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RIDICAREA CONTINUĂ A CALITĂȚII PROUUSLLOR 

problemă de conștiință profesională, de mindrie 
patriotică, sarcină de partid

Trebuie ca, în strînsă legătură cu cercetarea, prin introducerea 
tehnicii noi, să ridicăm nivelul tehnic al producției, calitatea pro
duselor, atît pentru necesitățile economiei naționale și ale popu
lației, cit și pentru export. Aceasta trebuie considerată drept una 
din problemele centrale ale activității zilnice a tuturor celor ce 
lucrează în domeniul economic, a tuturor organizațiilor de partid 
și organizațiilor obștești.

NICOLAE CEAUȘESCU

Aflat în Uniunea Sovietică, la invitația C. C. al P. C. U. S.,

pentru a-și petrece o parte a concediului de odihnă

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCU 
S-A INTILNIT IERI IN CRIMEEA 

CO TOVARĂȘUL LEONID ILICIBREJNEV
Central 
Uniunii

La 3 august, In Crimeea, a avut 
loc întîlnirea dintre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, care se află la 
odihnă în Uniunea Sovietică, și to
varășul Leonid Ilici Brejnev, secre
tar general al Comitetului 
al Partidului Comunist al 
Sovietice.

Conducătorii celor două partide 
•-au informat reciproc despre sta
diul îndeplinirii hotărfrilor Con
gresului al XI-lea al Partidului 
Comunist Român și Congresului al 
XXV-lea al Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice și au dezbătut un 
cerc larg de probleme ale evoluției 
colaborării româno-sovietice. O de
osebită atenție a fost acordată a- 
dîncirii relațiilor dintre cele două 
partide, întăririi în continuare a 
relațiilor frățești între popoarele 
celor două țări.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Leonid Ilici Brejnev au examinat, 
d« asemenea, în cursul convorbirii, 
o serie de probleme actuale ale 
vieții internaționale și ale mișcă
rii comuniste mondiale. A fost re
afirmată hotărîrea ambelor țări de 
a continua eforturile active în 
soopul dezvoltării procesului de 
destindere pe continentul european 
pe baza Actului final al Conferinței 
de la Helsinki. A avut loc un 
schimb de păreri asupra căilor 
luptei pentru transpunerea în viață 
a prevederilor Documentului elabo
rat de Conferința de la Berlin a 
comuniștilor din Europa.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Leonid Ilici Brejnev au scos în e- 
vidență hotărîrea Partidului Co
munist Român și Partidului Comu
nist al Uniunii Sovietice de a con-

Nicolae
Elena

Marț! la prinz, tovarășul 
Ceaușescu și tovarășa ____
Ceaușescu au sosit la Ialta, unde își 
petrec o parte din concediul de o- 
dihnă.

La aeroportul din Simferopol, oas
peții români au fost salutați cu căl
dură de Nikolai Karpovici Kiricenko, 
membru supleant al C.C. al P.C.U.S., 
prim-secretar al Comitetului regional 
Crimeea al P.C. din Ucraina, Trofin 
Nikolaevici Cemodurov, vicepre
ședinte al Prezidiului Sovietului Su
prem al R.S.S. Ucrainene, președin
tele Comitetului Executiv al Sovie
tului regional Crimeea, de alti con-
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Vlăhița, cetatea de scaun 

■ siderurgiștilor harghiteni, 
este un nume cunoscut în 
țară și peste hotare. Ajungi 
în centrul orașului, intri în 
incinta întreprinderii și ni
mic din mîndria cetății de 
oțel hunedorene nu-ti iese 
Înainte. Și totuși, în felul 
ei, Vlăhița, întreprinderea 
de fier Vlăhița este un 
colos. Fonta care se naște 
în furnalul de pe valea Ho- 
morodului este unicat. După 
cum unicate sînt și piesele 
turnate și prelucrate aici 
la marginea pădurilor de 
brazi, între Miercurea Ciuc 
și Odorheiu-Secuiesc. Oa
menii, doar oamenii sint 
aceiași ca pretutindeni in 
România socialistă : puși 
adică în fiecare clipă pe 
fapte mari, urmînd zi de zi 
exemplul comuniștilor pe 
drumul realizărilor de pres
tigiu, nestrămutati în a-și 
respecta cuvîntul dat, a-1 
preschimba în aurul fap
telor.

Așa i-am cunoscut într-o 
zi de primăvară. Cu fap
tele lor, scrutînd cu încre
dere viitorul.

„Sintem un 
gen, matur, 
vrea, care se .
reușește să-și împlinească 
vrerile, un colectiv fericit 
adică", mi se destăinuie in
ginerul Alexandru Rus, 
directorul întreprinderii.

„Sintem o forță in adevă
ratul înțeles al cuvîntului. 
Din patru angajați, unul 
este comunist, îmi spune 
cu convingere Ferencz Do
minic, secretarul comite
tului de partid. Comuniștii 
•int primii la orice acțiune 
și ne putem lăuda că fie
care inițiativă se află 
partea lor".

„în luna martie — 
buie să vă mai spun că 

y^arna peste care am trecut

colectiv omo- 
care știe ce 
străduiește și

de
tre-
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în ansamblul politicii economice a 
partidului nostru, ridicarea continuă 
a calității produselor constituie un 
obiectiv fundamental, o sarcină pri
mordială. de permanentă actualitate 
pentru toate colectivele, pentru fie
care comunist, pentru fiecare om al 
muncii. O asemenea orientare de
curge imperios din faptul că, mai 
mult ca oricînd. ritmul și proporțiile 
dezvoltării economice de ansamblu 
sînt strîns legate nu numai de vo
lumul investițiilor, de creșterile can
titative, ci, mai ales, de creșterile ca
litative ; numai o calitate superioară 
a producției poate duce. în ultimă 
instanță, la o eficientă ridicată, la 
satisfacerea exigentelor beneficiarilor 
interni, la creșterea competitivității 
produselor românești pe piața ex
ternă. Evidențiind importanța pa 
care trebuie să o acorde organizațiile 
de partid, colectivele de întreprin
deri problemelor concrete ale ridică
rii continue a calității produselor — 
cerință de importanță vitală a eco
nomiei noastre naționale — tovară
șul Nicolae Ceaușescu, secretarul 
general al partidului nostru, a 
subliniat, la ședința de lucru de la 
C.C. al- P.C.R. din luna mai a.c., că 
de soluționarea în bune condiții a 
acestor probleme depinde în mod 
nemijlocit înfăptuirea sarcinii puse 
de Congresul al XI-lea al partidului 
ca acest cincinal să fie cincinalul 
afirmării plenare a revoluției teh- 
nico-științifice.

Desigur, este îmbucurător că nu
meroase colective au dovedit prin 
fapte că nu precupețesc nici un efort, 
că acționează cu pricepere și hărni

cie pentru a realiza produse de Înalt 
nivel calitativ. Putem aminti. în a- 
cest sens, succesele obținute de con
structorii de tractoare din Brașov șl 
de cei de utilaj petrolier din Ploiești, 
de numeroase întreprinderi din side
rurgie, chimie, industria ușoară ș.a. 
Practic, se poate spune că în toate 
ramurile producției materiale s-au 
Introdus în fabricație, în perioada 
care a trecut din acest cincinal, o 
serie de produse noi, de înalt nivel 
tehnic, de bună calitate.

După cum aprecia însă condu
cerea partidului. în acest domeniu 
al ridicării nivelului tehnic și a ca
lității producției nu există și nu pot 
exista limite. Deși în ultima vreme 
s-au obținut progrese în îmbunătă
țirea calității producției, totuși, aces
tea nu sînt. în unele întreprinderi, 
pe măsura nivelului de dotare teh
nică a unităților, a potențialului știin
țific. a pregătirii și experienței de 
care dispun muncitorii, maiștrii și 
inginerii întreprinderilor noastre. 
Iată de ce conducerea partidului 
aduce din nou în prim planul acti
vității organelor și organizațiilor de 
partid, de sindicat și U.T.C., a orga
nelor de conducere colectivă din 
ministere, centrale, întreprinderi, in
stitute de cercetare și proiectare, 
sarcina asigurării calității superioare 
a produselor, potrivit cerințelor eco
nomiei naționale, nivelului de com
petitivitate pe piața externă. Cit 
privește măsurile concrete ce trebuie 
luate neîntîrziat în scopul reali
zării de către fiecare unitate a 
sarcinilor planului unic privind 
ridicarea nivelului tehnic și cali

tativ al produselor, corespunzător 
sarcinilor stabilite de Congresul al 
XI-lea al partidului pentru actualul 
cincinal, ele vizează, deopotrivă, ac
țiuni practice legate de munca poli- 
tico-orgadlzatorică, aplicarea unor 
măsuri cu caracter tehnic și organi
zatoric, asigurarea ordinii și disci
plinei în toate compartimentele car» 
concură la realizarea unui produs.

în acest sens, o primă sarcină ce 
revine conducerilor de ministere, 
consiliilor oamenilor muncii din cen
trale și întreprinderi o constituie 
întărirea răspunderii pe toate trep
tele pentru îmbunătățirea calității 
produselor, în concordanță cu nor
mele tehnice și cu cerințele progre
sului tehnic contemporan, pentru a- 
sigurarea unui control riguros și efi
cient pe întregul flux de fabricație, 
creșterea exigenței în efectuarea 
controlului final. Consiliile de con
trol muncitoresc și comisiile de ca
litate din toate unitățile economica 
vor fi antrenate într-o măsură spo
rită la soluționarea problemelor da 
care depinde realizarea unor produse 
de nivel calitativ competitiv. Acor- 
dîndu-se o atenție deosebită pregă
tirii fabricației și omologării produ
selor, controlului materiilor prime și 
materialelor. înainte de introducerea 
lor în fabricație trebuie să se la 
măsuri pentru a se interzice cu de- 
săvîrșire derogările de Ia documen
tația și tehnologia omologată : mo
dificări ale acestora se vor putea 
face numai după verificarea prin
(Continuare în pag. a IlI-a)

în întîmpinarea marii noastre sărbători naționale
II

. x<-.

? •<?

! * . r

1»

MB

tribui pe toate căile la consolida
rea în continuare a coeziunii și 
conlucrării țărilor socialiste, miș
cării comuniste mondiale pe baza

SOSIREA
ducători ai organelor locale de 
partid și de stat.

Apoi coloana de mașini s-a îndrep
tat spre reședința din Ialta, rezerva
tă oaspeților români.

★

După scurta vizită făcută în R.S.S. 
Moldovenească, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, care, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, își petrece o parte a con
cediului de odihnă în Uniunea So
vietică. la invitația C.C. al F.C.U.S.,

solicitat eforturi 
minerul era m- 
combustibilul, de
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MUNCĂ HARNICĂ,

REZULTATE LĂUDABILE
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marxism-leninismului și a interna
ționalismului proletar.

S-a subliniat cu satisfacție unita
tea tot mai strînsă de vederi în 
problemele discutate.

LA IALTA
a plecat 
nău spre

La aeroport. înalții oaspeți români 
au fost conduși de I.I. Bodiul, mem
bru al C.C. al P.C.U.S., prim-secretar 
al C.C. al P.C. din R.S.S. Moldove
nească. cu soția. K. F. Iliașenko, 
membru supleant al C.C. al P.C.U.S., 
președintele Prezidiului Sovietului 
Suprem al R.S.S. Moldovenească. I.T. 
Gutu, prim-secretar al C.C. al 

iU.T.C.L. din R.S.S. Moldovenească, 
precum și de alte persoane oficiale.

Au fost, de asemenea, prezenți 
Gheorghe Badrus, ambasadorul Ro-
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Întîlnirea dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Leonid Ilici Brejnev 
s-a desfășurat într-o atmosferă 
cordială, prietenească.

marți dimineață din Chiși- 
Crimeea.

mâniei în Uniunea Sovietică, cu soția, 
și membri ai ambasadei.

Mii de locuitpri ai Chișinăului se adu
naseră de-a lțmgul străzilor orașului 
pentru a saluta cordial la plecare pe 
tovarășul Nicolae Ceaușescu si tova
rășa Elena Ceaușescu, fluturînd ste- 
gulețe roșii și tricolore, făcînd semne 
prietenești cu mîna.

într-o ambiantă de caldă prietenie, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și tova
rășa Elena Ceaușescu s-au despărțit 
de conducătorii R.S.S. Moldoveneas
că. au salutat cu cordialitate mulți
mea venită la aeroport.

Suplimentar - 
însemnate cantități 

de produse
Oamenii muncii din întreprinderile 

industriale ale Capitalei intimpină 
ziua de 23 August cu remarcabile 
succese în producție. Ca urmare a 
fructificării mai bune a potențialului 
tehnic și material de care dispun, 
colectivele de muncă bucureștene au 
realizat suplimentar. în 7 luni, o 
producție industrială globală în va
loare de 1,3 miliarde lei și o produc- 
ție-marfă de aproape 1,1 miliarde 
lei. Aceste sporuri se concretizează 
în 4 000 tone oțeluri aliate și superior 
aliate, 2 085 tone laminate finite pli
ne din otel, 6 422 tone țevi din oțel, 
transformatoare și autotransfarma
toare de putere însumînd 13 625 
kVA, 462 autoutilitare, motoare cu 
ardere internă totalizind 38 696 CP, 
:aparataj electric de joasă tensiune 
și mijloace de automatizare electro
tehnice în valoare de 136 milioane 
lei și, respectiv, 66 milioane lei, 3 250 
receptoare radio, medicamente în va
loare de 143 milioane lei. circa 22 000 
mp plăci din așchii de lemn. 1,4 mi
lioane mp țesături. 1,5 milioane bu-

căți tricotaje, 31 500 hl lapte șl alte 
bunuri materiale. Producția supli
mentară realizată în această perioa
dă a fost obținută în întregime pe 
seama creșterii productivității mun
cii. (Dumitru Tircob).

Mașini șl instalații 
realizate 

prin autoutilare
Cadrele tehnice. colectivele 

muncitori din industria metalurgică 
se preocupă intens de realizarea, cu 
mijloace proprii, a unor mașini și 
utilaje menite să îmbunătățească 
fluxurile tehnologice. Astfel, prin 
autoutilare au fost create și puse 
in funcțiune, de la începutul anului, 
peste 1 500 de mașini, dispozitive și 
instalații a căror valoare se ridică 
la aproape 49 milioane lei. A 
redus, totodată, efortul valutar 
circa 4 milioane lei valută, 
cadrul ministerului de resort a 
întocmit un catalog. însotit de schi
te Și detalii tehnice, al mașinilor, u- 
tilajelor, instalațiilor realizate prin 
autoutilare și propuse spre genera
lizare unităților din ramură. (Ager- 
pres).

de 
și lună de lună, fapt confirmat 
prisosință și în luna iulie, cînd, 
ansamblul minei, nivelul planifi- 
la productivitatea muncii a fost 

Sub

de

fost 
cu 
în 

fost

ÎN ZIARUL DE AZI

Productivitate 
superioară, costuri 

mai reduse

luni ale anului cu peste 6 500 000 lei. 
Eforturile consecvente făcute pe tă- 
rîmul sporirii producției materiale 
sînt evidențiate de altfel de randa
mentele superioare obținute zi 
zi 
cu 
pe 
cat
depășit cu aproape 13 la sută, 
deviza „Mai mult, mai bine, mai efi
cient", minerii din Deva au obținut 
în primul semestru al anului 12,5 mi
lioane lei beneficii suplimentare ș! 
12,3 milioane lei economii la prețul 
de cost (din care aproape 5 milioa
ne lei reprezintă cuantumul econo
miilor înregistrate la cheltuielile ma
teriale). (Sabin Ionescu).

ne-a 
mari, 
ghetat, ______ ___
asemenea — în luna mar
tie, repet, furnalul nostru 
a suferit o avarie. Planul 
lunar și trimestrial era în 
pericol. Remedierea cerea 
pe puțin 5 zile. Ce să fa
cem ? Ne-am sfătuit, tine
rii cu mai bătrînii, munci
torii cu maiștrii și cu ingi
nerii și ne-am hotărît să

tă expresie am auzit-o de 
nenumărate ori cită vreme 
am stat printre acești oa
meni care întrețin la tem
peraturi înalte nu' numai 
focul din cuptoare, ci și 
focul din ininiile lor.

Am aflat că inițiati
va reducerii rebuturilor la 
turnarea unor piese auto, 
inițiativă care a dat rezul
tate bune, i-a aparținut co
munistului Gyorgypal La

Focurile
Vlâhitei

nu golim furnalul, să-l re
punem în funcție în numai 
o zi, adică în 24 de ore. în 
fruntea acestei importante 
acțiuni, vitale pentru soar
ta planului, au fost comu
niștii. Prin munca și 
dăruirea comuniștilor Al
bert Mihai. Varga Dio- 
nisîe, Demeter Ioan, 
menes Vente, Szabo 
mond, Firter Dionisie, San
du Irimie, furnalul n-a în
ghețat, procesul de produc
ție și-a continuat mersul", 
și Eroul Muncii Socialiste 
Csiki loan, după ce mi-a 
spus cele de mai sus, își 
șterge presupusa sudoare 
care i-a îmbrobonit frun
tea, de parcă s-ar fi aflat 
lîngă furnal, lingă vatra 
încinsă la temperatura de 
1 600 de grade.

...Comuniștii stnt In pri
mele rînduri. întotdeauna 
în primele rînduri. Aceas-

Ke-
Zig-

dislau ; că Nicolae Crainic, 
șeful turnătoriei, n-are nici 
somn, nici poftă de mînca- 
re cînd este vorba să asi
mileze un nou produs ; că 
Szabo Ludovic a dezlegat 
secretul turnării carcaselor 
pentru motoarele electrice; 
că, in urmă cu un an, cînd 
a fost pus în funcțiune un 
cuptor cu inducție, „cum 
n-a mai văzut Vlăhița", 
conducerea întreprinderii 
n-a crezut de la bun înce
put în posibilitatea obți
nerii unor realizări de ex
cepție, pe măsura moder
nului utilaj, dar echipa că
reia i s-a încredințat aceas
tă grea, dar importantă sar
cină, avîndu-i în frunte pe 
comuniștii Fancsaly Geza, 
Nagy Rezso, Benca Iosif, 
Gal Alexandru, a infirmat 
temerile, însușindu-și in
tr-un timp record tehnolo
gia de lucru. Pentru ca as-

tăzi atelierul de turnare a 
cilindrilor de laminor să 
producă la parametri mult 
superiori celor proiectați.

Rolele de laminor pentru 
țevi, folosite de întreprin
derea metalurgică din Iași, 
erau procurate din import. 
„Să încercăm să le facem 
noi", și-au spus proiectan- 
ții și turnătorii Vlăhiței. Și 
au reușit. Adam Moise. Rat 
Alexandru. Schemberger 
Francisc sînt doar cițiva 
dintre cei care au crezut de 
la bun început în reușită. Și 
tot ei trudesc astăzi pentru 
perfecționarea liniei de 
țevi, care funcționează deja, 
care a însemnat pentru e- 
conomia tării reducerea 
importului cu multe mili
oane de lei valută.

Ajungem în noul atelier 
de prelucrări metalice. Pe 
strunguri — piese uriașe se 
rotesc alene, mîngîiate par
că de cutitul care le dă o 
altă fată, care le înnobilea
ză, care le înmulțesc ca
ratele. Directorul, aflat prin 
apropiere, privește stărui
tor în jur și zîmbește :

„Secția asta ne-a dat 
multe bătăi de cap. Cînd 
am pus-o in funcțiune 
munceau aici 400 de noi 
angajați Unii calificați la 
locul de muncă, alții la 
școala noastră profesională. 
Multi, cei mai multi, neobiș- 
nuiți cu disciplina de uzină, 
cu procesul tehnologic, cu 
mașinile pe care le aveau 
în primire. Cîteva luni 
secția s-a zbătut pur și 
simplu între indisciplină și 
nerealizarea planului. Așa 
nu mai merge, și-a spus 
într-o zi biroul organizației 
de partid și. într-o aduna

Radu SE LE JAN

• Actualitatea politică — substanța vie a propagandei prin conferințe
• Rubricile noastre: Faptul divers ; Cum vorbim, cum scriem româ
nește ? ; Fapte, opinii, propuneri; Carnet plastic ; Sport; Din țările socia
liste ; De pretutindeni; în spatele cortinei aurite a „societății de consum"

Cea de-a XXXII-a aniversare a eli
berării patriei și Ziua minerului sînt 
întîmpinate de colectivul Exploată
rii miniere Deva cu succese deosebit 
de valoroase exprimate, în esență, 
prin depășirea sarcinilor de plan în 7

Producție 
peste prevederi

Colectivele de muncă din între
prinderile industriale ale județului 
Buzău, care au realizat angajamen
tul asumat pentru întreg anul 1976 
încă din primul semestru, și-au a- 
sigurat toate premisele pentru ob
ținerea unei producții, superioare 
celei stabilite în cinstea marii săr
bători de la 23 August, de peste 200 
milioane lei. O contribuție însemna
tă în această privință aduc co
lectivele întreprinderilor de utilaj 
chimic, tehnologic si metalurgic, de 
sîrmă și produse din sîrmă, de gea
muri și de prelucrare a maselor 
plastice din Buzău, de confecții și 
de mobilă de la Rm. Sărat și Ne- 
hoiu. (Agerpres).

(Continuare în pag, a V-a)^

Rigorile științei să călăuzească
valorificarea creației literare a trecutului

Patrimoniul de cultură și 
de creație al trecutului a o- 
cupat un loc deosebit în 
dezbaterile Congresului e- 
ducației politice și al cul
turii socialiste, însuflețite 
și călăuzite de flacăra ide
ilor expunerii secretarului 
general al partidului. Suc
cesele obținute în acest do
meniu și care se cuvin con
tinuate, ca și rămînerile în 
urmă ce trebuie înlătu
rate, reprezintă puncte de 
pornire pentru un cuprin
zător program de lucru in 
viitor, edificat pe princi
piul că. în acest domeniu, 
acțiunea trebuie să fie per
manentă. pe sentimentul 
fundamental că. oricit de 
mult s-ar fi realizat, tot 
nu s-a realizat de ajuns.

Nu încape vreo îndoială : 
niciodată în domeniul va
lorificării trecutului literar 
românesc nu s-a înfăptuit 
atît de mult ca în zilele 
noastre. Mii de volume în
corporează în actualitatea 
cea mai vie faptele de ati
tudine. de gîndire și de 
sensibilitate ale secolelor

și deceniilor trecute, de- 
monstrind constantele uma
niste, patriotice, militan
te ale culturii naționa
le, bogăția spirituală a 
înaintașilor. Înălțimea idea
lurilor ce-i animau, mesa-

va de a explica, reflecta, 
transfigura, esențializa a- 
devăruri fundamentate, de 
a dialoga activ cu lumea, 
de a lărgi sfera cunoașterii, 
de a promova ideea de lu
mină, de bine și, mai ales.

de personalitate ale națiu
nii in devenirile sale.

Timpul e necruțător, de- 
cantind cu severitate crea
țiile generațiilor trecute 
în funcție de rațiuni 
tinînd de orientare politică.

Cultura socialistă
și educația politică — 

într-o unitate inseparabilă
jul încărcat de semnificații 
majore al operei lor, cali
tatea etică a participării la 
viața Cetății, caracterul nu 
o dată exemplar al gestu
lui. De la Neagoe Basarab 
și. prin folclor, din vremi 
imemoriale pînă astăzi, vo
cația culturii române e an
tropocentrismul, tentat!-

de mai bine, de progres so
cial și moral prin laicizarea 
viziunii, prin înmulțirea 
unghiurilor ipotetice de in
terpretare, prin individua
lizarea demersului, în con
textul integrării acestuia în 
sintaxa aspirațiilor colec
tivității, a manifestărilor

ideologică, axiologică, de 
rafinament al gustului es
tetic. de valabilitate a sis
temului filozofic, de ceea 
ce interesează, realmente, 
prezentul, ca forță care își 
întemeiază conștiința dina
micii ascensionale pe sevele 
venite din străvechi rădă
cini, eliminînd tot ceea ce,

ca moștenire, nu poate 
intra in categoria patrimo
niului, a tezaurului. Ră- 
mîne viabil doar ceea ce 
este expresiv, definitoriu 
nu doar ca document de e- 
pocă. de moment strict is
toric, cit ca dimensiune e- 
locventă pentru structura 
geniului național și, mai cu 
seamă, ca element activ în 
construcția civilizației pre
zentului, în formarea spi
ritualității de care societa
tea are nevoie pentru 
mersul ei înainte. pen
tru educarea noilor ge
nerații. De aici perspectiva 
critică a ideii de evaluare 
prin asimilare și disjunc- 
ție. Perspectivă deosebit de 
fertilă prin implicațiile și 
reverberațiile ei, prin re
zultatele investigației. Chiar 
dacă, fenomen nu întot
deauna inevitabil, s-au ti
părit unele cărți mai puțin 
reprezentative sau unele 
comentarii cercetează mai

Aurel MARTIN
(Continuare în pag. a IV-a)
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Actualitatea politică - substanța vie 
a propagandei prin conferințe

9

nu sare 
departe...

siniNeintrecuți In hărnicie 
gospodarii Sanislăului— comu
nă din județul Satu-Mare — 
dar nici copiii lor, elevi la dife
rite școli, aflați acum in vacanță, 
nu se lasă mai prejos. Fie că 
lucrează alături de părinți, fie 
că sint constituiți in brigăzi a- 
nume, toți copiii și tinerii 
sint in aceste zile fierbinți aju
toare de nădejde pentru coope
rativa agricolă, pentru toată 
obștea satului: care la legume, 
care pe cimp la recoltat, care la 
înfrumusețarea așezării. Dar cei 
mai harnici dintre cei harnici 
sint cei șapte meșteri și cu Ste
fan Wolf al optulea, care au for
mat o brigadă. Meșterii brigăzii 
au desființat un drum vechi și 
au construit un altul nou și mo
dern, au făcut un podeț și au 
înălțat din lemn și cărămidă un 
șopron și un sediu pentru fer
ma legumicolă a cooperativei. 
De unde se vede că și aici, la Sa- 
nislău, cind e vorba de părinți și 
copii, zicala cu așchia care nu sare 
departe de trunchi se potrivește 
de minune.

I
I
I
I

în programele de măsuri care au fost adoptate de organele si 
organizațiile de partid pentru intensificarea activității politico-ideologice 
și cultural-educative, în lumina orientărilor stabilite de Congresul educa
ției politice și al culturii socialiste, un loc important îl dețin cele referi
toare la perfecționarea propagandei prin conferințe. Obiectiv cu atît mai 
binevenit cu cit în această perioadă de vară, în care nu se desfășoară 
cursuri și seminarii în invățămintul de partid, propaganda prin conferințe 
se afirmă ca unul din principalele mijloace de educare politică a oame
nilor. Ce acțiuni au fost întreprinse în acest sens pînă acum, ce ma
nifestări sînt înscrise în continuare pe agenda organelor și organizațiilor 
de partid ? Iată tema unei recente investigații în județul Maramureș, ale 
cărei concluzii formează obiectul acestor însemnări.

Avem în față temele expunerilor, 
conferințelor, dezbaterilor, meselor 
rotunde, simpozioanelor pe care 
le-au programat pentru perioada de 
vară comitetele județean, munici
pale. orășenești și comunale mara
mureșene. Se detașează dintre ele 
cele privind actualitatea politică, 
evenimentele majore ale vieții poli
tice Interne și internaționale. 120 
lectori ai comitetului județean 
partid susțin astfel. Ia cabinetele 
științe sociale din întreprinderi, 
cluburile și căminele culturale 
județ, conferințe și consultații asupra 
problemelor abordate în expunerile 
prezentate de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la Congresul educației po
litice și al culturii socialiste, la șe
dința comună a C.C. al P.C.R. șl 
Consiliului Suprem al Dezvoltării

Economice și Sociale, la Conferința 
partidelor comuniste și muncitorești 
din Europa. Din bogatul sumar reți
nem semnificația și însemnătatea

mul politicii externe — suportul trai
nic al prestigiului României socialiste 
pe meridianele globului (cooperativa 
„Unirea" Baia Mare), concepția 
României privind instaurarea unei 
noi ordini economice internaționale 
(în Întreprinderile și instituțiile din 
Sighetu Marmației), înfrățirea tutu
ror locuitorilor meleagurilor româ
nești, fără deosebire de naționalita
te, în lupta pentru înfăptuirea po
liticii partidului (Ocna Șugatag și 
liceul „Dragoș Vodă" din Sighetu 
Marmației) etc.

O pondere însemnată dețin In pro
paganda prin conferințe temele me
nite să asigure cunoașterea aprofun-

însemnări din județul Maramureș

13 cu noroc
Un pensionar, în vîrstă de 

peste 60 de ani, din Cluj-Na
poca, este pe cale de a doborî 
toate recordurile în materie de 
perseverență în obținerea per
misului de conducător auto. 
Pînă acum, pensionarul clujean 
s-a prezentat de 20 (douăzeci) 
de ori în țața comisiei de exa
minare, și tot de 20 (douăzeci) 
de ori a căzut, neputînd deveni 
șofer. Primul eșec datează din 
10 octombrie 1972, ia£ ultimul — 
din zilele acestea, 
se dă 
P. S., 
ani, 18 
18 ori.
10 ori 
pentru 
avut, în schimb, P. G., care a 
dat de curînd „lovitura" și a 
reușit să ia examenul. Era cel 
de-al 13-lea din cariera lui. Nu
măr cu noroc.

Dar tot nu 
alt clujean,bătut. Un

a. susținut, în ultimii 2 
examene și a căzut de...
C. E. a dat numai de 

examen și se pregătește 
al U-lea. Mare noroc a

Ceasul 
de pe plajă

Complexul de odihnă pentru 
copii Năvodari, județul Constan
ța. Stația de amplificare a com
plexului transmite : „Atențiune, 
atențiune ! Pioniera. Codreanu 
Maria din Vjaslui a găsit pe 
plajă un ceas de mină. Păguba
șul este rugat să se prezinte și 
să-l ridice de la comandamen
tul pionieresc al taberei". Anun
țul a fost repetat citeva zile la 
rind, de citeva ori pe zi, dar 
păgubașul nu și-a făcut apariția. 
Fapt pentru care comandamen
tul taberei ne roagă să-l in
serăm șl in rubrica noastră, 

spune in 
păgubașul 

unul din- 
instructo-

care

„pentru că — 
adresa trimisă 
t-ar putea să 
tre 
rii
se 
in 
să 
expediem ceasul, 
doar 
tuia".

se

fie 
saupionierii 

din seriile precedente, 
află acum la casele lor sau 
drumeții. Păgubașul e rugat 
ne trimită adresa unde să-i 

indicindu-ne 
marca și formatul aces- 
Ca să nu-ncapă vorbe.

Ce-si face»
omul cu 
mina lui

angajat la una

de 
de 
de 
la 

din
Congresului educației politice și al 
culturii socialiste (exploatările mi
niere Săsar și Herja), patriotismul 
socialist — izvor de înalte valori mo
rale și sociale (Centrala minelor și 

. metalurgiei neferoase), lupta multi
seculară a poporului român pentru 
unitate și independentă națională 
(Oficiul P.T.T. Sighetu Marmației șl 
satul Rohia), principialitatea și realis-

Poftiți la masă, 
tovarășe director!
//

✓ ✓

O posibilă invitație înaintea proiectatului 
schimb de experiență privind activitatea 

cantinelor-restaurant din Craiova
cantina-restau- 
„Electroputere" 
se făcuse ora 
aburea in bu-

I
I
I
I
I

Petru Crețu, 
din secțiile întreprinderii fores
tiere de exploatare și transport 
din Piatra Neamț, mergea dese
ori la medic solicitînd consulta
ții, tratamente. Mai de fiecare 
dată, Crețu se alegea cu cîte un 
certificat medical. La un mo
ment dat, „pacientului" i-a ve
nit ideea că ar putea să-și a- 
corde și singur un „binemeritat" 
(și mai îndelungat) concediu. 
Cum 1 Simplu : a pus mîna 
pe plaivas și a făcut ce-a 
făcut pînă cînd și-a prelungit 
cu mai multe zile un concediu 
medical. învățîndu-se cu nărav, 
a pus mina pe plaivas de mai 
multe ori, astfel că a beneficiat 
pe nedrept de un foarte lung 
concediu „medical". Urmează 
să apară în fața instanței 
judecată, care-i va prescrie, 
sfîrșit, tratamentul adecvat.

Pescuit 
la miezul 
nopții

de 
în

au 
la 

pe 
iar 
alt 
au 
de

La miez de noapte, doi vină- 
tori din satul Mărășești, județul 
Mehedinți, pe nume Manea 
Bunceanu și Gheorghe Bărbuț, 
și-au luat tolba la spinare și 
plecat... nu la vinitoare, ci 
pescuit. L-au luat cu ei și 
șoferul Georgică Mustăcel, 
Mustăcel l-a mai luat pe un 
consătean, Iliuță. Toți patru 
ajuns pe malul apei Berbina,
pe raza orașului Baia de Ara
mă. De cum au ajuns, au și în
ceput să-și încerce „norocul" la 
păstrăvi. Dar nu cu undițele, ci 
cu un cablu improvizat, pe care 
l-au legat de rețeaua electrică. 
Improvizație cu deznodămint 
tragic : vinătorul Gheorghe Băr
buț a fost electrocutat mortal.

Rubricâ redactată de 
Peîre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteiir

Cînd am intrat în 
rant a întreprinderii 
din Craiova tocmai 
prinzului. Mîncarea 
cătărie, iar mesele curate așteptau
abonații. Primii care au intrat în sala 
de mese au fost constructorii de pe 
șantierul unei viitoare întreprinderi, 
aflată pe aceeași platformă indus
trială cu „Electroputere". Ne-arn așe
zat la rînd, alături de ei, și fiecare a 
servit ce i-a convenit din cele 3 me
niuri alcătuite din cîte 2 feluri și 
desert. „Servim masa aici de mul
tă vreme — ne spun Constan
tin Cîtu și Dorel Gind, turnător-for- 
mator și, respectiv, frezor la ..Elec
troputere". De regulă, se gătesc cite 
2—3 meniuri și unul de regim, care 
dau posibilitatea abonatului să alea
gă ce-i place. Mîncarea este consis
tentă, variată, pîinea-i proaspătă, 

; există băuturi răcoritoare din abun
dență, iar prețul meniului este destul 
de convenabil : minim — 4,50 iei;'ma
xim — 6,50 lei",

Dintr-o discuție avută cu Anghel 
Popescu, responsabilul acestei canti
ne-restaurant, am reținut citeva din 
preocupările conducerii întreprinderii 
„Electroputere" și ale cantinei res
pective pentru buna servire a abona- 
ților. „La cantină mănîncă zilnic în 
jur de 1100 de oameni — ne-a spus 
responsabilul. Pentru a face față 
acestei afluențe de consumatori, 
ne-am asigurat o bună bază mate
rială. Ne-am făcut magazii spațioase 
în care putem depozita în bune con
diții cantități însemnate de produse 
agroalimentare. în toamna trecută, 
de exemplu, am însilozat peste 50 
tone de cartofi, 12 tone ceapă, 11 tone 
fasole uscată si 25 tone conserve 
de legume. In afară de formele cla
sice de aprovizionare, promovăm și 
altele mai noi și mai economicoase. 
Mă refer, bunăoară, la faptul că 
ne-am format o gospodărie-anexă 
care numără în prezent 216 porci. 
Avantajul este considerabil : avem 
întotdeauna carne proaspătă, iar pre
țul acesteia nu depășește 8,50 lei kg. 
Hrana de bază a animalelor o consti
tuie resturile .alimentare de la cantină. 
Incepind din acest an ne-am amena
jat și o grădină de legume proprie, 
pe mai bine de 3 ha, din care ne 
aprovizionăm in prezent — la un preț 
cu 30 la sută mai mic față de prețul 
pieței — cu roșii, cartofi, ip'dei, cas
traveți, vinete și verdețuri proas
pete. Majoritatea lucrărilor de grădi
nărit sint efectuate, prin rotație, de 
personalul cantinei. Pentru a veni in 
intimpinarea numeroaselor propu
neri tăcute mai ales de tinerii mun
citori, conducerea întreprinderii, or
ganizațiile de partid și sindicat au 
luat măsuri pentru înființarea în fie
care din cele cinci fabrici a cite unei 
microcantine, unde servesc mîncare 
caldă peste 900 de muncitori. De ase
menea, pentru îmbunătățirea alimen
tației angajaților, în fiecare diminea
ță, la intrarea în schimb, le oferim 
preparate de bufet la preturi fixe, 
convenabile. Asemenea preparate de 
bufet și patiserie, înghețată și răco
ritoare pot fi cumpărate și de la 
chioșcurile și tonetele de incintă.

Iată, așadar, principalele căi prin 
care cantina de la „Electroputere" 
reușește ca lunar să obțină însem
nate beneficii care, uneori, depășesc 
20 000 de lei și care sînt folosite pen
tru îmbunătățirea, în continuare, a 
meniurilor.

Am stăruit mai mult asupra canti
nei de la „Electroputere" pentru a 
sublinia că. acolo unde condu
cerea administrativă acordă aten
ția cuvenită asigurării bazei ma
teriale necesare, cantinele-reștaurant 
iși îndeplinesc în bune condiții me
nirea socială pentru care au fost 
create. Tocmai de aceea socotim util 
schimbul de experiență ce se va or
ganiza, peste puțin timp, prin grija 
consiliului județean al sindicatelor, 
la cantina „Electroputere". Cineva 
sugera ideea ca acest schimb de ex
periență să fie precedat de invitația 
adresată cadrelor din conducerea 
administrativă a întreprinderilor in
dustriale și celor de alimentație 
publică de a servi masa la cantinele- 
reștaurant respective. Este o idee 
demnă de luat in considerație, in- 
trucit de bunul mers al cantinelor 
răspund și aceste cadre. Cu atît mai 
mult, cu cit un recent control 
efectuat in cantinele-reștaurant de 
către un colectiv format din repre
zentanți ai unităților și instituțiilor 
județene tutelare a scos în evidență 
existența unor neajunsuri. în unele 
locuri lipsesc microcantinele. bufetele 
și tonetele de incintă, iar acolo unde 
există nu sînt aprovizionate cu pre
parate tip gospodina și niciodată cu

preparate din producția proprie a 
cantinelor respective. Majoritatea 
cantinelor-restaurant nu pregătesc 
meniuri pentru regim, iar comitetele 
de conducere nu se preocupă ca une
le meniuri să fie întocmite și în 
funcție de specificul muncii fiecărei 
întreprinderi. Neajunsuri care nu sînt 
de ieri, de azi s-au constatat și in 
ceea ce privește diversificarea me
niurilor și a structurii acestora. La 
unele cantine, cum sînt cele de la 
Depoul C.F.R. Craiova, întreprinde
rea de reparații auto, „Electrocentra- 
le“ ș.a., se servește foarte rar felul 
trei, dar și atunci cind se servește, 
desertul 
prăjitură și arareori fructe. Din cele 
9 cantine-restaurant, doar cea de. la 
întreprinderea de confecții asigură 
angajaților trei mese pe zi; cea de 
la combinatul chimic — 2 mese. In. 
rest mimai meniul de prîhz, CoI£cJ 
tivul de control a constatat, că, la 
toate cantinele-reștaurant, cu excep
ția celor care aparțin I.C.S.A.P. Cra
iova, prețurile meniurilor pentru flo- 
tanți fuseseră stabilite nelegal, la 
sume cuprinse între 6 și 9 lei. La 
cantina de pe lingă întreprinderea de 
industrializare a cărnii Craiova, de 
pildă, se majorase prețul la meniul 
fix pentru abonați de la 4,50 lei la 6 
lei și de la 6 la 7 lfei pentru flotanți, 
fapt ce a dus la diminuarea simți
toare a numărului de abonați. Pentru 
asemenea abateri și pentru nerespec- 
tarea normelor igienico-sanitare au 
fost aplicate sancțiuni celor vinovați.

Desigur, toate aceste carențe care 
mai există în activitatea unor can
tine-restaurant craiovene denotă că 
nu peste tot se respectă prevederile 
Legii nr. 9 din 1971, că atît organiza
ția comercială care coordonează acti
vitatea cantinelor-restaurant, cît și 
forurile tutelare din unele întreprin
deri nu acordă atenția cuvenită func
ționării cantinelor-restaurant. Iată de 
ce este de așteptat ca schimbul de 
experiență preconizat să ajute atît la 
generalizarea metodelor folosite de 
cantina-restaurant a întreprinderii 
„Electroputere", cît și la găsirea so
luțiilor pentru înlăturarea neajunsu
rilor semnalate.

îl constituie tradiționala

Nicolae BABALAU 
corespondentul „Scinteii

Cu cîtva timp în urmă, directo
rul Combinatului de prelucra
re a lemnului din Brașov, ing. Au
rel Popa, a fost criticat Intr-o șe
dință de partid că încurajează 
indisciplina. Mă rog, „criticat" 
poate e cam mult spus, în sensul 
că n-a existat un foc concentric de 
reproșuri, dar, pe de altă parte, 
nici opinia exprimată n-a fost 
doar o formulă convențională de a 
arăta, 
„tovarășul 
suri". Cel 
sincer in 
pe șleau.

— V-au 
varășe Popa 7

— Cum o să mă 
mul rind că, deși nominalizată, 
observația nu mă viza numai pe 
mine, ci și pe alți factori de răs
pundere din întreprindere, care în
trețin același stil de muncă. In al 
doilea rind — franchețea opiniei 
era ea însăși un rod al... situației 
criticate. Vreau să spun că pe co
legul acela îl nedumerea stilul nos
tru de a asculta cu . răbdare orice 
părere și de a acorda credit moral 
mult, mult peste ceea ce permit 
aparențele. în sfîrșit. era o cri
tică în familie. Te poate supăra 
ceva ce ți se spune in propria fa
milie 7

Cuvintul „familie" avea să re
vină in mod repetat în convorbirile 
purtate la întreprinderea respecti
vă. Aveam să constat că ideea de 
mare familie, familie cuprinzătoa
re, muncitorească, este o deviză 
fundamentală a acestui colectiv, 
preocupat nu numai să producă 
mobilă multă și de calitate — cu 
alte cuvinte, elemente adecvate 
pentru casele oamenilor, pentru 
viata de familie în înțelesul ei 
obișnuit — ci și să trăiască și mun
cească. în orele de serviciu. în
tr-un climat fertil activității crea
toare. de mare randament, în spi
rit de echipă amplificat la scara 
întregii fabrici.

în ce constau, de fapt, aspectele

intr-un context elogios, că 
director mai are și lip- 
ce luase cuvîntul credea 
părerea sa și a spus-o

supărat cele spuse, to-

supere I în pri-

dală a prevederilor Legii pentru a- 
doptarea Planului național unic de 
dezvoltare economico-socială a Re
publicii Socialiste România pe peri
oada 1976—1980, mobilizarea oameni
lor la înfăptuirea lor exemplară. Se 
cuvine cu deosebire relevat faptul că 
în dorința de a imprima acestor ac
țiuni adresă precisă, eficiență sporită, 
organele de partid le-au conceput ih 
strinsă legătură cu problemele prio
ritare ale activității din fiecare uni
tate economică. Astfel, la Combinatul 
de prelucrare a lemnului de la Sighe
tu Marmației, unde o bună parte a 
producției se exportă, tematica dez
baterilor vizează, între altele, preocu
parea pentru introducerea noutăților 
tehnico-productive apărute în indus
tria forestieră, creșterea răspunderii 
față de realizarea ritmică a sarcini
lor de plan și calitatea produselor. 
La Tîrgu-Lăpuș, oraș care a pășit de 
curînd pe drumul 
unde numărul 
muncitori, atrași 
a situat în primul 
rilor organizațiilor 
rea conștiinței lor 
paganda prin conferințe este subor
donată acestui țel.

Modalități educative interesante se 
folosesc în vederea însușirii și trans
punerii in viață a imperativelor Co
dului principiilor și normelor muncii 
și vieții comuniștilor, ale eticii și e- 
chității socialiste. Vom aminti in 
acest sens o expunere, urmată de 
dezbateri, care a avut loc de curind la 
atelierul de tîmplărie din Dumbrava- 
Tîrgu-Lăpuș pe tema „Cît pot da și 
cît pot cere de la societate". Ea a 
stîrnit interesul viu al participanți- 
lor prin faptul că a supus atenției 
lor fapte de viață ce le erau bine 
cunoscute, i-a antrenat în comenta
rea, de pe pozițiile exigenței comu
niste, a diferite atitudini și menta
lități.

Explicarea prevederilor principale
lor legi formează, de asemenea, un 
obiectiv -permanent al propagandei 
prin conferințe. Sub genericul „Tri
buna juridică"# „Cadran juridic" sau 
„Legile țării, legile noastre* au loc 
întîlniri cu juriștii, consultații, răs
punsuri la întrebări, despre legislația

industrializării, 
mare al tinerilor 

de noile șantiere, 
plan al preocupă- 
de partid forma- 

muncitoresti, pro-

privind apărarea avutului obștesc 
(Clubul tineretului din Sighetu Mar- 
mației), legile privind transportul 
auto (autobaza din același oraș), le
gea remunerării muncii (flotația 
centrală. Exploatarea de gospodărie 
locativă din Baia Mare) etc.

în această perioadă, comitetul ju
dețean de partid este preocupat să 
extindă în municipii și orașe așa- 
numitele „întîlniri fără ordine de zi", 
care au loc deocamdată doar la sa
te, consacrate explicării problemelor 
actualității politice. Ce sînt și cum 
se desfășoară asemenea „întîlniri" 7 
în deplasările lor pe teren, in zo
nele de care răspund, membri ai 
C.C. al P.C.R. și deputății in Marea 
Adunare Națională din județul Ma
ramureș — care sînt și lectori ai 
C.C. al P.C.R. — precum și mem
brii biroului comitetului județean de 
partid și ai comitetului executiv al 
consiliului popular județean se ln- 
tilnesc cu locuitorii diferitelor co
mune, în fața cărora țin expuneri 
pe teme ale politicii interne și ex
terne a partidului și statului. Tot
odată. sesizînd anumite 
sau constatînd interesul 
pentru diferite probleme, 
la întrebări, dau consultații.

Trebuie să observăm însă 
cuparea de a organiza variate acți
uni propagandistice nu este însoțită 
peste tot de grija cuvenită pentru 
calitatea lor, in așa fel îneît de fie
care dată expunerile, consultațiile or
ganizate să aibă o puternică rezo
nanță în conștiințe. Atrage. în acest 
sens, atenția faptul că deși numeroa
se cabinete de științe sociale din ju
deț dispun de un bogat material do
cumentar, planuri de expuneri, tema
tici orientative, planșe și grafice, dia- 
filme și diapozitive, acestea nu sînt 
întotdeauna judicios valorificate în 
propaganda prin conferințe. O altă 
remarcă : pe platforma băimăreană a 
întreprinderii județene de industrie 
locală a fost susținută o expunere 
despre pictura Renașterii franceze și 
olandeze — temă interesantă și desi
gur utilă In eforturile de a ridica ni
velul de cultură al tinerilor mun
citori. Ne-am fi așteptat insă să gă
sim programate și teme de expuneri, 
dezbateri și dialoguri — mai multe, 
mai bine- gîndite și realizate in for
me atractive — care să vizeze 
întronarea ordinii și disciplinei, dez
voltarea spiritului gospodăresc.

Sint motive pentru care credem că 
acțiunea de control întreprinsă în 22 
de comune ale județului de colecti
ve de activiști și lectori ai comitetu
lui județean de partid — care au 
ajutat concret la îmbogățirea unor 
planuri de măsuri, precum și la rea
lizarea unora dintre acțiunile prevă
zute în ele — ar trebui să continue 
și în alte localități, mai ales în cele 
îndepărtate de centrul de județ, in- 
suflînd, pretutindeni, propagandei 
prin conferințe mai multă profun
zime și eficiență, sporindu-i aportul 
la educarea socialistă a oamenilor 
mugea. _

Silviu ACHIM 
Gheorghe SUSA

nelămuriri 
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Turnu-Mâgurele

de „indisciplină" încurajate de 
conducerea unității 7 La prima ve
dere sint fapte care vin in con
tradicție cu exigenta maximă ce 
trebuie să domnească în relațiile 
de muncă. Dar numai la prima ve
dere, deoarece, ne vom convinge, 
ceea ce se încuraja cu adevărat, 
rediscutindu-se anumite abateri, 
era nu recidiva lor, ci însăși ajun
gerea la o exigență sporită, dar 
prin metode mai... familiale.

Deunăzi, o fată a venit la direc-

«... r k

vedere da ansamblu
Foto : Mircea Lastnic

aptă pentru munca încredințată, 
n-o muta ca pe un pion.

Și iarăși a venit in discuție no
țiunea de familie. Comuniștii care 
au susținut intervenția directorului 
au arătat că, într-o familie, dacă 
cineva greșește, nu i se schimbă 
locul la masă ori coltul în eare-și 
tine lucrurile. Aceeași atașare de 
spațiul „personal" trebuie să fie 
respectată și in atelier.

Nu acesta a fost însă faptul care 
a declanșat critica. în luna mai,

• Fapte • Opinii • Propuneri
® Cetățenii ora?ului Slatina au realizat, prin muncă patrio

tică, de la începutul anului și pînă acum, lucrări edilitar-gospodărești 
în valoare de peste 35 milioane de lei, cu 5 milioane lei mai mult 
decît angajamentul anual. Astfel, au fost extinse zonele verzi, s-au 
plantat citeva zeci de mii de pomi, arbori și arbuști, milioane de flori. 
De asemenea, s-au construit și modernizat noi artere de circulație, 
s-au amenajat numeroase baze sportive. (Nicolae Bițu, inspector. Con
siliul popular județean Olt).

® 70 (5e pădurari din ludetul Vrancea frecventează. în 
perioada 21 iulie — 23 august a.c., .cursurile de ridicare a calificării 
organizate de inspectoratul silvic județean. După terminarea cursurilor, 
pădurarii Vor efectua lucrări practice in producție la ocoalele silvice 
și la pădurile comunale de care aparțin, urmînd să susțină apoi un 
examen de absolvire (ing. Marcu D. Iuliu, Inspectoratul silvic județean 
Vrancea).

• „...Spune-ml, unde te-ai mutat?" - 2icea un 
vechi cintec care era cîndva la modă. într-adevăr, potrivit contractu
lui încheiat la 30 iunie 1975 cu I.C.V.L.-București trebuia să mă mut 
la 14 martie 1976 în apartamentul nr. 129, scara B, et. 8, bloc 16 din 
cartierul Dorobanți. Dar nu m-am mutat nici pînă acum. De ce 7 
Pentru că, în pofida insistentelor mele solicitări, deficiențele — se
rioase — lăsate de constructor (I.C.M.-l) în apartament n-au fost nici 
pînă acum remediate. Se așteaptă oare să treacă anul de garanție 
pentru a scăpa de orice obligație față de mine, ca parte contractantă, 
dar păgubită 7 (Doina Cristea, Calea Victoriei 31, sectorul 1).

• La întreprinderea >>°telul r°Su“ funcționează în pre
zent zece cursuri de calificare, la care participă peste 240 de persoane. 
Meseriile pentru care se pregătesc sint : oțelari turnători, macaragii, 
lăcătuși, sortatori produse siderurgice, zidari șamotori, pregătitori ma
teriale șarje, manevranți de vagoane, finisori laminate, sudori și la
minatori. In curînd, in întreprindere se vor mai deschide cursuri de 
calificare în meseriile : finisori laminate, lăcătuși, laminatori, oțelari și 
turnători. (Ion Hurtupan, tehnician, întreprinderea „Oțelul roșu", ju
dețul Caraș-Severin).

• „Șoferul are drept de control". A?a 8crie pe • 
tăbliță așezată la parbrizul autobuzului nr. 3054 al autobazei de călă
tori din Slatina. Nimic împotrivă, dar, nu de mult, la un control efec
tuat de organele I.T.A.-Olt pe traseul Slatina—Simburești, pe care 
circula autobuzul respectiv, șoferul învestit cu un astfel de drept și 
care răspundea la numele de „nea Fănică" a fost găsit în neregulă. 
Adică nu eliberase bilete unor persoane care-i plătiseră corect costul 
călătoriei și nici nu efectuase controlul obișnuit în autobuz. De unde 
rezultă că astfel de supercontroale sînt binevenite. (N. Daneceanu, 
muncitor. Slatina).

• Peste 6 000 kg flori de tel au cules tn acest sezon 
locuitorii satului Căprioara, comuna Hamcearca, județul Tulcea, aju
tați de elevii școlii de 4 ani din sat, precum și de pionierii din 
întreaga comună. Este o cantitate, să recunoaștem, apreciabilă, fapt 
pentru care toți culegătorii merită calde felicitări. (Constantin Bărbu- 
lescu, directorul școlii de 4 ani — Căprioara, județul Tulcea).

Noi
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unități ale cooperației de consum
argeșene

Uniunea 
de consum 
manent de 
zarea bazei materiale 
țului sătesc, 
s-au dat în folosință peste 130 
noi unități comerciale. Tovarășul 
I. Radu, președintele uniunii jude
țene a cooperației de consum, ne-a 
dat și alte amănunte despre comer
țul sătesc argeșean. De pildă, în 
actualul cincinal — față de cel pre
cedent — volumul mărfurilor ce vor 
fi vîndute va fi cu 53 la sută mai 
mare, 
mova 
ente 
Boțești 
universal cu unități de 
ție și de prestări de servicii pentru

județeană a cooperației 
Argeș se preocupă per- 
dezvoltarea și moderni- 

a comer- 
Numai în ultimii ani 
folosință peste

Concomitent, se 
forme moderne 
de vînzare.
s-a deschis

în
un

vor pro- 
și efici- 

comuna 
magazin 

alimenta-

— Or fi. dar noi dorim să mal 
stăm de vorbă.

— Tot nu ne convingeți I
Nu i-au convins, dar au făcut un 

„tirg". Să mai rămînă două luni 
pînă vin noii absolvenți și, în 
schimb, să plece prin transfer.

— Ca oamenii I Chiar noi vă 
vom ajuta să vă găsiți posturi 
bune în Moldova. Numai să mai 
doriți să plecați.

— Ehe-he I
Au ris și unii și alții. Tinerilor

CA IN PROPRIA FAMILIE
Roadele muncii sub semnul exigenței colective 

Ia Combinatul de prelucrare a lemnului din Brașov
tor plingînd că a fost schimbată 
de la mașină. Refuzase să dega
jeze locul de o ladă cu tala,?. Poate 
că lada era prea grea pentru pu
terile ei și. din punctul acesta de 
vedere, ar fi găsit înțelegere. însă 
ceea ce supărase a fost tonul 
obraznic cu care a răspuns. A ur
mat măsura amintită. Iar directo
rul a anulat-o. Se putea considera 
șeful de compartiment cu prestigiul 
mototolit din această contraman
dare a deciziei luate de el 7 
rent — da ; in fond — nu.

— De cită vreme lucrează 
la noi 7

— De patru ani.
— Și după patru ani, chiar

tru o necuviință sau neascultare, 
iei o măsură atît de severă ? Nu-ți 
dai seama 
trebuie 
mașina 
plinată 
se ma i 
neaz-o

Apa-
fata

pen-

să 
la

că patru ani înseamnă, 
însemne, o atașare de 

care lucrezi 7 E indisci- 
sancționeaz-o, dacă nu

poate altfel, dar sancțio- 
păstrindu-i locul; dacă «

vreo patru tineri muncitori se ho- 
tăriseră să plece, cu orice chip, în 
altă parte. Că sint din Moldova, 
că vor să se apropie de locurile 
natale — pretexte, după cum s-a 
constatat : nu locurile natale ii a- 
trăgeau în fapt. Original a fost 
„procedeul" ales de cei patru. Ca 
să nu existe nici o îndoială cu pri
vire la intențiile lor, au început 
nici ma' mult, nici mai puțin decît 
să-și bată joc de treabă. Au mers 
pînă la a lipsi nemotivat cite zece- 
cincisprezece zile. Firesc — li s-au 
Întocmit formele de încetare a an
gajării pentru chiul. Cu formele 
de lichidare în față, secretarul co
mitetului de partid, președintele 
sindicatului, șeful de fabrică, 
maistrul și, bineînțeles, directorul 
i-au convocat pe „dezertori". Care 
s-au arătat „tari" de la început :

— Știm că aveți metodele dum
neavoastră de convingere, dar noi 
sîntem hotărîți să plecăm. Carne
tele de muncă sînt gata comple
tate...

pu prea le venea să creadă că în
țelegerea n-ascunde nimic 
dar se bazau pe intențiile 
me. Iar „fermitatea" s-a 
două luni. In iulie :

— Mai pleci, Moise 7
— Nu mai plec.
— Mai pleci, Bulea 7 Mai pleci, 

Birîiac 7
— Ce să mai plecăm !
Cum se explică răzgîndirea a- 

ceasta radicală 7
Intimplarea a coincis cu o peri

oadă febrilă de muncă. A coincis 
cu cerința stringentă de a se re
zolva problema locurilor înguste. 
A „dopurilor" din procesul tehno
logic, cum li se mai spune. Sarci
nile creșteau, sortimentele se di
versificau, cu toate măsurile de 
planificare nu puteau fi evitate 
unele gîtuiri. Mai ales în fabri
carea mobilei, care are specificul 
ei. Iar gîtuirile într-un atelier pro
vocau stagnări în altele. Montajul 
general nu putea face față ritmului

necurat, 
lor fer- 
topit in

populație — croitorie, cizmărie, fri
zerie. Magazine similare au fost 
deschise sau urmează să se des
chidă în curînd și în comunele Ro- 
ciu, Ciomăgești, Mioarele și Mălu- 
reni. A crescut capacitatea de ca
zare a hanului de la Valea Ursului, 
iar în cadrul cooperativei din To- 
poloveni a fost înființată o unitate 
specializată pentru vînzarea mobi
lei. Și în alte comune se află în 
stadii avansate de construcție ma
gazine asemănătoare.

La Domnești se va da în folo
sință un modem complex comer
cial, iar la Lerești se va realiza o 
grădină de vară. Magazinele uni
versale din Izvoru șl Izbănești vor 
fi în curînd modernizate. (Gh. 
Cîrstea).

de fabricare a pieselor izolate. 
Mai apăruseră și sistemele noi de 
finisare, cu lacuri care necesitau 
6—12 ore de uscare, blocind spa
țiile, împiedicind sprițuirea simul
tană cu alte lacuri sau nuanțe.

— Ne-am gindit : în fabrică 
aveam circa 140 de oameni cu 
peste 15 ani vechime. înseamnă că 
ei sînt atașați trup și suflet de fa
milia noastră, și la bine și la greu. 
I-am invitat pe toți in sala can
tinei, că e mai mare. Ne-am așezat 
în jurul aceleiași mese, ca la nun
tă. Plus toți specialiștii, plus între
gul activ de partid și obștesc : 
„Măi fraților, vorbim cu cărțile pe 
față : ce facem 7“ Au luat multi 
cuvîntul. Ioachim Munt.eanu. Oscar 
Muerth, Petrache Gradea, Szekeley 
Ianos, Aneta Cuza, Peter Luckes 
sint doar cițiva. Ideile centrale 
desprinse : de ce dacă la montaj 
nu prididesc cu treaba, cei din ate
lierele premergătoare să șadă cu 
mîinile la piept pină se desconges
tionează montajul 7 Cît privește fi
nisarea — să se facă un 
uscare gradată.

Tunelul a redus timpul 
re la o oră și a eliberat 
de spațiu. Omul care are 
defect dă fuga cu el înapoi pe flux 
și se îngrijește să fie remediat, ca 
de un bun propriu ; la nevoie face 
și singur remedierea, că doar e

Iar sectorul 
funcție de ne- 

cei care pînă 
se desconges-

tunel de

de usca- 
o groază 
un reper

remedierea, că doar 
universal.tîmplar

montaj e întărit în 
cesități, chiar cu 
acum... așteptau să 
tioneze montajul.

Iată miracolul răzgîndirii celor 
patru tineri. De ce plecau 7 Pentru 
că nu erau mulțumiți cu cît cîsti- 
gau. De ce cîștigau puțin 7 Păi 
dacă așteptau să se descongestione
ze montajul I Acum muncesc tot 
timpul si ciștigă...

— ...Ehe-he 1 Cum să mai ple
căm I

Unde e mai bine ca „acasă" 7 
în „familie" I

Sergiu ANDON
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LA „TEHNOTON" LAȘI

Aparate de radio 
într-o gamă variată

RECOLTAREA LEGUMELOR
OLT: Culesul

în flux
Si In unitățile agricole din bazinele 

legumicole Corabia și Caracal, jude
țul Olt, a început de săptămina tre
cută recoltarea roșiilor, ardeilor, cas
traveților etc. Legumele obținute in 
aceste zone sînt destinate atit fabri
cii de oonserve din Caracal, cît și 
aprovizionării populației din județul 
Olt și din alte județe. Pentru buna 
desfășurare a lucrărilor de recol
tare, întreprinderea județeană de 
specialitate organizează, săptămînal, 
discuții cu șefii de ferme, în care se 
analizează cum au fost respectate 
graficele de livrări și ce trebuie în
treprins în săptămina care urmează. 
Zilele trecute am participat la o a- 
semenea discuție, care a avut loc la 
Corabia cu toți șefii fermelor legumi
cole de la cooperativele agricole din 
această zonă. Concluziile analizei au 
pus în evidentă unele neajunsuri 
In organizarea activității atît la co
operativele agricole, cît și la centrele 
de legume și fructe. Unele coopera
tive agricole nu și-au realizat grafi
cul de recoltare stabilit, cele mai mari 
întîrzieri înregistrîndu-se la coope
rativele agricole Vișina Veche și Vi
șina Nouă, Giuvărăști, Potlogeni, 
„Viață Nouă" și „Calea Belșugului" 
din comuna Brastavăț, Vîrtop, „Uni
rea" Corabia și altele. Nerespectarea 
graficului zilnic de recoltare creează 
fluctuații în aprovizionarea fabricii 
de conserve din Caracal. în unele 
zile, fabrica a funcționat la întreaga 
capacitate, dar în altele, din lipsa 
legumelor, a lucrat doar cu 2—3 
linii de prelucrare. După cum 
au arătat majoritatea șefilor de fer
mă, se resimte lipsa ambalajelor și 
mai ales se întîmpină serioase greu
tăți la preluarea și transportul legu
melor. Din cauză că descărcatul le
gumelor la centrele de preluare 
rează în multe cazuri chiar peste 
ore. mijloacele de transport nu 
decît una-două curse pe zi.

du- 
trel 
fao 
în

cîmp rămînînd nepreluate zl de zi 
cantități mari de legume.

Deși la majoritatea cooperativelor 
agricole roșiile s-au copt în proporție 
de peste 50 la sută, pentru săptă- 
mîna în curs unitățile s-au angajat 
să recolteze cantități mici. De ce a- 
ceastă situație 7 „Avem delegați în 
toate fermele — ne spunea tovarășul 
Alexandru Scarlat, directorul com
plexului de legume și fructe Corabia. 
Cunoaștem precis posibilitățile de 
recoltare. Totuși, cînd solicităm coo
perativelor să prevadă în grafice 
cantități mai mari, se manifestă re
țineri. Cel mai des se invocă lipsa 
forței de muncă". Este o situație

FRUNTAȘI ÎN ÎNTRECEREA SOCIALISTĂ
9

multiplele cerințe cu 
confruntat, în prezent, 
de muncă de la în-

Dintre 
care este 
colectivul 
treprinderea de mașini electrice
din București, una poate fi con
siderată, pe drept cuvint, domi
nantă i preocuparea stăruitoare 
pentru îmbunătățirea calității 
produselor, pentru perfecțio
narea parametrilor tehnici și 
funcționali ai acestora. Exigență 
firească impusă, în egală măsu
ră, de complexitatea tehnică 
sau, mai exact spus, de finețea 
mașinilor și aparatelor electrice 
realizate, ca și de pretențiile 
în creștere ale numeroșilor be
neficiari din țară și ale clien- 
ților din străinătate.

Nu ne-a surprins deci să ln- 
tîlnim în fiecare din secțiile și 
atelierele prestigioasei întreprin
deri bucureștene, ca un lait
motiv, aceeași atmosferă de 
muncă ritmică, însuflețită, dar 
plină de concentrare, de atenție 
Încordată — evidentă, de altfel, 
și în imaginile alăturate. In 
fotografii, de la stingă la dreap
ta : montorul lăcătuș Ion Minea, 
bobinatoarea Maria Pîrvu, lă
cătușul Vasile Băzăran, bobina
toarea Valeria Stoichiță, lăcătu
șul Ștefan Cașmir, în cazul 
cărora ordinea și disciplina sînt 
In modul cel mai firesc „la ele 
acasă". Promotorii acestui climat 
de maximă exigență și auto exi
gență ? întregul colectiv, așa 
cum tot întregul colectiv se con
sideră răspunzător de ridicarea 
continuă a nivelului tehnic și 
calitativ al produselor.

„Punctele forte" ale construc
torilor bucureșteni de mașini 
electrice în acest efort continuu 
pentru prestigiul mărcii fabri
cii : perfecționarea tehnologii
lor de fabricație, a pregătirii 
profesionale, exemplul viu al 
comuniștilor, aflați permanent 
in fruntea întrecerii.

Foto : E. Dichiseam!

și transportul 
continuu

Inadmisibilă. Centrele de legume șl 
fructe trebuie să întocmească grafice 
la nivelul maxim al posibilităților de 
recoltare și nicidecum să rămînă la 
bunul plac al unităților agricole. 
Lipsa forței de muncă este un fals 
argument. în această perioadă, oa
menii nu mai sint ocupați cu alte 
lucrări. Iată de ce comandamentele 
comunale, conducerile unităților a- 
gricole trebuie să mobilizeze pe toți 
cooperatorii din toate sectoarele de 
activitate la strînsul legumelor, por- 
nindu-se de la faptul, bine cunoscut 
oricărui legumicultor, că orice întîr- 
ziere la recoltarea și valorificarea 
legumelor se poate solda cu pierderi.

Cum se desfășoară activitatea de 
prelucrare a legumelor la Fabrica 
de conserve Caracal ? „Sintem pre
gătiți să prelucrăm zilnic 1 000 tone 
de roșii — ne spunea tovarășul 
Gheorghe Bozga, directorul fabricii. 
Pentru a ajunge la această cantitate 
este necesar să se asigure mijloacele 
de transport necesare. în ceea ce 
ne privește, ne-am organizat astfel 
activitatea încît mijloacele de trans
port să staționeze cit mai puțin. Prin 
echiparea camioanelor cu containere 
în locul lădițelor, timpul de descăr
care s-a redus de la 2,5—3 ore la cel 
mult 30—40 de minute. Dar. din cau
za lipsei mijloacelor de transport, 
zilnic ne-au rămas neridicate de la 
depozitele C.L.F. între 6 și 7 sute 
tone de roșii. Astăzi, bunăoară, în
treprinderea de transporturi auto 
trebuia să ne asigure 120 de mașini. 
Pînă la ora 14 
iar multe din 
cite o singură

Iată deci că, 
tarea și valorificarea legumelor ri
dică unele probleme care trebuie să 
fie grabnic soluționate. După cum 
ne spunea tovarășul Vasile Ciuciu, 
directorul direcției agricole, la indi
cația biroului comitetului județean 
de partid sînt în curs de materiali
zare o serie de măsuri care urmă
resc, pe de o parte, intensificarea 
recoltării și, pe de altă parte, apro
vizionarea ritmică 
bricii de conserve, 
legumicol Corabia, 
depozite existente 
legume și fructe

au venit numai 97, 
ele au făcut numai 
cursă".
încă din start, recol-

cu legume a fa- 
Astfel, în bazinul 
pe lingă cele trei 
ale centrelor de 
au fost înființate 

încă două noi depozite. Centrele de 
legume și fructe au organizat astfel 
preluarea încît la unitățile agricole 
să nu rămină, peste noapte, nici un 
stoc de legume. întreprinderea de 
transporturi auto va asigura un nu
măr sporit de autocamioane pentru 
transportul legumelor de la coopera
tivele agricole la depozitele C.L.F. șl 
fabrica de conserve. Zilnic se va ur-
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GOSPODĂRIREA RAȚIONALĂ A METALULUI

din tară și de clienții 
ale lumii, în care se ex- 
căror solicitări cresc con-

mod 
cău-

ce impresionează în 
sint permanentele

Mașini de tricotat de diferite ti
puri, între care mașina rectilinie 
automată cu comandă program, ma
șini de cusut industriale și speciale, 
mașini de încheiat tricot, precum și 
o gamă largă de piese de schimb 
pentru utilaje textile — iată numai 
citeva produse fabricate la întreprin
derea „Metalotehnica" din Tîrgu- 
Mureș, în măsură să ateste gradul 
înalt de valorificare a metalului, 
principala materie primă. Deci, așa 
cum a recomandat conducerea parti
dului, aici metalul este încorporat în 
produse de tehnicitate, de nivel ca-, 
litativ ridicat, unanim apreciate de 
beneficiarii 
din 16 țări 
portă și ale 
tinuu.

Dar ceea 
deosebit 
țări ale muncitorilor și specialiștilor 
îndreptate spre găsirea de noi și noi 
posibilități de valorificare superioară 
a metalului. Mai exact, aceste pre
ocupări s-au orientat spre trei direc
ții principale :

în primul rînd, înlocuirea metalu
lui. Un specialist din întreprindere a 
calculat că prin executarea din mase 
plastice a circa 220 piese și repera 
se economisește in acest an o can
titate de metal cu care s-ar putea 
fabrica circa 350 mașini de cusut in
dustriale. De asemenea, colectivul de 
muncitori și specialiști se interesează 
și de posibilitatea de a folosi în loc 
de metale neferoase sau oțeluri spe
ciale, oțeluri obișnuite, fără a fi afec
tate caracteristicile tehnico-func- 
ționale, durabilitatea produselor fa
bricate. în acest an, prin executarea 
unor piese din oțel obișnuit, supus 
unor tratamente speciale, urmează a 
se economisi circa 30 de tone de 
oțel aliat, precum și alte cantități 
de metale neferoase, mai ales cupru 
și aluminiu.

— în multe cazuri — ne relatează 
tovarășul Vasile Jucan, secretarul 
comitetului de partid — s-ar putea 
ipune că nevoia ne-a învățat. Bună- 

mări atît realizarea graficelor de 
recoltare, cit și asigurarea cu mijloa
ce de transport.

Avi nd în vedere că în perioada 
următoare strângerea legumelor se 
va intensifica, este nevoie ca acesta

constanța : Ce folos că grădinile
sint roșii de... roșii?

lunii iulie, planul 
la fondul de stat nu a fost 
cu circa 3 100 tone legume, 
3 000 tone reprezintă res- 
tomate. Cum se explică

In cooperativele agricole din ju
dețul Constanța s-a muncit mult pen
tru a se obține producții mari de 
legume. In majoritatea unităților cul
turile sînt întreținute exemplar și se 
prevede obținerea unor recolte bune. 
Important este ca acum, cînd roșiile 
timpurii s-au copt, să fie culese și 
livrate fără întirziere pe piață. Or. 
pînă la sfirșitul 
de livrări 
îndeplinit 
din care 
tanțele la 
această situație ?

— Temperaturile mai scăzute din 
primăvară au întîrziat dezvoltarea 
culturilor — motivează tovarășul 
Mircea Cristac, directorul întreprin
derii județene de legume și fructe, 
în prezent s-ar putea recolta însă 
cantități mult mai mari de legume și 
mă refer, în primul rînd, la tomate 
și ardei. Am dat indicația ca toma
tele să fie recoltate pe două faze de 
coacere : în pîrgă și la maturitate 
deplină. Totuși, în unele unități se 
așteaptă să fie cimpul roșu și numai 
după aceea se începe recoltatul. Este 
o practică greșită, pe care noi o com
batem.

Se știe că unitățile agricole obțin 
prețuri cu atît mai avantajoase cu 
cît recoltează și valorifică legumele 
mai de timpuriu. Cooperatorii din 
Anadalchioi, Techirghiol, Pecineaga, 
Ovidiu ș.a. au înțeles acest lucru și, 
ca atare, se străduiesc și reușesc să 
livreze în această perioadă cantități 
mari de legume. Din aceasta cîștigă 
deopotrivă unitățile agricole respec
tive, precum și consumatorii, care 
găsesc la piață produsele pe care le 
solicită. în unele cooperative agri
cole recoltatul se amină însă de la 
o zi la alta. Pot fi strînse și livrate 
mai multe legume ? Evident că da. La 
cooperativa agricolă din Gîrliciu, de 
pildă, pmă aproape de sfîrșitul lunii 
iulie nu se recolta.se nici un singur 
ardei gras de pe cele 20 ha cultivate. 
Cînd, totuși, la intervenția organelor 
agricole județene a început recolta
tul, la o singură trecere prin cultură 
s-au strins 6 tone de ardei gras. Ing. 
Viorica Petale, șefa fermei legumico
le a cooperativei agricole Cumpăna, 
ne vorbea în așa fel de parcă roșiile 
ar fi de vină că s-au copt mai de
vreme. „De fapt, noi cultivăm nu
mai tomate de vară-toamnă. ne-a 
spus interlocutoarea. Deci vom livra 

oară, execuția unui dispozitiv din 
aluminiu turnat sub presiune, ne
cesar la mașina de cusut industrială, 
nu reușea deloc. Rebutul se ridica, 
adesea, pînă la 80 la sută. Și atunci, 
maistrul Frink Alexandru, de la 
montaj, cel care întîmpină cele mai 
mari neajunsuri din cauza calității 
necorespunzătoare a dispozitivului 
respectiv, a propus fabricarea lui 
dintr-un material plastic. La început, 
specialiștii nu prea au acordat credit 
acestei soluții. Dar maistrul Frink 
nu s-a lăsat, a executat dispozitivul.

Experiența colectivului
de la „Metalotehnica44 din Tîrgu-Mureș
care a căpătat calificativul „exce
lent" la toate probele. Acum aceas
tă problemă tehnică, considerată la 
un moment dat nesoluționabilă, este 
rezolvată și se obțin, pe lingă alte 
efecte pozitive, importante economii 
de metal.

Fapta de muncă a maistrului Frink 
nu este un caz izolat. Numelui său 
îi pot fi alăturate cele ale lui Codo 
Alexandru. Ștefan Chirilă. Alexan
dru Voicu și ale multor altora, pe 
care conștiința lor muncitorească, de 
buni gospodari, i-a determinat să 
contribuie creator la perfecționarea 
producției, la soluționarea cerințe
lor fabricației și la obținerea unor 
economii de materiale.

A doua direcție importantă de re
ducere a consumului de metal este 
reproiectarea constructivă și teh
nologică a produselor. în acest 
mod, în prima jumătate a anu
lui. de pildă, mașina de tricotat 
rectilinie tip PT 4 Dc „a slăbit" cu 
1,8 kg. iar cea de încheiat ciorapi 
cu 4,2 kg. De altfel, după cum ne in
forma inginera Ujvări Elisabeia, 
care coordonează planul tehnic, acti
vitatea de reproiectare este organi- 

măsuri să se aplice neîntîrziat. Nu
mai așa se va asigura ca recolta din 
acest an să fie valorificată integral 
și fără pierderi.

Aurel PAPADIUC

abia în a doua jumătate amasiv
lunii august. Este adevărat, am avut 
prevăzut și în planul pe luna iulie 
să livrăm 100 tone de tomate, dar cu 
oamenii din fermă nu putem face 
față tuturor lucrărilor, cu atît mai 
mult cu cît în această perioadă a 
trebuit să plantăm o suprafață des
tul de mare cu culturi succesive". 
Dacă ferma nu dispune de un număr 
suficient de brațe de muncă, se pune 
totuși întrebarea : în luna august cu 
cine vor fi recoltate roșiile? Apoi, de 
ce s-au făcut cheltuieli suplimentare 
pentru ca, din cele 96 ha cu tomate 
de cîmp, 34 ha să fie plantate și deci 
să se obțină o producție mai timpu
rie. dacă recoltatul nu se face la 
timp ? Sînt întrebări pe care se. pare 
că. pînă acum, conducerea uAității 
nu și le-a pus încă. De răspuns, Va 
trebui totuși să răspundă.

Alteori, legumele gata culese aș
teaptă în cîmp să fie transportate, 
deoarece reprezentanții I.L.F. și cei 
ai cooperativelor nu se înțeleg. La 
ferma de legume a cooperativei agri
cole Biruința nu s-au ridicat la timp 
30 tone cartofi, 6 tone varză. 2 tone 
roșii. La Albești și Cotu-Văii au ră
mas pe cîmp mari cantități de ceapă.

Există însă și altfel de situații. Am 
asistat la o discuție între Gheorghe 
Velea, șeful fermei legumicole de 
la cooperativa agricolă Topraisar, și 
Stere Gavula, delegatul întreprinde
rii județene de legume și 
Primul 
te mai 
cadrată 
I.L.F.
ceva decît să respecte stas-ul. Este 
de înțeles ambiția și dorința șefului 
de fermă de a obține un preț cît 
mai bun pe producția livrată. Dar nu 
am înțeles de ce eforturile făcute 
s-au oprit la această tirguială. întrucît 
cîmpul era plin de roșii coapte, dar 
nimeni nu lucra la recoltat. Faptul 
că în luna iulie s-au livrat numai 20 
tone de tomate, față de 330 tone 
cît era planificat, reprezintă cu ade
vărat o pierdere pentru cooperatorii 
din Topraisar. Și dacă roșiile coapte 
vor mai fi lăsate mult timp pe cîmp, 
în mod sigur paguba va fi și mai 
mare. Iată de ce conducerea unită
ții trebuie să arunce o privire mai 
critică, mai exigentă, în primul rînd 
în propria grădină.

fructe, 
susținea morțiș ca o cantita- 
mare de tomate să fie în- 
la categoria I. Delegatul 
îi demonstra că nu face alt-

Ion TEODOR

zată potrivit unei concepții unitare 
care, în esență, prevede revizuirea 
periodică a tuturor tehnologiilor și a 
caracteristicilor constructive ale fie
cărui produs, în vederea aplicării 
prompte in producție a noutăților 
tehnice de ultimă oră. Iar munca 
cercetătorilor și proiectanților este 
adesea întregită de ideile tehnice ale 
celor care lucrează direct în produc
ție. Astfel, tehnicianul Alexandru 
Voicu, de la debitare, a propus înlo
cuirea croirii cu flacără oxiacetileni- 
că a tablei prin debitarea la o ghi

lotină aflată în dotarea unei între
prinderi vecine, ceea ce a determinat 
evitarea irosirii unor mari cantități 
de metal. Un efect asemănător, a- 
preciat la 80 kg metal pe un reper, 
a fost obținut prin operarea unei 
modificări constructive la mașina de 
tricotat circulară : ideea aparține 
muncitorului Ștefan Chirilă.

— Așa cum este și firesc. în ate
lierul de piese de schimb unicate în 
care lucrez — a ținut să precizeze 
maistrul Codo Alexandru — la fie
care comandă, la fiecare lot de piese 
munca de concepție pentru economi
sirea metalului trebuie luată de la 
capăt. Dar această activitate este 
îngreunată de faptul că aici, la 
noi, nu se face din timp o 
gramare a fabricației pentru 
aproviziona 
mite materiale, pentru a studia 
ducția fiecărui reper și a stabili 
de realizare 
sum cit mai

Iată, dar, 
importantă 
obiectul unei analize serioase 
partea conducerii întreprinderii și a 
centralei de resort.

pro- 
a ne 
anu- 
pro- 
căile 
con-

din vreme cu

a acestora cu un 
mic de metal.
o problemă ddosebit de 
care trebuie să facă 

din

întreprinderea „Tehno
ton" din Iași, deși tînă- 
ră (a intrat în funcțiune 
în octombrie 1974), s-a 
făcut cunoscută în tară și 
în străinătate prin nume
roasele tipuri de aparate 
de radiorecepție aflate în 
nomenclatorul de fabri
cație. De la primele 
tranzistoare „Cora" de 
format mic. de buzunar, 
de la cele denumite „Pes
căruș", „Zefir, „Alfa" și 
„Albatros", construite în 
diferite mărimi și forma
te, s-a trecut la aparate
le de cameră cu și fără 
antenă exterioară. ca 
„Milcov", „Mangalia" și 
„Pacific" (ultimul avînd 
și picup). în ultimul 
timp, harnicul colectiv de

depășitPlanul „la zi 
lucrările - neterminate

Situație paradoxală
La întreprinderea „Laminorul de 

tablă" din Galați se află în execuție 
o nouă capacitate productivă. Lucra
rea se realizează practic în actualul 
perimetru al întreprinderii, prezen- 
tînd un grad de complexitate destul 
de ridicat.

Șeful șantierului nr. 3 al G.S.C.I.A. 
Galați, ing. Viorel Dumitrașcu, este 
optimist : planul „la zi" este depă
șit. Numai că stadiile fizice, după 
cum confirmă și beneficiarul, nu 
corespund in întregime realizărilor 
valorice. Toate lucrările sînt începu
te. e drept, dar puține dintre cele 
ce formează prima etapă se află în 
faza de finalizare și numai o singu
ră secție a fost recepționată. Cît pri
vește cea de-a doua etapă a inves
tiției, lucrurile sînt și mai complica
te, deoarece apar restante la docu
mentații (cîteva procente numai, dar 
restante totuși...) ; nu este soluționa
tă integral nici problema asigurării 
utilajelor.

Cum se muncește pe șantier ? Din 
capul locului, trebuie să arătăm că 
ne-a fost destul de dificil să ne fa
cem o imagine clară asupra concen
trării de forțe a constructorului, ca 
și asupra ritmului de execuție in ge
neral. Motivul : foarte multi con
structori lipseau de la „posturile" lor. 
lată, de altfel, citeva secvențe grăi
toare în acest sens : la un punct de 
lucru discutăm cu Constantin Ara
mă, șeful unei echipe de vopsitori. 
„Aici am numai 4 oameni, ceilalți 7 
sint pe un alt șantier", ne explică a- 
cesta ca răspuns la întrebarea noas
tră dacă este prezentă la lucru în
treaga formație. O precizare : hala 
unde muncea această „jumătate de 
formație" urma să fie recepționată 
chiar în ziua respectivă ; dar, cum 
se mai întimplă. constructorul mai 
avea „ceva treabă" de făcut, „mici 
retușuri", cum le-a denumit, pentru 
a justifica prezenta sa la o lucrare, 
ale cărei acte de recepție fuseseră 
semnate.

Căutăm fără prea mare succes un 
maistru, un inginer, pe șeful de lot. 
Dar. ghinion, toți „au fost adineauri 
pe aici". în schimb, ne mai întreți
nem cu colectivul unei „alte jumă
tăți" de echipă, de dulgheri de data 
aceasta, condusă de Ion Gilea, și ea 
împărțită intre acest șantier și un al
tul din oraș. Pină la urmă, aflăm că 
șeful de lot Ionel Gheorghe este ple
cat, că maistrul Dumitru Alexandru 
se află la reciclare, iar un altul in 
concediu. în sfîrșit, maistrul Vasile 
Stănescu ne oferă citeva explicații 
privind stadiul lucrărilor la unele lu
crări. După opinia sa. respectarea 
termenului de punere în funcțiune 
pentru prima etapă nu trebuie pusă 
în discuție, cu toate că o seamă de 
materiale — confecții metalice și al
tele — foarte trebuincioase acum, sint 
încă așteptate pe șantier.

Aspectele întilnite- impun o conclu
zie importantă : ciștigul de timp do- 
bindit de constructor in lunile pre
cedente este pe cale să se risipească 
datorită „relaxării" pe care și-o per-

în fine, o a treia cale de sporire 
a „caratelor" metalului este ridicarea 
calității produselor. Relatăm, în a- 
cest sens, un fapt concludent petre
cut în atelierul de garnituri rapide, 
așa cum ni l-a prezentat maistrul 
Vaier Turcu :

— La noi în atelier, în acest an s-a 
Îmbunătățit substanțial execuția 
greiferelor. Ca urmare, un greifer fa
bricat de noi rezistă in loc de 3 luni, 
cel puțin un an. Din această cauză 
unii beneficiari, între care „Tricoul 
roșu" din Arad, Fabrica de confecții 
din Marghita, fabrica de confecții 
„Bega" din Timișoara, nu mai au 
nevoie să schimbe atît de des aceste 
piese delicate și scumpe și au re
nunțat la o parte din cantitatea pe 
care ne-au comandat-o inițial.

— Așadar, să înțelegem că ridica
rea calității pieselor este în defavoa
rea atelierului sau întreprinderii ?

— Nicidecum. Pentru că, pe de o 
parte, a sporit competitivitatea pro
duselor noastre pe piața externă și. 
pe de altă parte, ne-am restructu
rat, din mers, fabricația, în funcție 
de solicitări, producînd cantități su
plimentare din alte piese sau re
pere.

Dar greiferele nu sînt singurele 
repere Ia care metalul este valorifi
cat superior printr-o mai bună cali
tate a execuției, aceeași preocupare 
și aceleași succese fiind specifice 
pentru marea majoritate a produ
selor realizate aici. De aceea, am 
adăuga că beneficiarul de fapt 
al ridicării calității produselor este 
economia națională, care are numai 
de ciștigat de pe urma rezultatelor 
dobindite de colectivul de la între
prinderea „Metalotehnica", atît prin 
cantitățile sporite de produse desti
nate exportului, prin consumurile 
mai reduse de metal, cît și prin eco
nomiile înregistrate de alte unități 
din tară la capitolul „cheltuieli 
întreținere a zestrei tehnice".

de

Corneliu CARLAN 
Cornel POGACEANU

✓ ✓

pe un șantier gălățean
în mod nejustificat, 

energice mobilizări
mite acum 
în locul unei 
a forțelor, efectivele au fost înjumă
tățite, iar pe șantier nu există o evi
dență și, mai cu seamă, un control 
riguros al prezenței la program; nu
meroase alte greutăți legate de a- 
provizionarea cu materiale sint tre
cute cu vederea. Sint lipsuri datora
te, într-o măsură mare, accentua
tei slăbiri a spiritului organizato
ric al conducerii acestui șantier. Sînt 
necesare măsuri energice, menite să 
repună în starea sa de activitate nor
mală, adică bună, colectivul de mun
că de la această investiție, să-i in-, 
sufle convingerea că automulțumirea 
este dăunătoare. Organizația de 
partid poate face mult mai mult în 
această privință, avînd chiar dato
ria să inițieze acele măsuri poli
tico-educative capabile să ducă la 
înlăturarea hotărîtă a pasivității și 
comodității ce tind să se instaleze 
pe acest șantier.

Este de remarcat exemplul bun 
pe care îl oferă beneficiarul, care, 
de Ia începutul lucrărilor, muncește 
cot la cot cu constructorul. Acum, 
acesta participă cu aproape 100 de 
oameni, alături de cel 150 ai con
structorului, la grăbirea lucrărilor 

(Urmare din pag. I)
probe și omologarea noilor condiții 
de fabricație. Măsuri hotărîte se cer 
a fi luate de către consiliile de con
ducere ale ministerelor, centralelor 
și întreprinderilor și pentru respec
tarea riguroasă a programelor de În
treținere și reparații a mașinilor, 
utilajelor și instalațiilor, precum și 
pentru realizarea acestor lucrări la 
nivel calitativ ireproșabil.

Practica a dovedit că o Înaltă ca
litate a produselor presupune și o 
inaltă disciplină in producție, la fie
care loc de muncă, acolo unde, odată 
cu producția, se hotărăște și calitatea 
ei. Și, înainte de toate, trebuie rigu
ros respectată disciplina tehnologică 
— această lege de fier a producției 
moderne. Tocmai de aceea este nece
sar ca, sub îndrumarea organelor și 
organizațiilor de partid, consiliile oa
menilor muncii, organizațiile de sin
dicat și tineret să acționeze cu fermi
tate și exigență pentru formarea unei 
puternice opinii de masă și Întărirea 
ordinii și disciplinei in secții, ate
liere, la fiecare loc de muncă, pentru 
respectarea cu strictețe a tehnologii
lor, asigurarea asistenței tehnice co
respunzătoare în toate schimburile. 
Se impun a fi luate măsuri pentru 
întărirea rolului și răspunderii maiș
trilor in asigurarea calității produse
lor ; acestora li se vor crea condiții 
pentru a-și putea exercita rolul de 
controlor al calității. Pretutindeni, în 
fiecare unitate — așa cum a indicat 
conducerea partidului — trebuie să 
se acționeze energic, cu hotărîre, 
pentru îndeplinirea integrală a pro
gramelor stabilite privind ridicarea 
nivelului tehnic și ■ îmbunătățirea ca
lității, asimilarea de produse noi, re- 
proiectarea și modernizarea celor a- 
flate în fabricație curentă.

Cu aceeași exigentă și seriozitate 
trebuie să se acționeze și pentru îm
bunătățirea activității controlului teh
nic de calitate. Așa cum cere con
ducerea partidului, pretutindeni este 
necesar să se asigure un asemenea 
control al calității încît să se evite, 
în mod categoric, ieșirea pe porțile 
fabricii a vreunui produs care nu co
respunde exigentelor calitative stabi
lite prin plan. în lumina acestor sar
cini, consiliile oamenilor muncii din 
întreprinderi vor lua măsuri pentru 
organizarea corespunzătoare a activi
tății compartimentelor de control 
tehnic al calității produselor, asigu- 
rind cadrele cu pregătirea profesio
nală și politică corespunzătoare. Per
sonalul din compartimentele de con
trol al calității va fi verificat și ates
tat de organele Inspectoratului Ge
neral de Stat pentru Controlul 
Calității Produselor și cuprins în 
forme de pregătire și ridicare a ca
lificării profesionale.

De asemenea, pentru a efectua un 
control exigent în toate fazele de fa
bricație, comitetele județene de par
tid, ministerele, centralele și între
prinderile trebuie să acționeze cu 
toată răspunderea pentru realizarea 
integrală și la termenele stabilite a 
standurilor de probe și încercări, asi
gurarea aparaturii de măsură și con
trol necesare în procesele de pro
ducție, utilizind în acest scop cit mai 
multă aparatură fabricată in țară. în 
toate întreprinderile se va acorda o 
atenție deosebită asigurării sculelor, 
dispozitivelor și verificatoarelor pre
văzute în documentația tehnologică 
și se vor lua măsuri pentru folosirea 
deplină a capacității sculăriilor exis
tente. La rîndul lor, potrivit indica
țiilor date de conducerea partidului, 
institutele de cercetare și proiectare 
de ramură vor stabili concret cadrele 
de specialiști care să acorde sprijin 
întreprinderilor pentru realizarea în
tocmai a parametrilor tehnici și 
funcționali proiectați ai produselor.

Asigurarea unei înalte calități a 
producției nu poate fi, desigur, re
dusă la dimensiunile unei probleme 
exclusiv tehnice ; ridicării continue a 
calității producției trebuie să I se 
confere o însemnătate politică, pen
tru a deveni o cauză generală a tu
turor muncitorilor, maiștrilor, ingine
rilor, a tuturor factorilor care con
cură la fabricarea unui produs. Rea
lizarea de produse — și nu numai de 
produse, ci și de lucrări și servicii — 
de bună calitate constituie nu numai 
« obligație de serviciu, ci și o pro- 

electroniști ieșeni a tre
cut și la realizarea altor 
tipuri de aparate de ra
dio cu caracteristici su
perioare. A devenit repe
de cunoscut aparatul 
tranzistorizat „Cosmos", 
portabil și staționar. A 
fost, de asemenea, intro
dus în fabricația de serie 
aparatul „Bucium".

în cele 6 luni care au 
trecut din acest an, co
lectivul de muncă de la 
„Tehnoton" Iași se înscrie 
și cu o depășire a sarci
nilor de plan în valoare 
de peste 5 milioane lei 
— ne informează Ing. 
Emil Păyăleanu. directo
rul unității. (Manole 
Corcaci).

pe șantier. Este, desigur, de apreciat 
această măsură. Cu o precizare : ea 
nu trebuie nicidecum să ducă la de
lăsare din partea constructorului.

Consemnăm în încheiere opinia 
foarte realistă a directorului între
prinderii, inginerul Victor Scorțeanu: 
„Judecind după stadiul lucrărilor el 
după posibilitățile de care dispunem, 
este clar că noi. factorii implicați în 
realizarea acestei noi capacități, pu
tem face mai mult pentru bunul 
mers al lucrărilor, nu numai pentru 
respectarea termenelor de punere în 
funcțiune, ci și pentru devansarea 
lor". Aceasta este, de altfel, și conclu
zia exprimată în comandamentul ju
dețean de investiții, pentru a nu mai 
vorbi că experiența și posibilitatea 
constructorului de a-și organiza mai 
bine munca, prestigiul și seriozitatea 
proiectantului, sprijinul pe care mi
nisterul de resort poate să-l acorde 
în mai mare măsură, mai ales In 
privința procurării utilajelor necesa
re, sînt suficiente argumente ce ple
dează și fac posibilă accelerarea rit
mului lucrărilor pe șantierul acestui 
important obiectiv metalurgic.

Dan PLAEȘU 
Cristian ANTONESCU

produselor
blemă de Înaltă conștiință politică și 
profesională, de mindrie patriotică a 
fiecărui om al muncii. Tocmai de 
aceea, situînd ridicarea calității între 
obiectivele fundamentale ale între
cerii socialiste, organele și organiza
țiile de partid, sindicatele și organi
zațiile U.T.C. trebuie să ia măsuri 
de intensificare a muncii politice Și 
cultural-educative, să desfășoare o 
rodnică activitate politică in rinduri- 
le muncitorilor, maiștrilor, cadrelor 
de conducere, specialiștilor, spre a 
transforma lupta pentru calitate în
tr-o largă acțiune de masă a colec
tivelor din toate unitățile economico.

în acest scop, în secțiile și atelie
rele fiecărei întreprinderi vor fi a- 
menajate vitrine speciale în care să 
fie expuse atît produse de calitate 
corespunzătoare, cît și produse cu 
defecte, specificîndu-se numele mun
citorilor care le-au executat, ale 
conducătorilor locurilor de muncă, 
ale maiștrilor și șefilor de ateliere. 
La terminarea schimburilor, birou
rile organizațiilor de partid, organi
zatorii grupelor sindicale, agitatorii, 
șefii de secții să organizeze. în fața 
acestor vitrine, discuții cu muncitorii, 
explicîndu-le consecințele negative 
pe care le are nerespectarea indica
torilor de calitate asupra eficienței 
producției unității, a întregii econo
mii, asupra veniturilor celor ce mun
cesc. Totodată, gazetele de perete șl 
satirice, foile volante trebuie să com
bată, prin articole și caricaturi, ati
tudinea înapoiată față de calitatea 
producției, în fiecare întreprindere 
Și secție afișîndu-se periodic nu
mele celor care se situează în frun
tea luptei pentru calitate și ale ce
lor care dau rebuturi și obțin produse 
de slabă calitate. Stațiile de radio
amplificare să consacre emisiuni spe
ciale calității produselor, iar brigăzile 
artistice de agitație să popularizeze 
fruntașii calității, să-i satirizeze pe 
cei care se fac vinovați de slaba ca
litate a produselor. La rîndul lor, 
cinecluburile muncitorești sînt che
mate să realizeze un număr sporit 
de filme care să abordeze pro-» 
bleme legate de calitatea produselor, 
extinderea unor inițiative și meto
de avansate de muncă — sarci
nă situată în permanență în aten
ția organelor și organizațiilor de 
partid, sindicatelor și organizațiilor 
U.T.C. în adunările generale ale or
ganizațiilor de partid, în adunările 
sindicale și ale organizațiilor U.T.C. 
trebuie să se dezbată sistematic mo
dul în care se aplică hotărîrile de 
partid ți legile țării și cum se acțio
nează de către fiecare muncitor, 
maistru și inginer pentru realizarea 
nivelului calitativ proiectat al pro
duselor.

Punînd în centrul activității co
muniștilor, a colectivelor de oameni 
ai muncii sarcinile care privesc ri
dicarea continuă a calității produse
lor, organizațiile de partid au da
toria să controleze îndeaproape, 
sistematic și exigent modul în 
care conducerile întreprinderilor 
ți centralelor acționează pentru 
înfăptuirea programelor de îmbună
tățire a calității, de pregătire și per
fecționare a forței de muncă și de 
participare a tuturor angajaților la 
formele organizatorice de ridicare a 
cunoștințelor profesionale, tehnice șl 
științifice, 
tudine 
rile de 
același 
partid _ _____ ________
problemelor calității produselor în 
organizațiile de partid și organe
le de conducere colectivă din în
treprinderi și vor controla modul 
în care se realizează măsurile poli
tice. organizatorice și tehnice în ve
derea îndeplinirii integrale a sarci
nilor ce le revin în acest domeniu.

Calitate, calitate mereu mai inaltă 
a produselor — aceasta trebuie să 
constituie în etapa actuală o preocu
pare de prim ordin, să fie conside
rată o sarcină centrală de partid șl 
de stat în activitatea de realizare în 
condiții de eficiență economică su
perioară a planului pe acest an și 
în întregul cincinal al revoluției 
tehnico-științifice, pentru ca tot ce 
se fabrică să corespundă exigențelor 
mereu sporite pe care conducerea 
partidului Ie pune in mod stăruitor 
in domeniul calității produselor.

să combată orice ati- 
de îngăduință, față de abate- 
la cerințele înaltei calități. In 
context, organele locale de 

vor organiza dezbaterea

recolta.se
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------- CUM VORBIM, — 
CUM SCRIEM ROMÂNEȘTE ?

in cadrul activităților sale curente, Direcția științe sociale, activități 
educative și sportive din Ministerul Educației și Invățămîntului a 
organizat, recent, o consfătuire privind contribuția limbii și literaturii 
române — ca disciplină școlară — la educația patriotică, revoluționară 
a tineretului. Au participat cadre didactice, inspectori școlari, cerce
tători științifici, elevi și studenți, părinți. Intrucît obiectul consfătuirii 
se înscrie în cadrul preocupărilor de cultivare a limbii, am socotit 
potrivit să inserăm, în cadrul acestei rubrici, relatarea — sintetică — 
a discuțiilor purtate.

Nu puține sînt argumentele — rele
vate și de participanții la dezbatere 

[ — care atestă progresul realizat, de-a
lungul anilor, In predarea acestei dis
cipline in școală, in creșterea ponde
rii sale în procesul complex de edu
cație patriotică, revoluționară a ele
vilor, precum și în pregătirea noilor 
promoții de profesori. Dar în lumina 
exigențelor formulate la Congresul 
educației politice și al culturii socia
liste, a recomandării exprese a to
varășului Nicolae Ceaușescu „de a 
se acorda mai multă grijă istoriei, li
teraturii, limbii române, creației po
porului nostru — acestea constituind 
un factor important pentru educația 
socialistă a tineretului patriei noas
tre", punctele de vedere exprimate 
au vizat îndeosebi unele deficiențe 
în elaborarea programelor și manua
lelor de limba și literatura română, 
în desfășurarea lecțiilor, a pregătirii 
practice a studenților viitori profe
sori. propunînd, de la caz la caz. și 
unele soluții. Asemenea opinii con
structive continuă și îmbogățesc cu 
experiența nemijlocită a participan- 
ților ampla discuție găzduită în co
loanele ziarului 
„Cum vorbim, 
nește

Academicianul
nul Facultății de limbă și literatură 
română a Universității bucureștene 
— gazdă amabilă și ospitalieră a 
reuniunii noastre — a punctat, de la 
Început, cîteva dintre unghiurile de 

care poate fi abordată 
analiză critică.

pînă acum 
profesorul 

română 
principal

eialiste, ale vieții, pentru care, de 
fapt, ii pregătim pe elevii și studen
ții noștri".

In unanimitate, vorbitorii au subli
niat faptul că predarea acestei dis
cipline in școală trebuie să urmă
rească, cu consecventă și fermitate. 
Învățarea limbii române de către toți 
elevii, in așa fel incit aceștia să se 
exprime corect, Îngrijit și cit mai

sau să gloseze impresionist pe mar
ginea unui citat dintr-un autor. Sînt 
încurajați în alegerea unor aseme
nea „teme" de compoziție și prin 
subiectele asemănătoare date la con
cursurile de literatură ale elevilor, la 
bacalaureat, chiar. Or. dimpotrivă, 
elevii trebuie ajutați să înțeleagă că 
opera literară are o structură pro
prie și un final care corespunde lo
gicii ei interne ; pot interpreta o o- 
peră literară, dar nu se pot substitui 
autorului — menționa în cadrul dez
baterii prof. Maria Pavnotescu, de la 
liceul „N. Bălcescu" — București.

Tot astfel. în studiul limbii, un 
accent exagerat pe recunoașterea 
categoriilor morfologice și sintactice 
s-a transformat, în numeroase cazuri, 
într-un exercițiu în serie, ineficient

In scoală

nostru la rubrica 
cum scriem româ-

Ion Coteanu, deca-

„Mai 
trebuie să 
de limbă 

ca pe un 
factor de

vedere din
• asemenea 
mult decît 
considerăm
și literatură 
adevărat și 
cultură al școlii, al localității, al 
mediului social in care-și desfășoară 
activitatea. Ca pe un promotor activ 
al limbii noastre naționale, al valo
rilor inestimabile ale creației lite
rare românești, pe care este chemat 
■ă le transmită tineretului nu numai 
eu pasiune și profundă convingere 
patriotică, ci într-un mod riguros 
științific, pedagogic. Aceasta presu
pune ca limba și literatura română 
să fie predate ca o disciplină de stu
diu unitară, intr-o strinsă legătură 

^eu realitățile societății noastre so-

frumos. Pentru că — așa cum pre
ciza conf. dr. Pompiliu Mareea — nu 
urmărim să creăm specialiști în fi-' 
lologie sau scriitori, ci să formăm 
deprinderi durabile unor tineri care 
vor îmbrățișa cele mai diverse pro
fesiuni, să-i facem să înțeleagă că 
avem o limbă bogată, cu posibilități 
expresive infinite, o literatură la fel 
de bogată ca registru și repertoriu, 
în stare să infuzeze prin multiple 
mijloace mindria patriotică, prețuirea 
unor tradiții spirituale seculare. De 
subliniat, de asemenea, necesitatea 
cultivării limbii de către toți profe
sorii, indiferent de specialitate, a- 
cest deziderat fiind frecvent 
niat în 
nu este 
vențiile 
vorbim, 
bordează frecvent acest aspect.

Ce neajunsuri stau încă în calea 
realizării unui asemenea deziderat 
educativ 7 Mult discutată a fost, de 
exemplu, problema formării deprin
derilor practice de folosire corectă și 
expresivă a limbii literare. Mai mulți 
interlocutori au menționat că unele 
teme de compunere păcătuiesc prin 
caracterul lor general, rupt de expe
riența de viață și școlară a elevilor, 
chiar de cea mai elementară logică 
a creației literare. Nu puțini sînt acei 
profesori care pretind elevilor să con
ceapă, în compoziții de clasă, alte fi- 
naluri la opere literare cunoscute (de 
preferință pentru „Enigma Otiliei")

subli- 
— Și 
inter- 
„Cum

discuțiile profesionale 
intimplător faptul că 
din rubrica „Scînteii" 
cum scriem românește 7“ a-

și greoi pentru elevi. Multe exerciții 
gramaticale au o redusă valoare for
mativă. cultivă stereotipia, memoria 
mecanică în detrimentul creativității, 
al dezvoltării capacității de înțele
gere logică a mecanismelor limbii. A- 
ceastă orientare își are expresia și în 
fenomenul de proliferare. în ultimii 
ani. a culegerilor de analize sintac
tice și gramaticale. în detrimentul u- 
nor lucrări care să abordeze in mod 
aplicativ problematica teoriei lingvis
tice actuale. Asimilarea corectă a 
unei limbi bogate solicită îmbunătă
țirea muncii profesorului în clasă, o 
exigentă sporită în ținerea lecțiilor, 
o muncă concretă cu fiecare elev. 
Practica pedagogică a atestat utilita
tea folosirii în școală a dictărilor pe 
grupe de elevi, în funcție de greșe
lile mai frecvente, a lecțiilor de gra
matică aplicate la texte literare, pen
tru deslușirea unor reguli, nu învă
țarea lor mecanică — sublinia prof. 
Ion Dumitru, inspector școlar în ju
dețul Prahova.

S-au făcut, de asemenea, nume
roase referiri la necesitatea îmbogă
țirii instrumentelor de lucru ale pro
fesorilor și elevilor, cum sint progra
mele și manualele școlare, alte lucrări 
de gramatică, de critică și istorie li
terară. Analiza unor manuale școlare 
a scos în evidență faptul că ele re
zumă tratate academice și universi
tare, fără a lua în considerare cerin
țele specifice formativ-educative im
puse de pregătirea elevilor pentru 
viață, trec in revistă — în cazul ma

nualelor de istorie literară — șiruri 
lungi de scriitori, unii din ei nesem
nificativi. Prin structura impusă de 
programe și manuale, elevul capătă 
îndeosebi un cuantum oarecare de 
informații istorico-literare ; or, ar fi 
necesar ca el să capete, mai ales, re
pere sigure de lectură — a fost de pă
rere prof. Miza Leo, de la liceul 
„Ștefan cel Mare" — Suceava. Se 
propune elevilor o bibliografie cri
tică insuficient selectată și mai ales 
în cantități prea mari, urmărindtt-se 
formația enciclopedică, cu eviden
tă tentă istoristă — atrăgea atenția 
prof. Ion Grigoroiu, de la Liceul de 
comerț și contabilitate nr. 2 — Bucu
rești. „Unii profesori — adăuga asist, 
univ. Cezar Tabarcea — au tendința 
de a face din lecțiile lor prelegeri 
universitare, încărcate cu date inu
tile. Necesitatea selectării materialu
lui într-adevăr esențial este una din 
condițiile realizării unor lecții de 
limbă și literatură română care să-i 
înarmeze pe elevi cu acele cunoștințe 
folositoare pentru întreaga viață".

In vederea perfecționării acestui 
proces complex și dificil, de autentică 
valoare educativă, pe care-1 repre
zintă însușirea limbii și literaturii 
române în anii de școală, s-au for
mulat și cîteva propuneri, pe care le 
reproducem în termeni generali, 
convinși că detalierea lor. în activi
tate practică, nu va intirzia să-și 
arate roadele :

• elaborarea unor programe cores
punzătoare structurilor noi adoptate 
în învățămînt ; asigurarea în cadrul 
lor și al manualelor a unei mai bune 
distribuiri a cunoștințelor de limbă 
și literatură română pe anii de învă
țămînt ai celor trei cicluri : primar, 
gimnazial, liceal ;

• în selectarea textelor să se acor
de mai multă atenție celor care se 
referă la problemele vieții contempo
rane, care vizează cultivarea respon
sabilității civice, curajului, angajării 
sociale și care aduc în prim plan o- 
mul zilelor noastre ;

• îmbogățirea și diversificarea pre
gătirii studenților filologi, intrbduce- 
rea în programele universitare a cu
noștințelor care asigură formarea lor 
și din punctul de vedere al profesiei 
de viitori educatori, deprinderea lor 
pentru activitatea cu elevii, în toate 
situațiile pe care le oferă școala.

Acestea sînt, de altfel, și preocu
pări înscrise în programele de ac
țiune ale Ministerului Educației și 
Invățămîntului, în perspectiva per
fecționării predării limbii și litera
turii române în școală.

Florica DINULESCU
Emil VASIIESCU

FILME DE DRUMEȚIE
O Invitație la drumeție, în pito

rești zone ale țării, pentru a face 
cunoștință' cu obiective intrate re
cent în patrimoniul turistic româ
nesc sau a revedea altele cunoscute' 
și îndrăgite, este lansată de cîteva 
inedite filme documentare, producții 
ale studioului „Alexandru Șahii". 
Cel mai nou dintre acestea, realizat 
cu concursul Ministerului Turismu
lui, este un scurt-metraj color, cu un 
șugestiv generic : „Tot pe drum, 
dar... nu oricum". De o factură ori
ginală ca modalitate de realizare ar
tistică, acest film cu caracter educa
tiv este o pledoarie pentru ocrotirea 
frumuseților naturii patriei, pentru 
conservarea patrimoniului turistic 
românesc. Reîntîlnim aici cele mai 
reprezentative zone turistice ale ță
rii, cîteva dintre eforturile de prote-.

jare a acestora. Pelicula „Pe urmele 
lui J. Verne în țara Hațegului" pro
pune o reconstituire a unuia dintre 
cele mai pitorești ținuturi turistice 
româriești, ținut descris de scriitorul' 
francez în cartea sa „Castelul din 
Carpați". Prezentând drumul de la 
Rimnicu-Vîlcea la Padeș — „Pe dru
murile Olteniei de sub munte" — o 
altă creație cinematografică acordă o 
atenție aparte locurilor natale ale 
marelui sculptor Constantin Brân- 
cuși, prezentării renumitelor sale 
monumente de la Tg. Jiu. Și. în 
sfîrșit, cineaștii nu au neglijat nici 
ce.a mai tinără regiune turistică ro
mânească, ea fiind descrisă în scurt- 
metrajul „Itinerar de vacanță în 
Caraș-Severin și la Porțile de Fier".

(Agerpres) Pe valea Oltului

Expoziția
„Imagini din Tunisia"

(Urmare din pag. I)

Un adevăr de necontes
tat : la noi in țară nu se 
poate vorbi de o criză a 
teatrului, expresie care 
stă pe buzele slujitorilor 
scenei din multe alte țări 
ale Europei și ale lumii. 
Dimpotrivă. Fenomenul 
cel mai îmbucurător în 
teatrul românesc din ulti
ma vreme și cu deosebire 
din ultima stagiune îl con
stituie un aflux de-a drep
tul impresionant al publi
cului. O dovedesc sălile 
pline ale multor teatre din 
București și din provincie; 
a dovedit-o, nu de mult, 
adeziunea entuziastă a 
spectatorilor la reprezenta
țiile care au însoțit prima 
gală a tinerilor regizori de 
la Bîrlad și, in ce privește 
teatrul în care activez, au 
dovedit-o sălile arhipline 
ale ..Festivalului teatrelor 
din Moldova" organizat la 
Botoșani.

Nu este vorba de un fe
nomen intimplător, ci de ro
dul orientării repertoriale a 
teatrelor noastre și de ca
litatea deosebită a montă
rilor. Și este, de asemenea, 
efectul orientării teatrelor 
noastre către o activitate 
energică desfășurată și pe 
alte planuri decît cele 
ale realizării propriu- 
zise de spectacole. Este 
o realitate ale cărei roade 
mișcarea noastră teatrală 
și le-a putut confrunta cu 
exigentele formulate in ca
drul Congresului educației 
politice și al culturii socia
liste ; o realitate care tre
buie dezvoltată și consoli
dată. în acest sens, trans
miterea experiențelor dife
ritelor teatre este nu 
numai binevenită, ci și 
obligatorie.

Ce am făcut noi, cei de 
la Botoșani, cum susținem 
acest fenomen, cum con
solidăm atașamentul pu
blicului față de teatru 7 
Mai întîi o precizare. Per
sonal, socotesc — viața a 
dovedit-o îndeajuns — că 
neaderenta, lipsa publicu
lui de la reprezentațiile 
unui teatru este, în primul 
rind, un neajuns de care 
este răspunzător teatrul 
respectiv. Oamenii vin la 
teatru dacă ' ceea ce li se 
oferă îi interesează — și 
dacă spectacolele sint re
comandate adecvat. De 
asemenea, el aderă la via
ța teatrului din orașul in 
care trăiesc dacă legătura 
acestuia cu publicul nu 
este formală, ci organică, 
dacă spectatorii cunosc 
artiștii și în afara scenei, 
dacă pot să discute cu ei, 
să-și formuleze păreri cri
tice — într-un cadru ami
cal și principial, într-o at
mosferă în care să se 
creeze o comuniune de 
gînduri. de preocupări.

Avind aceste gînduri —

și sprijiniți de ideea că 
astăzi teatrul de calitate 
se impune prin el însuși 
și. că noul public, extrem 
de exigent. alege singur, 
că încercările făcute ex
perimental, de-a lungul 
anilor, prin așa-zisele spec
tacole organizate special 
pentru atragerea publicu
lui către teatru, s-au sol
dat, datorită imperfecțiu
nii sistemului utilizat, cu 
eșecuri mai mici sau mai 
mari — am încercat, cu 
sprijinul Comitetului mu
nicipal de partid Botoșani, 
un experiment : contrac
tul cultural dintre teatru

„Bacovia". cu „Acești în
geri triști", a fost preluat 
de întreprinderea textilă 
Moldova ; spectacolul Tea
trului „V.I. Popa", cu pie
sa „Platon", a fost preluat 
de muncitorii de la I.U.P.S. 
și „Electroeontact" ; cel al 
Teatrului din Brăila, cu 
„Pisica sălbatică", a fost 
preluat de colectivul de la 
întreprinderea de confec
ții ș.a.m.d.). Ce are pozitiv 
acest experiment 7

în primul rind. eficiența 
educativă sporită. Căci 
spectatorii fiecărei repre
zentații. fiind tovarăși de 
muncă — și deci cunos-

„Contractul cultural" 
între teatru 
și spectatori

O experiență interesantă 
la Botoșani

și întreprindere, instituție, 
școală etc,, menit să reali
zeze legătura fermă, des
chisă dițitre instituția 
noastră și marea masă a 
spectatorilor organizați pe 
unitățile lor de muncă. 
Momentul ales pentru a- 
plicarea acestui contract a 
fost organizarea primei 
ediții a „Festivalului tea
trelor din Moldova", care 
a reunit la Botoșani unele 
dintre cele mai bune spec
tacole din dramaturgia ori
ginală, în interpretarea 
prestigioaselor colective de 
la Iași, Bacău. Bîrlad, Brăi
la. Galați, precum și a Tea
trului „Mihai Eminescu", 
manifestare pe care ne-am 
străduit să o valorificăm și 
în direcția îmbunătățirii re
lației teatru-public. Cum 
am procedat 7 Conducăto
rilor unor importante în
treprinderi botoșănene, in
vitați cu prilejul pregătirii 
festivalului la sediul co
mitetului municipal de par
tid. li s-a explicat nu numai 
rostul acestei acțiuni, ci și 
conținutul fiecărei lucrări 
prezentate de colectivele 
respective. Apoi, fiecare 
speatacol a fost „ce
dat" unor colective anu
me. (Spectacolul Teatrului

cîndu-se foarte bine între 
ei — au putut discuta mai 
deschis, mai sincer, mai 
profund problemele de 
viață ridicate de montările 
văzute, reușita unor crea
ții etc. Discuțiile au conti
nuat în același fel — pro- 
pagindu-se implicit intere
sul pentru teatru — și a 
doua zi ori in zilele care 
au urmat.

De subliniat că experi
mentul nu s-a rezumat la 
vizionarea spectacolelor. 
Oamenii de teatru au fă
cut vizite chiar la locurile 
de muncă ale acelora care 
îi aplaudaseră cu o seară 
înainte ; s-a constituit ast
fel un alt cadru propice 
dialogului, cunoașterii re
ciproce, adîncirii ecoului 
spiritual al artei. Pe scurt, 
experimentul a dat roade, 
sălile au fost pline pînă la 
refuz ; s-a creat un inte
res nou pentru teatru, pen
tru munca artistului, a 
regizorului, a scenografu
lui.

Urmează, așadar, să-l 
continuăm, să-l amplifi
căm. Pentru aceasta. în lu
mina orientărilor Congre
sului educației politice și
al culturii socialiste, vom 
încheia noi contracte cul
turale. care să stabilească 
adevărate relații de co

laborare intre teatru și în
treprinderi, instituții, șooli. 
în virtutea contractelor, îi 
vom vizita mai des pe 
spectatori la locul lor de 
muncă și, de asemenea, ii 
vom chema să ne urmă
rească la lucru, la avanpre
miere etc. Sîntem convinși 
că în felul acesta nu va mai 
fi nevoie de abonamente, 
de „organizatori" speciali. 
„Imposibilitatea planificării 
în teatru" va trebui dată 
uitării, căci acum vor exis
ta toate condițiile pen
tru cunoașterea din timp a 
programului — și al tea
trului, și al spectatorilor. 
Teatrul nu va mai tre
bui să fie „rugat" să’ a- 
jute formațiile artistice și 
nici să cedeze sala pen
tru o acțiune ; el își va 
înscrie în program aseme
nea solicitări, deoarece 
contractul cultural creează 
obligații reciproce, menite 
să ajute „ambele părți" in 
desfășurarea optimă a ac
tivității specifice. „Formu
la" prezentată aici are șl 
alte efecte practice ime
diate. Se va putea lungi 
viata unui spectacol, asi- 
gurindu-i-se continuitatea 
•— ceea ce va da posibili
tatea unei munci mai efi
ciente, de mai bună cali
tate. Se va înlătura risipa 
de energie făcută pentru 
realizarea planului de 
spectacole. Și — faptul cel 
mai important — se va 
consolida relația teatru- 
spectator în condițiile cele 
mai firești. Iar perspecti
vele sînt nelimitate. Căci, 
în ce ne privește, vom or
ganiza, tot pe bază de con
tract cultural, stagiuni per
manente în orașele Do- 
rohoi. Darabani, Săveni, 
Rădăuți, Fălticeni, Șiret, 
precum și într-o serie de 
comune.

Bineînțeles, contractul 
cultural dintre teatru și pu
blic nu este doar o pro
blemă organizatorică re
dusă la formula : l-am 
făcut, l-am semnat, aștep
tăm. El trebuie să devină 
un mijloc viu, dinamic, de 
cointeresare spirituală re
ciprocă, ducînd nu doar la 
creșterea numărului de 
spectatori, cf și la crearea ’ 
unei autentice mișcări cul- 
tural-ărtistice desfășurate 
în spiritul vremurilor pe 
care le trăim. El trebuie să 
asigure progresul calitativ 
al instituției teatrale, să-i 
impună puncte de vedere 
noi transmise de spectatori, 
să-i inspire inițiative o- 
glindind cerințele în con
tinuă creștere ale specta
torilor. Este un mod în 
care teatrul nostru speră 
să-și îndeplinească mai 
bine rolul de factor activ 
în educația și dezvoltarea 
multilaterală a spectato
rului.

Constantin 
DIN1SCHIOTU

O expoziție de foto
grafii este de obicei o 
manifestare a celei mai 
•tringente actualități : 
o manifestare menită 
aă prezinte sintetic, re
velator, evenimente e- 
conomice, sociale, cul
turale. Iar atunci cînd 
aceste evenimente a- 
parțin unui spațiu mai 
puțin cunoscut, mani
festarea în sine repre
zintă un mijloc imediat 
și operativ de infor
mare, de comunicare. 
Un asemenea dialog, 
fertil pe planul cu
noașterii, cu publicul 
românesc îl stabilește 
expoziția „Imagini din 
Tunisia".

în spațioasa sală de 
expoziții a I.R.R.C.S. 
(strada Mihai Emi
nescu nr. 8) sînt pre
zentate circa 40 de fo
tografii din cele mai 
diverse domenii ale 
vieții materiale și spi
rituale ce se desfășoa
ră azi pe teritoriul tu
nisian. Varietatea as
pectelor asupra cărora 
l-a oprit obiectivul a- 
paratului de fotogra
fiat favorizează o pri
vire de ansamblu asu
pra dezvoltării indus- 
trial-agrare și cultu
rale a țării. Ele mar
chează un elocvent 
efort constructiv al 
poporului din această 
țară, care a sărbătorit 
de curind cea de-a

1.9-a aniversare a pro
clamării republicii ; 
dezvăluie procese de 
creație, artistică baza
te pe străvechi tra
diții.

Imagini ca acelea 
ale sondelor de la Ash- 
tart. Uzinei de fos
fați din Gabes. Com
plexului industrial din 
Megrine, portului din 
Goulette, minei de

fosfați din Metlsoui 
dezvăluie, dincolo de 
valoarea practică sau 
socială, dincolo de ri
goarea de ordin mo
numental a construcții
lor, un suflu de auten
tică vibrație. Adevăra
te reportaje din actua
litatea Tunisiei con
temporane. aceste fo
tografii păstrează par
că pulsul viu al unor 
aspecte de muncă și 
viață. Sînt tot atîtea 
imagini-simbol care, 
asociate unor aspecte 
din agricultură sau din 
construcția de locuințe, 
dezvăluie vizitatorului 
sensuri adinei ale re
alităților tunisiene. In
teresul pasionat, parti

ciparea lucidă, respon
sabilă la dezvoltarea 
țării pe care le sur
prindem de-a lungul 
panourilor expoziției 
exprimă, dincolo de 
imagine, o ardentă 
conștiință civică.

Frumusețea' uneori 
stranie, tulburătoare, a 
peisajului, fotografii 
ale litoralului, satul o- 
limpic din El Menzah, 
ca și aspecte moderne 
ale orașului (de exem
plu ..întretăiere de 
'străzi la Tunis") con
stituie tot atîtea argu
mente în favoarea unei 
eficiente propagande 
turistice.

Departe de a face 
notă discordantă în 
ansamblul expoziției, 
imaginile unor monu
mente vechi, precum 
moscheea de la Abou 
Zemea El Balaoui din 
Kairouan său ilustra
rea unor moderne pre
ocupări din domeniul 
artizanatului nu fac 
decît să demonstreze 
o dată mal mult, pe 
lingă finețea si preci
zia execuției, faptul că 
realizările moderne au 
la bază o prodigioasă 
tradiție. Ele aduc o 
dată mai mult mesajul 
unei spiritualități spe
cifice, contribuie la o 
mai bună cunoaștere și 
apropiere între po
poarele noastre.
Marina PREUTU

puțin opera respectivă în 
toate laturile și implicațiile 
ei actuale, cu mijloacele 
esteticii și istoriei literare 
marxiste. Dincolo de atari 
accidente este cert că re
editările și studiile care le 
însoțesc certifică, în situa
țiile reprezentative, vocația 
universalistă a literaturii 
române, originalitatea sa, 
tradițiile ei funciar uma
niste, situația sa competi
tivă pe plan mondial, sub 
raportul experienței comu
nicate la nivelul specificu
lui și sub acela al diversi
tății modalităților de con
cretizare artistică. D. Can- 
temir, M. Eminescu, B. P. 
Hasdeu, I. Creangă, I. L. 
Caragiale. O. Goga, N. Ior- 
ga, L. Blaga, T. Arghezi, 
L. Rebreanu, M. Sadovea- 
nu, G. Călinescu, T. Vianu 
sînt doar cîteva dintre vo
cile care se impun ca atare.

Spectrul valoric, la scară 
națională, este, evident, in
finit mai bogat. Date fiind 
criteriile selective — dovadă 
numeroasele colecții și 
ediții critice, prin care sînt 
puse la îndemina cititorilor 
textele fundamentale ale 
înaintemergătorilor („Ope
re", „Scriitori români", 
„Restitutio") sau de mare 
tiraj („Biblioteca pentru 
toți". „Arcade". „Patri
moniu". ..Lyceum", „Bi
blioteca Eminescu". „Res
tituiri"), majoritatea apă
rute la „Minerva", ca edi
tură specializată — operele 
clasicilor asigură, în lu
mina Programului ideolo
gic al partidului, perma
nenta lor in memoria 
noastră, statutul lor re
ferențial.

Un vast plan de per

spectivă are in vedere 
Înfăptuirea finală a unui 
veritabil „corpus" al litera
turii române, cuprinzînd 
tot ceea ce se constituie ca 
expresie autentică, instruc- 
tiv-educativă, la altitudi
nea exigențelor și a setei 
de cunoaștere actuale, de
mocratizarea socialistă a 
culturii justificind și inte

mentul tradiției, al conti
nuității. al permanentei. 
Căci, dacă succesele înregis
trate pînă acum în procesul 
de valorificare critică a te
zaurului literar național 
(inclusiv a folclorului)} sint 
evidente, la fel de evidente 
apar și datoriile pe care le 
mai avem, atit față de 
precursori, cit și față de

Valorificarea creației 
literare 

a trecutului

resul maselor pentru toți 
cei ce, intr-adevăr, au con
tribuit la exprimarea spiri
tualității noastre, ca și ca
pacitatea de a-i judeca de 
la nivelul înalt al cerințe
lor prezentului. Această 
realitate, relevată în expu
nerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la recentul con
gres, justifică și exigențele 
ce se pun in fața activității 
editoriale de perspectivă. 
Astfel, larga democratiza
re de care vorbeam o- 
bligă editurile să pregăteas
că mai stăruitor și. bine
înțeles. cu exigenta cuveni
tă. apariția scrierilor plani
ficate, să republice si alte 
cărți de căpătii menite a 
întregi peisajul cunoașterii 
noastre spirituale, senti

oamenii de azi, beneficia
rii spirituali ai mesajelor 
pilduitoare ale trecutului.

Retipărirea în variate ti
puri de ediții a aproape tot 
ceea ce are semnificativ, 
grăitor, progresist literatu
ra română echivalează, 
practic, cu configurarea 
unei veritabile istorii a a- 
cesteia în texte, valorifica
rea concretizîndu-se în 
tabla de materii a volume
lor, dar și, împrejurare 
deosebit de importantă, în 
punctele de vedere moder
ne, întemeiate pe dialecti
ca marxistă, formulate In 
studiile introductive, pre
fețele, postfețele șl, nu o 
dată, paralel, prin mono
grafiile, cercetările de sin

teză dedicate epocilor isto
rice sau prin comentariile 
aplicate — puncte de vede
re menite a releva liniile 
directoare ale operei, pro
funzimea demersului uma
nist, calitatea lui socială și 
etică, actualitatea și ex
presivitatea lui. Istoria li
terară în texte este, astfel, 
în majoritatea cazurilor, o 
istorie comentată, o con
fruntare, un dialog, ceea ce 
conferă actului de valorifi
care un regim prin exce
lentă științific. Cum știin
țific e modul de tratare fi
lologică a textelor.

Parte integrantă din pro
gramul de educație politică 
și patriotică al partidului 
nostru, larga acțiune edito
rială de absorbție, prin cu
noaștere, a tezaurului în
credințat nouă de cei ce 
l-au distilat de-a lungul 
secolelor, ne îngăduie rele
varea continuă a adevă
rului, cu alte cuvinte, că 
avem o tradiție literară cu 
care ne putem mîndri, tra
diție pe temeliile și coloa
nele căreia se înalță în 
spirală epica, lirica, drama
turgia, istoriografia litera
ră a epocii socialiste, ori
zonturile policrome ale lite
raturii noastre, apetența ei 
pentru real, pentru politic, 
pentru ideal, pentru diver
sificare stilistică, pentru 
certitudini și pentru între
bări existențiale, pentru 
depășirea impasurilor, pen
tru propășire, pentru a- 
port elevat și substanțial 
la educația poporului. • în 
acest sens, exemplul clasi
cilor ne oferă imaginea 
prezenței active a scriitori
lor în agora, vocația asu
mată de ei de a fi, în pri
mul rind, cetățeni.

„Ca la Breaza11 nu este numai un joc, 
ci și artă autentică

Cooperativa meșteșugărească „Ar
ta casnică" din Breaza, renumită 
nu numai în tară, ci și peste hota
re pentru frumoasele costume popu
lare și alte numeroase articole in
spirate din folclorul prahovean și 
lucrate cu multă măiestrie, se pre
zintă în acest sezon estival cu noi 
și importante realizări. Tovarășa 
Elena Negulescu, șefa serviciului 
producție, ne-a informat că planul 
pentru export la zi este substan
țial depășit. Parteneri din nume
roase țări ale globului bat continuu 
telexuri suplimentîndu-și comenzile 
pentru mult căutatele produse de 
Breaza. Cele 4 000 de femei care lu
crează în cadrul cooperativei se în

trec pe ele însele în iscusință șl 
hărnicie.

Pe Valea Prahovei, în stațiunile 
litoralului Mării Negre și în alte 
zone turistice, oaspeții din țară și 
de peste hotare solicită tot mai 
mult bluzele, iile, maramele, fotele 
lucrate cu măiestrie de muncitoa
rele de la Breaza. Succesele colec
tivului cooperativei din Breaza se 
datoresc și faptului că produsele se 
reînnoiesc mereu, sînt tot mai fru
moase, mai atrăgătoare. Anul aces
ta au fost prezentate în cadrul 
unui concurs aproape 400 de noi 
modele de cusături cu motive na
ționale. Cele mal multe dintre ele 
au intrat în producția curentă. 
(C. Căpraru).

t V
PROGRAMUL I

9,00 Teleșcoală.
10,00 Studio ’76.
10.30 Festivalul filmului muzical la TVî 

,,Fete în soare". Producție a stu
diourilor din Grecia. Premieră TV. 
Premiul pentru cel mai bun film, 
pentru muzică și pentru cea mal 
bună interpretare actorului Kos- 
tas Bakas la Festivalul filmului 
grecesc la Salonic (1968). In dis
tribuție : Jannis Voglis, Anne 
Lonn Berg, Mlranta Mirat. Regia: 
Vassilis Giorgiadis.

11,55 Telex.
16,00 Teleșcoală.
16.30 Curs de limba rusă.
17,00 Telex.
17,05 Enciclopedie pentru tineret.
17.30 Bijuterii muzicale.
18,00 Arte vizuale.

18.20 Săptămîna muzicală. Debutul unul 
nou ciclu de emisiuni de actuali
tate muzicală.

18,50 Tribuna TV u
19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20,00 Revista economică TV.
20,25 Festivalul filmului muzical Ia TV1 

,,Hello, Dolly" — producție a stu
diourilor americane. Premieră TV. 
Filmul a fost distins de patru ori 
cu premiul Oscar pentru regia, 
muzica, scenografia și decorurile 
sale. Este ecranizarea comediei 
muzicale de mare succes a lui Da
vid Merrick, realizată de Gene 
Kelly. In distribuție: Barbra Strei
sand, Walter Matthau, Michael 
Crawford și Louis Armstrong.

22,40 24 de ore.
PROGRAMUL II

20,00 O viață pentru o Idee : Constantin 
Levaditi (1874—1945), inframicro
biolog de renume mondial.

20.30 Treptele afirmării.
21,10 Carte românească de învățătură.
21,35 Roman-foileton : „Țăranii". Epi

sodul 3.

• LA C ALAR AȘI (Ialomița), fo
rurile cultural-educative au orga
nizat, timp de trei săptămîni, o do
cumentare colectivă pentru 15 ar
tiști plastici, membri ai U.A.P., 
profesori Ia institutul de arte 
plastice „Nicolae Grigorescu" din 
București. Documentarea vizează 
cunoașterea istoriei acestor locuri, 
mărturii ale luptei pentru inde
pendență, realizările contempora
ne. Ea se va finaliza, la sfîrșitul 
acestui an, într-o expoziție progra
mată la Slobozia și în alte locali
tăți din județ. • „FESTIVALUL 
FOLCLORULUI VRINCEAN" — 
ediția a Xl-a — a programat, în

ultima zi, o paradă a portului 
popular și un spectacol de gală, 
desfășurate la Focșani. Aceste ma
nifestări au încununat o serie de 
acțiuni ca : spectacole cultural- 
artistice în mai multe localități, 
expoziții de artă populară, un co
locviu pe tema „Folclorul vrincean 
în procesul de educare patriotică 
a maselor", simpozionul „Muzeul 
și problemele conservării patrimo
niului etnografic", o gală de filme 
folclorice etc. • LA ZALĂU, in 
cadrul manifestărilor cultural-edu
cative prilejuite de împlinirea a 
375 de ani de la victoria lui Mihai 
Viteazul la Guruslău, acad. Ștefan

Pascu a vorbit, recent, în fața unui 
numeros public despre „Mihai Vi
teazul — simbpl al libertății și u- 
nității". • AGENDA GORJEANĂ. 
„Contemporani ai marilor prefa
ceri, contemporani cu viitorul" — 
se intitulează masa rotundă orga
nizată de Biblioteca județeană din 
Tirgu-Jlu, cu participarea unui co
lectiv de tineri de la Combinatul 
de prelucrare a lemnului. In orga
nizațiile U.T.C. din unitățile eco
nomice ale Gorjului au loc în a- 
ceastă perioadă dezbateri pe te
ma : „Semnarea angajamentului 
solemn — moment cu o deosebită 
semnificație politico-educativă în

viața uteciștilor". Sub genericul 
i,Astăzi sinteți invitații noștri", for
mațiile artistice de la întreprinde
rea minieră Motru au susținut 
recent, la clubul muncitoresc din

localitate, un frumos program cul
tural-artistic. • AGENDA MEHE- 
DINȚEANĂ. Uniunea sindicatelor 
din agricultură, industrie alimenta
ră și ape și-a confruntat la Dro- 
beta Turnu-Severin, în fază inter
județeană, cele mai bune brigăzi

artistice de agitație ale ramurii, 
din București, Argeș, Dolj, Gorj, 
Mehedinți. Ilfov, Teleorman și Vil- 
cea. A ieșit de sub tipar broșura 
„Activitatea politico-ideologică și 
cultural-educativă — în concordanță 
cu cerințele și realitățile județu
lui". Din sumar : „Activitatea poli
tico-ideologică și cultural-educati
vă sub semnul îndeplinirii exem
plare a sarcinilor cincinalului re
voluției tehnico-științifice", „Ac
tualitatea — criteriu esențial al e- 
ficlenței activității politico-ideolo- 
gice și cultural-educative", „For
marea și dezvoltarea conștiinței 
juridice a populației", „Integrarea

intelectualilor in viața satului". La 
Ilovăț a avut loc cea de-a treia e- 
diție a Festivalului cîntecului, dan
sului și portului popular, la care 
au participat formații artistice din 
localitățile de pe Valea Coșuștei. 
• „ZARAND ’76" se intitulează 
festivalul cultural-educativ care 
se desfășoară in aceste zile la 
Brad, centru minier din Apu
seni. Festivalul a debutat cu un 
spectacol al formațiilor artistice 
ale minerilor din Gura Barza și că
minului cultural din Zdrapți. A 
urmat vernisajul expoziției plasti- 
cienilor amatori din localitate și 
concursul literar „Din proza repre

zentativă a anilor construcției so
cialiste". • SALA „METOPA" din 
Pitești găzduiește expoziția de 
pictură a artistului Ion Vlad. O ta
bără de muncă și odihnă pentru 
pionieri a fost deschisă la Dom
nești. Principalii oaspeți : preșe
dinții minicooperativelor agricole 
de producție din județ. Intr-un 
splendid peisaj alpin din zona 
Cimpulung a început turnarea fil
mului „Buzduganul cu trei peceți" 
(scenariul : Eugen Mândrie, regia : 
C. Vaeni).

Corespondenții ,;Scîntell*
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a reprezentanților tineretului român
si ai tineretului sovietic> — -

în continuarea întîlnirii prietenești 
a reprezentanților tineretului român 
și ai tineretului sovietic, marți au 
avut loc numeroase manifestări. în 
cadrul schimbului de experiență din
tre organizațiile de tineret din cele 
două țări cu privire la activitatea de 
educare revoluționară a tinerei ge
nerații, a început seminarul bllatcal 
„Activitatea Uniunii Tineretului Co
munist pentru mobilizarea tineretu
lui român la îndeplinirea hotărîrilor 
celui de-al XI-lea Congres al Parti
dului Comunist Român și activitatea 
Uniunii Tineretului Comunist Leni
nist pentru mobilizarea tineretului 
sovietic la îndeplinirea hotărîrilor ce
lui de-al XXV-lea Congres al Parti
dului Comunist al Uniunii Sovieti
ce". Cu prilejul seminarului are loc, 
totodată, o masă rotundă cu tema 
„Rolul tineretului în sfera creației 
artistice ; educarea estetică și mo
rală a tinerei generații".

Tovarășul Evgheni 
prim-secretar 
trai al Uniunii

Teajelnikov,
al Comitetului Cen- 
Tineretului Comunist

Leninist, după ce a făcut o vizită in 
cartiere noi ale București ului, precum 
și la unele obipctive social-culturale, 
s-a întilnit, în aceeași zi, împreună 
cu tovarășul Ion Traian Ștefănescu, 
prim-secretar al Comitetului Central 
al Uniunii Tineretului Comunist, cu 
tineri de la Șantierul naval Constan
ta. S-au vizitat, totodată, Complexul 
turistic pentru tineret — Costinești și 
alte stațiuni de pe litoralul româ
nesc.

Grupuri ale delegației sovietice au 
vizitat întreprinderi, instituții și mu
zee din București, s-ap întilnit cu 
tineri uteciști, studenti și elevi, rea- 
lizîndu-se cu această ocazie un rod
nic dialog. Membrii formațiilor ar
tistice sovietice au susținut o serie 
de spectacole în cluburi ale tineretu
lui.

La Clubul delegației sovietice, or
ganizat în Casa de cultură a studen
ților „Grigore Preoteasa", a avut loc, 
de asemenea, deschiderea săptămi- 
nii filmului sovietic pentru tineret.

(Agerpres)

Sosirea A in a ministrului justiției 
Arabe Egipt

Noua ediție a Tîrgului de mostre
de bunuri de consum

La 15 august Iși va deschide por
țile Tîrgul de mostre de bunuri de 
consum. Ediția din acest an este 
organizată sub semnul preocupărilor 
stăruitoare ale comerțului, ale tu
turor producătorilor de a transpune 
în viață prevederile Programului 
privind producția și desfacerea că
tre populație a bunurilor de con
sum în perioada 1976—1980, aprobat 
recent de conducerea de partid și 
de stat, de a acționa pentru afir
marea revoluției tehnico-știintifice 
si în acest important domeniu al 
producției materiale.

Organizatorii — Ministerul Co
merțului Interior și celelalte organe 
centrale și locale care au în subor- 
dinea lor unități producătoare 
bunuri de consum — 
să imprime întregii 
tîrgului un pronunțat 
lucru. Pe o suprafață 
vor fi expuse aproape 150 000 
mostre, reprezentative pentru 
ceea ce se produce în vederea 
zestrării căminelor noastre. începînd 
cu mobila și 
nind cu cele 
de uz casnic. 
Îmbrăcăminte 
teriale de construcții, artizanat etc. 
Se vor întreprinde ample acțiuni de 
informare a publicului asupra cali-

de
intenționează 
desfășurări a 
caracter 
de 35 000

de 
mp
de 
tot 
în-

televizorul și termi- 
mai mărunte obiecte 
precum și obiecte de 
si încălțăminte, ma

Marti a sosit 
gație de juriști 
Egipt, condusă de 
ministrul justiției.

La sosire, pe aeroportul Otopeni,

în 
din

Capitală o dele- 
Republica Arabă 
Ahmed Talaad,

oaspeții au fost salutați de Emil Ni- 
colcioiu, ministrul justiției. Au fost 
prezenți Hassan Daoud, ambasadorul 
Republicii Arabe Egipt la București, 
și membri ai ambasadei. (Agerpres)

Cronica z i I e i

funcționale 
paralel cu o a- 
opiniei vizitato-

tăților estetice și 
mărfurilor expuse, 
tentă consultare a 
rilor. Părerile, sugestiile exprimate 
— analizate și prelucrate după me
todele cele mai moderne de către 
Institutul de cercetări comerciale — 
vor sta la baza stabilirii structurii 
și volumului fondului de marfă pe 
care comerțul urmează să-l contrac
teze cu partenerii săi din diferitele 
sectoare de producție pentru 1977.

Cunoașterea opiniei consumatorilor 
este cu atît mai necesară cu cit 
actuala ediție a tîrgului prezintă un 
mare număr de noutăți. Aproape 
jumătate din exponate sînt produse 
noi, necunoscute încă publicului, iar 
comercianții și producătorii sînt 
interesați să afle cum vor fi primi
te și apreciate de vizitatori, fapt ce 
va influenta direct tranzacțiile ce 
se vor încheia cu acest prilej. Este 
demn de menționat că producătorii 
dau asigurări că pentru toate pro
dusele ce vor fi expuse dispun de 
condițiile materiale necesare pro
ducției de serie, deci ele vor putea 
fi văzute în magazine și cumpăra
te in perioada imediat următoare.

Pentru publicul vizitator este in
teresant de adăugat că, pe durata 
desfășurării tîrgului. vor avea loc 
conferințe, simpozioane, mese ro
tunde, prezentări de modă, demon
strații practice, precum și concursuri 
de estetică industrială. In incinta 
complexului expozițional din Piața 
Scînteii. unde va avea loc tîrgul, 
vor funcționa și puncte de desfacere 
a unor mărfuri alimentare si indus
triale. Pe cei interesați li infor
măm că oficiile șl agențiile de tu
rism din tară au Început înscrierile 
pentru vizitarea in grup a tîrgului.

Tovarășului ERMENEGILDO GASPERONI
Președintele Partidului Comunist Sanmarinez

Dragă tovarășe Gasperoni,
Cu prilejul celei de-a 70-a aniversări a zilei dumneavoastră de naștere, 

vă adresez, în numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român 
și al meu personal, calde felicitări și cele mai bune urări.

Folosesc această ocazie pentru a evidenția contribuția adusă de 
dumneavoastră la dezvoltarea raporturilor de prietenie, colaborare șl 
solidaritate dintre Partidul Comunist Român și Partidul Comunist Sanmarinez.

Cu convingerea că legăturile frățești dintre partidele noastre se vor 
adinei in continuare, vă doresc, dragă tovarășe Gasperoni, multă sănătate, 
viață îndelungată și noi succese în activitatea dumneavoastră consacrată 
intereselor clasei muncitoare, cauzei democrației și socialismului.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român

Excelenței Sale Domnului DIDIER RATSIRAKA 
Președintele Republicii Democratice Madagascar 

ANTANANARIVO
Profund Impresionați de vestea tristă privind moartea prematură a 

primului ministru al Republicii Democratice Madagascar, Joel Rakotomalala, 
în numele poporului și guvernului român, precum și al meu personal, vă 
exprim dumneavoastră, poporului și guvernului malgaș profunde sentimente 
de compasiune, iar familiei îndoliate condoleanțele noastre cele mai sincere.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele 

Republicii Socialiste România

PE SCURT DIN ȚARĂ
CORESPONDENȚII „SCÎNTEir TRANSMIT :

Ministrul afacerilor externe al Re
publicii Socialiste România, George 
Macovescu, a primit o telegramă de 
mulțumiri de la viceprim-ministrul 
și ministru al afacerilor externe al 
Republicii Arabe Egipt. Ismail Fah
my, pentru mesajul de felicitare a- 
dresat cu prilejul Zilei naționale.

★
Delegația Partidului Comunist Ira

kian, condusă de tovarășul Thabit 
Habib Al-Ani, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.C.I.. a părăsit 
marți Capitala. în ultima parte a 
șederii sale în țara noastră, delegația 
P.C.I. a avut convorbiri la Consiliul 
Central al U.G.S.R.. la comitetele 
județene Argeș și Vîlcea ale P.C.R. 
și a vizitat obiective social-economi- 
ce din cele două județe. La plecare 
delegația a fost salutată de tovarășul 
Ion Dincă, membru supleant 
mitetului Politic Executiv al

al Co- 
C.C. al

P.C.R., prim-secretar al 
municipal București al

★
La invitația Comitetului Național 

pentru Apărarea Păcii ne-a vizitat 
țara, în perioada 27 iulie — 3 au
gust, o delegație a Comitetului grec 
pentru destindere internațională și 
pace, formată din general în retra
gere Georges Iordanidis, deputat, 
președintele Comitetului grec pentru 
destindere internațională și pace, și 
Stratis Korakas, economist, secretar 
al Comitetului grec pentru destin
dere internațională și pace.

Oaspeții au fost primiți la Consi
liul Național al Frontului Unității 
Socialiste, la Marea Adunare Națio
nală, la Comitetul Național pentru 
Apărarea Păcii, au vizitat unele 
obiective economice și social-cultu- 
rale din Capitală, din județele Argeș 
și Constanta.

Comitetului 
P.C.R.

ALBA. — în municipiul Alba Iulia 
au fost date în folosință două noi 
cămine, cu o capacitate de 480 locuri, 
pentru tinerii muncitori de la între
prinderea de produse refractare și 
întreprinderea județeană de con- 
structii-montaje. Căminele sînt si
tuate în cartierul „Platoul romani
lor". unde s-au dat în folosință. In 
ultimii ani. mai multe asemenea că
mine pentru alte unități industriale 
din localitate, formînd astfel o ade
vărată zonă a tineretului muncitor. 
(Stefan Dinică).

BRAȘOV. — Pe traseele montane 
din Carpații Meridionali au fost date 
în exploatare mai multe case de 
adăpost și refugii alpine. Este vorba 
de casele de adăpost Diana și Spîrlea, 
refugiile din zona Vf. Berevoiescu 
Mare din masivul Piatra Craiului — 
și coltul Viștei Mari — din masivul 
Făgăraș. Recent s-au mai montat In 
masivul Piatra Craiului două refugii 
în zonele Vf. Ascuțit și Cio- 
rînga-Călinet, iar două sînt în curs 
de execuție în masivul Făgăraș și 
Bucegi. (Nicolae Mocanu).

în

me de peste 3 kilometri. (Dumitru 
Prună).

HARGHITA. — La Casa de cultură 
a sindicatelor din Gheorghieni s-a 
deschis o expoziție ce reunește pro
totipurile unor noi produse indus
triale ce se realizează sau vor fi in
troduse în fabricație la unitățile 
I.J.I.L. Harghita : noi tipuri de mo
bilier confecționate la fabricile din 
Gheorghieni și Odorheiu-Secuiesc — 
camera de copii „Carmen" și o bu
cătărie in două
piese de hol (cuiere, 
telefon etc.), camera 
cui roșu", balansoare 
mese extensibile și
piese realizate de secțiile metalur
gice ale întreprinderii — menghine, 
piese pentru instalații sanitare și 
altele. (I. D. Kiss).

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Am primit cu profundă mulțumire și apreciere amabilul mesaj de 
felicitări călduroase pe care mi l-ați transmis în numele dumneavoastră, 
al guvernului și poporului României cu prilejul sărbătoririi, la 23 iulie, a 
Zilei revoluției.

Apreciind foarte mult sprijinul dumneavoastră pentru eforturile pe care 
le facem in scopul stabilirii păcii și ordinii în lume, îmi exprim speranța 
că relațiile prietenești de colaborare dintre țările noastre se vor dezvolta 
spre mai bine. Totodată, vă adresez cele mai bune urări de sănătate și 
fericire, iar poporului dumneavoastră prieten progres și dezvoltare continuă.

Cu cea mat (naltă stimă,
MOHAMED ANWAR EL SADAT

Expoziție de
la

artă plastică sovietică
Satu-Mare

Sub auspiciile comitetului jude
țean de cultură și educație socia
listă și ale filialei județene a 
U.A.P., la Satu-Mare s-a deschis 
Expoziția colectivă de artă plastică 
a organizației regionale Zakarpatia 
a U.A.P. din R.S.S. Ucraineană. In- 
scrilndu-se în contextul relațiilor 
culturale statornicite intre județul 
Satu-Mare și regiunea Zakarpatia, 
expoziția prezintă peste 50 de lu
crări de pictură, grafică, sculptură

aplicată, care re-și artă decorativă 
dau, cu forță emoțională și în mo
dalități variate, aspecte din viața și 
activitatea constructivă a oameni
lor muncii din țara vecină și prie
tenă, peisaje din natură, constitu
ind, totodată, o expresivă ilustrare, 
pentru publicul român, a direcții
lor și orientărilor mișcării plastice 
din U.R.S.S., a 
presie abordate 
(O. Grumeza).

modurilor de ex- 
de artiștii sovietici.

IALOMIȚA. — La Slobozia se află 
în stadiu de finisare un nou local de 
grădiniță cu program prelungit, cu
plată cu creșă. Capacitatea — 240 
de locuri. împreună cu acestea, nu
mărul locurilor în grădinițele și cămi
nele de pe teritoriul județului Ia
lomița va ajunge la 18 000. (Aurel 
David).

a

și 
a-

variante, diferite 
măsuțe pentru 
combinată „La- 

pentru copil, 
etajere, cît și

R. S. F. IUGOSLAVIA

VASLUI. — Aniversarea celor două 
decenii de activitate a Stațiunii cen
trale de cercetări pentru combaterea 
eroziunii solului Perieni-Bîrlad a fost 
marcată de o sesiune științifică, la 
care au participat membri ai Acade
miei de științe agricole și silvice, 
specialiști de la stațiunile de cerce
tări agricole din țară. în acest cadru, 
pe lîngă popularizarea unor cerce
tări, au fost evidențiate rezultatele 
obținute în stațiune, rezultate care se 
materializează în beneficii anuale de 
mai multe milioane lei, fapt ce de
monstrează că și pe terenurile în 
pantă sau erodate se pot obține pro
ducții mari. (Crăciun Lăluci).

GALAȚI. — în comuna Bălenl 
fost inaugurată o nouă farmacie 
construcție modernă, cu parter 
etaj. Aici se află intr-un stadiu
vansat de execuție și o nouă grădini- 
ță-creșă, tot cu două niveluri. Iar în 
comuna Frumușita s-a dat în folo
sință un bloc cu 12 apartamente. La 
parter sînt amplasate Oficiul P.T.T., 
agenția C.E.C. și alte unități de 
servicii. (Dan Plăeșu).

O ramură de vîrf 
economieia
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0 declarație a președintelui Comitetului Olimpic International
la încheierea Jocurilor Olimpice de vară

MONTREAL 3 (Agerpres). — „Jo
curile Olimpice de la Montreal au 
cunoscut un mare succes și s-au 
desfășurat intr-o atmosferă cu ade
vărat olimpică" — a declarat pre- 
edintele C.I.O., lordul Killanin, în- 

tr-o conferință de presă ținută la 
terminarea Jocurilor de vară. După 
ce i-a felicitat pe organizatorii cana
dieni pentru reușita lor. președintele 
C.I.O. a abordat unele probleme cu 
care este confruntată mișcarea

★

BOX
competiție internatio- 

„Mănușa litoralului" 
sala sporturilor din 
startul competiției vor

o-

limpică, arătînd că este necesară o 
colaborare mai strinsă între diferi
tele foruri sportive pentru 
dezvoltarea continuă a 
sportive internaționale.

La reuniunile C.I.O. ce 
loc la Barcelona în octombrie, apoi 
la Abidjan in aprilie, precum și la 
sesiunea C.I.O. de la Praga (iunie 
1977), vor fi examinate cele mai im
portante chestiuni legate de mișca
rea olimpică.

în orașul cehoslovac Prerov (Mo
ravia de nord) au început campio
natele europene de tenis. în primul 
tur al probei masculine Machan (Un
garia) l-a învins cu 6—4, 7—5 
Pampulov (Bulgaria),
(Cehoslovacia) a cîștigat 
6—4 în fata lui Pugaiev 
în proba feminină, Olga 
(U.R.S.S.) a învins-o cu
pe Szucz (Ungaria). La aceste cam
pionate participă și jucătorii români 
M. Tăbăraș, S. Niculescu și Lunela 
Orășan.

a asigura 
activității
vor avea

pe 
iar Zednik 

cu 7—6, 
(U.R.S.S.). 
Morozova 
6—4, 6—3

★

ter United. Fotbaliștii englezi au ob
ținut victoria cu scorul de 3—1.Tradiționala 

nală de box 
începe joi in 
Constanța. La
fl prezenți aproape 90 de pugiliști 
din R.D. Germană, R.F. Germania, 
Bulgaria, Cehoslovacia, Turcia, pre
cum și o serie de boxeri de la clu
burile Dinamo, Metalul, B.C. Galați 
etc.

CICLISM
Astăzi va începe tradiționala com

petiție ciclistă pe etape pentru „Cu
pa CIBO". Cele 8 etape ale cursei 
vor avea loc în împrejurimile ora
șului Brașov. La întreceri participă 
unii dintre cei mai valoroși alergă
tori din tară.

La Santiago de Chile a avut Ioc 
al treilea meci al finalei competiției 
internaționale de fotbal pentru „Cu
pa Liberators" în care s-au * întilnit 
echipele Cruzeiro (Brazilia) și River 
Plata (Argentina). Fotbaliștii brazi
lieni au obținut victoria cu scorul 
de 3—2 (1—0). Meciul s-a desfășu
rat pe un teren neutru, deoarece în 
cele două manșe disputate victoriile 
fuseseră împărțite.

HOCHEI
La Fuessen (R.F. Germania) au 

continuat meciurile turneului inter
național de hochei pe gheată. Echi
pa Spartak Moscova a întrecut cu 
scorul de 10—4 (2—2, 
lecționata divizionară

3—2, 5—0) se- 
a României.

TEN1S

EOTBAL
Stadionul „Republicii" din Capitală 

va găzdui astăzi de la ora 17 meciul 
de baraj dintre echipele de fotbal 
Chimica Tîrnăvenl și Metalul Aiud. 
Echipa Învingătoare va juca 
torul sezon în divizia B.

în vii-

Competiția de tenis pentru tineret 
„Cupa Galea", al cărui turneu final 
s-a desfășurat la Vichy, a revenit 
formației R-F. Germania care a în
trecut în meciul decisiv cu 3—2 e- 
chipa Italiei. în ultima partidă de 
simplu, jucătorul vest-german Elter 
l-a învins cu 6—3. 2—6, 6—4. 6—4 pe 
Merlone. Pentru locul 3, echipa Ceho
slovaciei conduce cu 3—0 în meciul 
cu formația Spaniei.

ȘAH
După desfășurarea 

turneul interzonal de șah de la Bien
ne (Elveția) pe primul loc în cla
sament se află vest-germanul Hiib- 
ner cu 10,5 puncte, urmat de Larsen 
(Danemarca) — 10 (1) puncte, Tal 
(U.R.S.S.) — 10 puncte, Smislov 
(U.R.S.S.) — 9,5 (1) puncte, Petro
sian (U.R.S.S.) — 9,5 (2) puncte etc. 
în runda a 16-a : Hiibner a remizat 
cu Gheller. Portisch a cîștigat la 
Lombard, iar Tal a remizat cu An
dersson. Cu 
s-a încheiat 
Matanovici.

a 16 runde în

un rezultat de remiză 
și partida Petrosian —

★

întîlni- 
dintre

La Hamburg s-a disputat 
rea internațională de fotbal 
echipele S.V. Hamburg și Manches-

Tenismanul american Harold So
lomon a cîștigat turneul internațio
nal de la Louisville. în finală, So
lomon l-a învins cu 6—2, 7—5 pe 
polonezul Wojtek Fibak.

NATAȚ1E
Peste 200 de sportivi și sportive re- 

prezentînd 23 de țări vor participa 
între 5 și 8 august la campionatele 
europene de natatie rezervate junio
rilor programate la Oslo. Printre fa- 
voriții competiției se numără înotă
torii din R.D. Germană, U.R.S.S., O- 
landa. Ungaria și alte țări.

Focurile
(Urmare din pag. I)
re generală, a pus în discuția celor 
aproape 80 de comuniști disciplina 
secției, a oamenilor care o formea
ză. S-a discutat mult. S-au făcut 
propuneri. Micloș Albert, Svella De- 
zideriu. Coadă loan, Torok Anton și 
încă mulți alții au cerut fiecărui 
membru de partid să se ocupe mai 
mult de oamenii din jur, de educa
ția lor. Munca n-a fost deloc ușoară. 
Dar comuniștii au perseverat. N-au 
mai făcut nimănui nici o concesie. 
Și, după o lună de la această șe
dință, secția și-a îndeplinit planul".

După cum zimbea, după cum mîn- 
giia fiecare piesă pe lîngă care tre
ceam, directorul părea mulțumit. Și 
poate că intenționat a omis să-mi 
«pună că, din însărcinarea comitetu-

VIă h i țe i
lui de partid al întreprinderii, s-a 
ocupat în mod special de organizația 
de bază a noului atelier. Faptul 
l-am aflat de la secretarul comite
tului de partid.

Vlăhița. Oraș cu vechi tradiții mun
citorești și revoluționare.

Vlăhița. Oraș cu 6 300 de locuitori, 
din care mulți sînt angajați. Iar 
dintre aceștia, marea majoritate 
muncesc la întreprinderea de fler.

întreprinderea de fier, care, după 
vizita de lucru a tovarășului Nicolae 
Ceausescu, secretarul general al parti
dului. și-a dublat capacitatea de pro
ducție.

Vlăhița. Oameni și locuri, oa
meni și fapte, orașul unde gîndul și 
fapta se îngemănează într-o fericită 
osmoză.

Contribuții 
construcția 
cu 12 săli 
șl a ma-

SĂLAJ. — întreprinderea județea
nă de legume și fructe Sălaj a or
ganizat un interesant schimb de ex
periență la cooperativa agricolă Ro- 
mânași pe tema „Cultura tomatelor 
pe șpalier". Desfășurat în... grădina 
de legume a unității agricole gazdă, 
acest schimb de experiență a eviden
țiat „pe viu" posibilitățile de a ob
ține recolte sporite de tomate la hec
tar. (Gheorghe Rusu).

GORJ. — Cetățenii din comuna 
Peștișani-Gorj participă cu Însufle
țire la acțiunile de gospodărire și 
modernizare a localității. 
Însemnate au adus Ia 
unui nou local de școală 
de clasă, a unei brutării
gazinului sătesc din Frîncești. Să
tenii au luat parte, de asemenea, la 
repararea și întreținerea a 40 km 
drumuri și extinderea zonelor verzi, 
cu încă 12 ha, la taluzări de maluri 
și regularizări de albii, pe o lungi-

MUREȘ. — La Tîrnăvenl s-a inau
gurat o nouă și modernă unitate co
mercială — magazinul alimentar . ge
nera) cu autoservire, cea mai mare 
unitate de acest gen din localitate. 
Magazinul este amplasat în noul car
tier de blocuri Seuca. (Cornel Po- 
găeeanu).

vremea
Iar maximele între 20 șl 30 de grade, 
loca! mai ridicate la sflrșltul interva
lului. în București: Vremea va fl in 
general frumoasă, cu cer variabil. Vlnt 
slab pînă la potrivit. Temperatura în 
creștere ușoară.

Ieri In țară. Vremea a continuat să 
se amelioreze. Cerul a fost variabil, cu 
Innorărl mal accentuate In Oltenia, 
Muntenia și in zonele de munte, unde 
au căzut ploi locale și cu caracter de 
aversă. In Banat, Crișana, Maramureș, 
Transilvania și Moldova, ploile au fost 
Izolate. La virful Omu a nins. Vîntul 
a suflat slab, pînă la potrivit, cu unele 
intensificări în Moldova, in Delta 
Dunării, sudul Banatului, Crișana și la 
munte. Temperatura aerului la ora 14 
oscila intre 13 grade la întorsura Bu
zăului și 23 de grade la Drobeta Turnu- 
Severin.

Timpul probabil pentru zilele de 5, 
S și 7 august; In țară: Vremea va fi 
in general frumoasă, cu cer variabil, 
exceptind jumătatea de nord-vest a 
țării, unde înnorărlle vor fi mal ac
centuate și vor cădea ploi locale, mal 
ales sub formă de averse. Vint potrivit. 
Temperatura in creștere ușoară. Mini
mele vor ti cuprinse între 8 și 18 grade,

„Cîntare omului 
și holdelor bogate*4
în organizarea Consiliului județean 

Brăila al Frontului Unității Socialis
te. duminică au avut loc manifestări 
cultural-artistice sub genericul „Cîn- 
tare omului și holdelor bogate". La 
punctele de agrement de la Coltea, 
Camnita. Viișoara, Blasova, Ciineni- 
Băi și în alte localități din județ, 
celor care au contribuit la buna des
fășurare a campaniei de recoltare a 
păioaselor li s-au prezentat progra
me artistice și cultural-distractive 
susținute de formații de amatori și 
profesioniste din întreg județul. 
(Mircea Bunea).

BULETIN

în planurile de dez
voltare în perspectivă 
a economiei iugoslave 
se pune un mare ac
cent pe valorificarea 
amplă și eficientă a 
resurselor naționale. 
Printre acestea, ex
ploatarea și prelucra
rea bogatelor 
minte de 
înscrie ca 
sarcinile

Potrivit 
lor. Iugoslavia dispu
ne de rezerve de 
bauxită de înaltă ca
litate. estimate la 300 
milioane de tone, ceea 
ce o situează în . rîn
dul principalelor țări 
deținătoare ale acestui 
minereu din care se 
obține aluminiu. Dis- 
punind, totodată, de 
un potențial energe
tic ce așteaptă să fie 
pus larg în valoare, 
Iugoslavia are posibi
lități deosebit de fa
vorabile pentru dez
voltarea producției de 
aluminiu, metal pre
țios cu o utilizare din 
ce în ce mai mare în 
diferite sectoare ale 
economiei. Așadar, nu 
este intimplător fap
tul că, în ansamblul 
dezvoltării industriale, 
producția de aluminiu 
capătă un loc prio
ritar.

Pornind de 
te premise a 
laborat și se 
în viață un 
program de dezvolta
re a industriei de alu
miniu. în republicile 
Muntenegru, Croația, 
Bosnia și Herțegovina 
au luat naștere noi 
combinate ce permit

zăcă- 
bauxită se 
una dintre 
prioritare, 
estimări-

la aces- 
fost e- 
t radu ce 
amplu

RUTI

șan- 
construc- 
industriei 

La am-

realizarea unei produc
ții însemnate de alumi
niu, destinat aprovizio
nării numeroaselor fa
brici de aparate elec
trice de uz casnic, in
dustriei de prelucra
re a metalelor, uzine
lor de motoare, 
tierelor de 
tii navale, 
aeronautice.
plasarea acestor între
prinderi s-a ținut sea
ma de trei factori : 
apropierea de resur
sele de bauxită, veci
nătatea porturilor ma
ritime și existenta 
unor surse energetjce 
potențiale. Astfel, in 
orașul Titograd a fost 
construit un combinat 
de aluminiu de mare 
capacitate, dotat cu 
utilaje moderne, com
binat care realizează 
o producție anuală de 
200 000 de tone alumi
nă și 50 000 tone alu
miniu. Proiectanțil iu
goslavi au elaborat un 
plan de extindere a 
capacității acestui o- 
biectiv, prevăzîndu-se 
ca în 1980 să se rea
lizeze aici o jumătate 
milion de tone de alu
mină, 100 000 tone de 
aluminiu și peste 
50 000 tone blocuri 
anodice.

Al doilea mare pro
ducător de aluminiu 
este uzina de la Șibe- 
nik, din Croatia, cu o 
producție anuală de 
300 000 tone alumină, 
110 000 tone aluminiu 
și 90 000 tone blocuri 
anodice. De cîtva 
timp, in cadrul ace-

leiași 
dată 
secție 
cu o 
75 000 tone de alumi
niu pe an.

In apropiere de 
Mostar s-a încheiat 
construcția celei de-a 
treia mari uzine a in
dustriei de aluminiu. 
Aceasta prelucrează 
bauxita din Herțego
vina, produclnd anual 
200 000 tone de alu
mină. în apropierea 
fabricii de alumină, 
la Mostar se constru
iește o scoție de elec
troliză care va produ
ce 80 000 tone de alu
miniu pe an.

Aceste trei mart u- 
nități modeme repre
zintă. baza industriei 
iugoslave de alumi
niu. Orașele Titograd, 
Șibenik și Mostar sint 
centrele care permit 
tării să treacă din 
rîndul mariior expor
tatori de bauxită în 
rindul țărilor produ
cătoare de aluminiu. 
Se estimează că, in
tr-un viitor nu prea 
îndepărtat. Iugoslavia 
va realiza pe an 
1 600 000 tone de alu
mină și 375 000 tone 
aluminiu. Planurile de 
perspectivă sint 
mai cuprinzătoare, 
întemeindu-se atît 
marile rezerve 
bauxită, cît și pe 
periența din ce în ce 
mai bogată în aceas
tă importantă ramură 
industrială a econo
miei naționale.

uzine a fost 
în folosință o 
de electroliză, 

capacitate de

șl ■
ele 
pe 
de 

ex-

S. MORCOVESCU

ER
Informații de Ia Direcția circulație din Inspectoratul General al Miliției

In atenția părinților
Statisticile consemnează o frecven

tă sporită a accidentelor de circula
ție și în acest sezon de vară, soldate 
cu victime din rîndul copiilor. Cu 
toate că in Buletinul rutier puhlicat 
în „Scînteia" în ziua de 14 iulie am 
semnalat acest fenomen, insistînd a- 
supra atenției pe care trebuie să o 
manifeste șoferii pentru a preveni ac
cidentarea copiilor, ca și asupra ne
cesității supravegherii acestora de 
către părinți si educatori, numărul 
încă mare de accidente în care sînt 
implicați copii, ne obligă să revenim 
asupra problemei. In municipiul Con
stanta, de pildă, copilul Dorel Dra- 
gomir, în vîrstă de 6 ani, a încercat 
să traverseze în fugă bd. Tomis, la 
chemarea mamei sale care se afla pe 
trotuarul opus. Apărînd însă brusc 
în fața unui autovehicul, micuțul a 
fost lovit și rănit grav. Din neferi
cire. asemenea cazuri in care copiii 
au devenit victime ale accidentelor

rutiere în prezenta (și din neglijenta) 
părinților au avut loc și in alte ju
dețe, in ultimele zile, atit la orașe, 
cît și la sate.

Un aspect particular îl constituie 
copiii aflati în timpul vacantei in alte 
localități decit cele de domiciliu. A- 
cești copii, nedeprinși cu particula
ritățile circulației rutiere din așeză
rile unde se află vremelnic, nu se
sizează nici pericolele specifice locu
lui, fapt care facilitează accidentarea 
lor. Este necesar ca persoanele care 
găzduiesc acești copii să le creeze 
condiții pentru a se putea juca în 
locuri ferite de accidente, să-i fami
liarizeze cu specificul și rigorile tra
ficului rutier din zona respectivă.

în acest context se atrage atenția 
și asupra primejdiei pe care 
stituie practica unor deținători de au
toturisme de teren (tip IMS) de ă-și 
echipa mașinile cu pneuri de trac
toare. Aceste pneuri, destinate anume 
pentru mersul pe cimp, nu sînt co
respunzătoare din punct de vedere 
rutier, deoarece nervurile de pe su
prafața lor de rulare nu asigură ade
rență (de unde fenomene de derapa
re), iar prin construcție pneurile res
pective permit deplasarea în siguran
ță numai pînă la viteza de 30 km pe 
oră.

o con-
de

Succese ale meșterilor clujeni
în arta lemnului

Sălile Galeriei de artă din 
Cluj-Napoca găzduiesc in aceste 
zile o interesantă expoziție in
titulată' „Lemnul în sculptură și 
intarsie", in care sînt reunite 
cele mai reușite modele de mo
bilă stil, și circa 150 obiecte de 
artă — sculpturi în lemn și in
tarsie — realizate de meșteri ai 
întreprinderii de prelucrare a 
lemnului. Se disting obiectele de 
artă realizate de sculptorii în 
lemn loan Marina, Iuliu Arde- 
leanu, Marczinko Alexandru, 
Dănilă Oroian, ale arhitectilor 
Peter Horvath, Doina Banciu și 
Doina Savu. Unele din obiec-

tele expuse. Intre care statue
ta „Oșanul", caseta „Primăvara" 
și caseta mulată în trandafiri, 
au fost premiate la expoziția pe 
țară. In scopul sondării viito
rilor cumpărători, cu privire la 
lărgirea gamei de bunuri arti
zanale, întreprinderea de pre
lucrare a lemnului a pus la 
dispoziția vizitatorilor chestio
nare în care aceștia pot să in
dice preferințele și să 
precieri cu privire la 
artistică a obiectelor, 
modul _de prezentare 
lexandru Mureșan).

facă a- 
valoarea 
execuția 
etc. (A-

Exploziile de cauciuc
Numai în luna iulie au avut ioc 

nouă accidente grave de circulație, 
soldate cu doi morti, 15 persoane 
grav rănite și avarierea a 11 autove
hicule. Din una și aceeași cauză : ex
plozia unor pneuri la autovehicule, 
explozie determinată, de regulă, de 
gradul avansat de uzură a acestora. 
Astfel, la autoturismul nr. l-SB-776 
a explodat pneul din spate stingă, 
ceea ce a provocat răsturnarea auto
vehiculului și rănirea socrului și 
soacrei conducătorului auto, iar ex
plozia unui pneu la autoduba 
31-GL-5463 a determinat tamponarea 
mașinii cu o autobasculantă ce ve
nea din sens opus. împrejurare în 
care un pasager și-a pierdut viata, 
iar alti doi au fost răniți.

Este important de reținut faptul că 
folosirea pneurilor peste o anumită 
limită de uzură constituie o sursă 
generatoare de accidente. A face eco
nomie pe seama neînlocuirii la timp 
a pneurilor uzate este o nechibzuință. 
Trebuie avut, de asemenea. în vede
re că pneurile cu suprafața de ru
lare uzată nu asigură aderenta ne
cesară la sol, că există oricind peri
colul derapării și măririi spațiului de 
frînare. cu toate consecințele nedori
te ce decurg dintr-o asemenea si
tuație.

de
Linia continuă 

la marginea șoselei 
autostrada București-Pitești, pe 

naționale București — 
— Con-

Pe 
drumurile 
Ploiești, București — Urziceni 
stanța și altele, suprafața carosabilă 
este delimitată de acostament prin- 
tr-un marcaj de vopsea constituit 
dintr-o linie continuă. Ea are meni
rea să-i orienteze pe conducătorii 
auto asupra limitelor în cadrul că
rora pot circula pe șosea. In același 
timp, benzile de încadrare arată pie
tonilor, bicicliștilor și persoanelor 
care trag sau împing cu mina diver
se cărucioare că este necesar să se 
deplaseze pe partea exterioară, res
pectiv pe acostament. Conducătorii 
auto care doresc să staționeze cu au
tovehiculele pe șoselele înzestrate cu 
benzi de încadrare vor trece peste 
aceste benzi pentru a ieși de pe par
tea carosabilă pe acostament. Ben
zile respective, deși sînt linii conti
nue, nu interzic depășirea lor, cum 
greșit înțeleg unii șoferi.

gust, 
București ___T___________
prinsă între km 50 și 80),'motiv pen
tru care se va circula pe ambele sen
suri pe o singură parte a autostrăzii. 
Criblura se aplică, succesiv, pe anu- 
mite_ distanțe, astfel că traficul se va 
desfășura pe o singură parte a tron
sonului. Zonele respective sint sem
nalizate corespunzător, iar conducăto
rii auto au datoria să respecte sem
nificația indicatoarelor pentru a pu
tea circula în siguranță și a nu peri
clita nici deplasarea partenerilor de 
drum. Pe șoselele unde întilnesc stra
turi de criblură mai de curînd apli
cate, conducătorii auto trebuie să re
ducă viteza, să mențină fată de au
tovehiculul din fată o distantă de 40 
metri și să evite depășirile. Toate a- 
cestea izvorăsc din necesitatea de a 
se preveni eventualele accidente ne
dorite, precum și lovirea parbrizului 
cu pietrișul ridicat din cauza rulării 
pneurilor.

exemplu, pe autostrada 
— Pitești (porțiunea cu-

In caz de criblură
în lunile de vară, pe multe șosele 

se aplică un strat de criblură, impus 
de necesitatea de a se menține un a- 
numit nivel de temperatură a asfal
tului, cu urmări pozitive asupra sigu
ranței traficului rutier. Astfel de tra
tamente se execută în cursul lunii au-

Pe scurt, despre 
accidente

• în loc ca, după terminarea pro
gramului, să ducă mașina la auto
baza I.T.A. Curtea de Argeș, șoferul 
Nicolae Tudora a plecat cu auto
camionul nr. 21—AG—5111 acasă, în 
comuna Corbi. într-o curbă, din cau
za excesului de viteză, a intrat în
tr-o lizieră. Mama șoferului și-a 
pierdut viata • Deși nu avea permis 
de conducere, Ioan Vasile, de 1a sta
țiunea experimentală Secuieni. jude
țul Neamț, a pornit Ia plimbare cu 
autoturismul stațiunii nr. 21—NT— 
1058. Pe drum a intrat într-o curte, 
rupînd gardul și accidentînd grav un 
copil de cinci ani care se afla pe 
prispa casei • Angajindu-se în de
pășirea unui autocamion într-o curbă 
lipsită de vizibilitate, șoferul D. Tri- 
fu. cu autospeciala nr. 31—CS—2452, 
a tamponat un autoturism, care ve
nea din sens opus, accidentlnd-o 
grav pe femeia care se afla la vo
lan.
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LISABONA LUANDA VIENTIANE LIMA

Programul noului guvern 
portughez

prezentat de premierul Mario Soares 
în Adunarea Republicii

LISABONA 3 (Agerpres). — Pri
mul ministru Mario Soares a prezen
tat în fața Adunării Republicii pro
gramul noului guvern portughez, 
constituit în baza rezultatelor alege
rilor legislative desfășurate la 25 
aprilie.

După cum- relatează agenția na
țională portugheză A.N.O.P., în 
ansamblul său, programul guver
namental pornește de la două 
premise fundamentale : respectarea 
cadrului constituțional democratic, 
stabilit de noua lege fundamen
tală a țării, și introducerea pla
nificării economice — „planul fiind 
instrumentul democratic al pro
iectului socialist". Pe această bază 
sînt enunțate obiectivele principale 
ale politicii guvernului : „edificarea 
statului democratic ; planificarea și 
reorganizarea economiei ; asigurarea 
stabilității financiare necesare redre
sării economiei ; consolidarea struc
turilor productive, combaterea șo
majului și dezvoltarea producției ; 
promovarea echității în distribuirea 
veniturilor ; satisfacerea nevoilor 
fundamentale ale populației și îmbu
nătățirea calității vieții ; afirmarea 
unei politici de Independență națio
nală și de cooperare internațională 
în favoarea păcii".

Programul guvernamental înfăți
șează, în detaliu, obiectivele concrete 
ale guvernului în principalele dome
nii ale vieții politice, economice și 
sociale, după cum urmează : restruc
turarea și organizarea pe baze de
mocratice a aparatului de stat, a sis
temului de educație, lnvățămînt, o- 
crotire a sănătății și asistență socia
lă, a administrației locale, eliminarea 
bazelor care ar permite revenirea 
capitalismului, apreciindu-se că „ac
tuala socializare a sectoarelor de bază 
ale economiei a operat deja o ruptu
ră Ireversibilă cu vechiul sistem", 
încurajarea participării oamenilor 
muncii la gestiunea și controlul uni
tăților de producție ; punerea în apli
care a unei politici financiare care 
să contribuie la echilibrarea balanței 
de plăți, reducerea fenomenelor in
flaționiste, valorificarea resurselor 
interne în vederea dezvoltării, auste
ritate în folosirea fondurilor publi
ce ; elaborarea șl transpunerea în

viață a unor proiecte de dezvoltare 
a industriei, prin încurajarea și ren
tabilizarea sectorului public, și „di
namizarea și încadrarea, în efortul 
național" a sectorului privat ; dez
voltarea altor ramuri ale economiei. 
Programul înfățișează, în context, 
politica guvernului în materie de dis
tribuire a veniturilor, subliniind că 
aceasta va fi orientată în direcția a- 
părării intereselor oamenilor muncii.

în document se afirmă că obiecti
vul final al acestor măsuri îl consti
tuie construirea unui socialism adap
tat condițiilor naționale specifice.

Ca obiective principale ale politicii 
externe sînt menționate „apărarea 
independenței naționale, diversifica
rea la maximum a relațiilor cu toate 
statele, în numele păcii mondiale și 
prieteniei între popoare". în context, 
programul precizează că Portugalia 
își va dezvolta relațiile cu toate ță
rile europene, atit din Vestul, cît și 
din Estul continentului, fără discri
minări. între altele, se menționează 
hotărîrea guvernului de a cere admi
terea Portugaliei ca membru cu 
drepturi depline în Piața comună, 
negocierile în acest sens urmînd a fi 
definitivate în răstimp de trei ani. 
Se arată, de asemenea, că Portuga
lia va rămîne membră a N.A.T.O. 
pînă la desființarea concomitentă a 
celor două alianțe militare, precizîn- 
du-se că apartenența la Pactul Nord- 
Atlantic nu va afecta dezvoltarea 
relațiilor statului portughez cu ță
rile socialiste. „Guvernul portughez 
își exprimă hotărîrea de a contribui 
la înțelegerea între statele europene, 
indiferent de regimul lor politic, și 
de a-și aduce contribuția cu succes 
la organizarea viitoarei reuniuni de 
la Belgrad și la triumful spiritului 
de la Helsinki". în continuare, este 
exprimată decizia guvernului portu
ghez de a acționa pentru extinderea 
relațiilor cu statele socialiste, cu ță
rile în curs de dezvoltare, precum și 
a raporturilor tradiționale cu țările 
de expresie latină.

Programul guvernamental va fi 
studiat în următoarele zile de către 
membrii Adunării Republicii, urmînd 
ca dezbaterile parlamentare asupra 
documentului să fie reluate, în prin
cipiu, vineri, și să dureze cinci zile.

întrevederi 
româno-angoleze

LUANDA 3 (Agerpres). — Primul 
ministru al Guvernului Republicii 
Populare Angola, Lopo do Nascimen- 
to. l-a primit pe ambasadorul Repu
blicii Socialiste România la Luanda, 
Ion Moraru.

Cu acest prilej au fost abordate 
probleme privind dezvoltarea relați
ilor economice dintre cele două țări.

*
Iko Carreira. membru al Biroului 

Politic al C.C. al Mișcării Populare 
pentru Eliberarea Angolei (M.P.L.A.), 
ministrul apărării al Republicii 
Populare Angola, l-a primit pe gene- 
ral-colonel Marin Nicolescu, adjunct 
al ministrului apărării naționale al 
Republicii Socialiste România, care a 
participat la festivitățile prilejuite 
de cea de-a doua aniversare a creă
rii Forțelor Armate Populare pentru 
Eliberarea Angolei (F.A.P.L.A.).

Comunicat comun 
laoțiano-tailandez

VIENTIANE 3 (Agerpres). — O 
delegație guvernamentală din Tai- 
landa, condusă de ministrul de ex
terne al acestei țări, Pichai Rattakul, 
a efectuat o vizită de prietenie în 
Republica Democrată Populară Laos, 
unde a fost primită de primul mi
nistru al țării-gazdă, Kaysone Phom- 
vihane, și ■ avut convorbiri cu o 
delegație guvernamentală laoțiană, 
condusă de Phoun Sipaseuth, vice- 
premier și ministru al afacerilor ex
terne, cu care a abordat probleme de 
Interes comun pentru cele două țări.

Comunicatul comun semnat de 
conducătorii celor două delegații re
levă legăturile existente de multă 
vreme între Laos și Tailanda și do
rința celor două părți de a promova 
relațiile de prietenie laoțiano-tailan- 
deze.

Reunificarea independenta și pașnica
a Coreei — aspirație

PHENIAN 3 (Agerpres). — Intr-un 
articol publicat de ziarul „Nodon 
Sinmun" se subliniază că reunificarea 
Coreei este o problemă înscrisă în 
cadrul luptei de eliberare pe care o 
desfășoară popoarele pe plan mon
dial. al luptei pentru apărarea inde
pendentei și suveranității naționale. 
Retragerea trupelor străine din Co
reea de sud, realizarea reunificării 
independente și pașnice a Coreei, 
consolidarea păcii în Coreea și în 
Asia reprezintă aspirațiile naționale

SPANIA

naționala
de libertate ale poporului sud-co- 
reean. arată ziarul.

Retragerea trupelor, desființarea 
bazelor militare ale S.U.A., din Co
reea de sud, înlăturarea ingerințelor 
în treburile interne constituie cerin
țe inevitabile pentru recucerirea su
veranității naționale în Coreea de 
sud. „Numai în aceste condiții, scrie 
«Nodon Sinmun», reunificarea inde
pendentă și pașnică a țării poate fi 
realizată".

Revendicări ale sindicatelor basce
MADRID 3 (Agerpres). — La Bil

bao s-au desfășurat, la sfîrșitul săp- 
tămînii trecute, lucrările congresului 
extraordinar al sindicatului „Solida
ritatea oamenilor muncii basci" — 
relatează agenția France Presse. La 
congres au participat 600 de delegați, 
precum și observatori din partea 
unor sindicate din Belgia, Franța și 
din alte țări.

în declarația adoptată la încheierea 
lucrărilor, organizația sindicală bască 
se pronunță în favoarea „participării, 
controlului și intervenției muncitori
lor la toate nivelurile în întreprin
deri, condiție esențială a eficacității

și stabilității, pe calea unei societăți 
industriale avansate". Totodată, de
clarația cere „instaurarea efectivă a 
tuturor libertăților și drepturilor fun
damentale".

agențiile de presa transmit:

ȚĂRILE GRUPULUI ANDIN DEZBAT PROBLEMA 
ÎNTĂRIRII CONTROLULUI DE STAT ASUPRA 

INVESTIȚIILOR STRĂINE
LIMA 3 — Corespondentul nostru 

transmite : La Lima a început cea 
de-a XX-a reuniune a Comisiei acor
dului de la Cartagena, organism su
perior al grupului Andin. Organizată 
la nivel de miniștri plenipotențiari, 
conferința va dezbate probleme de 
importanță crucială pentru viitorul 
grupului Andin, constituit în 1969, 
pe baza acordului de la Cartagena 
semnat de cinci țări latino-america- 
ne, și anume Bolivia, Columbia, Chi
le, Ecuador, Peru, cărora li s-a adău
gat, ulterior, Venezuela.

Printre aceste probleme figurează 
aprobarea protocolului adițional al 
acordului de la Cartagena, al cărui 
proiect prevede amînarea cu doi ani 
a termenelor fixate inițial pentru co
ordonarea planurilor de dezvoltare 
industrială a țărilor din grupul An
din și pentru stabilirea definitivă a 
mecanismului regimurilor vamale.

De asemenea, reuniunea de la Lima 
își propune să examineze problema 
atitudinii față de capitalul străin din 
afara zonei.

★
Venezuela se pronunță pentru res

pectarea fermă a principiilor fun

damentale ale Statutului Pactului 
Andin — a declarat Hector Hurtado, 
ministrul venezuelean al economiei, 
care participă, la Lima, în calitate de 
reprezentant al țării sale, la lucrări
le celei de-a Vil-a reuniuni ministe
riale andine. El a evidențiat, în con
text, necesitatea sporirii controlului 
de stat asupra investițiilor străine, 
precum și a adoptării de măsuri care 
să conducă la naționalizarea progre
sivă a Întreprinderilor transnaționale.

Delegatul venezuelean a precizat 
poziția țării sale, potrivit căreia une
le ajustări ale rezoluției nr. 24 — 
care stabilește regimul capitalului 
străin în zona andină — sînt accepta
bile, dar numai în condițiile în care 
vor fi menținute și respectate prin
cipiile de bază ale documentului. 
După cum se știe, unele țări din zonă 
— în special Chile — doresc lărgi
rea substanțială a accesului capitalu
lui străin in economiile naționale, 
ceea ce, subliniază ceilalți membri, 
reprezintă o violare a prevederilor 
fundamentale ale Statutului Pactului 
Andin.

Preocupări economice 
în țări în curs de dezvoltare

Guvernul filipinez a infor- 
mat S.U.A. că dorește să preia con
trolul bazei aeriene Clark și al ce
lor două baze navale de la Ubio Bay, 
situate în insula Luzon — a declarat 
ministrul filitpinez al afacerilor ex
terne, Carlos Romulo. El a relevat 
că Filipinele doresc negocierea linul 
nou tratat în problemele militare cu
S. U.A., deoarece „cel aflat actual
mente în vigoare constituie un ana
cronism, incompatibil cu realitatea".

Vizită. Ministrul afacerilor in
terne al Tunisiei, Thar Belkhodja, a 
făcut o Vizită de 24 de ore în Libia, 
unde a avut convorbiri cu președin
tele Moammer El Geddafi, referitoare 
la relațiile dintre cele două țări. 
„Sint convins că întrevederile vor fi 
urmate de inițiative în interesul am
belor părți", a declarat presei minis
trul tunisian. El a precizat că i-a 
transmis șefului statului libian un 
mesaj personal din partea președin
telui Habib Bourguiba, mesaj la care 
a adus un răspuns.

JLCOtd La Ciudad de Mexico 
a fost semnat acordul privind stabi
lirea de legături aeriene între Mexic 
și Uniunea Sovietică, anunță agenția
T. A.S.S.

Declarație. CondItiile actual<s 
nu sînt propice reluării negocierilor 
intercomunitare cipriote — a decla
rat presei reprezentantul special în 
Cipru al secretarului general al 
O.N.U., Perez de Cuellar, în urma 
unei întrevederi cu reprezentantul 
clprioților turci. Rauf Denktaș, în 
sectorul turc al Nicosiet

Convorbiri omericono- 
finlandeze. Președintele Finlan
dei, Urho Kekkonen, a sosit marți 
la Washington, într-o vizită oficială 
de trei zile. După ceremonia sosirii, 
președinții Gerald Ford și Urho 
Kekkonen au avut o întrevedere, 
consacrată trecerii în revistă a pro
blemelor internaționale de interes 
comun. Au asistat secretarul de stat 
american, Henry Kissinger, și minis; 
trul de externe finlandez, Kalevi 
Sorsa.

Guvernul laburist brita- 
jljț. a obținut adoptarea, de către 
Camera Comunelor, a reducerii chel
tuielilor bugetare pe exercițiul 1977— 
1978 cu un miliard lire sterline, pe 
care o anunțase cu două săptămîni 
în urmă ca măsură menită să contri
buie la redresarea economiei și la re
ducerea inflației. Camera Comunelor 
a respins, în noaptea de luni spre 
marți, cu 295 voturi conțra 283, o mo
țiune prezentată de opoziția conser
vatoare.

Bilanț tragic. Un imp°rtant 
număr de persoane au recurs la 
serviciile spitalului victimelor bom
bardamentelor atomice, înființat la 
Hiroșima în anul 1956, a anunțat ad
ministrația spitalului. în perioada 
care a trecut de atunci, la această 
instituție medicală au fost spitali
zați 5 813 pacienți, din care 1194 au 
murit în urma maladiilor provocate 
de exploziile atomice de la Hiroșima 
și Nagasaki din august 1945.

Producția mondială de
petrol. După ce în anul 1975 a în
registrat o scădere, producția mon
dială de petrol se va ridica, proba
bil, anul acesta la un nivel record — 
apreciază revista „Petroleum Econo
mist". Redresarea s-a accelerat în
primul semestru al anului 1976. tota
lul producției atingînd 10 075 000 000 
barili, cu 6,8 la sută mai mult decit 
în primul semestru al anului 1975.

Alte două firme ameri
cane »The City Investing Com
pany of New York" și „Squibb", au 
admis că au efectuat în ultima pe
rioadă plăți ilicite pentru stimularea 
vînzărilor lor externe. Plățile ilicite 
ale celor două firme se ridică la 2,5 
milioane dolari. în declarațiile oficia
le date publicității se afirmă că au 
fost adoptate măsuri pentru a se 
evita repetarea acestor practici.

Captură de droguri. Agen- 
ții Scotland Yard-ului au confiscat o 
cantitate de heroină în valoare de 
400 000 lire sterline pe piața ilegală 
a drogurilor. 16 persoane implicate 
în această afacere au fost arestate 
în cartierele londoneze Harow și 
Chelsea.

Situația din Liban
BEIRUT 3 (Agerpres). — în urma 

unui acord intervenit între părțile li
baneze. la Beirut s-a anunțat, marți, 
că a început evacuarea răniților din 
tabăra palestineană de la Tall El 
Zaatar, care, in ultimele patru săp- 
tămini, a constituit teatrul unor lup
te înverșunate, fiind supusă la pu
ternice bombardamente de artilerie.

După cum transmit agențiile de 
presă, mașini aparținînd Crucii Roșii 
Internaționale au transportat primul 
grup de 91 de răniți, intre care și co
pii, la spitalele situate in zona ves
tică a capitalei libaneze.

Un purtător de cuvînt al Crucii 
Roșii Internaționale a declarat că o- 
perațiunea de evacuare ya fi conti
nuată pînă la transportarea tuturor 
celor peste 1 000 de răniți din tabăra 
de la Tall El Zaatar.

CONAKRY. — Un acord pentru 
crearea unei societăți mixte în do
meniul aluminiului a fost semnat 
între guvernele Guineei, Egiptului, 
Irakului, Kuweitului, Libiei, Ara- 
biei Saudite și Emiratelor Arabe U- 
nite — a anunțat președintele Re
publicii Guineea, Sekou Toure, în- 
tr-un discurs difuzat de radio Co
nakry. Noua societate, a cărei con
venție de bază a fost semnată în ia
nuarie 1975 la Conakry și care va 
avea un capital de 1,4 miliarde do
lari, urmează să pună în valoare 
zăcămintele de bauxită de la Aye- 
koye, în regiunea Boke, din nord- 
vestul țării. Rezervele sint estimate 
la 500 milioane tone. într-o primă 
fază, societatea va construi o uzină 
de aluminiu, o linie feroviară și in
stalații portuare pentru transportul 
minereurilor.

BRASILIA. — Președintele Brazi
liei, Ernesto Geisel, a aprobat cre
dite in valoare de 5,8 și, respectiv, 
4,3 miliarde cruzeiros, care vor fi 
puse la dispoziția Fondului de dez
voltare a zonei de nord-est și a Fon
dului de dezvoltare a Amazoniel. 
Cele două fonduri vor pune în apli
care o serie de proiecte de dezvol
tare, mai ales în sectorul petrochi
mic și chimic, al textilelor, precum 
și în metalurgie. De asemenea, vor 
fi create un sistem corespunzător în 
domeniul telecomunicațiilor, precum 
și o infrastructură necesară dezvol
tării turismului.

SPATELE CORTINEI M A„SOCIETĂTII DE CONSUM"
................................... ’ .............

Publicații „la mezat"
„Viking-1": 

produse
PASADENA 3 (Agerpres). — Ex

periențele asupra mostrelor de „sol" 
marțian care au loc în laboratoarele 
modulului depus de sonda spațială 
„Viking—1“ pe suprafața acestei pla
nete indică producerea, mai curînd, 
a unei reacții chimice, decît biologi
ce — a declarat biologul american 
Gilbert Levin. Experimentul dove
dește prezența unor gaze radioactive 
care dau impresia că ar fi eliberate 
de microorganisme, ca urmare a ab
sorbirii carbonului din lichidul nutri
tiv injectat în laborator ; dar curba 
radioactivității se apropie mai mult 
de cea a unei reacții chimice. Reac
ția din laborator s-a produs, inițial, 
deosebit de rapid, pentru ca, apoi, 
în mod surprinzător, să-și reducă in
tensitatea. în cazul reacției biologice, 
care începe în general rapid, se 
continuă eliminarea gazului pe o pe
rioadă mai îndelungată de timp — 
a precizat Levin. Dacă reacția ar fi 
fost de natură organică, curba înre
gistrată ar fi trebuit să continue să 
se ridice. Pe de altă parte, reacția 
produsă nu se potrivește cu reacțiile

Ipoteze asupra reacțiilor 
pe Marte

de altă natură decît biologică pe 
care oamenii de știință le-au obser
vat pe pămînt. Biologul american a 
subliniat, totodată, că în cazul ma
nifestării unei forme de metabolism, 
în sensul pe care-1 cunoaștem, în 
laborator s-ar fi măsurat numai me
tabolismul.

Gilbert Levin a precizat că a fost 
alcătuit un grup special de lucru 
pentru a studia reacțiile ciudate de
clanșate în cursul testului și a încer
ca să găsească o explicație faptului 
că în laborator s-a produs oxigen 
în cantitate de 15 ori mai mare de
cît era de așteptat, care, apoi, a în
ceput să dispară.

Harold Klein, șeful echipei de bio
logi nou creată, a declarat, la rîndul 
său, că reacția produsă în laborator 
ar putea fi atit de natură chimică, 
cît și biologică. Pînă acum nimic nu 
indică existenta pe Marte a unor 
forme biologice care să emită oxigen. 
Unii oameni de știință au avansat i- 
poteza că pe Marte s-ar desfășura 
forme de fotbsinteză rare în cazul 
Pămîntului.

Consecințe ale
WASHINGTON 3 (Agerpres). — 

Autoritățile americane consideră că 
este posibil ca numărul persoanelor 
care au pierit ca urmare a inunda
țiilor survenite in zona localității 
Loveland (statul Colorado), stațiune 
turistică din Munții Stîncoși, să se 
ridice la 200. Pînă în prezent au fost 
descoperite 77 victime. Circa 260 
persoane au fost rănite, iar 1 000 de 
sinistrați au fost transferați cu aju
torul elicopterelor. Operațiunile 
pentru salvarea supraviețuitorilor 
continuă.

Președintele Statelor Unite. Gerald 
Ford, a declarat zonă calamitată re
giunea afectată de inundații, măsu- 
rfnd 2 700 mile pătrate.

capriciilor vremii
ISLAMABAD 3 (Agerpres). — 

Cincizeci de persoane și-au pierdut 
viața în nordul Pakistanului, ca ur
mare a ploilor torențiale ce s-au 
abătut în ultimele două zile asupra 
acestei regiuni a țării. Cea mai mare 
parte a victimelor au pierit sub zi
durile caselor dărîmate de furia ape
lor. Potrivit agenției Associated 
Press of Pakistan, căile ferate și ru
tiere care leagă principalele orașe 
ale regiunii au devenit impractica
bile.

Pe de altă parte, din Islamabad se 
anunță că apele Indusului au ieșit 
din matcă, provocînd importante pa
gube materiale în provinciile Pund- 
jab și Sind.

Existau, pe vremuri, 
moșii întinse pe mii și 
mii de hectare, cu pă
duri si turme de vite, 
cu rîuri și sate. Cind 
feudalul își vindea pă- 
minturile. vindea, o- 
dată cu ele. și rîurile 
cu pești și satele lo
cuite de șerbi. Mai 
tîrziu, cînd feudalii au 
devenit industriași, au 
vîndut uzinele nu nu
mai cu zidurile și cu 
mașinile. ci și cu 
muncitorii care tru
deau în ele.

Vremurile s-au 
schimbat, industria s-a 
modernizat, dar obice
iurile au rămas. Tran
zacțiile între trusturi 

, sau grupuri financiare 
nu țin seama de do
rința sau preferințele 
miilor de muncitori 
sau funcționari. De 
altfel, diferența dintre 
■vechiul și noul patron 
este adeseori neînsem
nată, și unul și celă
lalt urmăresc același 
scop : profitul.

Aceste comparații au 
fost sugerate presei 
franceze de o serie de 
tranzacții ieșite din 
comun, care au inter
venit în ultimele săp- 
tămini și care provoa
că îngrijorarea legiti
mă a unor cercuri 
largi ale opiniei publi
ce. Este vorba de vîn- 
zarea unor publicații 
de mare tiraj, cu o ve
che tradiție si cu o re
putație recunoscută nu 
numai în Franța, ci și 
în multe alte țări : co
tidianul „France Soir" 
și săptămînalul „Paris 
Match".

Comentînd aceste 
ultime afaceri de mare 
anvergură din lumea 
presei, fiecare din ele 
reprezentînd cifre de 
zeci de milioane de 
franci, ziarele amin
tesc tranzacția efectua
tă doar în urmă cu un 
an, cînd marele coti
dian „Le Figaro" a 
trecut în proprietatea 
unui fost petainist, a- 
cuzat în 1945 de cola
boraționism.

„Aceste tranzacții, a- 
ceste combinații sus
cită numeroase pro
bleme" — scrie, sub 
titlul „La mezat", zia
rul „LE MONDE", 
constatînd că „dincolo 
de titluri există oa
meni : în primul rind 
ziariștii... O dată mai 
mult, iată-i vînduți 
împreună cu clădirile, 
cu mobilierul și mași
nile, conștiința lor pro
fesională și angaja
mentul lor cetățenesc 
fiind incluse in tîrgu- 
lală și livrate odată cu 
materialul. ...Dacă nu 
sînt mulțumiți, n-au 
decît să plece. Nimeni 
nu le-a cerut părerea". 
Pe de altă parte, evo- 
cînd costul enorm al 
tranzacțiilor si perso
nalitatea cumpărători
lor, ziarul se întreabă: 
„De unde vin aceste 
sume ? N-avem nici 
un motiv să credem că 
ele sînt rodul micilor 
economii personale. 
Toată lumea știe bine 
că, in spatele acestor 
oameni, marile grupuri 
financiare decid asu
pra cedărilor, schim
burilor, opțiunilor".

La protestul ziariști
lor de la „France 
Soir", care sînt hotăriți 
să conteste „prin toa
te mijloacele juridice 
și judiciare scandaloa
sa cedare a ziarului", 
se adaugă reacțiile 
unor sindicate și gru
pări politice care văd 
în aceste tranzacții o 
subminare a libertăți
lor.

Arătînd că aceste 
tranzacții „subliniază 
gradul în care presa 
franceză este supusă 
puterii banului", parti
dul socialist expri
mă într-un comunicat 
„sprijinul său ziariști
lor care refuză să se 
lase, tratați ca o marfă 
și înțeleg să facă totul 
pentru a-și apăra in
dependenta. în acest 
spirit — continuă co
municatul — grupul 
socialist din Adunarea 
Națională a cerut con
stituirea unei comisii 
parlamentare de an
chetă. Opinia publică 
are dreptul să știe 
cine se află în spatele 
acestor operațiuni de 
vînzare-cumpărare a 
marilor ziare și de 
unde vin banii care le 
finanțează".

De asemenea, biroul 
Confederației Generale 
a Muncii a declarat : 
„în acest domeniu nu 
e vorba de a lupta 
doar pentru dreptul la 
muncă și la salariu, ci 
pentru demnitate. Cît 
îi privește pe ziariști, 
ei sint vînduți odată 
cu mobilierul...".

La rîndul lor. sindi

catele și societățile de 
ziariști denunță „trafi
cul scandalos la care 
se dedau o scrie de 
grupuri de presă" șl 
constată că „cele mal 
mari organe naționale

CIUDAD DE PANAMA. — în pre
zența premierului panamez Omar 
Torrijos au fost inaugurate lucrările 
de construcție a unui important o- 
biectiv economic al țării — hidrocen
trala „La Fortuna", pe rîul Ești. Ce
remonia festivă, la care a luat parte 
și președintele Salvadorian, Arturo 
Armando Molina, aflat în vizită în 
Panama, a fost inițiată prin darea în 
folosință a unui pod peste rîul Ești, 
care, împreună cu o modernă șosea 
aflată în construcție, va lega provin
ciile Bocas del Toro, de pe coasta 
Atlanticului, și Chiriqui, la Pacific. 
Pînă acum, deplasarea în aceste pro
vincii era posibilă numai pe căi ma
ritime sau aeriene.

DJAKARTA. — Potrivit declara
ției conducătorului companiei de stat 
„Pertamina", generalul Piet Jarjono, 
Indonezia este pregătită să preia 
controlul operațiunilor oricărei so
cietăți petroliere străine care refuză 
să accepte noile condiții de desfășu
rare a activității propuse de gu
vernul indonezian. Ace'sta a fixat 
data de 31 iulie drept termen-limită 
pentru acceptarea de către compa
niile străine a cererilor sale privind 
încheierea unor acorduri care să dea 
statului o mai mare participare la 
veniturile realizate din exploatările 
de țiței de pe teritoriul Indoneziei. 
Din cele șase firme străine impor
tante. numai două au acceptat pînă 
în prezent cererile guvernului.

DAR ES SALAAM 

încheierea convorbirilor 
tripartite la nivel înalt
DAR ES SALAAM 3 (Agerpres). — 

în capitala Tanzaniei s-au încheiat 
convorbirile oficiale la care au par
ticipat Samora Machel, președintele 
Mozambicului, Siad Barre, președin
tele Somaliei, și șeful statulul-gazdă, 
Julius Nyerere.

Convorbirile dintre cei trei șefi de 
stat s-au concentrat asupra situației 
din Africa australă, unde s-a semna
lat o intensificare a represiunilor 
autorităților rasiste de la Pretoria și 
Salisbury împotriva populației afri
cane. Au fost, de asemenea, abor
date probleme privind căile de 
sprijinire a luptei de eliberare a 
popoarelor din această zonă a Africii.

de Informație tree 
dintr-o mină în alta, 
la fel ca o dugheană 
oarecare". Ele cer o- 
piniei publice să spri
jine „cauza pentru ca
re luptă ziariștii : li

bertatea presei, ame
nințată prin manevre 
financiare imorale".

Paul 
DIACONESCU

Paris

Plaga stupefiantelor 
face tot mai multe victime

„Una din caracteristi
cile cele mai pregnan
te ale societății de con- , 
sum este indiferența 
cvasigenerală față de 
problemele sociale. Ca
pabilă de a se obișnui 
cu orice, societatea 
noastră a luat obiceiul 
supărător de a fugi de 
probleme, neluindu-le 
pur și simplu in sea
mă" — scria cu amă
răciune, în urmă cu 
cîtva timp, publicația 
alvețiană „30 Jours". 
Exemplificind, revista 
atrăgea atenția asupra 
problemei consumului 
de stupefiante, care se 
prezintă, în Elveția, cu 
un „bilanț inspăimin- 
tător". Fenomenul re
curgerii la droguri, 
„mai actual decît ori- 
cînd" — după cum a- 
preciază presa elveția
nă — a căpătat propor
ții îngrijorătoare în 
decursul ultimului de
ceniu. Dacă în 1967, in 
Elveția 20 de persoane 
fuseseră făcute vino
vate de încălcarea le
gii federale asupra 
stupefiantelor, în 1974 
numărul celor ce au 
fost arestați pentru de
ținere sau consum de 
droguri s-a ridicat la 
4 000.

Presa elvețiană re
marcă faptul că victi

mele consumului de 
droguri se recrutează 
prin excelentă din rin- 
durile tineretului. Po
trivit statisticilor, 50 la 
sută din infracțiunile 
la legea stupefiantelor 
sint comise de tineri în 
vîrstă de sub 20 de ani. 
Un motiv suplimentar 
de îngrijorare îl con
stituie faptul că, de 
cîțiva ani, gama produ
selor halucinogene con
sumate s-a lărgit ver
tiginos, hașișului și 
opiului adăugindu-li-se 
produse tot mai pri
mejdioase, ca heroina, 
cocaina, L.S.D., am- 
fetaminele. Așa se 
face că, in decurs de 
numai doi ani, peste 
80 de tineri și-au gă
sit moartea din cauza 
consumului de droguri.

în legătură cu situa
ția creată, ziarul „Ta- 
ges Anzeiger" se re
feră la ineficacita
tea măsurilor adoptate 
pînă acum în lupta 
împotriva stupefiante
lor. Ziarul subliniază 
insuficienta numărului 
de institute de trata
ment și clinici spe
cializate, de servicii 
de dezintoxicare și 
de personal cores
punzător. Este ade
vărat — scrie pe de 
altă parte publicația —

că toxicomania a de
venit foarte costisitoa
re atit pentru cel ce se 
droghează, cît și pen
tru societate. Fiecare 
beneficiar al unei cure 
de dezintoxicare costă 
foarte mult bugetul o- 
rașului Zurich.

Trăgînd un serios 
semnal de alarmă în 
fața primejdiei pe 
care o constituie pla
ga în creștere a stu
pefiantelor pentru dez
voltarea tinerei gene
rații, lansînd un apel la 
conștiința publică pen
tru a se mobiliza mai 
intens în lupta împo
triva acestui flagel, 
publicația „30 Jours" 
conchide la rîndul său: 
„Trebuie să ne pu
nem in mod serios 
întrebarea: nu pur
tăm noi o parte de 
responsabilitate față de 
această stare de fapt ? 
Următoarea victimă a 
heroinei nu va muri 
oare, intr-un fel, și din 
vina noastră ?“ între
bări justificate, dar 
cărora „societatea de 
consum" nu le poate 
găsi, după cum se 
vede, răspunsuri efi
ciente.

C. VLAD
Geneva

DE PRHUTINDEN1
• ANANAS IN... CIS

TERNE. Numele concernului 
transnațional „Mobil Oil“ Indică 
direct sursa uriașelor «ale pro
fituri : petrolul (oii). Ei bine, 
s-ar zice că pentru filialele sale 
din Africa australă ananasul a 
devenit mai important. La se
diul „Mobil Oil" din Salisbury 
se întocmesc, pe baza cererilor 
guvernului minoritar rhodesian, 
acte de comandă privind mari 
furnituri de ananas. Cine ur
mează să le satisfacă ? „Mobil 
Oil" din R.S. Africană ! Acesta 
Insă nu poate rezolva totul de 
unul singur. Așa Începe o vastă 
corespondență în care sint im
plicate întreprinderea energetică 
de stat „Sasol", firma de trans
porturi „Freight Services Ltd.14, 
plus alte întreprinderi și orga
nizații dintr-o dată pasionate 
de tranzacțiile cu acest fruct 
exotic. Și. în timp ce hîrtiile 
aleargă încolo și Încoace Intre 
aceste firme, pe noua linie de 
cale ferată care leagă R.S. Afri
cană de Rhodesia circulă ne
contenit cisternele cu petrol șl 
benzină. Pentru că. așa cum au 
dezvăluit organizațiile progre
siste sud-africane, „ananasul" 
este doar numele de cod sub 
care Pretoria, încâlcind hotărî- 
rile O.N.U., procură anual Rho- 
desiei 600 000 de tone da com
bustibil lichid.

• FOTOGRAMETRIA 
IN CONSTRUCȚIA TU
NELURILOR. Extinzînd me
toda fotogrametriei, utilizată In 
domeniul cartografiei aeriene, 
specialiștii Institutului de cer
cetări geodezice, topografice șl 
cartografice din Praga au reu
șit să realizeze un .control op
tic cit se poate de precis al 
traseelor subterane ale tunelu
rilor de metrou aflate în con
strucție. Imaginile și datele ob
ținute în acest fel sint transpu
se pe banda perforată a unul 
calculator electronic și compa
rate cu proiectul inițial al res
pectivului tronson al construc
ției. în cazul constatării unor 
abateri, se pot opera corecturile 
necesare înainte de definitiva
rea lucrării.

• UN METEORIT 
PREISTORIC ? Filoanele de 
nichel nativ descoperite de geo
logii leningrădeni în bucățile de 
cuarț prelevate din depresiunea 
Popigai (de pe țărmul arctic al 
Siberiei) oferă noi mărturii des
pre o catastrofă petrecută în e- 
poca preistorică — ciocnirea 
Pămîntului cu un corp ceresc. 
Spocialiștii apreciază că „bomba 
cosmică" nu a fost o cometă, 
cum se presupunea, ci un su- 
permeteorit sau o bucată din- 
tr-un asteroid. Craterul meteo- 
ritic de la Popigai a fost desco
perit în urmă cu patru ani de 
cercetătorul sovietic Viktor Ma- 
saitis. Diametrul craterului este 
de aproximativ 100 kilometrii 
iar adincimea sa de 400 metri. 
El este plin de blocuri mari de 
piatră, formate, probabil, In 
momentul exploziei gigantice, a 
cărei putere specialiștii o com
pară cu aceea a cîtorva zeci de 
bombe nucleare. Se apreciază 
că explozia s-a produs acum 30 
de milioane de ani.

• DEPĂȘIREA GREU
TĂȚII NORMALE A COR
PULUI poate fi lntilnită la fel 
de frecvent în rlndurile nefu
mătorilor, ca și ale fumătorilor. 
La această concluzie neaștepta
tă, contrazicînd presupunerile 
de pînă acum, a ajuns un grup 
de medici vest-germani de la 
Universitatea din Heidelberg. 
Ei subliniază însă că. la persoa
nele cu o greutate peste normal, 
fumatul, combinat cu alți fac
tori de risc, este deosebit de pe
riculos : cantitatea de coleste
rol, de zahăr în sînge. de acid 
uric și presiunea arterială sint 
la această categorie chiar mal 
ridicate decît la fumătorii cu 
greutate normală, cu toate că șl 
la aceștia din urmă valorile res
pective sint în medie superioara 
celor înregistrate la nefumătorl.

• ESTE POLUATA 
STRATOSFERA ? u 
ceastă întrebare urmează să dea 
răspuns, în curînd, o experien
ță întreprinsă în comun de sa- 
vanți sovietici și americani — 
relatează France Presse. Trei 
baloane, transportînd instrumen
te științifice sovietice și ameri
cane, vor fi lansate din statul 
Wyoming (S.U.A.). Instrumen
tele au menirea să constate 
dacă gaze nocive, în special 
combinații de fluor și carbon, 
emanate de instalații industriale 
de pe Terra, ating și poluează 
stratosfera. Instrumentele sînt 
capabile să determine și gradul 
acestei poluări. Experiența va 
fi urmărită și de un grup de 
savanți sovietici aflați în pre
zent în S.U.A.

• UN ROBOT MUL
TIFUNCȚIONAL a r«- 
alizat în Japonia. El este des
tinat să înlocuiască omul la 
locurile de muncă cu grad ridi
cat de periculozitate pentru să
nătate. Robotul are „mîini" 
terminate în două „degete" cu 
care poate prinde, ridica șl 
transporta obiecte în greutate 
de pînă Ia 100 kg. Creierul ro
botului 11 constituie un calcu
lator electronic ce poate fi pro
gramat pentru cele mai diverse 
acțiuni.

• STADION ANTIC. 
Departamentul arheologic al 
Greciei a anunțat, marți, că la 
sud de Corint au fost scoase la 
suprafață vestigiile unui stadion 
datind din secolul al IV-lea 
înaintea erei noastre. în împre
jurimile terenului de sport au 
fost excavatș fundațiile unor 
mari clădiri — complexe cuprin- 
zind băi pentru atleți șl rezer
voare de apă ; totodată, specia
liștii au scos Ia suprafață nu
meroase monede de argint șl 
cupru, precum și diverse sta
tuete.
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