprimarea 
corectă este In atenția ți
nui număr tot mai mare 
de vorbitori nelingviști e 
un indiciu că astăzi oa
menii au fată de limbă o 
atitudine mult mai conști
entă decît in trecut. Este 
de la sine înțeles că în 
activitatea de cultivare a 
limbii române specialiștii 
au un rol de frunte, insă nu 
și exclusiv, din motive prea 
cunoscute pentru a mai 
insista asupra lor. După 
opinia noastră, lingviștii 
au chiar datoria de a cu
noaște părerile despre 
„cultivarea limbii" ale u- 
nor nespecialiști, obliga
ția de a veni în intîm- 
pinarea sugestiilor rezo
nabile ale acestora, ca și 
îndatorirea de a lua ati
tudine critică — in spirit 
constructiv — atunci cind 
observațiile sau sugestiile 
se dovedesc insuficient de 
întemeiate sau chiar gre
șite. In felul acesta, efici
enta dezbaterii publice 
sporește, avînd de cîștigat 
atît specialiștii, cit și cei
lalți participant!.

O precizare care se im
pune este că cea mai mare 
parte dintre așa-zișii ne
specialiști dovedesc (o de
monstrează majoritatea in
tervențiilor publicate în 
această rubrică a ..Scin- 
teii“) ci stăpinesc limba 
literară actuală și că în 
problema care ne intere
sează pot face observații 
sau recomandări demne de 
toată atenția. Desigur, nu 
același lucru se poate spu
ne, in cazurile cind se ma
nifestă dorința — uneori 
bine intenționată — de < a 
da verdicte în probleme 
pe care lingvistica le ana
lizează de multă vreme fără 
a-și propune concluzii toc
mai pentru faptul că dez
voltarea limbii este un pro
ces viu, în permanentă miș
care, un proces care tre
buie cercetat cu grijă in 
dinamica Iui neîntreruptă. 
Din această perspectivă 
ne vom ocupa, aici, de a- 
cele cazuri în care se dau

se desfășoară discuțiile In 
cadrul acestei rubrici în
găduie, democratic, un larg 
și foarte fructuos schimb 
de păreri. E bine totuși să 
considerăm unele opinii 
cu un ochi critic, determi- 
nînd fie o elucidare a pro
blemelor puse în discuție, 
fie stabilirea unui punct 
de vedere comun demn a 
fi luat în considerație de 
forurile răspunzătoare și 
de noi toți.

Iată, bunăoară, un ase
menea punct de vedere, 
exprimat într-o intervenție 
axată pe ideea : „Și în tre-

tiile făcute de alte po
poare. tot astfel și limba 
pe care o vorbim trebuie 
să-și Îmbogățească necon
tenit vocabularul. re- 
curgînd. ori de cîte ori 
este cazul, la împrumuturi 
lexicale din alte limbi.

Valabilă în veacul tre
cut. această observație 
este cu atît mai justifica
tă în epoca noastră, cind 
astfel de Împrumuturi 
lingvistice sînt determi
nate de spectaculoasele 
cuceriri ale științei si teh
nicii contemporane, de a- 
vinitul și diversificarea

lingvistică. Dar tocmai da 
aceea nu trebuie să pu
nem. de pildă, pe augmen
tare și mai ales pe dispe
cer în aceeași categorie 
cu franțuzisme „rarisime". 
Inutile și necunoscute dic
ționarelor noastre ca isto- 
riat sau parenetic (respin
se pe bună dreptate în ar
ticolul amintit). Căci aug
mentare este atestat, in 
limba română, încă din se
colul al XIX-lea și apare 
chiar la un antineologist 
Înverșunat, cum a fost 
Titu Maiorescu. El se în
cadrează în familia verbu-

Cîteva cuvinte 
despre „purism" 

Dialogul specialistului cu cititorii rubricii

verdicte în legătură cu eti
mologii neînțelese sau 
care înfierează, „din prin
cipiu", Împrumuturile din 
alte limbi, încercînd să re
actualizeze păreri șl atitu
dini pe care evoluția lim
bii române și mersul fără 
oprire al istoriei noastre 
culturale le-au infirmat
pentru todeauna.

Desigur, spiritul In care

cut cărturarii noștri au cău
tat să indice sau chiar să 
rezolve diferite teme de 
ordin lingvistic, în li
mitele epocii In care 
au trăit. O mărturie 
concludentă în acest sens 
este conferința inti
tulată «Cum vorbim-, sus
ținută de prof. Gh. Iones- 
cu-Gion, la 25 noiembrie 
1890. în incinta Ateneului 
Român. In expunerea sa. 
Gion s-a referit la limba 
română vorbită în secolul 
trecut, plină de barbaris
me, și încheie astfel : 
«Credem in fine că. pen
tru a vorbi ori a scrie pe 
românește, nu vom avea 
trebuință să mai alergăm la 
zburdalnica franceză, nici 
la limbile altor neamuri. 
Fericit poporul care se în
destulează cu ale lui din- 
tr-ale lui»". După aceea, 
autorul ne asigură că 
„asemenea gînduri sînt 
actuale și în zilele noas
tre". Așa să fie 7 Este 
bine să amintim că ideea 
centrală care se desprin
de din amintita con
ferință a lui Gh. Ionescu- 
Gion n-a fost acceptată 
nici de specialiștii din se
colul trecut. Astfel. Lazăr 
Șăineanu considera respec
tiva idee „pripită" și „pă
gubitoare". arătînd că așa 
cum cultura noastră mate
rială și intelectuală se fo
losește continuu de achizi-

* r< «O

vieții culturale, de nume
roasele și variatele rela
ții pe care le avem cu alte 
popoare și. în general, de 
necesitățile mereu cres- 
cînde ala societății mo
derne în pliină transfor
mare. De pildă, nu ne mai 
putem ridica, astăzi. îm
potriva unor „expresii pur 
engleze" ca : show, best
seller, flash-back, presing 
și dispecer, sub pretext 
că „pentru Înțelesul lor 
exact trebuie consultat un 
dicționar, altfel se rostesc 
papagalicește". Avem, de
sigur, datoria să ținem 
seama că nu toți vorbito
rii înțeleg aceste expresii 
(chiar dacă au devenit de 
mult internaționale), dar în 
acest caz demersul nostru 
nu trebuie să urmărească 
alungarea respectivelor 
cuvinte, ci trimiterea celor 
care nu le cunosc către 
fila dicționarului. Căci nu 
întîmplător recentul Dic
ționar explicativ al limbii 
române înregistrează toți 
termenii citati mai sus.

Firește, pledînd în fa
voarea împrumuturilor le
xicale (atunci cînd aces
tea se dovedesc necesare), 
nu pierdem din vedere că 
unii vorbitori folosesc ne
ologismele în mod greșit 
sau că alții le preferă cu
vintelor românești din 
snobism și din prețiozitate

Iul a augmenta, din care 
mai face parte și adjecti
vul augmentativ (cunoscut 
și folosit chiar de către 
elevi în sintagma „sufix 
augmentativ"). Cit priveș
te alt neologism incrimi
nat — presing — acesta 
este utilizat în terminolo
gia sportivă de speciali
tate de circa două decenii, 
iar publicul sportiv si l-a 
însușit în mod firesc. Ca 
să nu mai vorbim de fap- 

' tul că dispecer are o ve
chime și mai mare, fiind 
azi un cuvint uzual in În
țelesul deplin al noțiunii. 
Se poate spune că nu exis
tă. astăzi, măcar o între
prindere cu muncă plani
ficată In cane să nu se fo
losească acest termen, pre
zent de altfel în aproape 
toate limbile de cultură și 
civilizație. La noi, el a de
venit de multă vreme in
dispensabil (și pentru unii 
chiar banal) împreună cu 
derivatul dispecerat. De 
aceea nu vom fi de acord 
cu cei care protestează 
împotriva unor astfel de 
cuvinte și a altora (ca 
dresură, de pildă). într-o 
perioadă în care limbile 
popoarelor își sporesc avu
ția lexicală într-un ritm 
literalmente uluitor.

Pornind tot de la o in
tervenție din cadrul aces
tei rubrici, vom spune că.

în ceea ce ne privește, ne- 
fiind de acord cu renunța
rea la termenii cord, pul- 
mon, venă și vomă (in fa
voarea sinonimelor inimă, 
plămin, vină și greață), so
cotim îndreptățită obser
vația referitoare la grija 
față de termenii folosiți în 
„limbajul dialogului intre 
medic și pacient". Firește, 
sînt din ce în ce mai nu
meroși „pacienții" care 
înțeleg perfect termenii de 
specialitate amintiți — si 
alții — deoarece fac cu
noștință cu ei Încă de pe 
băncile școlii, dar unui om 
fără pregătire nici un me
dic nu-i va spune că su
feră de cord sau că are 
nevoie de unele tranchili
zante, pe care și le poate 
administra per os (adică 
„pe gură"). După cum ve
dem, exagerări există și în 
acest domeniu. La fel cum 
există și complicația cre
ată de faptul că unii ter
meni medicali savanti au 
derivate foarte greu de în
locuit. Cum vom spune, 
spre exemplu. în loc de 
cardiac, hepatic sau pul
monar (folosit în sintag
mele „tuberculoză pul
monară" și „congestie pul
monară") 7 Ce-i drept, în 
unele cazuri putem tra
duce un termen străin sau 
li putem crea un cores
pondent românesc perfect, 
insă nu lipsesc nici situa
țiile în care astfel de în
cercări s-ar solda cu for
mații greoaie și ridicole 
de felul lui de sine mișcă
tor, departe vorbitor, gît- 
legău sau nas-suflete, prin 
care unii „puriști" se gîn- 
diseră, cîndva. să înlo
cuiască neologismele au
tomobil, telefon, cravată 
și batistă, împrumutate 
din alte limbi.

In încheiere, subliniem 
încă o dată că discuția 
inaugurată de ziarul „Scîn- 
teia" este cit se poate de 
folositoare și ar putea să 
aibă consecințe dintre cele 
mai favorabile pe plan 
national, datorită mai ales 
largii participări la discu
ții. Dar. bineînțeles, reco
mandările făcute și solu
țiile pe care le propunem 
trebuie îndelung cîntărite. 
fiindcă altfel riscăm să nu 
convingem și deci să nu 
slujim ideea nobilă de 
„cultivare a limbii lite
rare".
Conf. unlv. dr.
Theodor HRISTEA

Muzeul din Buzău — 
intr-un nou local
Muzeul județean de istorie Buzău 

va putea fi vizitat în curînd într-un 
nou local — Palatul comunal. Printre 
exponatele muzeului rețin în mod 
deosebit atenția cele ilustrînd ele
mente ale culturii Monteoru din epo
ca bronzului, ale prezenței statului 
lui Burebista și al lui Decebal pe 
aceste meleaguri, ale continuității 
vieții populației daco-romane după 
retragerea aureliană. Originale sînt, 
de asemenea, documentele privind 
legăturile lui Mihai Viteazul și ale 
lui Nicolae Bălcescu cu orașul Buzău, 
cele ilustrînd ecoul revoluției lui Tu
dor Vladimirescu. La fel de intere
sante sînt mărturiile documentare în- 
fățișlnd mărețele realizări ale epocii 
contemporane în această parte a țării.

(Agerpres)

Cronica zilei
La invitația Ministerului Aface

rilor Externe, a făcut o vizită în 
Republica Socialistă România Sta
nislaw Trepczynski, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe al Re
publicii Populare Polone.

In timpul șederii în tara noastră, 
oaspetele polonez a fost primit de 
George Macovescu, ministrul aface
rilor externe, și a avut convorbiri 
cu Constantin Oancea, adjunct al 
ministrului afacerilor externe. în le
gătură cu dezvoltarea în continuare 
a relațiilor româno-polone. precum 
și asupra unor probleme internațio
nale actuale, de interes comun. Ad
junctul ministrului de externe.po
lonez a vizitat unele obiective eco
nomice din județul Prahova.

La încheierea vizitei, oaspetele a 
fost primit la C.C. al P.C.R. de to
varășul Ștefan Andrei; membru su
pleant al Comitetului Politic Exe
cutiv. secretar al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român. 
La primire, care s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă cordială, priete
nească. au participat Constantin 
Oancea. adjunct al ministrului afa
cerilor externe, și Aurel Duca, am
basadorul României în Republica 
Populară Polonă. A fost prezent 
Wladyslaw Wojtasik, ambasadorul 
Republicii Populare Polone la Bucu
rești.

*
Cu prilejul apropiatei sărbători na

ționale a Republicii Arabe Egipt — 
Ziua Revoluției — Asociația de prie
tenie româno-egipteană și Institutul 
român pentru relații culturale cu 
străinătatea au organizat, miercuri, o 
manifestare culturală.

Au participat reprezentanți al con
ducerii Asociației de prietenie româ- 
no-egiptene, ai I.R.R.C.S. și Ligii ro
mâne de prietenie cu popoarele din 
Asia și Africa, reprezentanți ai Mi
nisterului Afacerilor Externe și Con
siliului Culturii și Educației Socialis
te, oameni de artă și cultură, stu
dent! egipteni care învață Ia Bucu
rești. un numeros public.

Au fost prezenți Hassan Aii Daoud, 
ambasadorul Republicii Arabe Egipt 
la București, și membri al ambasadei.

(Agerpres)
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Ce fac, ce ar trebui să facă studenții la practică W>,«U|£

—

EFECTELE ORGANIZĂRII
Prima etapă a practicii studențești de producție s-a încheiat. Se 

desfășoară etapa a doua. Ne aflăm, așadar, într-o perioadă prielnică 
pentru ca aprecierile, concluziile, învățămintele de orice natură des
prinse pină acum din analiza activității studenților în amfiteatrul pro
ducției să poată fi valorificate integral și rapid. Aceasta este in fond 
rațiunea majoră a etapizării practicii studențești ; și tot acesta este 
obiectivul esențial al oricărei analize a programului de practică. De 
fiecare dată cînd astfel de eforturi organizatorice vizează cu precă
dere asenienea obiective, practica se înscrie deopotrivă ca o etapă 
hotăritoare în procesul pregătirii viitorilor specialiști și ca un factor 
de seamă In perfecționarea integrării învățămîntului cu producția și 
cercetarea.

„Indicațiile formulate de tovarășul
Nicolae Ceausescu, Ia recenta ședință 
comună a C.C. al P.C.R. și Consiliu
lui Suprem al Dezvoltării Economice 
și Sociale, ne-au găsit pregătiți — 
ne spune prof. univ. dr. Florea 
Dudiță, rectorul Universității din 
Brașov. Urmîndu-le. am reușit, cu 
sprijinul secretariatului comitetului 
județean de partid, să angajăm în 
lucrări de proiectare 370 de studenți 
din anul al IV-lea. In plus, am an
gajat nemijlocit în producție alți pes
te 2 200 de studenti din toti anii — 
aproape pe toți cel ce urmează 
cursurile facultăților cu profil tehnic. 
Beneficiind astfel de mașini, utilaje 
și instalații de cea mai înaltă tehni
citate, pe care le pot folosi nemijlo
cit In fluxul producției, lucrînd în 
schimburi, cu obiective concrete de 
plan, studenții parcurg un bogat pro
gram de instruire practică și. conco
mitent. Înscriu un aport economic 
care, după cum se estimează va a- 
junge In final la circa 30 milioane 
lei".Să vedem cum se desfășoară prac
tica studenților într-o altă zonă — 
la Întreprinderea mecanică de ma
terial rulant „Grivița roșie" din Ca
pitală. Pe cei 50 de studenti din a- 
nul al II-lea al Facultății de trans
porturi de la Politehnica bucureștea- 
nă l-am găsit la lucru entuziaști, do
ritori să-și valorifice cit mai pe larg 
cunoștințele științifice, deprinderile 
profesionale. După ce participaseră 
— pe măsura puterilor lor — la repa
rațiile unei garnituri feroviare, se 
pregăteau să plece împreună in cursa 
de probă cu vagoanele repuse în cir
culație inclusiv prin aportul lor.

— De fapt — ne declară conf. univ. 
dr. Dimitrit Rebușapci, prodecanul

facultății — aportul lor putea fi șl 
mai substanțial In condițiile în care 
și-ar fi desfășurat instruirea ca an
gajați în producție. Desigur, și fără 
această posibilitate, noi ne-am stră
duit ca ei să participe la cit mal 
multe dintre operațiile specifice ce
lor cinci ateliere. însă integrarea ne
mijlocită în echipele de lucru ar fi 
conferit programului de practică mal 
multă substanță, chiar dacă nu toa
te operațiile tehnice puteau fi efec
tuate de studenții anului al II-lea. Să 
nu uităm că Decretul nr. 14 al Con
siliului de Stat favorizează și, totoda
tă. obligă la o asemenea angajare.

— Știți doar că în alți ani așa am 
și procedat — se înscrie în replică, 
din partea întreprinderii, Florian 
Bistrean, din cadrul serviciului do 
personal, învățămînt și retribuire a 
muncii. Mulți dintre studenții aflațl 
aici în practică au fost angajați! noș
tri. De data aceasta însă nu-i pu
team angaja. Echipele noastre lu
crează cu întreaga capacitate ; toți 
muncitorii sînt prezenți. Includerea 
studenților ar fi însemnat o măsură 
formală.

Așa este. Angajarea studenților nu 
poate fi formală ; ea solicită o bază 
materială corespunzătoare, cu ajuto
rul căreia studenții să poată înscrie, 
în chiar procesul aplicării, cunoștin
țelor științifice, un aport economic 
prăcis planificat și de înaltă calitate, 
inclusiv sub raportul pregătirii in
ginerești. Dar spunînd acestea n-am 
făcut decît să amintim în ce constă 
„cheia" fiecărui succes sau insucces 
al practicii în producție : în mo
dul în care sînt concepute și în tim
pul cind sînt încheiate și aplicate 
conyentiile de practică.

— O asemenea regulă este valabili

JUDICIOASE
șl pentru noi — ne-a spus la relu
area discuției rectorul Universității 
din Brașov. Tocmai de aceea, Înainte, 
cu mult înaintea practicii de vară a 
studenților, cam de prin februarie- 
martie, universitatea și întreprinde
rile de pe platforma industrială, In
tre care există permanente legături 
de colaborare, efectuează analize a- 
mănunțite pe baza cărora se stabilesc 
obiectivele producției în lunile de 
vară, necesarul de cadre etc. Se ela
borează astfel programe concrete de 
practică pentru studenți și de conce
diu de odihnă pentru muncitori ; mal 
precis. în schimbul muncitorilor ple
cați in concediu, utilizind mașinile 
acestora, sint angajați studenți. Cîș- 
tigă deci întreprinderea, cîștigă 
muncitorii și studenții, cîștigă. de 
asemenea, procesul de invâțămint în 
ansamblul său. deoarece, cu fiecare 
asemenea practică, programele de în- 
vățămînt dobîndesc un conținut și 
mai bogat, adecvat specialităților și 
anilor de studiu.

Din păcate, asemenea „prelimina
rii" nu sînt pretutindeni în atenția 
organizatorilor. Ca și în alti ani, și 
cu prilejul anchetei de față, am în
tîlnit cazuri cînd convențiile de prac-* 
tică și, drept urmare, obiectivele in
cluse in ele au fost concepute în mod 
formal. Drept consecință, sînt lip
site de finalitate, uneori producînd 
chiar perturbații. „In întreprinderea 
noastră — ne relata ing. Constantin 
Mușat, responsabil cu practica stu
denților la întreprinderea „23 Au
gust" — își desfășoară practica de 
producție un număr de 310 studenți, 
în majoritate de la Institutul poli
tehnic și de la Academia de studii 
economice din București. Trebuie să 
spun că studenții politehnicii au un 
plan concret de activitate, lucrează 
pe secții, sînt disciplinați ; cadrele 
didactice îndrumătoare, cu care am 
elaborat programe de practică cu 
multe săptămîni înainte, sînt aici in 
fiecare zi ; ne consultăm, intervenim 
spre a elimina orice neajuns. Cei
lalți însă...".

...N-a mai fost nevoie de continua
rea discuției

Dar asupra aspectelor de acest gen 
se cuvine să revenim.

Mihai IORDANESCU

„FORME SI MODALITĂȚI DE 
EDUCARE A TINERETULUI, in 
lumina Congresului educației poli
tice și al culturii socialiste" este 
titlul colocviului organizat de Co
mitetul municipal U.T.C. Rm. Vîl- 
cea, la care au luat parte tineri din 
întreprinderi și instituții. • AGEN
DĂ HARGHITEANĂ. Casa de cul
tură din Miercurea Ciuc a găzduit 
un original spectacol demonstrativ 
realizat de echipa de judo „Con
structorul", în colaborare cu o for
mație de muzică ușoară din Oradea. 
La Odorheiu Secuiesc s-a deschis o 
expoziție de artă populară a cercu
rilor de sculptură in lemn, tesut, 
cusut, broderie și ceramică ale Ca
sei de cultură și Școlii populare 
de artă din Tîrgu-Mureș. Universi
tatea populară din Toplița a organi
zat o dezbatere privind desfășurarea 
programului de învățămînt pe anul 
universitar 1976—1977. La bibliote
cile publice din județ sînt deschise 
expoziții de carte și sînt organizate 
recitaluri de poezie dedicate aniver
sării a 155 de ani de la nașterea 
bardului de la Mircești. Vasile 
Alecsandri. Sub emblema „Săptămi- 
na întreprinderii", la Odorheiu Se
cuiesc și la Cristuru Secuiesc se 
desfășoară acțiuni complexe meni
te să integreze munca cultural-edu- 
cativă problematicii la zi a pro
ducției. • LA CABANA VOINA, 
de lingă Cimpulung (Argeș), a avut 
loc tradiționala sărbătoare folclori
că „Sus la munte, la Muscel". Au 
participat ansambluri de cîntece și 
dansuri populare din județele Bra
șov, Dîmbovița, Olt, Vîlcea și Ar
geș. • AGENDA NEMȚEANĂ. La 
Piatra Neamț s-a deschis, în orga
nizarea Uniunii artiștilor plastici, o 
tabără de creație. „Serile Albatros" 
se intitulează manifestarea cultu- 
ral-artistică găzduită de Casa de 
cultură a sindicatelor din Roman, 
cu participarea a sute de tineri 
muncitori, ingineri și tehnicieni. 
Faza județeană a Olimpiadei tine
rilor constructori a reunit, în etapa 
de masă, peste 260 de aspiranți la 
titlul de cel mai bun constructor tî- 
năr. La Roman a început construc
ția a două importante obiective so- 
cial-culturale : un cinematograf cu 
aproape 500 de locuri și un hotel 
turistic cu un spațiu de cazare de 
peste 600 de locuri. • „SOLIE DE 
PACE $1 PRIETENIE", gală de fil
me oglindind vizita tovarășului

Nicolae Ceaușescu tn mai multe 
țări ale lumii, a fost prezentată, re
cent, unui mare număr de specta
tori, la Casa municipală de cultu
ră din Cluj-Napoca. • AGENDĂ 
IEȘEANĂ. La Universitatea „Al. I. 
Cuza" s-au desfășurat cursurile in
ternaționale de vară „Natura și 
omul în Carpații Orientali" (a cin- 
cea ediție). La Strunga s-a desfă
șurat tradiționala întîlnire intre 
metalurgiștii din Iași și cei din Ro
man. „Teatrul politic scurt și poe
zia patriotică in activitatea artis
tică de masă ; rolul cercurilor și 
al cenaclurilor de creație in edu
cația estetică a maselor" a fost 
tema acțiunilor metodice desfă
șurate recent la Casa de cultură 
a tineretului și studenților din 
Iași. • ANSAMBLUL FOLCLORIC 
„CIOBĂNAȘUL" (Buzău), dețină
tor a mai multor trofee internațio
nale, a plecat spre Spania, unde va 
participa la a 5-a ediție a Festiva
lului internațional de la Port^ga- 
lete. După un turneu prin localități 
spaniole, ansamblul român va evo
lua în Portugalia, în cadrul „Zile
lor culturii românești". • AGENDA 
MUREȘEANĂ. La cluburile tinere
tului din Sighișoara, Tirnăveni, Re
ghin, în întreprinderile și institu
țiile din județ, organizațiile U.T.C. 
desfășoară o gamă largă de acțiuni 
politico-educative, pe temele „Tî- 
năra generație — în primele rînduri 
pentru realizarea Programului parti
dului", „Rolul artei în societatea so
cialistă", „Aplicarea în viata de zi 
cu zi a Codului etic al comuniștilor". 
Galeriile Fondului plastic din 
Tîrgu-Mureș găzduiesc lucrările ar
tiștilor plastici clujeni Ion Buda — 
pictură și Maria Koncz — gra
fică. Formația mixtă de dansatori 
din Bistra Mureșului a obtinut, la 
tradiționalul Tirg al fetelor de pe 
muntele Găina, locul I pentru au
tenticitatea interpretării. • LA MU
ZEUL DE ARTĂ DIN CRAIOVA 
s-a deschis expoziția „Gravura 
japoneză — secolele XVII—XX", 
care înmănunchează 100 de gravuri. 
• IN STAGIUNEA ESTIVALĂ. Mu
zeul de științe naturale din Galați a 
deschis două expoziții : la Fîrtănești 
— „Concepții materialiste în gin- 
direa naturaliștilor români" ; la Su
ceveni — „Rolul creator al selecției 
naturale în lumea păsărilor".

Corespondenții „Scînteii"

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Foarte sensibil la amabilele urări și felicitări pe care mi le-ati adresat 
cu ocazia Zilei naționale a Franței, vă exprim viile mele mulțumiri.

Ca și dumneavoastră, sînt convins că legăturile strinse și prietenești 
care unesc țările noastre vor continua să se dezvolte. _

VALERY GISCARD D'ESTAING

Excelenței Sale Domnului MUDAR BADRAN
Prim-ministru, ministrul afacerilor externe al Regatului Hașemit

al Iordaniei
Cu prilejul numirii dumneavoastră în înalta funcție de prim-ministru 

al Regatului Hașemit al Iordaniei. îmi este deosebit de plăcut să vă transmit, 
in numele Guvernului Republicii Socialiste România și al meu personal, 
sincere felicitări și cele mai bune urări de succes în activitatea de mare 
răspundere care v-a fost încredințată.

MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

Primul ministru al guvernului, 
Manea Mănescu, va face o vizită oficială

de prietenie
Tovarășul Manea Mănescu. prim- 

ministru al Guvernului Republicii 
Socialiste România, va efectua. în 
următoarele zile, la invitația tovară-

in Bulgaria
șuiul Stanko Todorov, președintele 
Consiliului de. Miniștri al Republicii 
Populare Bulgaria, o vizită oficială de 
prietenie în această tară.

Vizita delegației parlamentare gaboneze
Președintele Marii Adunări Națio

nale, Nicolae Giosan, s-a întîlnit, 
miercuri, cu președintele Adunării 
Naționale a Republicii Gaboneze, 
Paul-Marie Gondjout, care. în frun
tea unei delegații parlamentare, face 
o vizită oficială în tara noastră.

Intîlnirea a evidențiat bunele re
lații existente între România și Ga
bon, perspectivele de dezvoltare a 
acestora pe multiple planuri, rolul 
pe care îl pot avea parlamentele In 
promovarea unei conlucrări fructuoa
se, a legăturilor de prietenie dintre 
cele două țări și popoare.

La întrevedere, desfășurată într-o 
atmosferă cordială, prietenească, au 
luat parte Virgil Teodorescu. vice
președinte al M.A.N., alte persoane 
oficiale. A fost prezent Maurice 
Yocko, ambasadorul Republicii Ga
boneze la București.

★
Președintele Adunării Naționale a 

Republicii Gaboneze a avut. In a-

ceeași zi, întrevederi cu Suzana Gâ- 
dea, ministrul educației și învăță- 
mîntului, și Nicolae Ionescu, minis
tru secretar de stat la Ministerul Co
merțului Exftrior și Cooperării Eco
nomice Internaționale, în cadrul că
rora au fost discutate acțiuni de coo
perare în diverse domenii de intere» 
reciproc.

Oaspetele a depus, miercuri dimi
neața, o coroană de flori la Monu
mentul eroilor luptei pentru liber
tatea poporului și a patriei, pentru 
socialism.

★
In aceeași zi, președintele Marii 

Adunări Naționale a oferit un dineu 
în onoarea oaspeților.

In timpul dineului s-a toastat 
în sănătatea președintelui Nicolae 
Ceaușescu și a președintelui Albert 
Bernard Bongo, pentru o strînsă prie
tenie și conlucrare rodnică între ță
rile și popoarele noastre, între par
lamentele celor două țări.

(Agerpres)

Recepție cu prilejul sărbătorii
naționale

Cu prilejul sărbătorii Naționale a 
Belgiei, ambasadorul acestei țări la 
București. Jacques Graeffe. a oferit, 
miercuri, o recepție.

Au participat tovarășii Ion Ionită, 
viceprim-ministru al guvernului, 
Virgil Teodorescu. vicepreședinte al 
Marii. Adunări. Naționale. Ion Cos- 
;ma. tnWsțrul ■ tlfrismultn? Vâsile Gli-

a Belgiei
ga, adjunct al ministrului afacerilor 
externe, membri ai conducerii altor 
ministere și instituții centrale, oa
meni de artă și cultură.

Au luat, de asemenea, parte șefii 
unor misiuni diplomatice acreditați 
în tara noastră, alți membri ai 
corpului diplomatic.

(Agerpres)

tv
PROGRAMUL I

16,00 Telex.
16,05 Seara televiziunii poloneze (I).
16.30 Jocurile Olimpice de vară
19,00 Seara televiziunii poloneze (II).
19,25 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20,00 Seara televiziunii poloneze (III). 

Film artistic : „Marele joc".
21,15 Magazin cultural-artistic.

21,45 24 de ore.
' 22,00 Jocurile Olimpice de vară

PROGRAMUL II
16,00 Blrult-au gîndul... Constantin 

Brîncoveanu, voievod al cărții ro
mânești.

16.30 Seara televiziunii poloneze (I)..
19,00 Un zbor de măiastră — reportaj
19,25 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20.00 Anima... animația. Emisiune de 

montaj dedicată realizatorilor fil
melor românești de animație.

20,40 Romanțele crizantemei.
21,10 Istoria comediei : „Don Gil de 

ciorap verde" de Tirso de Molina.

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 23, 

24 și 25 iulie. în țară: Vreme în ge
neral călduroasă. Cerul va fi variabil. 
Pe alocuri, mai ales la începutul inter
valului, în vestul, nord-estul țării și în 
zonele de deal și de munte vor cădea

ploi de scurtă durată șl se vor semnala 
frecvente descărcări electrice. în rest, 
averse izolate. Vîntul va prezenta in
tensificări trecătoare. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse între 14 și 22 de 
grade, iar maximele între 24 și 32 de 
grade, local mai ridicate. în București: 
Vreme călduroasă și în general fru
moasă, cerul va fi variabil, favorabil 
aversei de ploaie la începutul interva
lului. Vînt potrivit, temperatura ușor 
variabilă.

Corul ,,Madrigal" al
Universității din Filipine
închelndu-și turneul 

In România cu con
certul prezentat în 
Sala mică a Palatului, 
corul „Madrigal" al 
Universității din Fili
pine a adus stagiunii 
estivale bucureștene 
frumusețea unui mă
nunchi de melodii im
pregnate de farmecul 
tinereții interpretilor. 
Sub conducerea diri- 
joarei Andrea Ofilada 
Veneracion, inițiatoa- 
rea ansamblului și tot
odată profesoara cîn- 
tăretilor formației, stu
denții diferitelor fa
cultăți ale Universită
ții filipineze practică 
o artă ce merită, fără 
ezitare, entuziaste a- 
precieri. Traiectoria e- 
volutiei acestui cor 
studențesc, de la de
buturile din 1962, la 
concertele date în ca
drul manifestărilor 
prilejuite de EXPO’70 
de la Osaka (Japo
nia). participarea la 
concursul international 
„Orfeon Academico de 
Coimbra" din Portu
galia. în 1973. culmi- 
nînd cu turneul de 
anvergură întreprins 
prin 21 de țări ale 
lumii. anul acesta. 
Ilustrează o ascensiu
ne artistică de excep
ție. Calitate demon
strată și de intreg 
programul prezentat 
la București, program 
alcătuit cu deosebit 
rafinament. în dorința 
de a prezenta expresiv 
valorile acestui grup 
coral.

Muzica epocilor Re
nașterii europene vi
brează în culorile pli
ne de viată ale unirii 
versului cu cîntul. în 
acele savante alcătuiri 
polifonice în care fie
care participare a vo

cilor își relevă impor
tanța. în armoniosul 
joc al nuanțelor și 
sensurilor expresive. 
De remarcat ponderea 
echilibrului între con
tribuția individuală și 
cea a relației interpre
tului cu grupul din 
care face parte, pen
tru a obține imagini 
ce fac să retrăiască, 
fără vreo undă de 
manierism stilistic, 
muzica acelor veacuri 
în care cîntul coral a- 
tinsese perfecțiunea.

MUZICAL
Dar. dincolo de limi
tele repertoriului ma- 
drigalesc. măiestria ti
nerilor fiiipinezi și-a 
găsit făgaș firesc și 
spre muzica secolului 
XX. Capacitatea di
ferențierilor de stil, 
evidentă aici la nive
lul unei profunde cu
noașteri a lucrărilor 
alese, relevă un fapt 
care a impresionat în 
intreg concertul — se
riozitatea și profesio
nalismul interpreților, 
existenta unei solide 
culturi muzicale, e- 
xemplare însușiri care 
fac din amatorul pa
sionat al muzicii un 
artist autentic.

Neîndoios însă, far
mecul concertului a 
fost întregit de audie
rea unui mare număr 
de piese apartinînd 
muzicii filipineze. mai 
rar ascultată la noi. 
Prelucrările bogatylui 
folclor național îm
bracă cele mai diferite 
ipostaze. Pot avea re-

zonante surprinzătoa
re. în aranjamente so
nore âpelînd la cele 
mai moderne procedee 
ale componisticii ac
tuale. așa cum s-a re
levat în interpretarea 
muzicală și scenică 
(cor în mișcare) schița 
corală „Barahanan" de 
Fabian Obispo. Sau. 
dimpotrivă, pot trezi 
ecourile unor simple 
rememorări sonore ale 
cîntecelor munteni
lor („Salidum-ay“ de 
Reynaldo Paguio), ale 
cîntecelor de dragoste 
(„Biday. sora mai 
mare" de Eliseo Pa
jaro) sau jocurilor 
pline de culoare si 
ritm („Iddem-dem ma- 
llida" de Elmo Makil). 
O undă de romantism 
străbate asemenea pie
se. în care glasurile 
frumoase ale corului 
și soliștilor dau viață 
unor sentimente si e- 
motii ce vorbesc des
pre oamenii Filipine- 
lor. Iubirea și bucu
ria. dorința de frumos 
și generozitatea își 
găsesc exprimarea cu 
firească simplitate. 
Muzica. acest „grai 
izvorit din inimă, pen
tru a se adresa ini
mii". după cum spu
nea Enescu. și-a în
deplinit și de această 
dată nobila misiune 
de comuniune umană. 
Madrigaliștii fiiipinezi 
par să cunoască acest 
înțeles al artei. Pro
gramul ne-a oferit 
prilejul să cunoaștem 
cîntecele patriei lor. 
dar și suflul unei ati
tudini artistice pe 
care poporul nostru o 
prețuiește în mod de
osebit.
Grițjore 
CONSTANTINESCU
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JOCURILE OLIMPICE DE VARA
Drapelul României pe cel mai înalt catarg!

„ZIUA RENAȘTERII POLON IEI"
marea sărbătoare a poporului prieten polonez

Nadia Comăneci - campioană olimpică absolută

Este în afară de orice 
îndoială că întrecerile 
de gimnastică ale „O- 
limpiadei canadiene**
s-au Întipărit adînc în 
memoria publicului 
spectator, telespectator 
și auditor, prin nivelul 
fără precedent al evolu
ției generale a sportive
lor, dar mai ales — și 
subliniem nu numai noi 
acest lucru ! — prin e- 
voluția-excepționalei re
prezentante a culorilor 
României, marea per
formeră care este Nadia

Comăneci. Extraordina
rul ei triumf a Început 
Încă de la prima apari
ție la „Forum**. Plină 
mereu pină la refuz în 
zilele precedente, imen
sa sală de sport, de 
20 000 de locuri, avea să 
fie luată literalmente cu 
asalt ieri, la reuniunea 
In care elita gimnasticii 
feminine mondiale Își 
desemna „șefa de pro
moție", pe cea mai bună 
dintre cele foarte bune, 
pe campioana olimpică 
la Individual compus.

Sub titlul „Recordurile sînt îmbu
nătățite la piscină, iar Nadia de
vine regina Forumului", corespon
dentul ziarului „L'HUMANITE" 
scrie : „S-a întîmplat un lucru 
foarte rar, ba chiar unic. Juriul a 
acordat nota 10 la paralele inegale 
Nadiei Comăneci. Puterea sa de 
concentrare și măiestria execuției 
pint uimitoare". Un alt ziar francez, 
„LE MONDE", notează. între altele: 
„Una din eroinele acestor jocuri 
este gimnasta româncă Nadia Co
măneci. De trei ori a primit nota 
10, performantă încă neatinsă la 
gimnastică în jocurile olimpice".

Ziarul „FRANCE SOIR" publică 
o fotografie a Nadiei Comăneci pe 
cinci coloane și un text care abun
dă în superlative. „Mica Nadla, 
îmbrățișată de coechipiere și an
trenorii săi, a trebuit să revină pe 
platou pentru a saluta încă o dată 
publicul canadian, care descoperea 
astfel primul său idol al Joourilor 
Olimpice ’76 — Nadia superstar, 
produsul cel mai pur al noii școli 
de gimnastică din România". Citind 
declarația fostului campion al 
Franței Arthur Magakian, ziarul 
scrie : „Nadia Comăneci atinge la 
ora actuală maximum de posibili
tăți pentru capacitatea de expri
mare a unei gimnaste. Ea mar
chează de pe acum epoca sa prin 
faptul că unul din exercițiile sale a 
primit numele Comăneci". Este 
vorba de ieșirea de pe bara înaltă 
de la paralele printr-o dublă răsu
cire.

Fără nici o discuție — relatează 
corespondentul ziarului „LE QUO- 
TIDIEN DE PARIS" — spectacolul 
cel mai gustat la Montreal rămine 
gimnastica, evoluția româncei Na
dia Comăneci, care obține un ade
vărat triumf.

Ziarul de specialitate „L’EQUIPE" 
publică, sub titlul „Zeița sta
dionului", un articol în care se re
latează, între altele : „Intr-adevăr, 
acum întregul Montreal nu are pe 
buze decit acest nume — Nadia 
Comăneci... Nu este de ajuns să 
spui că tinăra gimnastă româncă 
cu trup de liană a fost perfectă. E 
vorba de ceva mai mult. Privind-o 
multiplicînd mișcările cele mai în
drăznețe pe această bîrnă îngustă

Clasamente, rezuItate
GIMNASTICA

în competiția de gimnastică pe 
echipe (masculin), medalia de aur 
a fost cîștigată de Japonia. Echipa 
României s-a clasat pe locul 6. Iată 
clasamentul final : 1. Japonia 576,85 
p ; 2. U.R.S.S. 576,45 p ; 3. R. D. Ger
mană 574,65 p ; 4. Ungaria 564.45 p ; 
5. R. F. Germania 537,40 p ; 6. Româ
nia 557,30 p.

După desfășurarea competiției mas
culine pe echipe au fost stabiliți cei 
36 de concurenti care participă azi Ia 
întrecerea pentru titlul la individual 
compus. Printre el se află și gimnas- 
tii români Dan Grecu și Nicolae 
Oprescu. în fruntea clasamentului se 
«ituează Nikolai Andrianov (U.R.S.S.) 
cu 116,50 puncte, urmat de Sawao 
Kato (Japonia) — 115,90 puncte,
Mitsuo Tsukahara (Japonia) — 115,75 
puncte, Vladimir Markelov (U.R.S.S.) 
— 115,40 puncte, Hisroshi Kajlyama 
(Japonia) — 115.25 puncte. Eizo Kem- 
motsu (Japonia) — 115,15 puncte.
Dan Grecu ocupă locul 10 cu 114.10 
puncte. Printre cel calificați la con
cursul special pe aparate se numără 
și Dan Grecu (locul 3 la inele cu 
19,50 puncte, locul 4 la sărituri cu 
19.30 puncte și locul 5 la paralele cu 
19,25 puncte).

ÎNOT
Medaliați olimpici : 400 m liber fe

mei — 1. Petra Thumer (R.D.G.) 
4’09”89/100, nou record mondial ; 2. 
Shirley Babashoff (S.U.A.) 4’10”46/100; 
3. Smith (Canada) 4’14”60/100. 100 m 
bras bărbați — 1. John HenCken 
(S.U.A.) l’03”ll/100, nou record mon
dial : 2. Wilkle (Anglia) l’03”43/100, 
nou record european : 3. Iuozaytis 
(U.R.S.S.) l’04”23/100.

HALTERE
La categoria pană, medalia de aur 

a fost ciștigată de sovieticul Nikolai 
Kolesnikov cu performanta de 285 kg, 
nou record olimpic. Pe locurile ur
mătoare : Gheorghi Todorov (Bulga

Nadla Comăneci a 
entuziasmat încă șl 
Încă o dată nu numai 
publicul șl tehnicienii 
acestei discipline, ci și 
brigăzile de arbitri, al
cătuite, de regulă, din
tre specialiștii recunos
cut! pentru marea — șl 
justificata — lor severi
tate în aprecierea și no
tarea exercițiilor pre
zentate de concurente. 
Dar Nadia noastră a 
convertit gestul sec al 
tehnicianului în ropot 
de aplauze ; Nadla noas
tră a „forțat" arbitrele 
să acorde „nota perfec

țiunii" : 10, notă pe care 
tabela electronică n-a 
putut-o reda deoarece, 
cum s-a mai scris, 
„programatorii" nu con
sideraseră că în gim
nastică poate fl acorda
tă o asemenea notă. (In 
paranteză fie spus, cea 
mai gustată anecdotă 
a Montrealului acestor 
zile este cea care rela
tează victoria Nadiei 
Comăneci asupra... ma
șinii electronice. Un post 
de radio local, care 
transmite în două limbi, 
își difuza, ieri, reporta
jul de la sala „Forum" 
sub titlul : „Magnifica 
româncă Nadla Comă
neci a făcut K.O.... 
computerul". Ceea ca 
demonstrează că român
ca Nadia Comăneci — 
intrată în legenda gim
nasticii olimpice la nu
mai 13 ani, impunîn- 
du-se ca o „stea ab
solută pe firmamentul 
sportului mondial", cum 
apreciază agențiile de

de parcă s-âr fi aflat pe un covor 
larg si confortabil, am crezut că 
visam, încît un cuvint inevitabil 
mi-a venit în minte, acela de mi
raj. Iar cînd și-a terminat strălu
cita sa demonstrație și Nadia Co
măneci a reluat contactul cu pâ- 
mîntul printr-o ultimă sfidare a 
legilor gravitației, am avut senti
mentul că am trăit o clipă privile
giată, situată dincolo de limitele 
recunoscute ale sportului. Gim
nastă, balerină, silfidă 7 Nu știi

„ACEASTĂ SUPERBĂ SPORTIVĂ TRIUMFĂ 

CU GRATIE INEGAIABILÂ...'1
i

Presa lumii elogiază înalta valoare 
a tinerei gimnaste românce

cum să o califici pe această su
perbă sportivă, care, cu grație ine
galabilă, pare să triumfe asupra 
legilor comune ale gravitației. Sub 
atingerea sa abia simțită, calul de 
sărituri devine Pegas, capătă aripi, 
Nadia pornește în zbor".

Comentînd într-o casetă specială 
notele de 10 obținute de Nadia Co
măneci la Jocurile Olimpice de la 
Montreal, ziarul algerian „EL 
MOUDJAHID" scrie. între altele : 
„Stăpînind totalmente aparatele 
respective, paralele și bîrnă, com- 
portindu-se pe acestea ca și pe un 
teren ferm, mica gimnastă româncă 
Nadia Comăneci a efectuat o de
monstrație uimitoare și fără cea 
mai mică greșeală, meritind cu 
adevărat nota 10. Nadia Comăneci 
poate fi socotită fără rezerve noua 
stea a gimnasticii feminine mon
diale".

Comentatorii sportivi din Ceho- 

ria) — 280 kg ; Kazumasa Hirai (Ja
ponia) — 275 kg.

SĂRITURI
Proba feminină de sărituri de la 

trambulina de 3 m a fost cîștigată 
de americana Jennifer Chandler cu 
506,19 puncte, urmată de Christa 
Kohler (R.D.G.) — 469,41 p șl
Cynthia Mcingvale (S.U.A.) —
466,83 p.

HANDBAL
Meciurile disputate în cea de-a 

doua zi a turneului masculin de 
handbal s-au încheiat astfel : Grupa 
A : R. F. Germania — Japonia 
19—16 ; Iugoslavia — Danemarca 
25—17 ; U.R.S.S. — Canada 25—9.

Grupa B : Cehoslovacia — Tunisia 
21—9 ; Polonia — Ungaria 18—16 ; 
România — S.U.A. 32—19.

Toate echipele au disputat cîte 
două meciuri.

SCRIMĂ
In optimile de finală ale competi

ției de floretă, sportivul nostru Petru 
Kuki a fost învins cu 10—5 de către 
francezul Talvard. Ulterior, concu- 
rind in cadrul recalificărilor. Kuki 
l-a învins cu 10—9 pe Behr (R. F. 
Germania), insă a fost întrecut cu 
10—8 de sovieticul Denisov, fiind ast
fel eliminat din competiție.

Doi dintre cei trei sabreri români 
continuă cursa. în turul III, Dan Irl- 
miciuc șl Ion Pop au obținut victo
riile necesare pentru a fi prezenți în 
turul următor. în schimb, Cornel Ma
rin a ratat calificarea.

LUPTE

GRECO-ROMANE
în limitele categoriei sUpergrea,

Roman Codreanu a cîștigat prin des
calificare în fata Iul J. Roznai (Un

presă — a intrat și în 
legenda epocii, dominată 
de înfruntarea între om 
și „mașina inteligentă").

Nu voi insista asupra 
desfășurării concursului 
da aseară, fiind sigur 
că, prin intermediul te
levizoarelor, al aparate
lor de radio, ați fost, cu 
toții, martori emoționați 
ai întrecerii și partid- 
panți copleșiți la senza
ționala izbîndă. Vreau 
să relev, în continuare, 
efectul acestei izbinzi 
asupra acestui „mini- 
mapamond" care este, în 
aceste zile, Montrealul. 
De pildă, multiplul cam
pion Mark Spitz *- el 
însuși o figură olimpică 
legendară — a găsit o 
formulă ingenioasă de a 
se achita, la capitolul 
gimnastică, de sarcina 
de comentator de presă, 
Spunînd: „Despre Nadia 
Comăneci, toate super
lativele par a fi fost e- 
pulzate".

Intr-adevăr, trimișii a- 
gențiilor de presă, ai 
ziarelor, radioului și te
leviziunii au elogiat-o, 
apelînd Ia forme și for
mule gazetărești dintre 
cele mai diferite: titluri 
cu litere uriașe, fotogra
fii mari pe pagina intil, 
reluări de cite io ori, pe 
micul ecran, ale fie
cărui exercițiu, inter
viuri și anchete fulger 
printre zeci și sute de 
interlocutori, care au 
unul și același răspuns: 
„Nadla Comăneci? Cest 
magniflque!" Magnific 
poate fi socotit și faptul 
că nu este nici unul

dintre toți cei peste 
8 000 de reprezentanți ai 
presei din lumea întrea
gă. acreditați Ia Mont
real (cifra întrece cu 
aproape o mie pe Cea 
a... concurenților!) care 
să nu fi avut, in aceste 
zile, rezervat, indiferent 
de disciplina pe care o 
urmăresc In special, cîte 
un comentariu aparte 
pentru evoluția „de anul 
2000 a Nadiei" (expresia 
aparține unui ziarist aus
tralian). Reportaje din
tre cele mai elogioase 
referitoare la strălucita 
noastră gimnastă, Nadia 
Comăneci, la colega ei 
Teodora Ungureanu, la 
întreaga echipă română, 
la antrenorii lor, scot 
în evidență virtuțile 
mișcării sportive româ
nești, apreciind con
dițiile create dezvol
tării acestei mișcări în 
țara noastră. Dar, desi
gur, seria reportajelor 
de amploare și de pro
funzime abia începe.

In legătură cu popu
laritatea tinerei sportive 
românce redau aici, pe 
scurt, următoarele : în 
satul olimpic, în depla
sările ei la și de la sală, 
Nadia este asaltată de 
curioși, este ovaționată, 
întimpinată cu felicitări 
și cu urări de succes. 
Spuneam că ziarele din 
Montreal (de pildă, 
„Montreal Matin**) au 
publicat pe prima pagi
nă o uriașă fotografie.

slovacia prezenți la Jocurile Olim
pice subliniază în corespondentele 
lor rezultatele strălucite obținute 
de gimnasta româncă Nadia Comă
neci. „Românca Nadia Comăneci 
— scrie ziarul „RUDE PRAVO" — 
a primit pentru exercițiul la para
lele inegale, exercițiu efectuat ex
celent și fără greșeli, nota cea mai 
mare posibilă — 10". Sub titlul
„Steaua din România", comentato
rul ziarului „LIDOVA DEMOKRA- 
CIE" notează : „Tinăra româncă

Nadia Comăneci. mică de statură, dar 
foarte mare ca evoluție, va deveni, 
desigur, una dintre stelele Olimpia
dei de la Montreal. Ea va rămîne 
in istoria Jocurilor Olimpice ca pri
ma gimnastă care a obținut nota 
maximă — 10, exercițiile sale la 
paralele inegale și bîrnă fiind a- 
preciate cu această notă de toate 
cele cinci arbitre".

întreaga presă britanieă publică 
zilnic în paginile consacrate Jocu
rilor Olimpice ample comentarii 
privitoare la „noua stea a gimnas
ticii mondiale — românca Nadia 
Comăneci" (TIMES). Fotografia 
campioanei române, alături de ta
bela de marcaj, are următoarea 
explicație : „Nadia Comăneci răs
punde aplauzelor furtunoase ale 
publicului pentru o nouă notă de 
10 — a treia obținută în două zile. 
Pe tabelă însă apare nota 1.00 de

garia). La aceeași categorie, campio
nul mondial A. Tomov (Bulgaria) a 
pierdut prin tuș întilnirea cu W. Lee 
(S.U.A.), in timp ce campionul so
vietic Kolclnski a cîștigat tot prin 
tuș meciul cu polonezul Tomanek. 
In limitele categoriei 82 kg. Ion 
Enache l-a învins prin abandon pe 
canadianul David Cummings.

Sportivul român Gheorghe Ber- 
ceanu (categ. 48 kg) a obținut o nouă 
victorie. El l-a învins prin tuș pe 
polonezul Zajaczowski. La categoria 
57 kg, Mihai Boțllă a dispus la punc
te de Ian Iun An (Coreea de sud), 
în cadrul categoriei 52 kg. sovieticul 
Konstantinov a obținut victoria la 
puncte în fața lui Nicu Gingă. In 
turul doi. la categ. 68 kg. Ștefan 
Rusu l-a întrecut prin tuș pe sud- 
coreeanul Haimyung Kim.

PENTATLON MODERN
Proba de natație a fast cîștigată de 

americanul Robert Nieman cu 
3T3”61/100 (1 324 puncte). în clasa
mentul general, după 4 probe, pe pri
mul loc a trecut cehoslovacul Jan 
Bartu (4 304 p), urmat de sovieticul 
Pavel Lednev (4 242 p) și italianul 

• Daniel Masala (4 232 p). Pe echipe 
conduce, în continuare, Cehoslovacia.

BOX
Dublul campion al Europei la ca

tegoria semiușoară. pugllistul român 
Simion Cuțov (60 kg), a debutat eu o 
victorie El l-a învins prin k.o. teh
nic in repriza a treia pe englezul 
Silvester Mittee. Gh. Ciochină a cîș
tigat prin neprezentarea kenyanului 
Ouma Jackson.

CANOTAJ ACADEMIC
Ieri, în recalificările concursului 

feminin de canotaj academic, echi
pajele României au obținut califica
rea pentru finale : la 2 fără cifmaci, 
la 4 plus 1 rame, la 4 plus 1 vîsle și 
la 8 plus 1.

In ziua respectivă, vîn- 
zătorii de ziare n-au 
avut probleme : tirajul 
s-a vindut integral. Iu
bitorii sportului, „deve- 
niți cu toții suporteri a! 
Nadiei" (aprecierea unui 
ziarist italian) i-au prins 
fotografia tăiată din ziar 
pe parbrizul mașinilor, 
la intrările în magazine. 
Aseară, în drum spre 
«ala „Forum", nu puțini 
dintre tinerii spectatori 
ne arătau, cu nedisimu
lată mîndrie, că dețin 
fotografia uneia dintre 
cele mai mari stele 
sportive ale olimpiade
lor : românca Nadia Co
măneci.

Deocamdată atît des
pre acest important suc
ces românesc la Mont
real. Nadia a cucerit 
titlul olimpic. Titlul de 
campioană olimpică ab
solută I Este o cinste 
pentru țara noastră, o 
bucurie pentru noi toți !

Transmit aceste rîn- 
duri cînd sala Vibrează 
de ovații. Toți gazetarii 
prezenți se grăbesc să 
solicite, pentru cores
pondente viitoare, noi 
impresii despre Nadia 
șl colegele ei (felicitări 
Teodorei Ungureanu 
pentru constanta com
portării el la nivel înalt), 
despre gimnastica și 
sportul românesc.

Valerlu 
MIRONESCU

oarece din motive tehnice nota 
îo.oo nu poate fl înregistrată, auto
ritățile canadiene de la Montreal 
fiind asigurată înainte de oficiali
tățile olimpice că nota maximă nu 
este de conceput".

Calificativul maxim obținut de 
Nadla ComăneCi deschide o epocă 
nouă în istoria gimnasticii mondia
le. De acum încolo te va vorbi 
despre gimnastica de dinainte și de 
după Nadia Comăneci" — scrie zia
rul „DAILY MIRROR".

La rîndul său „GUARDIAN" no
tează : „Distincția obținută de ro
mânca Nadia Comăneci a fost a- 
plaudată chiar și da către ceilalți 
concurenti ; de o asemenea înaltă 
apreciere s-au bucurat și se bucu
ră numai marii sportivi. Cînd, 
pentru performanta sa. campioana 
Europei a primit maximumul de 
10 puncte, concurentii care o ur
măreau s-au alăturat mulțimii celor 
18 000 de spectatori pentru a o 
aplauda".

Comentatorii postului de televi
ziune „B.B.C," acordă înalte apre
cieri „genialei românce care a des
chis o nouă eră în gimnastica 
mondială", iar ziarul „MORNING 
STAR" subliniază : „Iubitorii gim
nasticii au în românca Nadia Co
măneci o nouă eroină. în virată de 
numai 15 ani, ea i-a făcut pe cei 
peste 18 000 de spectatori, citi um-< 
pleau sala de la Montreal, și pe 
alte cîteva sute de milioane de 
telespectatori, care au urmărit-o în 
evoluția sa, să-și tină respirația și 
să izbucnească în aplauze chiar 
dacă se aflau la Montreal sau in 
cel mai îndepărtat colț al globului 
în fata ecranului televizorului".

„Nadia Comăneci. Ia 15 ani neîm- 
pliniți. cea mai eficientă și grațioa
să gimnastă a lumii" — este titlul 
unei pagini întregi, bogat ilustrată, 
pe care ziarul- brazilian „O GLO
BO" o dedică tinerei gimnaste ro
mânce. „Evoluțiile sale, în cadrul 
întrecerilor de gimnastică femini
nă de la Jocurile Olimpice de la 
Montreal — scrie ziarul — au smuls 
exclamații de extaz din tribune. Si 
aplauze, multe aplauze. La bîrnă, la 
paralele inegale, la exercițiile la 
sol. mica sportivă româncă a fost 
nu numai cea mai grațioasă, dar, 
de asemenea, și cea mai eficientă".

AGENDĂ 
OLIMPICĂ

Trei mari performanțe înlr-0 sin
gură cursă. Tinăra înotătoare Petra 
Thuemer din R.D. Germană — cîști- 
gătoarea titlului olimpic la 400 m li
ber — a doborît recordul mondial, a 
învins-o pe principala favorită, ame
ricana Shirley Babashoff, și a înlo
cuit-o cu succes pe compatrioata sa 
Barbara Krause, titulară la această 
probă și absentă din cauza îmbolnă
virii. Și toate acestea, într-o singură 
cursă ! în vîrstă de 13 ani. Petră 
Thuemer era cu un an în urmă doar 
...a 61-a in ierarhia mondială. înaltă 
de 1,72 m, avind greutatea de 58 kg. 
ea este elevă la un liceu din Karl 
Marx-Stadt.

O simplă manevră greșită... Velis- 
tul francez Serge Maury, campion 
olimpie la clasa „Finn", a fost desca
lificat în cea de-a doua regată a în
trecerilor de la Kingston, retrogra- 
dind în acest fel de pe locul 4 pe 
locul 16 in clasamentul general, șan
sele sale de a-și păstra titlul fiind 
considerabil diminuate. Maury a fost 
descalificat intrucît prora iahtului 
său, în urma unei manevre greșite, 
a lovit iahtul unui concurent iugoslav.

Pe terenurile de fotbal. Echipa 
Iranului este o surpriză plăcută Ia 
actualul turneu olimpic, transmit co
respondenții de presă prezenți la me
ciul în care formația iraniană a în
trecut cu 1—0 echipa Cubei. Practi- 
cind un joc foarte rapid, cu schim
buri de locuri derutante, jucătorii 
din Iran au dominat întilnirea. $i 
echipa de amatori a Braziliei obține 
rezultate foarte bune. Victoria cu 
2—1 realizată in fața echipei Spaniei 
ii asigură calificarea in faza urmă
toare a competiției.

Soluție originală. Pentru a putea 
filma întrecerile de atletism, care 
vor începe la sfîrșltul acestei săptă- 
mini pe stadionul olimpic, operatorii 
televiziunii canadiene se vor instala 
într-o cabină suspendată pe unul 
din pilonii care domină stadionul la 
o înălțime de peste 30 m fată de sol.

Tovarășului EDWARD GIEREK
Prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Unit Polonez

Tovarășului HENRYK JABLONSKI
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Polone

Tovarășului PIOTR JAROSZEWICZ
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Polone

Dragi tovarăși,
Cu prilejul celei de-a 32-a aniversări a Zilei Renașterii 

Poloniei, în numele Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, al Consiliului de Stat și Guvernului 
Republicii Socialiste România, al poporului român și al 
nostru personal, vă adresăm dumneavoastră, Comitetutui 
Central al Partidului Muncitoresc Unit Polonez, Consiliu
lui de Stat și Consiliului de Miniștri ale Republicii 
Populare Polone, poporului polonez, un cald salut de 
prietenie șl cele mai cordiale felicitări.

Oamenii muncii din țara noastră dau o înaltă prețuire 
rezultatelor obținute de Polonia prietenă, sub conducerea 
Partidului Muncitoresc Unit Polonez, in construirea so
cietății socialiste dezvoltate, Întărirea potențialului eco

nomic, științific și cultural, ridicarea nivelului de viață 
al întregului popor.

Sintem Încredințați că relațiile de prietenie și colabo
rare pe multiple planuri dintre Partidul Comunist Ro
mân și Partidul Muncitoresc Unit Polonez, dintre Repu
blica Socialistă România și Republica Populară Polonă 
se vor lărgi și adinei continuu, corespunzător intereselor 
ambelor noastre popoare, cauzei generale a socialismu
lui, păcii și colaborării in Europa și in Întreaga lume.

Folosind această ocazie, vă urăm dumneavoastră și 
poporului polonez prieten succes deplin în activitatea 
nobilă consacrata transpunerii in viață a hotărîrilor im
portante adoptate de cel de-al VII-lea Congres al Parti
dului Muncitoresc Unit Polonez, înfloririi continue a Po
loniei socialiste, făuririi prosperității și fericirii poporu
lui polonez.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

MANEA MÂNESCU
Prim-ministru

al Guvernului Republicii Socialiste România

Poporul polonez celebrează astăzi 
împlinirea a 32 de ani de la elibe
rarea patriei sale de sub jugul fas
cist — Ziua Renașterii Poloniei. La 
22 iulie 1944, odată cu eliberarea 
primelor teritorii poloneze și alun
garea cotropitorilor hitleriști. Comi
tetul de eliberare națională, creat 
de forțele democratice ale țării, în 
frunte cu comuniștii, a lansat me
morabilul manifest prin care a fost 
proclamată instaurarea puterii 
populare in Polonia. Statul popular 
a devenit instrumentul eliberării 
naționale depline și, totodată, al 
marilor transformări socialiste In 
tara prietenă.

în perioada care a trecut de 
•tunel, poporul polonez, sub con
ducerea Partidului Muncitoresc 
Unit, a desfășurat o neobosită ac
tivitate constructivă, obținînd suc
cese de seamă în sporirea continuă 
a potențialului economic, tehnic și 
științific al tării, în întreaga operă 
de făurire a noii societăți. Polonia 
a devenit un stat socialist puter
nic, cu o industrie modernă și o 
agricultură in plin avînt. Au luat 
o mare dezvoltare învățămintul și 
cultura, a crescut nivelul de trai, 
material și spiritual, al poporului.

în prezent, oamenii muncii polo
nezi, animați de un profund pa

Ca de obicei în anii fer
tili ai socialismului. Si de 
această dată, in perioada 
premergătoare aniversării 
marii sărbători a Renaște
rii Poloniei, oamenii mun
cii din. această țară au do- 
bîndit. printr-o activitate 
plină de inițiativă și hăr
nicie, importante succese 
în cele mai variate dome
nii. Aflați într-o „între
cere cu timpul", ei ,au 
reușit să realizeze un șir 
de mari obiective, al că
ror „certificat de naș
tere** va fl datat 22 iulie 
1976. Un nou combinat me
talurgic la Olkusz. noi 
blocuri energetice la Doi
na Odra, fabrica de combi
ne de la Opole, fabrica do 
polietilenă de la Zabkowi- 
ce. noua conductă de apă 
portabilă de la Zielona Go
ra — iată doar cîteva din 
realizările înregistrate, p® 
acest plan, în cinstea săr
bătorii.

Tot în aceste zile în o- 
rașul Jastrzebie, cea mai 
tînără localitate din bazi
nul carbonifer Rybnik, a 
fost inaugurat unul din 
cele mai moderne spitale 
din întregul voievodat Ka
towice. El dispune de Cî
teva secții specializate și 
de 700 de paturi. Spitalul 
a fost construit în patru 
ani și jumătate, scurtîn- 
du-se eu aproape doi ani 
termenul Inițial. Accelera
rea lucrărilor a fost posi
bilă datorită metodelor 
moderne de construcție și 
montaj, precum și par
ticipării masive a locui
torilor 1a munca patrioti
că, De asemenea, un nou 
centru de radioteleviziune 
a fost dat în exploatare 
lingă Lagowa-Lubuska, 
care va permite recepțio- 
narea programului al doi
lea al televiziunii in mal 
multe voievodate din sud- 
vestul țării, in timpul in
stalării antenei, înalte de 
292 metri și cintărind 6 to

Conferință 
de presă

Cu prilejul sărbătorii naționale a 
Republicii Populare Polone — cea 
de-a XXXII-a aniversare a Zilei 
Renașterii Poloniei, ambasada acestei 
țări la București a organizat, 
miercuri, O conferință de presă. 
Ryszard Warzycha, prim-secretar al 
ambasadei, a relevat, cu acest prilej, 
succesele deosebite obținute in acești 
ani de poporul polonez sub condu
cerea P.M.U.P. în procesul de trans
formare economică și socială a patriei, 
in construcția socialistă, in ridicarea 
continuă a nivelului de trai material 
și spiritual. Vorbitorul a evocat, de 
asemenea, legăturile istorice dintre 
popoarele român și polon, precum șl 
relațiile de colaborare existente pe 
multiple planuri între România și 
Polonia. întrevederile și convorbirile 
dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Edward Gierek. a spus în Încheiere 
vorbitorul, au constituit noi și im
portante etape Jn dezvoltarea și adin- 
cirea legăturilor tradiționale de prie
tenie și colaborare între cele două 
partide, țări și popoare,

în continuare a fost vizionat un 
film documentar polonez.

(Agerpres) 

triotism, acționează cu toate for
țele pentru a traduce in viață vas
tul program al dezvoltării econo- 
mico-sociale trasat de Congresul al 
VII-lea al P.M.U.P. pentru înflori
rea continuă a țării pe calea So
cialismului.

în tara noastră sînt urmărite cu 
sentimente de caldă și frățească 
prietenie remarcabilele realizări 
obținute de poporul polonez in 
toate domeniile construcției socia
liste. între țările și popoarele noas
tre există legături de prietenie 
cu vechi șî bogata tradiții, făurite 
in lupta seculară pentru apărarea 
și afirmarea ființei lor naționale, 
pentru libertate și progres social, 
în anii fertili at socialismului, a- 
ceste relații au căpătat un nou 
conținut, s-au ridicat pe o treaptă 
superioară, avind ca temelie de ne
clintit comunitatea orinduirii social - 
politice, a ideologiei marxist-leni- 
niste, a țelurilor edificării socialis
mului și comunismului.

In prezent, spre satisfacția am
belor popoare, raporturile româno- 
polone cunosc o amplă dezvoltare 
si diversificare, rezultatele fruc
tuoase ale colaborării pe plan poli
tic, economic, tehnico-științific, cul
tural. demonstrind marea forță a 
principiilor care le guvernează —

ne, au fost rezolvate cu 
succes unele probleme 
complexe de ordin tehnic. 
In același timp, numeroase 
orașe și sate au fost înfru
musețate cu noi parcuri și 
locuri de odihnă — roade 
ale muncii patriotice. Tot 
prin muncă voluntară, la 
Bydgoszcz a fost construi
tă o modernă „Casă de 
sănătate" dotată cu 30 ca

producției Industriale a 
fast obținut ca urmare a 
unei mal ridicate produc
tivități a muncii, căreia i 
se datorează peste 96 la 
sută din sporul realizat. A- 
ceasta înseamnă, arată in
tr-un comentariu ziarul 
„Trybuna Ludu“, că s-a u- 
tilizat mai bine tehnica 
nouă cu care a fost dotată 
industria în urma marilor

„Certificate de naștere" 
pentru noi 

obiective economice
binete specializate, iar In 
mai multe localități din 
voievodatele Cracovia, To- 
run și Koszalin au fost 
deschise policlinici sătești.

O mărturie semnificativă 
a remarcabilelor realizări 
dO’bindite de oamenii mun
cii din Polonia în toate 
sferele construcției. socia
liste oferă rezultatele în
deplinirii planului de dez
voltare «ocial-economică a 
țării In primul semestru. 
Astfel, producția industria
lă a sporit, In comparație 
cu perioada corespunză
toare a anului trecut, cu 
13 ta sută, investițiile au 
crescut cu 11 la sută, ex
portul — cu 7 la sută, im
portul — cu 9 la sută. Este 
demn de semnalat faptul 
că ritmul inalt ai creșterii

investiții din cincinalul 
trecut. Ier munca a cunos
cut o eficientă sporită. De 
asemenea, din analiza re
zultatelor primei jumătăți 
de an se desprinde ca un 
aspect dominant faptul că 
paralel eu creșterea canti
tativă s-a realizat o îmbu
nătățire sistematică a cali
tății producției destinate 
atit pieței Interne, cit și ex
portului.

împodobită sărbătorește 
In aceste zile. Varșovia 
se mlndrește, odată cu În
treaga tară, de acest bilanț 
de realizări, la care capi
tala R. P. Polone a con
tribuit din plin, cu pro
priile sale succese. Astfel, 
în primul semestru, colec
tivele industriale ale ma
relui oraș și ale voievoda-

ÎNTÎLNIRE PRIETENEASCĂ
Cu prilejul celei de-a XXXII-a ani

versări a Zilei Renașterii Poloniei, 
miercuri după-amiază, Ia întreprinde
rea de osii și boghiuri din Balș, care 
Întreține relații de cooperare econo
mică cu mai multe unități industriale 
din R.P. Polonă, a avut loc o întîl- 
nire prietenească cu muncitori, ingi
neri și tehnicieni din această unitate 
economică.

Au participat Iile Georgescu, secre
tar al Comitetului orășenesc Balș al 
P.C.R., primarul orașului, alți repre
zentanți al organelor locale de partid 
șl de stat.

Au luat parte, de asemenea, Florian 
Uruyzaj, prim-secretar al Ambasadei 
R.P. Polone la București, alți mem
bri ai ambasadei.

*

Cu prilejul celei de-a 
32-a aniversări a Zilei 
Renașterii Poloniei, 
Consiliul Național al 
Frontului Unității So
cialiste, Consiliul Cen
tral al Uniunii Generale 
â Sindicatelor din Ro
mânia, Comitetul Cen
tral al Uniunii Tinere- 

tului Comunist îm
preună cu Uniunea A- 
soctațiilor Studenților 
Comuniști din Româ
nia, Consiliul Național 
al Femeilor, Comitetul 
Național pentru Apăra
rea Păcii, Consiliul Na
țional al Societății de 
Cruce Roșie, alte insti

solidaritatea frățească, respectarea 
suveranității șl independenței, ega
litatea in drepturi, neamestecul in 
treburile interne, avantajul reci
proc, Întrajutorarea tovărășească.

In determinarea cursului conti
nuu ascendent al conlucrării ro- 
mâno-polone pe toate planurile o 
Inrîurlre hotăritoare exercită dez
voltarea legăturilor dintre Partidul 
Comunist Român și Partidul Mun
citoresc Unit Polonez, schimburile 
de vizite și de păreri intre condu
cerile de partid și de stat ale celor 
două țări. In mod deosebit, contac
tele^ directe și convorbirile dintre 
tovarășii Nicolae Ceaușescu și Ed
ward Gierek — cea mai recentă in- 
tilniire avind loc lima trecută, la 
Berlin, cu prilejul Conferinței par
tidelor comuniste și muncitorești din 
Europa — au adus de fiecare dată 
contribuții extrem de valoroase la 
dezvoltarea colaborării dintre țările 
și popoarele noastre pe un plan tot 
mai înalt.

Cu prilejul sărbătorii naționale 
a R.P. Polone, poporul român 
transmite poporului polonez un 
fierbinte salut frățesc și urarea iz- 
vorită din adincul Inimii de a re
purta noi și mari succese în con
strucția socialistă, în Înflorirea con
tinuă a patriei sale.

tulul Varșovia au realizat 
o producție de aproxima
tiv 106 miliarde zloți. Și 
aici, dinamica Înaltă a pro
ducției a fost determinată 
de o creștere importantă a 
productivității muncii, ceea 
ce a permis depășirea sar
cinilor de plan cu peste 2,3 
miliarde zloți. Importante 
creșteri au fost obținute în 
ramurile construcțiilor de 
mașini, ale industriilor •- 
lectronică, farmaceutică, a 
confecțiilor și altele. Po
trivit aprecierilor torurilor 
competente, baza acestor 
succese au constituit-o uti
lizarea judicioasă a timpu
lui de lucru, gospodărirea 
rațională a materiilor pri
me și materialelor, o mai 
bună organizare a locului 
de muncă și — mai presus 
de orice — hărnicia și ta
lentul creator al oamenilor 
muncii. Printre întreprin
derile ce și-au ciștigat ti
tlul de colective fruntașe 
ale capitalei se numără u- 
zina de autoturisme, care, 
în perioada respectivă, a 
montat 65 000 de autovehi
cule, precum și fabrica de 
elemente de iluminat „Ro
șa Luxemburg", care a în
registrat un spor de pro
ducție de 20 la sută față 
de perioada corespunză
toare a anului trecut.

Bilanțul. rodnic al aces
tui semestru creează pre
mise favorabila pentru în
deplinirea si depășirea 
planului anual, primul an 
al noului cincinal și primul 
pe calea realizării impor
tantului program construc
tiv trasat de Congresul al 
VII-lea al P.M.U.P. Fără 
îndoială că, în perioada ce 
va urma, oamenii muncii 
din Polonia prietenă își 
vor îmbogăți patria cu noi 
creații materiale și spiri
tuale, demne de acești ani 
rodnici și luminoși al edi
ficării socialismului.

Gh. CIOBANU

Mihai Moțatu, secretar al comite
tului de partid din întreprindere, ing. 
Nicolae Ionescu, directorul întreprin
derii de osii și boghiuri, au prezentat 
oaspeților cîteva din realizările aces
tui colectiv.

A vorbit apoi Ludwig Eider, consi
lier comercial al Ambasadei R.P. Po
lone 1a București, care s-a referit pe 
larg la principalele realizări ale po
porului polonez în construcția socia
listă. El a subliniat rolul deosebit de 
important ce revine întilnirilor din
tre conducătorii țărilor și partidelor 
noastre, tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Edward Gierek, pentru continua 
adîncire și Întărire a prieteniei și co- 
laoorării multilaterale româno-po- 
lone.

(Agerpres)
*

tuții centrale, organiza
ții de masă și obștești 
din țara noastră au 
transmis telegrame de 
felicitări instituțiilor și 
organizațiilor similare 
din Republica Populară 
Polonă.

(Agerpres)
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„România a sprijinit și va sprijini 
lupta tuturor popoarelor pentru 
libertate națională și socială"

SOFIA

încheierea lucrărilor Comisiei mixte

Cuvîntarea reprezentantului țării noastre în cadrul 
lucrărilor sesiunii ECOSOC de la Geneva

GENEVA 21 (Agerpres). — La Ge
neva continuă lucrările sesiunii Con
siliului Economic și Social al O.N.U. 
(ECOSOC). în cadrul Comitetului de 
coordonare și al Comitetului econo
mic — organe ale ECOSOC.

în cadrul Comitetului de coordo
nare a politicilor și a programelor 
s-a discutat punctul „Aplicarea De
clarației privind acordarea indepen
dentei țărilor și popoarelor coloniale 
de către instituțiile specializate și de 
către organismele internaționale a- 
sociate la Organizația Națiunilor U- 
nite".

Luînd cuvîntul, reprezentantul ro
mân I. Simon a subliniat că in pre
zent mai mult ca oricînd popoarele 
sînt atașate idealurilor de libertate 
și independentă și că ele vor să tră
iască la adăpost de folosirea forței, 
la adăpost de orice presiune externă, 
în acest cadru, trebuie să se inten
sifice eforturile la scară internațio
nală pentru lichidarea totală a poli
ticii de inegalitate, de dominare și 
exploatare a popoarelor, cit și pentru 
eliminarea politicii imperialiste, co
lonialiste, neocolonialiste și de apart
heid. Succesele luptei de eliberare 
depășesc, de departe, interesele stric
te ale popoarelor respective. Procesul 
decolonizării constituie o componentă 
și un stimulent al acțiunilor de insta
urare a unei noi ordini economice și 
politice jntergaționale, reprezintă un

'factor de pace. De aceea, se simte 
nevoia unui ajutor mai substanțial 
din partea unor organisme din fa
milia O.N.U. și a unei mai bune co
ordonări intre instituțiile respective.

Reprezentantul român a accentuat 
asupra necesității lărgirii recunoaște
rii internaționale a mișcărilor de eli
berare națională prin participarea 
reprezentanților acestora la toate ac
tivitățile instituțiilor specializate 
care le privesc sau pentru care a- 
rată interes. De asemenea, a arătat 
vorbitorul, instituțiile și organismele 
din familia O.N.U. trebuie să con
tinue să ia toate măsurile necesare 
pentru a înceta orice asistentă sau 
alte ajutoare pentru regimurile de la 
Pretoria și Salisbury, atît timp cit 
acestea se opun independentei po
poarelor namibian și Zimbabwe, 
practicînd politica de discriminări 
rasiale și apartheid.

în continuare, delegatul țării noas
tre a subliniat că atitudinea mili
tantă și solidaritatea poporului ro
mân cu lupta tuturor popoarelor pen
tru libertate națională și socială este 
un element fundamental al politicii 
externe a țării noastre. România a 
acordat și va acorda și în viitor spri
jin politic, moral și material luptei 
de eliberare a popoarelor, cu con
vingerea că aceasta exprimă intere
sele și aspirațiile progresiste ale tu
turor popoarelor.

guvernamentale
SOFIA 21 — Corespondentul Ager

pres transmite : In zilele de 20 și 21 
iulie a avut loc la Sofia întîlnirea 
președinților celor două părți în Co
misia mixtă guvernamentală româno- 
bulgară de colaborare economică și 
tehnico-științifică. Cu acest prilej, a 
fost examinat modul de îndeplinire 
a sarcinilor stabilite la întilnirile 
dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, și tovarășul To
dor Jivkov, prim-secretar al C.C. al 
Partidului Comunist Bulgar, pre
ședintele Consiliului de Stat al Re
publicii Populare Bulgaria, privind 
promovarea unei largi colaborări 
economice și tehnico-știintifice bila
terale. precum și a celor convenite 
la întilnirile de lucru ale prim-mi- 
niștrilor celor două țări și a preve
derilor sesiunii precedente a comi
siei mixte.

S-a constatat că relațiile de colabo
rare economică și tehnico-științifică 
dintre România și Bulgaria se desfă-

româno-bulgare
șoară cu succes, pe o linie continuu 
ascendentă, și s-au stabilit măsuri 
concrete pentru dezvoltarea și adin- 
cirea lor, în special în domeniile 
energiei electrice, industriei construc
țiilor de mașini, industriei chimice, 
metalurgiei, transporturilor si teleco
municațiilor. S-a relevat, de aseme
nea. lărgirea și diversificarea schim
burilor comerciale și au fost adop
tate măsuri în vederea creșterii, in 
continuare, a livrărilor reciproce de 
mărfuri.

Rezultatele convorbirilor au fost 
consemnate într-un aide-memoire, 
care a fost semnat de tovarășul 
Leonte Răutu. membru al Comitetu
lui Politic Executiv al C.C. al P.C.R.. 
președintele părții române in Comi
sia mixtă guvernamentală de colabo
rare, și de Andrei Lukanov. vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri al 
R.P.B., președintele părții bulgare în 
comisie.

Lucrările s-au desfășurat într-o 
atmosferă cordială, de deplină înțe
legere.

Cuvîntarea primului secretar 
al C.C. al P.M.U.P.

la Consfătuirea secretarilor comitetelor de partid

DE PRETUTINDENI

ORIENTUL-APROPIAT Plenara C.C. al Partidului
întare a președintelui 

Siriei
erpres). — Luînd 

masă la 
, președin- 

menționat că 
ui libanez 
tervenției 

ărimea

DAMASC 21 
cuvîntul la un miting 
Universitatea din D 
tele Hafez El Assad 
numai interesele p 
„vor stabili dimensiunile 
siriene în Liban, inclusiv 
și pozițiile deținute de trupe 
ene".

Președintele sirian a afirmat, 
asemenea, că a refuzat cererea 
care i-au adresat-o liderii O.E.P. de 
a-și retrage trupele din Liban și și-a 
exprimat încrederea în președintele 
Frangieh. Șeful statului sirian a ară
tat in continuare că nu va permite 
nici unei puteri externe să se ames
tece în acțiunea forțelor siriene in 
Liban.

Muncii din Albania
TIRANA 21 (Agerpres). — în zilele 

de 19—20 iulie a avut loc a 9-a ple
nară a C.C. al Partidului Muncii din 
Albania, sub conducerea primului se
cretar al C.C. al P.M.A.. Enver 
Hodja. Plenara a examinat raportul 
Biroului Politic al C.C. al P.M.A. 
privind Proiectul de Directive ale ce
lui de-al VII-lea Congres al P.M.A. 
pentru al 6-lea plan cincinal de dez
voltare a -ecbnomiei și culturii în anii 
1976—1980 .și, după o amplă dezbate
re, a adoptat hotărîri corespunză- 
oare.
plenara C.C. al P.M.A. a hotărît,

totodată, să convoace Congresul al 
VII-lea al partidului la 1 noiembrie 
1976 — informează agenția A.T.A.

TOKIO
★

Farouk Kaddoumi, șeful departa
mentului politic al Organizației pen
tru Eliberarea Palestinei, a sosit 
miercuri la Damasc, venind de la 
Beirut. în fruntea unei delegații pa- 
lestinene, însoțită de primul minis
tru libian, Abdel Salam Jalloud.

Noi represiuni rasiste 
deA in

JOHANNESBURG — 21 Agerpres). 
— Autoritățile rasiste sud-africane au 
intervenit cu brutalitate asupra ele
vilor și studenților din orașul minier 
Witbank, situat la 120 km est de 
Johannesburg, care participau la o 

sprijinul 
forțelor 

uciderea 
altor 20.

manifestație pașnică în 
drepturilor lor. Intervenția 
de represiune s-a soldat cu 
unei persoane și rănirea
Agențiile de presă subliniază că ma
nifestații similare ale populației de 
culoare au avut Ioc și în alte loca
lități v sud-africane. printre care 
Mhluzi și Carletonville. Numeroase 
școli au rămas închise, deși cursu
rile trebuiau reluate.

Convorbiri economice
MAPUTO 21 (Agerpres). — în ca

pitala mozambicană au început lu
crările primei sesiuni a Comisiei 
mixte guvernamentale româno-mo- 
zambicane de cooperare economică.

Delegația română este condusă de 
Bujor Almășan. ministrul minelor, 
petrolului și geologiei, iar cea mo-

româno - mozambicane
zambicană de Mario Machungo, mi
nistrul industriei și comerțului.

Pe agenda lucrărilor sînt înscrise 
probleme privind dezvoltarea coope
rării în diverse domenii, precum si 
intensificarea schimburilor comer
ciale româno-mozambicane.

VARȘOVIA 21 (Agerpres). — 
Luind cuvîntul la încheierea lucră
rilor Consfătuirii secretarilor comi
tetelor de partid, Edward Gierek, 
prim-secretar al C.C. al P.M.U.P., 
s-a referit la o serie de importante 
probleme economice și politice de 
actualitate — informează agenția 
P.A.P.

Relevînd că „menținerea unor rit
muri înalte de dezvoltare economică 
constituie condiția realizării obiec
tivelor sociale trasate la cel de-al 
VII-lea Congres al P.M.U.P.", vor
bitorul a subliniat că „printre pro- 
blemele-cheie se numără întărirea 
echilibrului social-economic și, in 
primul rînd. a echilibrului de pe 
piața internă". Pentru soluționarea 
acestei probleme, vorbitorul a arătat 
că. în primul rînd, se are în ve
dere o dezvoltare dinamică a pro
ducției de mărfuri pentru piață.

Vorbind despre unele probleme 
ale agriculturii. E. Gierek a arătat 
că principala consecință a recoltelor 
mai scăzute din ultimii doi ani, în 
condițiile creșterii simultane a ce
rerii de produse alimentare, au con
stituit-o neîndeplinirea planului la 
achizițiile de cereale și dificultățile 
în sectorul furajelor. Viitoarea șe
dință plenară a C.C. al P.M.U.P. — 
a relevat el — va fi consacrată pro
blemelor agriculturii.

în continuare, el a evocat princi
piile politicii active în domeniul sa
lariilor și ale politicii elastice în do
meniul preturilor, precum și necesi
tatea modificărilor în structura tpre- 
turilor și, legat de aceasta, a majo
rărilor prin compensație la salarii
— prezentate la cel de-al VII-lea 
congres, care le-a aprobat. Propu
nerile guvernamentale ulterioare — 
a arătat el — au fost menite să so
luționeze complex aceste probleme, 
dar „am avut în vedere că. în urma 
consultărilor, pot fi modificate aces
te concepții". „Dorim — a arătat el
— ca această problemă să fie dezbă
tută temeinic, pentru ca poporul să 
se convingă de justețea hotărârilor 
propuse".

Primul secretar al C.C. al P.M.U.P. 
a arătat, apoi, că „forța partidului 
a fost întotdeauna și rămine în toate 
etapele istoriei sale legătura indiso
lubilă cu oamenii muncii". subli
niind, în acest cadru : „Partidul nos
tru e un adept consecvent al dezvol
tării democrației socialiste". „Atitu
dinea cetățenească fată de proble
mele de stat — a arătat. în înche
iere. primul secretar al C.C. al 
P.M.U.P — înțelegerea conceptului 
de interes al statului este funda
mentul pe care se bazează democra
ția socialistă. Ea este expresia cea 
mai nemijlocită a patriotismului 
profund".

MOSCOVA Tratative în cadrul programului
„lntercosmos“

belgrad Planul de dezvoltare
economică și socială (1976-1980)

aprobat de Adunarea R.S.F. Iugoslavia
BELGRAD 21 (Agerpres). — Adu

narea R.S.F. Iugoslavia a aprobat 
planul de dezvoltare economică și 
socială pe perioada 1976—1980. Creș
terea anuală a produsului national, 
potrivit prevederilor planului, va fi 
de 7 la sută. Volumul producției in
dustriale urmează să înregistreze un 
spor anual de 8 la sută, iar produc
ția agricolă — de 4 la sută. O atenție 
deosebită este acordată și dezvoltării 
bazei energetice, producției de ma
terii prime și industriei alimentare.

în raportul prezentat de președin
tele Consiliului Executiv Federal, 
Gemal Biedici, se subliniază că pla-

nul de dezvoltare pe perioada 1976— 
1980 a fost elaborat în conformitate 
cu hotărîrile adoptate de cel de-al 
X-lea Congres al U.C.I., care a sta
bilit direcțiile dezvoltării viitoare e- 
conomice și sociale a tării.

MOSCOVA 21 
Moscova au avut 
legațiilor țărilor socialiste participan
te la programul „Intercosmos". A fost 
discutată propunerea Uniunii Sovie
tice privind participarea cetățenilor 
din R. P. Bulgaria, R. S. Cehoslovacă, 
Republica Cuba, R. D. Germană, 
R. P. Mongolă, R. P. Polonă, Repu
blica Socialistă România și R. P. Un
gară la zborurile pilotate pe navele 
și stațiile cosmice sovietice.

în timpul tratativelor au fost exa
minate probleme legate de modul

(Agerpres). — La 
loc tratativele de-

selecționării candidaților pentru a de
veni cosmonauți și de organizarea 
pregătirii acestora în Uniunea Sovie
tică, în vederea participării la zboru
rile cosmice viitoare.

în problemele discutate s-au adop
tat recomandările convenite.

Participant^ la tratative au vizitat 
Centrul de pregătire a cosmonautilor 
„I. A. Gagarin", Centrul de dirijare a 
zborurilor și Institutul pentru pro
blemele medico-biologice.

Tratativele au decurs într-o atmo
sferă de colaborare prietenească.

In favoarea consolidării frontului unit
TOKIO 21 — Corespondentul Ager

pres transmite : Precizînd poziția 
Partidului Comunist din Japonia în 
problema frontului unit, președin
tele Prezidiului C.C. al P.C.J.. Kehji 
Miyamoto, a declarat că partidul 
comunist va acționa pentru reali
zarea consultării pe baza acordului 
cu P.S.J. Kenji Miyamoto a apreciat 
că acordul realizat Ia Conferința 
conducătorilor P.C.J. și P.S.J., la 8 
aprilie, „constituie primul aranja
ment oficial al celor două partide în 
perioada postbelică, în vederea con
sultărilor continue asupra problemei

frontului unit la nivel național". El 
a caracterizat acordul drept „un 
eveniment epocal", arătînd că „dacă 
consultările bazate pe acest acord 
avansează, acordul va avea un mare 
efect asupra 
pontei".

La rîndul 
salut rostită 
venfie a Sohyo, 
tidului Socialist 
momi Narita, a 
„va îndeplini cu 
în problema frontului unit, realizat 
cu P.C.J.

politicii viitoare a Ja-
său, în cuvîntarea de 
la cea de-a 53-a Con- 

președintele Par- 
din Japonia. To- 

declarat că P.S.J. 
fidelitate" acordul

MADRID

Manifestație la chemarea
MADRID 21 (Agerpres). — Politia 

spaniolă a intervenit, marți seara, 
pentru a dispersa o manifestație în 
sprijinul amnistierii tuturor deținu- 
ților politici care se desfășura la 
Alicante.' La manifestație, convocată 
de organizațiile de opoziție de stin-

organizațiilor de stingă
ga. au participat aproximativ 50 000 
persoane.

★
Pe de altă parte, se anunță că opt 

membri ai comisiei permanente a 
Asociației democratice a tineretului 
din Spania, au fost arestați.

agențiile de presă transmit:
Convorbire. pre?edintele rs.f. 

Iugoslavia, Iosip Broz Tito, l-a pri
mit, la Brioni, pe primul ministru al 
Republicii Populare Angola, Lopo do 
Nascimento, aflat intr-o vizită ofi
cială în Iugoslavia, și a avut cu pre
mierul angolez o convorbire prie
tenească — informează agenția Taniug.

Negocierile de la Viena. 
A noua rundă din cadrul negocierilor 
pentru reducerea trupelor și arma
mentelor și măsuri adiacente în Eu
ropa centrală s-a încheiat miercuri, 
la Viena, cu cea de-a 111-a ședință. 
Negocierile vor fi reluate la 27 sep
tembrie.

PrOCSS. Miercuri a început, la 
Nicosia, procesul intentat lui Nicos 
Sampson, fostul lider al organizației 
ilegale „Eoka-2“, care, în urma lovi
turii de stat împotriva președintelui 
Makarios, din iulie 1974, s-a autointi
tulat, pentru opt zile, președinte al 
țării.

India și Pakistanulvor ,ta* 
bili oficial relații diplomatice la 24 
iulie a.c., corespunzător înțelegerilor 
anterioare dintre reprezentanții celor 
două guverne, s-a anunțat la Delhi, 
în vederea acestui eveniment, am-

Subiectul rindurilor de mai jos ar putea fi redus ia 
două cifre : 200 000 și 10 000 000. Prima cifră reprezintă, 
în franci francezi, prețul de cost. A doua : suma obținută 
din vinzarea produsului. Nici o ramură industrială sau 
agricolă, nici o creație științifică sau artistică — poate 
doar cu unele extrem de rare excepții, care confirmă re
gula — nu produc asemenea astronomice beneficii. Si to
tuși, există o activitate umană (mai exact : subumană) 
care e in stare să realizeze un asemenea fabulos profit : 
industria filmului pornografic.

In ultima vreme, presa francezi a analizat pe larg 
acest fenomen, discernind cauzele sale și căutînd soluții 
pentru îndiguirea lui. Spicuim mai jos citeva aspecte 
din acest amplu dosar al ofensivei impotriva filmului 
pornografic.

După absolvirea conser
vatorului, după citeva ro
luri minore la televiziune, 
tinăra actriță C.B. nu mai 
găsește nimic de lucru timp 
de doi ani. Intr-o asemenea 
situație, propunerea unui 
realizator e... mană cereas
că. „Mi s-a precizat că e 
vorba de un film deosebit — 
declara ea unui ziarist pari
zian ; un film care urma să 
denunțe oprimarea femeii 
in familiile burgheze". Con
vinsă de caracterul „pro
gresist" al proiectului, ea 
semnează un contract care, 
în fapt, îl autorizează pe 
realizator să modifice sce
nariul după bunul său plac 
în cursul turnărilor. Și ast
fel, veleitățile de... critică 
socială se transformă de la 
o zi la alta în pornografie 
sadea. O dată filmul ieșit 
pe ecrane, actrița primește 
zeci de propuneri, care de 
care mal deocheate. I se 
oferă „să aleagă" între o 
carieră in filmul porno și 
exhibițiile la seratele orga
nizate de milionari depra
vați. „Afirm că 'am turnat 
filmul impotriva dorinței 
mele, obligată fiind de si
tuația de astăzi, in care pro
fesia de actriță se confundă 
cu șomajul și nu rareori cu 
prostituția" — conchide ea.

Desigur, nu toți actorii 
devin eroi de filme porno, 
nu toate actrițele ajung la 
asemenea situații. Dar șo
majul, inflația, deteriorarea 
condițiilor de viață împing 
spre .acest deznodămînt ca
racterele mai slabe, talen
tele mai fragile. Dacă în 
urmă cu câțiva ani, acest 
fenomen era marginal, re- 
tranșat în săli „specializate" 
și în cartiere rău famate, 
în ultima vreme el a cunos
cut o amplă recrudescentă 
prin aportul unor „teoreti
cieni al desfrîulul", ai „li

beralizării moravurilor" și 
„revoluției sexuale". Este 
semnificativ că „avocații" 
genului merg .pînă acolo în

țiune și reacțiune, reacțiu- 
nea reprezentind adesea 
căutarea refugiului, a liniș
tii, a siguranței. Cu alte cu
vinte, ea ar fi o „sărbătoa
re in vremuri de ciumă", 
reflectind „sentimentul de 
frică, insecuritate și îndoia
lă pe care omul occidental 
il încearcă in fața prezentu
lui și a viitorului".

Valabilă în esența sa, 
analiza de mai sus impune 
fotuși cel puțin o precizare: 
„Omul occidental" nu con
stituie o entitate indivizibi
lă. Muncitorii în grevă care 
ocupă uzinele, toți cei ce 
luptă împotriva șomajului 
și inflației, pentru o viață

cial întemeiat pe exploa
tare. Astfel, invazia porno
grafiei în numeroase țări 
occidentale nu are nimic co
mun cu gustul real al publi
cului, ci constituie, în pri
mul rînd, o expresie a avi
dității unor afaceriști care, 
prin intermediul unei publi
cații deșănțate, reușesc 
să-și vîndă „marfa" cu 
imense supraprofituri.

Presa franceză a relevat 
cu îngrijorare faptul că 
filmul pornografic a repre
zentat o treime din produc
ția cinematografică naționa
lă a anului 1975. Datorită 
acestei avalanșe, în anumite 
cartiere ale Parisului sau

Goana după profit 
și mareea filmului pornograf it 
-------------- ---------------  CORESPONDENTA din paris -------------------------

cât răscolesc sinistrele a- 
mintiri ale desfrîului nazist 
în umbra crematoriilor din 
timpul ultimului război 
mondial sau găsesc antece
dente în serbările priapice, 
descoperind că pornografia 
devenise o politică de stat 
în Roma antică.. Raportul 
dintre diversiune și descom
punere este subliniat, de 
altfel, de tot mai mulți co
mentatori ai acestui feno
men. „Este necesar și ur
gent ca spectatorii să devi
nă conștienți de faptul că nu 
le mai rămine nici măcar 
posibilitatea de a-și pune a- 
devăratele întrebări. Această 
maree de filme îi reduce la 
tăcere" — constată „LE 
QUOTIDIEN DE PARIS".

Considerînd fenomenul 
dintr-un punct de vedere 
politico-social, un scriitor 
francez observa : „Produc
ția pornografică oferă un 
refugiu ideal de la realitate, 
încercuit de neliniști și in
certitudini, omul occidental 
trebuie să aleagă intre ac

omenească și demnă, au 
ales „acțiunea" împotriva 
realității descrise mai sus și 
încrederea în posibilitatea 
transformării ei. Nu ei sînt 
cei ce îngroașă clientela 
„sexologilor" cu pretenții 
științifice sau a vinzători- 
lor de imagini dezgustă
toare.

Ducînd analiza mai de
parte, ziarul „LE MONDE" 
constată că apologeții por
nografiei „inserează des- 
frîul in domeniul obiectelor 
de consum curent și, chiar 
mai mult: transformă rapor
turile umane în niște «lu
cruri», fapt de altfel prefi
gurat de Marx pentru an
samblul relațiilor din socie
tatea capitalistă".

Așadar, la factorii econo
mici și sociali — criza, ne
liniștea și inflația, șomajul, 
nesiguranța și frica de vii
tor — se adaugă factorul fi
nanciar, comerțul, goana 
după profit, trăsături defi
nitorii pentru un sistem so

în unele localități de pro
vincie, publicul nici nu mai 
are posibilitatea de a alege; 
în fața avalanșei acestor fil
me, creația cinematografică 
autentică este pur și simplu 
măturată. Comentatorii con
sideră, de altfel, că există 
o corelație între „escalada" 
filmului pornografic și scă
derea nivelului artistic al 
producției naționale. De a- 
semenea, se constată o di
minuare a interesului pu
blicului : 440 milioane spec
tatori în 1958, 180 milioane 
în 1974. în aceeași perioadă, 
numărul platourilor de tur
nare a scăzut de la 46 la 17, 
iar coeficientul de frecven
tare a sălilor — de la 86 la 
55 la sută.

S-a creat o situație față 
de care spectatorii, opinia 
publică au reacționat, cu 
indignare, ceea ce a de
terminat și unele măsuri 
ale autorităților de re
sort. „Dacă am fi per
mis continuarea acestei si
tuații — a declarat zia-

rului „LE FIGARO" secre- 
taruLde stat pentru cultură, 
Michșl Guy — însăși liber
tatea de creație ar fi fost 
înăbușită".

Invocînd rațiuni de salu
britate publică și morală, 
guvernul francez a hotărît, 
în urmă cu citeva luni, să 
stăvilească valul de peliculă 
pornografică, taxind cu un 
impozit de 33 la sută filme
le clasate în această cate
gorie. Măsurile adoptate vi
zează, de asemenea, un con
trol riguros al publicității în 
favoarea acestui gen de fil
me, precum și reducerea 
numărului de săli „specia
lizate".

Se poate spune, fără exa
gerare, că după aplicarea 
acestor măsuri peisajul ci
nematografic parizian s-a 
schimbat. Au dispărut pa
nourile publicitare ale cine
matografelor „specializate", 
vitrinele cu ilustrații obsce
ne, marile bulevarde, cu 
animația lor pitorească, nu 
mai sînt „pătate de imagi
nile rușinii". Ca urmare, au 
scăzut nu numai producțiile 
acestui gen sub-cinemato- 
grafic, ci și rețelele sălilor 
care mai programează încă 
asemenea pelicule.

Desigur, după cum re
marcau numeroși observa
tori, eliminarea tuturor fac
torilor de poluare morală 
este frînată încă de structu
rile economice și sociale 
care generează inegalitate și 
violență, alienare și incerti
tudini. Pe de altă parte, 
măsurile adoptate pe plan 
local au un efect limitat 
dacă nu găsesc un ecou po
zitiv într-o concertare in
ternațională.

Ideea cooperării culturale 
între toate statele, în sensul 
combaterii acestor feno
mene nocive și promovării 
adevăratelor valori ale 
creației intelectuale și artis
tice, pe linia definirii unui 
nou umanism, poate aduce 
o contribuție esențială la 
eliminarea poluanților mo
rali, reflectare a unor 
structuri sociale depășite de 
evoluția istorică a umani
tății.

Paul DIACONESCU

basadorii indian și pakistanez au so
sit miercuri la Islamabad și, respec
tiv, la Delhi. Totodată, în baza acor
durilor realizate între cele două țări, 
au fost reluate, miercuri, transportu
rile pe liniile aeriene directe.

In urma convorbirilor 
desfășurate la Maputo între 
reprezentanții companiilor aeriene 
ale Portugaliei și Mozambicului, 
„Tap" și, respectiv, „Detaj", legătu
rile aeriene dintre cele două țări au 
fost reluate. Comunicatul comun pu
blicat la sfîrșitul acestor negocieri 
precizează că cele două companii au 
convenit asupra unei revizuiri comu
ne și sistematice a acordurilor lor de 
cooperare, studiind împreună proble
mele respective, „într-un dialog de 
tip nou" — relatează agenția portu
gheză de știri ANOP.

Ambasadorul Marii Brita
nii în Republica Irlanda,

Christopher Ewart-Biggs, a fost ucis, 
miercuri, de o bombă care a explodat 
pe cind mașina acestuia se afla la 
aproximativ 200 metri de reședința 
sa oficială. în urma exploziei și-au 
mai pierdut viata alte două persoa
ne, iar o a treia a fost rănită — in
formează agenția Reuter.

A depus jurămîntul,in ca- 
litate de șef al protocolului Casei 
Albe, Shirley Temple Black, fostul 
copil-minune al cinematografului și 
ambasador al S.U.A. în Ghana. Pen
tru prima dată acest post este încre- K 
dinfat unei femei.

Credite. Comisia Pieței comu
ne a anunțat că din bugetul C.E.E. 
vor fi acordate Danemarcei credite în 
valoare de 2,57 milioane unități de 
cont (circa 3,1 milioane dolari), care 
vor servi la finanțarea unor proiecte 
în industrie și agricultură. Totodată, 
comisia a anunțat că Italia va primi 
credite de 69.73 milioane unităti de 
cont (51,8 milioane dolari).

• ORAȘUL NEFU
MĂTORILOR. -Dacă vc- 
niți la Soci vă vom ajuta să 
vă lăsați de fumat". Nu este 
vorba de o simplă reclamă me
nită ,să-i atragă pe fumătorii 
lipsiți de voință : renumita sta
țiune balneară a hotărît, in
tr-adevăr. să devină primul o- 
raș al nefumătorilor din U.R.S.S. 
și probabil chiar din întreaga 
lume. După o campanie de ex
plicare a inconvenientelor fu
matului, s-a trecut la măsuri 
drastice de interzicere a aces
tei practici nesănătoase ; pe 
plajă, în localurile publice, in 
instituții — fumatul este strict 
interzis. Membrii corpului me
dical au fost rugați să dea e- 
xemplu, renuntînd să fumeze 
în afara domiciliului. Paralel, 
aprovizionarea cu țigări a fost 
considerabil redusă, iar pe pa
chete poate fi citită inscripția : 
„Aruncă țigara, îți dăunează să
nătății".

• PROCEDEE NO
CIVE. Cunoscutul om de știin
ță Jacques Piccard afirmă, în
tr-un interviu acordat revistei 
„Die Weltwoche", că în oceane 
și mări sînt deversate anual, în 
mod obișnuit, aproape 100 mi
lioane tone de petrol. Piccard 
consideră drept extrem de no
civ procedeul de a se umple cu 
apă rezervoarele tancurilor pe
troliere după ce combustibilul 
a fost descărcat (navigația este 
astfel mai rentabilă) ; apa ret» 
pectivă antrenează, la golire, 
importante resturi de petrol, 
dăunătoare faunei marine și de 
litoral. Potrivit savantului, 
planctonul poate absorbi petro
lul sau produse fractionate ale 
petrolului ; așa devine posibil 
ca anumite substanțe canceri
gene să ajungă in organismul 
peștilor mici, apoi, prin lanțul 
alimentar, în acela al peștilor 
mai mari. în fine, în corpul a- 
nimalelor de uscat și chiar al 
omului.

• TURNUL EIFFEL SE 
MODERNIZEAZĂ. Bătrî- 
nul lift hidraulic al Tumulul

" Eiffel urmează a fi demontat.. 
Din 1889, cind edificiul-emble- 
mă al Parisului a fost inaugu
rat, „ascensorul cu apă" și-a 
făcut din plin datoria, transpor- 
tind, de opt ori pe oră. cite 86 
de vizitatori. de la cea de-a 
doua platformă a turnului și 
pînă la vîrf, pe o distanță de 
161 metri (pentru funcționarea 
lui fuseseră instalate două re
zervoare cu apă, fiecare cu o 
capacitate de 20 000 de litri). 
Pentru etajele inferioare ale 
turnului este de pe acum folo
sit un ascensor electric mai ra
pid (12 curse pe oră) și mai în
căpător (106 vizitatori). Trei 
milioane de oaspeți și de pari
zieni vizitează anual turnul, 
plătind taxa fixată de munici
palitate ; procurarea fondurilor 
reclamate de înlocuirea liftului- 
veteran nu constituie, deci, o 
problemă.

• „AURUL ALBAS
TRU" DIN SAHARA. Mal 
multe echipe de oameni de 
știință și tehnicieni din țările 
riverane ale Saharei orientale 
alcătuiesc, în prezent, documen
tația necdsară exploatării imen
selor rezerve de apă din sub
solul saharian. De pe acum au 
fost evaluate resursele de apă 
conținute, la sute de metri a- 
dîneime, în rocile poroase care 
se înțind din nordul Sudanului 
și Ciadului pînă pe litoralul 
libian și cel egiptean. Specia
liștii consideră că este vorba de 
o apă „fosilă", rezervele res
pective fiind constituite in ur
mă cu cel puțin 25 000 de ani. 
Exploatarea lor ar, putea con
tribui, în mod însemnat, la tra
ducerea in viată a ambițioase
lor proiecte de creare a unor 
zone cultivabile — însumînd 
200 000 ha — în deșertul saha
rian.

• CAPODOPERE RE
CUPERATE. 900 de desene 
ale lui Leonardo da Vinci, din 
colecția reginei Angliei, vor cu
noaște o a doua tinerețe — gra
tie unei tehnici care se bazează 
pe folosirea razelor ultraviolete 
— informează ziarul ..Daily 
Mail". Desenele executate cu 
un instrument metalic ascutit 
prin zgîriere pe coli de hîrtie 
acoperite cu o culoare de fond 
s-au estompat de-a lungul se
colelor, ajungînd să fie aproa
pe invizibile la lumina zilei. 
Prin absorbția de raze ultra
violete — contururile, ca și de
taliile redevin vizibile, căpătînd 
o uimitoare claritate.

• ÎN PAS CU VRE
MURILE. Guvernul de la 
Berna a înaintat de curînd can
toanelor elvețiene un proiect 
de revizuire a Codului civil din 
1907, potrivit căruia femeia tre
buia să se consacre căminului 
și să se subordoneze soțului, 
„din rațiunii de ordin biologic", 
în baza noului proiect, con
ceptul de „cap de familie", cît 
și. acela de „casnică" vor fi 
desființate. Noul text prevede, 
de asemenea, ca logodnicii să 
aibă posibilitatea de a alege 
numele de familie al oricăruia 
dintre ei — bărbatul puțind 
deci să poarte patronimicul so
ției — iar_ în caz de. divorț, pu
țind să păstreze numele dobîn- 
dit prin căsătorie. Se știe că tot 
în Elveția pînă de cutând fe
meile nu aveau drept de vot.

© NATALITATEA IN 
REGRES. în Danemarca, na
talitatea manifestă în. ultimii 
ani o tendință de scădere. Dacă 
in perioada 1974—1975 numărul 
nou născu tilor a fost de 72 000, 
în 1976 se remarcă un puternic 
declin. Astfel, în primele șase 
luni ale anului. în tară s-au 
născut cu 2 000 de copii mai 
puțin decît in perioadele simi
lare ale celor doi ani prece- 
denți. Ziarul „Aktuelt" mențio
nează că. dacă această tendință 
se va accentua, anul acesta na
talitatea în Danemarca se va 
reduce cu 5—10 la sută.

date noi despre solul 
„planetei roșii"

prezența a 3 la sută azot în atmosfe
ra marțiană sugerează că planeta a 
avut o atmosferă bogată în nitrogen 
cu miliarde de ani în urmă. Nitro
genul este un element cheie pentru 
originea și perpetuarea vieții de tip 
terestru. în ce privește cantitatea de 
argon descoperită, ea s-a vădit a fi 
mai mică decît se aprecia pînă acum.

Se prevede ca „Viking-1“ să-și 
desfășoare activitatea pe Marte cu 
ajutorul a două generatoare nucleare 
pînă în noiembrie cel puțin. In pri
mele 50 de zile, el va transmite pe 
Terra între 150 și 200 de imagini ale 
suprafeței planetei.

PRIMA FOTOGRAFIE 
ÎN CULORI

„Viking-1“ a transmis, miercuri, 
prima fotografie în culori a solului 
marțian, care reprezintă o imagine 
a deșertului stîncos. de culoare ro
șie1; cerul este de un albastru ce 
bate în alb.

„Fotografia este spectaculoasă" — 
a exclamat Thomas Mutch, respon
sabilul echipei care se ocupă cu 
montajul clișeelor transmise de 
sonda interplanetară. Acest prim 
peisaj martian nu reprezintă decît o 
imagine palidă a cerului, iar stîncile 
roșii au un reflex veirzui. pe care 
Mutch nu e în măsură să îl explice. 
„Poate s-a format, a spus el, ca ur
mare a influentei factorilor meteo
rologici".

-1“ comunică 
și atmosfera

PASADENA 21 (Agerpres). — 
Miercuri dimineață, după ce și-a pe
trecut prima noapte pe solul mar
țian, modulul sondei spațiale „Vi- 
king-l“ a transmis pe Pămînt cea 
de-a treia fotografie alb-negru.

După o primă examinare, specia
liștii programului „Viking" au a- 
nunțat că regiunea unde a amartizat 
modulul. în partea de nord-vest a 
depresiunii Chryse, are un relief pu
țin accidentat. El prezintă dune ero
date. rezultate, probabil, din revărsa
rea, cu cîtva timp în urmă, a lavei 
unor vulcani. O serie de roci par a 
fi fost dislocate prin căderea unor 
meteoriți. Ca aspect general, Marte 
pare un deșert asemănător celui din 
sudul Arizonei sau al celui din nor
dul Mexicului — afirmă specialiștii.

Coborînd în atmosfera marțiană. 
„Viking-1“ și-a început observațiile 
științifice. în urma analizei — efec
tuate în cursul nopții — a datelor 
transmise, echipa de oameni de ști
ință americani de la Pasadena a a- 
juns la concluzia că atmosfera „pla
netei roșii" conține azot în proporție 
de circa trei la sută și argon în pro
porție de 1.5 la sută. Aceste consta
tări prezintă o semnificație aparte 
pentru istoria timpurie a planetei 
Marte și confirmă posibilitatea ca pe 
ea să fi existat cîndva forme de 
viată.

Dr. Michael McLeroy de la Univer
sitatea Harvard a declarat presei că

.„SALIUT-5"
MOSCOVA 21 (Agerpres). — 

Miercuri, la ora 10.00, ora Bucu- 
reștiului, stația științifică orbitală 
sovietică „Saliut-5“ efectuase 460 de 
rotații în jurul Pămîntului, dintre 
care 217 cu echipaj la bord.

Cosmonauții Boris Volînov și Vi
tali Jolobov au continuat noi expe
rimente științifice. între altele, ei au 
efectuat fotografierea spectrală a

Noi experiențe științifice
orizontului terestru în timpul zilei, 
în scopul studierii distribuției pe 
verticală a componentelor active din 
punct de vedere optic ale atmosfe
rei. Pe de altă parte, a fost încheiat 
un experiment biologic privind in- 
colțirea la bordul stației a unor se
mințe. acestea urmînd să fie aduse 
pe Terra în vederea unor analize 
ulterioare.

CAPRICIILE VREMII
R. F. GERMANIA

Seceta prelungită care a afectat 
anul acesta R.F. Germania, ca și alte 
țări din Europa de vest și centrală, 
se va solda, potrivit estimărilor A- 
sociatiei fermierilor vest-germani, cu 
pagube de peste 3 miliarde mărci 
pentru agricultura R.F.G. într-un ra
port al asociației, dat publicității la 
Bonn, se apreciază că în regiunile 
cele mai afectate de secetă din 
R.F.G., culturile de grîu de primă
vară sînt compromise in proporție de 
50—100 la sută, iar cele de grîu de 
toamnă, de pînă la 50 la sută.

PORTUGALIA
Seceta fără precedent din Portuga

lia este cauza unui imens incendiu,

declanșat în pădurile de pe Mun
tele Serra da Estrela, din zona de 
centru-est a țării. Au fost distru
se mai multe ferme. Cele cîteva 
sate și un sanatoriu aflat între loca
litățile Covilha și Seia, amenințate 
de flăcări, au fost evacuate.

TURCIA
Ploi torențiale care au provocat 

importante pagube materiale s-au 
abătut asupra provinciei Kars, din 
Anatolia răsăriteană. Unele sate 
din această zonă au fost izolate, 
deoarece două poduri au fost distru
se de furia apelor revărsate. Sute de 
locuințe au fost avariate, inundațiile 
distrugînd lanurile de porumb și 
alte culturi cerealiere.
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