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poporul - sie Însuși domn
„In condițiile socialismului s-au înfăptuit pentru prima oară de-a lungul istoriei 

noastre principiile suveranității poporului în stat. întreaga putere în patria noastră 
aparține poporului și se exercită prin reprezentanții aleși din rîndurile tuturor cate
goriilor sociale; toți cetățenii - fără deosebire de sex, naționalitate, profesiune și 
stare socială - participă nemijlocit la elaborarea și înfăptuirea politicii statului".

NICOLAE CEAUȘESCU

în întîmpinarea marii noastre sărbători naționale

1944-1976

NOI FAPTE ȘI IZBÎNZI 
IN ÎNTRECEREA SOCIALISTĂ

I

Ritm înalt, eficientă sporită

Cu mai bine de un secol în urmă, Nicolae 
Bălcescu, dind glas năzuințelor fierbinți de li
bertate care animau poporul în timpul revolu
ției pașoptiste, arăta că statul născut din această 
revoluție va trebui să fie „un stat în care oa
menii adunați îngrijesc singuri de soarta lor, 
fără a-și pune stăpîni pe cap, avînd în lucrarea 
lor drept regulă dreptatea și drept țintă fră
ția...". Cit de departe s-a dovedit însă de 
ideal statul în care burghezia, coali- 
zîndu-se cu moșierimea, a instaurat un 
regim de dominație și asuprire din 
partea unei minorități exploatatoare 
fesupra imensei majorități a poporului!

O situație consemnată de statisticile 
burgheze oferă o oglindă limpede a 
atotputerniciei claselor exploatatoare 
pe vremea regimului burghezo-mo- 
sieresc.

„în anii 1928—1931, între cei 387 de 
deputați în Cameră erau și doi „plu
gari"... doar cu numele. Și aceasta 
atunci cînd la putere s-a aflat un gu
vern care-și zicea țărănesc (n.n. — este 
vorba de guvernul prezidat de Maniu, 
șeful partidului național-țărănesc). 
„Din parlamentul constituit în 1932 au 
făcut parte 377 de industriași și mo
șieri, mari comercianți..." și nici un 
muncitor, țăran sau meseriaș. Autorul 
lucrării „Pagini din timpul răscoalelor 
țărănești", publicată în 1912, consem
nează sec : „In Cameră nu sînt țărani. 
Cei doi, trei foști învățători, îmbră- 
cați în straie țărănești, nu reprezintă 
țărănesc. Ei sînt acolo mai mult de 
Este ceea ce l-a determinat pe Căragiale 
noteze : „Și oligarhia asta semicultă sau, 
cel mai bun caz, fals cultă, pe atît de lacomă 
la cîștiguri și onoruri, își arogă puterea întrea
gă a statului ; cu o crudă și revoltătoare ne
obrăzare, ea tăgăduiește țăranilor (imensei ma
se supusă și cuminte, producătoare a avuție! 
naționale), sub pretextul ignoranței și lipsei lor 
de maturitate politică, orice drept de amestec, 
fie măcar pur consultativ, la cîrmuirea intere
selor lor, la diriguirea destinelor lor".

Unor asemenea stări de lucruri li s-a pus 
pentru totdeauna capăt în epoca inaugurată de 
insurecția națională armată antifascistă și antiim- 
perialistă din august 1944, cînd prin bătălii revo-

acest

luționare de o amploare necunoscută pînă 
atunci în istoria României, clasa muncitoare și 
aliații ei, sub conducerea Partidului Comunist 
Român, a preluat in mîinile sale întreaga putere 
politică. în procesul revoluționar desfășurat în 
țara noastră după 23 August 1944 a avut loc o 
transformare radicală în conținutul puterii de 
stat și în forma acesteia, expresia cea mai 
pregnantă a acestei transformări constituind-o

Consfințind aceste realități, legea fundamen
tală a țării — Constituția, stipulează, chiar în 
primele sale paragrafe, că „Republica Socialisiă 
România este stat al oamenilor muncii dc la 
orașe și sate", că „întreaga putere aparține po
porului, liber și stăpîn pe soarta sa". După se
cole și secole de oprimare și exploatare, poporul 
a devenit 
conducă

fLr 1944 
început de eră nouă 

1în istoria patriei

spiritul 
paradă". 
' ’ 1 să 

în

faptul că partidul clasei muncitoare, Parti
dul Comunist Român, care în trecut nu era 
recunoscut de lege, fiind nevoit să-și des
fășoare activitatea în adîncă ilegalitate, a de
venit forța politică conducătoare în stat. 
Componența organelor centrale și locale ale 
puterii de stat — Marea Adunare Națională și 
consiliile populare — formate în exclusivitate 
din oameni ai muncii — muncitori, țărani, in
telectuali, desemnați în adunări obștești și aleși 
prin vot universal, direct, egal și secret, reflectă, 
de asemenea, caracterul popular al puterii.

Puterea politică a fost întregită, în societatea 
noastră, prin puterea economică, poporul deve
nind, în urma naționalizării industriei, băncilor, 
transporturilor, comerțului, a generalizării pro
prietății socialiste în întreaga economie, stăpî- 
nul întregii avuții sociale.

„sie însuși domn", în măsură să se 
așa cum dorește și cum ii dictează in

teresele, să fructifice în folosul pro
priu roadele muncii lui. Cu un zîmbet, 
ne amintim replica acelui binecunos
cut personaj care-și motiva astfel in
diferența față de treburile publice : „E 
treaba statului, domnule, el ce grijă 
are 7 Pentru ce-1 avem pe el 7“ — 
replică oglindind o mentalitate tipică 
pentru lumea de care ne-am desprins 
in urmă cu 32 de ani. Astăzi „treaba 
statului", a statului socialist, este trea
ba noastră, a tuturor. De treburile so
cietății ne ocupăm toți și răspundem 
toți.

Considerînd că socialismul și demo
crația sînt de nedespărțit, că superiori
tatea noii orînduiri se afirmă și prin 
asigurarea celor mai largi drepturi și 
libertăți democratice pentru oamenii 
muncii. Partidul Comunist Român a 
acționat necontenit în direcția îmbu
nătățirii formelor și metodelor de or
ganizare' și conducere a societății, a 
creării structurilor menite să permită 
participarea efectivă și tot mai rodnică 

a maselor la conducerea și rezolvarea tuturor 
treburilor obștești, la gospodărirea avuției so
cialiste.

„Avem permanent în vedere — sublinia se
cretarul general al partidului — să dezvoltăm 
formele de participare a clasei muncitoare, a 
tuturor oamenilor muncii Ia conducerea socie
tății noastre socialiste, să lărgim consultarea 
poporului in toate problemele privind politica 
internă șl externă a țării noastre. Asigurind 
creșterea rolului poporului în făurirea conști
entă a destinului său înfăptuim una din pre
vederile esențiale ale socialismului, care este 
realizat de popor, pentru popor și care se poate 
construi in bune condiții numai în măsura in
(Continuare în pag. a IV-a)

Tulcea este azi un oraș, o cetațe albâ și strâlucitoare a construcțiilor suple și semețe Foto : S. Cristian

Prejudecăți
— Pină la București, cu mașina, două ore. Pină pe 

litoral, cam tot atita. Pină in munții Buzăului, două 
ore și ceva. Sintem in centrul celui mai rîvnit triunghi 
— îmi spunea, la Slobozia, un tovarăș care avea foar
te întemeiate motive să se mire de persistenta nejus
tificată a unor prejudecăți privitoare la acel oraș din 
inima Bărăganului.

— Privifi orașul I îmi spunea un altul. E mai fru
mos, e mai modern, e mai bine dotat decit oricare 
dintre atitea faimoase cartiere din alte părți.

Apăsase cu ușor năduf pe adjectivul faimoase, prin 
asta recunoscind bunul lor renume, dar neințelegind 
de ce un oraș cu mai alese virtuți este văduvit de 
faima ce i se cuvine. Și trebuia să-i dau dreptate,

I
I
I
I

pentru că Slobozia, așa cum se înfățișează astăzi, e 
cu adevărat un oraș de invidiat.

— Eu am văzut anul acesta — îmi spunea un alt lo
cuitor al orașului — toate premierele teatrale din 
București...

Și mă întrebam care bucureștean, în afara cronica
rilor dramatici, se poate minări cu o asemenea per
formanță...

— Avem șl o viață economică tumultuoasă, avem o 
industrie în creștere — citesc din carnețel replica altui 
localnic.

— Și cu toate acestea — a continuat primul, ridicind 
din umeri — sînt încă atît de mulți oameni care gin- 
desc despre Slobozia in termenii de acum douăzeci 
de ani... Bărăgan, cimpie, noroi, tirg pipernicit, îna
poiere. Și-l ocolesc. Nu vor să știe, nu vor să vadă. 
Unii absolvenți de facultate repartizați la noi ne cer 
negații! Adică, să certificăm noi că n-am avea ne
voie de ei. Cind nouă ne crapă buza. Ne trimit scri
sori. Măcar de-ar veni să vadă...

Sigur, prejudecata in cauză există și nu numai că 
rănește orgoliul splendidului oraș din centrul triun
ghiului București — Litoral — Munte. Dar ii produ
ce și daune fizice. Și totuși, in ultimă analiză, jude
cată la scara istoriei, problema e profund pozitivă. In 
urmă cu cincisprezece, douăzeci de ani, cui i-ar ft tre
cut prin minte că Slobozia va avea asemenea pro
bleme ?

Mihai CARANFIL

O gravură veche de la 
biblioteca Telekiana re
produce imaginea orașului 
astfel : o cetate așezată pe 
un delușor înconjurată de 
cîteva case printre care se 
strecoară un drum strimt, 
întortocheat. Gravura da
tează din secolul XVII. 
Cetatea are patru turnuri 
de pază. Circulă o legendă 
care spune că în turnul 
dinspre oraș ar fi dormit 
trei nopți marele voievod 
Mihai Viteazul.

Prietenul meu. pictorul' 
mureșean Gheorghe Olaru, 
mi-a dăruit intr-o zi o lu
crare a sia intitulată : „U- 
lița veche". Ea reprezintă 
un colț din cetate, cîteva 
case și un drum vechi. E- 
xecutate în a doua jumă
tate a secolului XX, după 
cel de-al doilea război 
mondial, ai impresia pri
vind această lucrare că nu 
există nici o deosebire între 
ea și gravura de odinioară. 
Numai pentru sufletul meu 
lumina marelui voievod din 
turnul cu micul geam e 
parcă undeva departe și în 
același timp în sufletul 
meu șl al artistului. Pri- 
vindu-le, aceste lucrări îmi 
spun că poate nu s-a 
schimbat nimic. Un bărbat 
a cunoscut o femeie și a 
avut un fiu. Fiul a avut 
o fată, fata a avut un bă
iat. Și unul legat de celă
lalt au însemnat într-un 
registru vechi a unui Ioc 
de tirg, între munte și 
cimpie, de pe malul Mu
reșului, legătura umană, 
firul roșu care dă sens 
timpului, făcîndu-1 cu fie
care viață trecut, prezent 
și viitor.

între timp, cum nedrep
tatea socială și națională 
n-a contenit să se exercite

asupra oamenilor, revolta 
și revoluțiile i-au legat 
frați pe iobagii acestor me
leaguri, români, maghiari 
ori sași, astfel că, intr-o zi, 
dintr-un colt al tablei ne

toate victoriile și eșecurile 
sale, moment crucial si în 
istoria acestor locuri. Prie
tenul meu. compozitorul 
Csiky Boldijar, îmi arăta 
într-o zi galeria interioară

Diminețile 
la Tîrgu- Mureș

gcștî în sala de consiliu, 
cartea de istorie s-a des
chis pentru cuvintele unui 
om care poate era și el 
sortit să treacă neobservat 
prin același registru de 
nașteri și dispariții. Nu
mele său este Avram Ian- 
cu, tribun, care cu demni
tate și fără șovăire a rostit 
de aici nevoia de dreptate 
pentru români. A urmat 
revoluția de la 1848 cu

a unei clădiri spunîndu-mi 
că în acea casă a stat ma
rele poet revoluționar Pe- 
tofi Sândor in trecerea sa 
prin Tîrgu-Mureș. Și tim
pul cu împlinirile și ne
reușitele sale i-a strîns pe 
oameni pe un drum irevo
cabil : Drumul patriei co
mune și al libertății.

Nu pot, în această dimi
neață senină, cînd încerc 
să așez în scris realitatea

Noi construcții industriale în cîmpia 
Bercenilor din Capitalâ

Foto : E. Dichiscanu

.„Jubileul" 1500
S-au împlinit 1 500 de zile de cînd 

cimentiștii din Bicaz au lansat va
loroasa inițiativă muncitorească 
„Productivitate orară maximă cu 
cheltuieți minime". „Pornită din do
rința și hotărirea comuniștilor, a în
tregului nostru colectiv de a-și spori 
contribuția la creșterea producției 
materialelor de construcții, atît de 
necesare șantierelor patriei — ne re
lata Petru Onișor. secretar al comi
tetului de partid pe combinat — a- 
plicarea acestei inițiative a dus Ia 
realizarea peste prevederile planului

Am solicitat tovarășului Dumitru 
Barbu, membru al biroului executiv 
al Consiliului municipal al sindicate
lor Craiova, cîteva amănunte în le
gătură cu desfășurarea întrecerii so
cialiste în unitățile craiovene.

— Ne-am străduit să ridicăm în
trecerea socialistă la cote și mai 
înalte. Deviza de muncă a colective
lor din industria craioveană este 
„Mai mult, mai bine, mai eficient". 
Cu prilejul adunărilor reprezentanți
lor oamenilor muncii, colectivele își 
sporesc angajamentele asumate ini
țial. Comitetele sindicatelor din uni
tăți au trecut mai hotărît la organi
zarea unor largi consultări, la fie
care loc de muncă, în scopul valori
ficării superioare a rezervelor in
terne, prilej cu care s-au conturat 
numeroase propuneri.

— Ce inițiative valoroase lansate 
în întreprinderile municipiului dina
mizează întrecerea socialistă?

— In industria craioveană se aplică 
peste 20 de inițiative muncitorești 
de mare eficiență. Iată cîteva : „Să 
lucrăm o zi pe lună cu carburanți 
și lubrifianți economisiți", prin care, 
în prima parte a anului, au fost astfel 
economisite, în unitățile de trans-

DIN CRONICA
• Energeticienii țării au livrat sis

temului energetic național, peste 
plan, 413 milioane kWh energie elec
trică. Exemplar au fost realizate si 
sarcinile de plan privind furnizarea 
de energie termică. (Agerpres).

• Muncitorii, tehnicienii și ingi
nerii din industria județului Sălaj 
și-au depășit angajamentul asumat 
în întrecere la producția globală și, 
totodată, au redus costurile de pro
ducție cu 87,8 lei la fiecare mie lei 
producție-marfă. (Gheorghe Rusu),

al unei initiative
a 125 000 tone ciment, suficiente pen
tru a se construi suplimentar 8 300 
apartamente convenționale. Totodată, 
în această perioadă, consumul de 
energie electrică, spre exemplu, a 
fost redus cu peste 16 milioane kWh".

Acum, cind ne apropiem de marea 
sărbătoare de la 23 August, semnifi
cative sint și alte realizări. Bună
oară. ponderea cimenturilor supe
rioare în ansamblul producției a 
ajuns la aproape 47 la sută, față de 
37 la sută, cit se înregistrase în mo
mentul lansării inițiativei. (M. Ion);

porturi, 206 tone benzină. 120 tone 
motorină și 59 tone ulei ; „Fiecare 
kWh calorie-gram economisită la 
maximum"; „Fiecare specialist să 
rezolve anual cel puțin o problemă 
tehnico-economică în afara sarcini
lor de serviciu" — generalizată în 
tot municipiul. In prezent, la apli
carea inițiativei amintite sînt antre
nați 1 926 de specialiști care au rezol
vat 200 de teme, cu o eficiență eco
nomică de circa 11 milioane lei.

— Care sînt rezultatele „la zi" ob
ținute de colectivele unităților cra
iovene în întîmpinarea sărbătorii de 
la 23 August 7

— Ca urmare a măsurilor aplicate, 
a organizării pe un plan superior a 
întrecerii, în 7 luni din .acest an s-a 
realizat o producție globală indus
trială suplimentară de 194,7 milioane 
lei, în condițiile depășirii productivi
tății muncii cu 4 004 lei pe lucrător. 
Printre altele, s-au livrat peste pre
vederi 95 651 mii kWh energie elec
trică, 5 tractoare cu încărcător hi
draulic, confecții textile în valoare 
de 23 918 000 lei. 191 tone unt, 24148 
tone echivalente îngrășăminte cu azot 
și 4 667 hl bere. (Nicolae Băbălău).

ACESTOR ZILE
• La Combinatul pentru prelucra

rea lemnului din Drobeta Turnu- 
Severin s-a economisit. în 7 luni, 
o cantitate de material lemnos din 
care se pot realiza 230 garnituri de 
mobilă de diferite tipuri. (Virgil Tă
tarul.

• Colectivele din cadrul Trustului 
petrolului din Tg. Jiu au realizat, în 
7 luni, o producție-marfă suplimen
tară de peste 15 milioane lei. In 
aceeași perioadă, productivitatea 
muncii a crescut cu 2,6 la sută, iar 
cheltuielile la mia de lei producție- 
marfă au fost reduse cu 22,3 lei. 
(Dumitru Prună).

• Unitățile industriale din județul 
Brașov au realizat de la începutul 
anului o producție globală suplimen
tară în valoare de peste 550 milioane 
lei. Creșteri substanțiale s-au înre
gistrat la autocamioane, tractoare, 
rulmenți, motoare electrice. în in
dustriile chimică și de prelucrare a 
lemnului, precum și în industria 
ușoară și alimentară. Aproape 80 la 
sută din sporul de producție s-a ob
ținut pe seaYna creșterii productivi- 

•tății muncii, indicator la care sarci
nile au fost depășite cu peste 3 400 
lei pe angajat. (Agerpres).

A apărut volumul :

Congresul 
educației 
politice 
și al culturii 
socialiste

2-4 iunie 1976

EDITURA POLITICĂ

din piața centrală a ora
șului meu, Tirgu-Mureș. să 
nu-mi întorc, o clipă și din 
nou, capul înapoi. La băie
tul pornit de sus, de pe 
meleaguri bucovinene, și 
care s-a odihnit în această 
urbe în drum spre mica 
Romă a școlii ardelene. 
Casa e mică, . galbenă, 
poartă pe dinsa o inscrip
ție, așezată de cetățeni 
inimoși. Gînd’indu-mă Ia 
ea, la ziua și noaptea în 
care l-a adăpostit pe Emi- 
nescu, simt că frumusețea 
și liniștea orașului s-au mo
lipsit din înțelepciunea sa, 
iar ceasul floral de azi din 
centrul orașului iși mișcă 
arătătoarele parcă în ca
dența acelui memento 
mori.

Și pașii mă poartă în
tr-un amestec ciudat de 
istorie și construcție., pen
tru că am convingerea că 
acum, la trei decenii de la 
sfirșitul celui de-al doilea 
război mondial, și oamenii 
din aceste locuri au cîști- 
gat o calitate nouă și anu
me noțiunea timpului care 
le aparține, a conștiinței și 
spațiului pe care și-l desă- 
virșesc așa cum au voit 
moșii și strămoșii lor. Aici 
e statuia soldatului român 
eliberator. Dincolo — așa 
precum a fost — va fi sta
tuia lui Avram Iancu. Și 
nu departe de piața aceas
ta, monumental, stau im- 
păcați în piatră tatăl și 
fiul Bolyai.

Un vizitator străin, prdf. 
dr. Zoltan Szasz din Sta
tele Unite ale Americii, 
mărturisea într-un interviu 
că a rămas impresionat de

Romulus GUGA
(Continuare în pag. a Il-a)

Cum pregătiți noul an de invățămint ?

CONSTRUCȚIILE
ȘCOLARE

© De două ori mai multe construcții școlare decît 
în cincinalul trecut • Stadiul realizării planului 
anual, sub posibilități și necesități. © „Forțele 
locale" — o pîrghie ce trebuie folosită intens 

pretutindeni.
Potrivit unei practici verificate, după primul semestru al fiecărui an 

calendaristic, la Ministerul Educației și învățămîntului se analizează 
stadiul îndeplinirii planului construcțiilor școlare. Efectuate cu parti
ciparea reprezentanților județelor, ai ministerelor și altor organe cen
trale, asemenea analize prilejuiesc bilanțul utilizării sumelor alocate 
pentru dezvoltarea bazei materiale a învățămîntului, semnalarea șan
tierelor cu defecțiuni organizatorice, stabilirea unor măsuri precise și 
eficace în vederea recuperării întirzierilor etc. Tocmai de aceea, deli
mitarea acestor măsuri și aplicarea lor declanșează de fapt campania 
pregătirilor în vederea deschiderii noului an școlar.

Analiza din anul acesta, recent e- 
fectuată, a avut darul să scoată în 
evidentă o serie de rămîneri în ur
mă care nu pot fi trecute cu vederea, 
cu atît mai mult cu cit volumul 
construcțiilor școlare în acest cincinal 
este de două ori mai mare decît cel 
anterior — și de felul cum se dema
rează in acest an de. început depin
de realizarea optimă a întregului 
plan, atit de generos. Tocmai de a- 
ceea stăruim asupra unor procente 
privind situația la zi. De, pildă, după 
primul semestru s-a constatat că 
procentul mediu de îndeplinire a pla
nului anual in acest domeniu este 
de numai 41,7 la sută pe județe și de 
33,6 la sută pe ministere. Implicațiile 
acestor procente sint cu atît mai 
complexe dacă avem în vedere că 
scadența planului de construcții șco
lare nu este, în cele mai multe ca
zuri, sfirșitul lui decembrie, ci pri
mele zile ale lunii septembrie, cind 
pregătirile pentru deschiderea noului 
an școlar se cer încheiate definitiv.

Cum se explică asemenea rămîneri 
în urmă 7 In legătură cu acest fapt, 
tovarășul George Zarojanu. director 
adjunct al Direcției de investiții din 
Ministerul Educației și învățămîntu
lui. ne-a spus : „De fapt, răspunsul 
întrebării rezidă în însăși configura
ția situației de ansamblu. Pentru că 
alături — iar în unele cazuri chiar 
in condiții geografice identice — de 
județe precum Cluj cu 66,7 la sută 
realizare a planului anual, Satu-Mare 
cu 64,3 la sută, Ialomița cu 59,5 la 
sută. Hunedoara cu 56,7 la sută etc., 
sint alte județe unde procentul 
realizărilor e foarte scăzut, precum 
Arad si Dîmbovița cu numai 27,7 la 
sută. Olt cu 31.3 la sută. Botoșani 
cu 32,7 la sută, municipiul București 
cu 32,9 la sută. Sibiu cu 33,6 la sută, 
Sălaj cu 35 la sută. Brăila cu 35,7 la

sută si. din păcate, enumerarea de 
acest gen nu se oprește aici".

— Pe ce căi și în cc condiții ve
deți posibilă recuperarea restanțe
lor T

— Aici nu există soluții inedite. 
Actionarea in front continuu de lu
cru. cu respectarea riguroasă a gra
ficelor de execuție, valorificarea la 
maximum a fiecărei zile bune de lu
cru și a întregii cantități de mate
riale repartizate prin plan pot de
monstra și în. acest an, așa cum s-a 
intîmplat și altă dată, că atunci cînd 
construcțiile de școli se bucură de 
atenția pe care o merită în calitatea 
lor de importante obiective social- 
culturale, ele pot fi terminate in con
diții optime.

Așa este. Iar o asemenea concluzie 
este cu atît mai valabilă in cazul 
ministerelor unde realizările prime
lor șase luni sînt, cum am văzut, și 
mai modeste. Ne-o demonstrează — 
din păcate, ca și în alți ani — Mi
nisterul Minelor, Petrolului și Geo
logiei. cu realizări de plan de numai 
21.8 la sută, Ministerul Construcțiilor 
de Mașini (24 la sută). Ministerul 
Industriei Metalurgice (26,1 la sută). 
Ministerul Industriei Chimice (26,6 
la sută), Ministerul Comerțului Inte
rior (27. la sută), Ministerul Energiei 
Electrice (28,3 la sută). Și nici aceas
tă enumerare nu se oprește aici. 
Desigur, în cuprinsul volumului glo
bal de investiții al acestor departa
mente economice, construcțiile de 
scoli ocupă doar o mică parte. Dar 
aceasta nu înseamnă că se justifică 
în vreun fel neglijarea mai mult sau 
mai puțin sistematică a realizării a- 
cestoj- obiective. Dimpotrivă. înde
plinirea lor la termen constituie do- 
vada elementară a atenției pe care
(Continuare în pag. a IV-a)
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Comuniștii acționează pentru îndeplinirea 
exemplară o obiectivelor cincinalului

Cum se îndeplinesc sarcinile cinci
nalului, cum să mobilizăm colectivul 
la realizarea lor exemplară ? Punîn- 
du-și aceste întrebări, comitetul de 
partid de' la reputata întreprindere 
bucureșteană „Electroaparataj" caută, 
în lumina indicațiilor reieșite din 
documentele Congresului educației 
politice și al culturii socialiste, să 
înnoiască și să diversifice mijloacele 
muncii politico-educative de. masă. 
Așa s-a născut și ideea creării unui 
„Cadran al cincinalului", amplasat în 
curtea centrală. I s-ar putea spune, 
de fapt, și „ceasul cincinalului", 
pentru că acele sale, rotindu-se pe 
un cadran circular, vor indica exact, 
lună de lună și an de an. pînă în 
1980, cum se îndeplinesc sarcinile la 
producția globală și marfă, la crește
rea productivității, cum se materiali
zează eforturile de reducere a chel
tuielilor la mia de lei producție. Pri
mele cifre — ale semestrului I 1976 
— au și fost înscrise : 52 5 milioane 
lei depășiri la producția globală, 25,5 
milioane lei depășiri la productia- 
marfă. sarcina de creștere a produc
tivității îndeplinită în proporție de 
102.3 la sută.

Ne oprim în diferite secții, ur
mărim activitatea intensă ce se 
desfășoară pretutindeni. Agitația 
vizuală, gazetele de perete, mun
ca de la om la om, brigada ar
tistică de agitație — cum aveam 
să ne convingem — evidențiază sen
surile majore ale muncii oamenilor 
pentru bunăstarea țării și a fiecărui 
cetățean, mobilizează toate forțele 
pentru obținerea unor realizări supe
rioare în întrecerea socialistă în 
cinstea marii sărbători de la 23 Au
gust. Este evidentă o îmbunătă
țire a activității politico-educative ca 
rezultat al aplicării hotărîrilor Con
gresului educației politice și al cultu
rii socialiste. In dreptul locurilor de 
muncă ale brigăzilor sînt înscrise, 
pe panouri afișate vizibil, angaja
mentele acestora, ca și cele ale sec
țiilor. reflectindu-se, totodată, reali
zările fiecărui trimestru. Afișele, 
panourile și graficele, întreaga 
agitație vizuală, mereu proas
pete, mereu actuale au un pu
ternic efect mobilizator, educativ 
și datorită caracterului lor concret, 
convingător. în secția montaj auto
mate, de exemplu, atrag atenția nu
meroase lozinci, vizibile în orice 
punct al halei de lucru. Prin inter
mediul lor, membrii colectivului află 
cit din planul întreprinderii le revine 
zilnic. De aceea — explică în continua
re lozincile — nici un minut nu poa
te fi irosit și nici măcar un singur 
aparat nu poate fi realizat necores
punzător.

Un alt element important: munca 
politică nu se mulțumește să-i in
formeze pe oameni doar asupra pro
priilor sarcini, ci se străduiește să 
explice ce rol revine fiecărui com
partiment, fiecărui muncitor în an

--------------------------------------------------------------

Mobila de' „O*zafta" 
pe meridianele lumii,

solicitată în ^ari ca dlandâ',((Re
publica Federală Germania 
și pe alte meridiane ale globu
lui. Inginerul Mihai Lazăr, di
rectorul întreprinderii județene 
de industrie locală, căreia îi este 
subordonată fabrica mixtă „O- 
zana", a ținut să ne precizeze că 
reușita este strîns legată de

Urmași destoinici ai meșteri
lor populari, lucrătorii fabricii 
mixte de mobilă „Ozana" din 
Tîrgu-Neamț știu să facă, ca 
nimeni alții, din fibra albă a 
lemnului adevărate opere de 
artă. De sub dalta vrednicilor 
sculptori în lemn de aici au 
ieșit de curînd garnituri de mo
bilă de o rară frumusețe — bu
fete de stejar, lăzi de zestre, 
sufragerii „Plăieșu" și multe 
alte modele de biblioteci, șifo
niere, mese cu încrustații într-o 
gamă bogată de motive națio
nale.

Confirmarea certă a străda
niei și căutărilor acestui harnic 
colectiv — pentru îmbinarea ar
monioasă a tradiționalului cu 
inovația și utilul — o constituie 
faptul că mobila de „Ozana" 
este foarte mult apreciată și

Diminețile la Tîrgu-Mureș
(Urmare din pag. I)
dezvoltarea industrială a 
Tirgu-Mureșului. Realita
tea nu poate fi pusă nici
odată la îndoială. Căci 
comparativ, e suficient să 
te gindești că orașul care 
număra la sfirșitul războ
iului 30 000 de suflete, cî
teva zeci de ateliere meș
teșugărești și cîteva bălti 
și uliți strimte, așa cum îi 
redau imaginea documen
tele de care pomeneam, 
dar mai ales memoria oa
menilor, este astăzi un o- 
raș modern, cu peste 
120 000 de locuitori, în care, 
semnificativ, românii și 
maghiarii, în întîmpinarea 
centenarului independen
ței patriei lor comune, au 
început construcția mare
lui bulevard 1848.

Dar Tîrgu-Mureșul nu 
este numai un oraș dez
voltat industrial, ci și un 
oraș al învătămîntului și 
al culturii. Iar în dimine
țile de vară cînd încerc să 
rămîn, prin intermediul 
Pieței Trandafirilor, în pe
rimetrul istoriei contem
porane, nu pot să nu re
marc tinerii porniți gră
biți, agitați — vorbind ro
mânește sau ungurește — 
spre marea bătălie a exa
menelor de admitere ale 
Institutului de medicină și 
farmacie, ale Institutului 
pedagogic, ale Institutu

samblul întreprinderii, în marele 
angrenaj colectiv. Acționează in a- 
cest sens — datorită conducerii uni
tare a întregii munci politice și cul
tural-educative de către organizația 
de partid — toate cadrele de condu
cere tehnică, economică și adminis
trativă, secretarii celor 21 organizații 
de bază, 250 de agitatori, secretarii or
ganizațiilor U.T.C., responsabilii gru
pelor sindicale, cei care discută la fie
care loc de muncă despre sarcinile 
cincinalului.

O chemare, repetată sub diferite 
forme, se face auzită cu insistență 
la „Electroaparataj“ : „Să cunoaștem 

într-o mare uzină din Capitală

temeinic prevederile cincinalului, să 
luptăm pentru Înfăptuirea lor întoc
mai". O adresează colectivului agi
tatorii, gazeta centrală de perete, 
care a scos sub acest generic o edi
ție specială, o adresează stația de 
radioamplificare. In cadrul cîtorva 
rubrici noi din programul stației sînt 
relevate trăsăturile specifice cincina
lului revoluției tehnico-științifice în 
lumina cuvântării secretarului gene
ral al partidului la ședința comună a 
C.C. al P.C.R. și Consiliului Suprem 
al Dezvoltării Economice și Sociale 
din 1 iulie. Totodată, sînt incluse 
dialoguri cu muncitori și ingineri din 
diferite secții cu privire la princi
palele sarcini care stau în atentie.

întreaga activitate politico-organl- 
zatorică are o finalitate precisă i 
toate forțele întreprinderii — bine 
informate. în deplină Cunoștință de 
cauză — să fie antrenate la soluțio
narea problemelor calitative ale cin
cinalului. Ridicarea nivelului teh
nic al producției se situează pe 
prim plan între aceste probleme. 
Tinînd seama de faptul că. In 1980, 
ponderea produselor noi și moderni
zate va reprezenta 85 la sută din

Fruntași în întrecerea•
De numele întreprinderii „1 Mai" 

din Ploiești sînt legate multe din 
succesele de renume obținute pe 
plan mondial de industria româ
nească constructoare de mașini. 
Instalațiile de foraj F 320-3DH și 
3DH-200, instalația de prevenire a 
erupțiilor — iată numai câteva din
tre produsele acestei unități, care, 
întrunind aprecierile specialiștilor 
din numeroase țări, au obținut me
dalii de aur la diferite tirguri in- 

hărnicia întregului colectiv, dar 
că totuși merită evidențiat! in 
mod deosebit timplarii Adrian 
Butnaru, Nicolae Anușca și- 
Dumitru Pintea, sculptorii în 
lemn Ioan Fușălău, Dumitru 
Popovici, Dumitru Zecheș, care 
fac în fiecare zi, fără excepție, 
dovada unei adevărate măiestrii 
în realizarea mobilei „Ozana". 
(Ion Manea, corespondentul 
„Scânteii"). 

lui de teatru. E în privi
rea mea un sentiment de 
invidie amestecată cu 
bucurie căci dezinvoltura 
tinerilor de azi aș fi do
rit-o și pentru mine și 
pentru generația mea cres
cută în romantism, bo» 
canei și lodene, dar eara 
n-a șovăit să creadă în vi
sul ce ride astăzi nestin
gherit pretutindeni.

Nu e încă ora 8, maga
zinele încă nu s-au des
chis. scriitorii români și 
maghiari își beau cafeaua 
împreună discutînd eve
nimentele zilei sau poate 
faptul că A.S.A. Tîrgu-Mu
reș pornește din nou în 
Europa... E una din obiș
nuitele dimineți după în
cheierea „Zilelor muzicale 
tîrgmiureșene", cea de-a 
6-a ediție, zile în care lo
cuitorii urbei au avut ca 
oaspeți virtuozi sovietici, 
americani, englezi, polo
nezi, japonezi ,și pe cole
gii lor din tară, zile în 
care inimosul compozitor 
Zeno Vancea, inițiatorul 
atîtor acțiuni culturale din 
istoria acestui oraș, a fost 
din nou printre noi.

Nu e încă ora 8 și maga
zinele nu s-au deschis, dar 
mureșenii sînt în uzine, în 
institute de cercetări, pe 
cimp și o mînă de oameni, 
sub conducerea maestrului 
Ion Vlasiu, fac ultimele 
finisări statuii lui Aurel

Vlaicu — pentru care, la 
începutul secolului, s-au 
adunat pe cîmpia dinspre 
Cluj a orașului toți locui
torii de pe valea Mureșu
lui ca să-l vadă pe marele 
român care a învățat de la 
zei darul de a zbura. Nu e 
încă ora 8, s-a Încheiat și 
stagiunea teatrală a celor 
două secții română și ma
ghiară, iar Othello. în in
terpretarea lui Csorba An- 
draș, își va spune în limba 
maghiară, la toamnă, po
vestea sa de dragoste. în 
timp ce actorii Gingulescu, 
Vasiliu, Făgărășan, sub în
drumarea lui Nicolae 
Scarlat, aproape le-am 
zice fondatori de scenă în 
limba română de după 
război, vor derula din nou 
isprava „Scrisorii pierdu
te", lăsată nouă, act dove
ditor al altui timp, de că
tre marele Caragiale, a u- 
nui timp ce nu mai are nici 
o rămășiță In România.

Iată, s-au deschis ma
gazinele. Tarabele cu fruc
te și legume au apărut pe 
străzi. Chioșcarul de lingă 
farmacie a dobindit un 
chipiu nou pe cane scrie : 
Poșta. Magazinele s-au 
deschis și cînd spun asta 
mă ginde.se la elegantul 
lăcaș al „Romartei" tîrg
mureșene, la marele „Ju
nior" pentru copii și 
pașii mă duc în Piața Tea

producția totală a „Electroaparata- 
jului", că din produsele asimilate 
cele realizate pe bază de cercetare 
și concepție proprie trebuie să atin
gă aceeași proporție, comitetul 
de partid și consiliul oamenilor 
muncii au elaborat un program spe
cial de măsuri, toate cadrele tehnice, 
toate forțele de înaltă calificare 
fiind antrenate in mod organizat la 
găsirea soluțiilor concrete pentru 
modernizarea neîntreruptă a produ
selor, îmbunătățirea calității, redu
cerea importurilor, mai buna folo
sire a suprafețelor și capacităților 
de producție, într-un cuvînt, pentru

asigurarea unei eficiente economice 
ridicate. Modul de îndeplinire a pro
gramului va constitui obiectul unei 
dezbateri ce va avea loc la cabine
tul de științe sociale din întreprin
dere, cu participarea specialiștilor 
din secțiile de cercetare, proiec
tare, laborator, a conducătorilor locu
rilor de muncă, a muncitorilor celor 
mai bine pregătiți. Ne-am oprit la 
acest exemplu dintr-un lung șir de 
fapte, deoarece el relevă conclu
dent preocuparea organizației de 
partid de a intensifica și lărgi sfera 
de influentă a muncii politice, de a 
pune în atenția colectivului obiecti
vele prioritare și de a găsi, cu apor
tul fiecăruia, căile înfăptuirii lor la 
un nivel superior.

Prin introducerea tehnicii noi să 
ridicăm calitatea produselor — a- 
ceasta este o altă temă majoră în 
legătură cu care organizația de partid 
poartă un dialog neîntrerupt cu 
membrii colectivului, ca una din 
problemele centrale ale tuturor celor 
ce lucrează în domeniul economic, 
ca unul din aspectele principale ale 
manifestării conștiinței socialiste. 
Experiența clștigată pînă acum per- 

ternaționale. Utilajele petroliere 
românești sînt tot mal solicitate 
peste hotare. In angajamentul pe 
acest an în întrecerea socialistă, 
la loc de frunte sînt înscrise sar
cinile la export. Pînă în prezent, 
colectivul de la întreprinderea 
„1 Mai" a reușit să depășească in
dicatorul de plan la producția de 
export cu 4,5 la sută. Munca tenace 
și perseverentă, ambiția profesio
nală sînt comune colectivului 
întreprinderii. In imaginile de

Acțiuni pentru 
folosirea rațională 
’ a suprafețelor^ 

de producție \
La Întreprinderea* de confecții 

„Tirnava" din Sighișoara s-au obți
nut rezultate bune în utilizarea su
prafețelor de producție. Pe baza 
unei analize făcute de consiliul de 
control muncitoresc au fost înlătu
rate deficiențele constatate în apro
vizionarea locurilor de muncă și în 
privința corelării capacităților de 
producție. S-a îmbunătățit divizarea 
operațiilor din procesul tehnologic, 
s-au eliminat încrucișările și for
marea stocurilor. In prezent, pro
ducția se desfășoară în flux continuu 
și rațional, iar reamplasarea utilaje
lor și redimensionarea mobilierului 
industrial au permis eliberarea unei 
suprafețe productive de 1 661 mp, pe 
care se poate obține un spor de pro
ducție in valoare de peste 20 mili
oane lei anual. (Cornel Pogăceanu).

trului — poate locul cel 
mai frumos, alături de 
zona industrială, accent al 
viitorului care, cu hotărire 
și statornicie, cu fiecare 
oră își materializează 
existenta aici, pe malul 
Mureșului. Acum bat din 
nou mașinile de scris, in 
limba română sau ma
ghiară la revistele „Vatra" 
„Igaz Szo", „Uj Elet", scri
itorii sînt din nou în mij
locul oamenilor care, ase
menea întregii țări, în a- 
ceastă dimineață de vară 
exprimă o singură realita
te : bătălia pentru pro
gres, bunăstare. civiliza
ție, frățietate, așa cum a 
hotărît pentru totdeauna 
poporul prin Programul 
Partidului Comunist Ro
mân, într-o patrie inde
pendentă și suverană : 
România de azi. Poate 
n-ar fi rău dacă forurile 
în drept ar duce pînă la 
capăt monumentul ' făurit 
la intrarea dinspre Sighi
șoara de către artistul 
tîrgmureșan Romulus Pe
nes, căci el este atît de. 
expresiv și edificator pen
tru drumul acestei așezări 
și a locuitorilor săi : două 
minunate coloane de beton 
care se ridică superb in 
înalt. înaintînd sigure, 
fără șovăire, spre cerul se
nin binefăcător șl liber al 
patriei române.

mite agitatorilor gazetei satirice pe 
fabrică — „Scurt-circuit" — și gazete
lor satirice din secții, brigăzii artis
tice să se adreseze direct conștiinței 
oamenilor, rațiunii și spiritului lor de 
răspundere.

în sprijinul acestei idei, multi, 
foarte mulți comuniști cu experiență 
s-au angajat — ca principală sarcină 
de partid — să se ocupe de forma
rea și pregătirea unor tineri. în ace
lași timp, în momentul de față ei 
sînt pe cale de a finaliza un proiect 
intitulat „pe urmele produselor noas
tre". Titlul e grăitor : organizația de 
partid inițiază urmărirea produselor 
în exploatare la beneficiari, pentru 
ca, prin concluziile desprinse, să 
mobilizeze concret și eficient, pe baza 
unor argumente din cele mai convin
gătoare, toate compartimentele fa
bricii la o producție de și mai înaltă 
calitate.

Pe agenda de preocupări a organi
zației de partid de la „Electroapa- 
rataj" este înscrisă și o altă sarcină 
importantă decurgînd din obiectivele 
cincinalului — pregătirea forței de 
muncă. Căile realizării ei au fost 
dezbătute recent într-o plenară cu 
activul a comitetului de partid ; re
feratul și cele șapte grafice supuse 
atenției participantilor au reliefat 
concluzii noi privind cerințele perfec
ționării pregătirii forței de muncă, 
sprijinirii profesionale a tinerilor, în
tăririi disciplinei, selecționării și pro
movării cadrelor. Tema fiind de im
portantă deosebită, plenara a hotărît 
ca atit materialul discutat, cit și con
cluziile și măsurile adoptate să for
meze obiect de dezbatere în toate 
organizațiile de bază în perioada ce 
urmează.

...Iată doar cîteva secvențe ale ac
tivității politico-organizatorice și e- 
ducative ale organizației de partid 
dintr-o mare întreprindere, ilustrînd 
preocuparea comuniștilor pentru per
fectionarea muncii îri lumina sarci
nilor decurgînd din documentele Con
gresului educației politice și al cul
turii socialiste, în vederea antrenării 
oamenilor muncii la înfăiptuireâ 
exemplară a obiectivelor cincinalului.

Maria BABOIAN

socialistă
fată, obiectivul de fotografiat 
l-a surprins pe cîtiva dintre 
ei : frezorul Gheorghe Bădicioiu 
(imaginea 1), lăcătușii Nicolae 
Adam și Mihai Mitrea (imaginea 2), 
muncitoarea Maria Chiriță (imagi
nea 3), strungarul Ion Neagu (ima
ginea 4) și, în ultima secvență, 
muncitorul Gheorghe Badea și in
ginerul Ilie Papuc.

Foto t E. Dlchiseantt

La începutul acestei săptămîni, 
cînd am pornit spre județul Olt, in 
București ploua cu găleata. O ploaie 
zdravănă cădea și la Slatina. Dar in 

, medul județului, cale de numai 60 
nnlSmetri, din nori nu s-au „scuturat" 

decît picături firave, 'care abia au 
umezit colbul ulițelor. La Seaca, o 
comună ca multe altele din sudul ju
dețului, cei cu care am stat de vor
bă nu-și puneau mare speranță în 
ploaie. „Știți, la noi, la Seaca, poate 
și de aici i se trage numele comunei, 
plouă rar — ne spune tovarășul 
G. Gheboianu, secretarul comitetului 
comunal de partid. Aici, din 10 ani 
numai trei sînt cu ploi normale, iar 
ceilalți șapte sînt secetoși. Dar oa
menii știu să învingă seceta atit prin 
lucrările solului, cit mai ales prin 
irigații". De unde însă apă, doar Ol
tul e departe J Mergem la cîmp și 
de pe o costișe privim valea Călmă- 
țuiului. Secase incit i se vedea mîlul 
de pe fund. în lungul văii, la un mo
ment dat, întilnim un luciu de apă. 
Este cea reținută de un baraj con
struit de cooperatori. Nu departe a- 
veam să vedem și altă sursă de apă,, 
cea scoasă din pămint cu ajutorul 
puțurilor forate la o adincime de 100 
metri. Cooperatorii au săpat un bazin 
în suprafață de 0,36 ha, unde apa se 
încălzește și apoi este folosită la iri
garea culturilor. Au fost făcute patru 
asemenea puțuri.

„In această vară am irigat, cu po
sibilități locale, 100 hectare cu grîu, 
30 ha secară masă verde și alte cul
turi, în total 300 hectare — preci
zează președintele cooperativei, tova
rășul Marin Degeratu. Pe terenurile 
de pe care am strîns secara cultivăm 
acum ardei și roșii, iar după griu am 
însămînțat porumb în cultura a doua. 
Numai cu valoarea recoltei de roșii 
de pe cele 6 hectare pe care le ve
deți aici se amortizează într-o vară 
investiția pe care am făcut-o pentru 
forarea unui puț". Da, membrii coo
perativei agricole din Seaca, sfidind 
parcă numele comunei lor, au reușit 
ca pe o suprafață apreciabilă să po
tolească setea pămîntului. Și ceea ce 
am văzut aici este numai o părticică 
din acțiunea care s-a desfășurat 
și se desfășoară în județul Olt în 
vederea extinderii irigațiilor prin fo
losirea resurselor locale de apă.

Ceea ce ne-a adus însă acum la 
Seaca este cu totul altceva. Aici s-a 
reușit să se obțină mari progrese în 
creșterea producției zootehnice și, 
mai precis, a celei de carne. La vi
țeii aflați la îngrășat, adică cei care 
aveau între 100 și 400 kilograme, s-a 
realizat un spor mediu de creștere 
în greutate de 1,300 kg pe zi. De ase
menea, a. sporit mult producția de 
lapte, cooperativa agricolă crește și 
livrează un mare număr de miei. 
Cum s-a făcut acest salt ? x

Membrii cooperativei agricole din 
Seaca își au amintirile lor în ce pri- 
yește creșterea animalelor, amintiri 
nu prea plăcute. Aflăm că în urmă cu 
4—5 ani le venea greu să se apropie

Deși la cooperativa agricold Pînceștl-Bacâu griul este semânat pe terenuri în pantâ, ca la multe alte cooperative 
agricole din |udețul Bacâu, combinele Gloria se „cațdrâ" pe versantele dealurilor pentru a culege rodul lanurilor 

Foto : A. Papadiuc

SECERIȘUL GRIULUI 
pe ultimele 300000 hectare
BOTOȘANI»

Angajamentul lucrătorilor 
de pe ogoare: pînă la 

10 august toată recolta 
In magazii

în două rînduri, în județul Boto
șani s-a întrerupt recoltatul griului 
din cauza precipitațiilor căzute din 
abundență. De marți după-amiază 
însă lucrarea a fost reluată cu toate 
forțele, ajungîndu-se ca, în cursul 
zilei de miercuri, recolta să fie strîn- 
să de pe aproape 6 000 ha. Fină 
acum 8 cooperative agricole, printre 
care cele din Santa Mare, Vlăsinești, 
Borolea, Drislea și 6 ferme I.A.S., au 
terminat recoltatul. Un raid între
prins miercuri prin cîteva comune 
ne-a p'ermis să tragem concluzia că 
în momentul de față latura organi
zatorică a activității din cooperati
vele agricole, respectiv mobilizarea 
tuturor forțelor existente la recolta
re și punerea la adăpost a produse
lor. stă în centrul preocupărilor co
mandamentelor comunale, a conduce
rilor cooperativelor.

Lai cooperativa agricolă Roma,, de 
exemplu, președintele acesteia, to
varășul Mihai Bîrliga, se afla pe tar
laua „Secăriște" unde combinele tră
geau ultimele brazde. De aci urma 
să le ducă spre o altă tarla. „Cel 
mai greu, spune el, ne vine dimi
neața. cînd trebuie să așteptăm să 
se ridice rouă. Mașinile intră în lan 
îndată ce spicele se zvîntă, știind că 
nu ne putem permite să pierdem 
nici un minut. Cu mult înaintea lor 
intră secerătorii. Din cele 800 ha 
CU grîu pe care le avem, o bună 
parte se află pe terenuri în pantă. 
Zilnic au ieșit la secerat cîte 600 de 
cooperatori, astfel încit am recoltat 
manual 220 ha cu grîu. de pe care 
snopii s-au și transportat și clădit 
în șire".

Pe primarul comunei Corlăteni, 
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de grajduri: construcții șubrede, în pa
docuri vitele stăteau înfundate în 
noroi. Ca atare, producțiile erau 
mici. „Nu e ușor să pui zootehnia 
pe picioare. Nu-i ușor, dar e cu pu
tință" — au spus comuniștii. Trebuia 
găsită o altă soluție, o soluție care 
să se bazeze pe posibilitățile locale. 
Și a fost găsită. Dar mai bine să-l 
ascultăm pe tovarășul Degeratu, pre
ședintele cooperativei.

„Neavînd fin, hrăneam vitele cu con
centrate și mai ales cu porumb — 
spune președintele. Dar porumbul nu 
ne prea ajungea. Mi-am zis atunci : 
trebuie să încercăm altfel. Mă gin- 
deam că în tara aceasta studiază ci
neva problema furajelor care mi-ar 
putea da un sfat bun. Auzisem de

LA SEACA, CREȘTEREA VITELOR 
ADEVEREȘTE UN VECHI PROVERB: 
„Cine-i harnic scoate bani 

și din piatră seacă"

Institutul de nutriție a animalelor de 
la Balotești — Ilfov. Am dat o fugă 
pînă acolo. Directorul mi-a recoman
dat o cercetătoare cu care să stau 
de vorbă, pe Niculina Vișinescu.

— Sînt președinte nou — ii spun 
eu — și am o groază de greutăți cu 
furajele. Știți, pentru noi, vitele nu-s 
altceva decît necazuri.

— Ce le dați să mănînce ?
— De toate, dar ne mănîncă mult 

porumb. Mai ales la viței am ajuns 
să le dăm și 8 kg de concentrate pe 
zi și totuși nu pun mai nimic pe ei.

— Dar cu grosierele ce faceți ?
— Cocenii-i mănîncă vacile și oile 

așa întregi, paiele le folosim la aș
ternut.

— Astea ar trebui să le folosiți în 
hrana vitelor, dar preparate într-un 
anumit fel. Vă garantez un spor zil
nic de creștere în greutate de 1 ki
logram la fiecare vițel.

Credeam că ride de mine. Nu obți
nusem asemenea rezultate cu po- 
rumb-boabe, darmite cu grosiere. 
Mi-a vorbit apoi de metoda de înno
bilare a furajelor grosiere și am că
pătat curaj. După cîtva timp; cerce
tătoarea a venit la noi cu tehnologia 
de preparare a furajelor, cu retete 
de nutrețuri pentru fiecare categorie 
de animale. Ușor de zis, dar greu de 
făcut ! Era vorba de instalații care 
nu existau nicăieri; M-am adresat 

Mihai Gheorghe, l-am întîlnit, de a- 
semenea, în mijlocul combinerilor, 
pe o tarla a cooperativei agricole din 
Dimacheni. Se cerea să se impulsio
neze transportul balotilor și el toc
mai luase măsuri ca încărcarea re
morcilor să se facă mai operativ. 
Totodată, a mai trimis la arat încă 
două tractoare pe lingă cele 6 care 
se aflau în brazdă. în cele 3 coope
rative din comună se recoltaseră 
1 000 de hectare cu grîu din 1570 
cultivate : lucrul continua fără să 
se înregistreze nici o defecțiune la 
combine, nici o întrerupere a fluxu
lui celorlalte lucrări.

Aspecte asemănătoare, de muncă 
bine condusă și organizată, am con
statat și la alte cooperative agricole, 
cum sînt cele din Călugăreni, Ră- 
chiți. Ungureni etc., unde ni s-au 
repetat de mai multe ori cuvintele : 
„Anul acesta se lucrează ca nicioda
tă". In completarea acestora, am re
ținut și1 părerea tov. ing. Mircea 
Fetti, director adjunct al direcției a- 
gricole : „Mentinînd viteza zilnică de 
6 000 ha la recoltat, vom reuși să în
cheiem lucrările pînă cel tîrziu la 
data de 10 august. Avem însă în 
vedere și faptul că nu peste tot se 
acționează energic la balotat și eli
berat terenul, la efectuarea arătu
rilor pentru însămînțări de toamnă, 
astfel că va trebui să acționăm ener
gic pentru intensificarea ritmului și 
la aceste lucrări".

E. NAZARIE 
corespondentul „Scinteii"

MUREȘ:

Combinele sînt folosite 
fără pauze, de la o parcelă 

la alta
Ploaia căzută la începutul acestei 

săptămîni în cea mai mare parte a 
județului Mureș a întrerupt tempo
rar secerișul griului. De citeva zile, 
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comitetului județean de partid. Pro
punerea a fost găsită nu numai folo
sitoare, ci și ispititoare. Ni s-a a- 
cordat tot sprijinul pentru a realiza 
instalația de care aveam nevoie. 
I.M.A.I.A. Balș a fost îndrumată să 
execute buncărele și amestecătoare- 
le, iar lucrările mai simple le-am 
făcut noi. Poftim' de le vedeți".

Ajyngem la locul unde se prepară 
furajele. O clădire care adăpostește 
două instalații. Prima este o moară 
simplă, tip „Gotlob". care defibrea- 
ză cocenii, paiele și alte furaje gro
siere. Tovarășul Ion Dascălu, șeful 
secției, descriind instalația, arată că 
secretul înnobilării furajelor se pro
duce în cele cinci buncăre. Și iată 

cum. Se introduce în primul buncăr 
făina din spărturi de griu sau po
rumb măcinat, tărîțe și uree, unde se 
face omogenizarea. Trece pe rînd în 
celelalte, unde se introduce un jet 
de aburi ; în următorul are loc ră
cirea, iar în ultimul se amestecă cu 
așa-numitele „premixuri", compo
nent! vitaminici ai furajelor. Rezul
tă așa-numitul „uroprot", care se a- 
daugă, în anumite proporții, în făina 
rezultată din măcinarea cocenilor de 
porumb sau a paielor de grîu. Fura
jele amestecate în acest fel, după re
țetele stabilite pentru fiecare catego
rie de animale — viței sau miei la 
îngrășat, vaci etc. — erau puse în 
saci de polietilenă, cîntărite și trimi
se în grajdurile care adăpostesc ani
malele.

Cum le place nutrețul ? Am stră
bătut toate grajdurile, am trecut pe 
la marginea padocurilor și peste tot, 
vițeii sau vacile, oile sau mieii erau 
cu botul în iesle. „Mănîncă pe neră
suflate,— îmi spune unul dintre în
grijitori. Trebuie să aibă însă tot 
timpul apă. Și. după cum vedeți, a- 
dăpătorile cu nivel constant sînt pli
ne. îngrijitorii Ion Giacarel. Gh. Bo- 
baru, Gh. Nadolu, Ilie Pană și mulți 
alții, pe care i-am întilnit la lucru, 
erau foarte mulțumiți de acest sis
tem de furajare. Sporurile mari de 
creștere in greutate a animalelor au 

lucrul a fost reluat însă cu și mâi 
mare intensitate pentru recuperarea 
fiecărei ore pierdute, astfel încit re
coltatul griului să se încheie la ter
menul prevăzut. Miercuri, 4 august, 
a fost una dintre aceste zile hotărî- 
toare pentru grăbirea secerișului, ba- 
lotatul paielor, transportul producției, 
aratul, discuitul și însămînțarea cul
turilor duble. Prima unitate care a 
încheiat recoltatul griului în județ 
este cooperativa agricolă Nazna. 
Semnificativ este faptul că la aceas
tă unitate combinerii Vasile Bucur, 
Emil Fodor. Victor Făgăraș ș.a. și-au 
depășit zilnic norma planificată. A- 
cum mașinile de aici sînt deplasate 
la cooperativa agricolă Mureșeni. Di
rijarea operativă a combinelor de pe 
o parcelă pe alta asigură și la coope
rativa agricolă Ungheni un ritm sus
ținut de lucru. Pe una din tarlalele 
unde secerișul a fost încheiat, două 
prese lucrau intens la balotatul paie
lor. La un moment dat, una din ele 
s-a defectat. Imediat, piesa de 
schimb a fost adusă de la secția de 
mecanizare. De altfel, comandamen
tul județean a stabilit ca pentru 
preîntîmpinarea staționării prelungi
te a mașinilor, reviziile și reparațiile 
curente să se efectueze în timpul 
nopții.

La cooperativa agricolă Sînpaul, 
toate atelajele proprii transportau 
paiele de pe miriști, asigurind front 
de lucru pentru executarea arăturilor 
și pregătirea terenului. Lucrările sînt 
într-un stadiu avansat și în unitățile 
agricole din cadrul consiliilor inter- 
cooperatiste Luduș, Zau și Riciu, si
tuate în Cîmpia Transilvaniei, zonă 
pentru care termenul de încheiere a 
recoltatului este stabilit cu două zile 
mai devreme față de ansamblul ju
dețului. In cooperativele agricole din 
această zonă au fost concentrate cele 
mai multe din cele peste 200 de-com
bine sosite in sprijin din județele 
Olt si Ilfov. Important este ca fie
care oră de lucru să fie folosită din 
plin, astfel încit în cel mai scurt 
timp întreaga producție să fie strîn- 
să și transportată în magazii.

Cornel POGĂCEANU 
corespondentul „Scînteii"

făcut să crească producția și. odată 
cu aceasta, și veniturile cooperatori
lor. Cum în sectorul zootehnic lu
crează aproape 100 de cooperatori, se 
poate spune că tot satul a îndrăgit 
creșterea vitelor.

în 1970 cooperativa agricolă din 
Seaca avea 931 bovine, pentru ca în 
acest an să ajungă la 2 014, din care 
540 vaci și 1180 tineret taurin la în
grășat. Producția de carne-marfă 
socotită la suta de hectare teren ara
bil va fi în 1976 de 23 tone, față de 
10 în 1971. însă ceea ce reține cel 
mai mult atenția este faptul că s-a 
redus mult consumul de concentrate.

Ce perspective deschide cooperati
vei agricole din Seaca schimbarea 
radicală a sistemului de pregătire a 
furajelor ? Multe, foarte multe. în 
primul rînd se urmărește ca anual 
să se crească și să se livreze cel 
puțin 3 000 de tăurași la o greutate 
de cel puțin 400 kg fiecare. Desigur, 
nu ajung cei din prăsila proprie. De 
aceea, cooperativa achiziționează vi
tei din alte unități agricole din jur.

— Dar oile ?
— Vom ajunge la 30 000 capete In 

1980 — îmi spunea președintele.
Mă uitam la președinte gîndin- 

du-mă la pășunea care ar fi necesară,
— Nu vă uitați așa I Și acum, fără 

pășune, avem pe numărate 3 600 de 
oi. Dar cumpărăm miei din tot ju
dețul..

Da, e lucru mare să crești tot mai 
multe oi fără pic de pășune. E lu
cru mare să crești și să îngrași a- 
nual 2 000—3 000 de viței, să ții 500: 
de vaci și să livrezi anual sute da 
vițele de reproducție. Și totul s-a re
zolvat prin acel „uroprot", care ri
dică valoarea furajelor grosiere.' Iar 
acestea sînt din belșug, deoarece se 
cultivă 640 ha grîu, 1 000 ha porumb, 
400 ha floarea-soarelui și numai 200 
ha sînt destinate bazei furajere. Dar 
toate deșeurile agricole — paie de 
grîu, coceni de porumb și capitule 
de floarea-soarelui — măcinate și a- 
mestecate cu „uroprot" se transfor
mă în carne.

Membrii cooperativei agricole din 
comuna Seaca muncesc în continuare 
pentru dezvoltarea zootehniei. Sint in 
curs lucrările de modernizare a ve
chilor grajduri și se construiesc al-’ 
tele noi. De asemenea, se desfășoară 
ample acțiuni în vederea conservării 
pentru iarnă a unor cantități 'cit mai 
mari de furaje. Toate paiele — unul 
din furajele grosiere care se ameste
că cu „uroprot" — au fost balotate 
și stivuite în șire mari. Toate aces
tea au ca scop realizarea și depăși-’ 
rea producțiilor planificate, livrarea’ 
P_e bază de contract a unor cantități 
cit mai mari de carne și lapte. Zo
otehnia ă ajuns un izvor de venituri. 
Se adeverește astfel vechiul proverb : 
„cine-i harnic scoate bani și din 
piatră seacă".

Ion HERȚEG

ginde.se
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LA ÎNCREDERE, 
RĂSPUNSUL E: ÎNCREDERE

...Printre sutele de insta
lații și retorte industriale 
argintii, ce-și înalță cu se- 
meție siluetele pe cerul 
platformei petrochimice a 
Piteștiului, este una care 
atrage privirea vizitatorului 
prin culoarea neagră. Și 
nici n-ar putea avea o altă 
coloratură, doar aici se fa
brică negrul de fum ; în
săși secția respectivă se 
cheamă „negru de fum".

— Un om model ? Toți 
oamenii noștri sînt model. 
Avem colective model. E 
greu.de ales unul din toți...

Ceea ce nu-1 spusesem 
maistrului principal meca
nic Gheorghe Popescu era 
faptul că tocmai despre 
dumnealui aflasem că este 
unul din oamenii model ai 
secției. Știam că este un om 
fără astîmpăr, veșnic în 
căutarea unei soluții teh
nice care să îmbunătățească 
calitatea produsului, con
dițiile de muncă ori să re
ducă prețul de cost al fa
bricației. Iată un exemplu: 
sistemul de etanșeizare al 
granulatoarelor (instalație 
importată) era astfel con
ceput și executat- Incit se 
scurgea o mare cantitate 
de negru de fum care vicia 
mediul de muncă și se 
pierdea. După calcule și 
căutări, maistrul Gh. Po
pescu a propus un nou sis
tem, mult mai simplu și 
mai economicos. Nu numai 
că ș-au înlăturat pierderi
le și s-au îmbunătățit sub
stanțial condițiile de mun
că, dar instalația a fost 
executată cu mijloace pro
prii, chiar în atelierul unde 
lucrează maistrul Popescu.

— Nu fac pe modestul, a 
fost într-adevăr ideea mea 
și e o idee bună. Dar ve
deți dumneavoastră, la 
transpunerea ei în viață 
am participat cu toții, 
nu numai cu lucrul efectiv, 
ci și cu propuneri de îm
bunătățiri foarte utile. Pe 
măsură ce am cîștigat ex
periență — să nu uitați că 
abia în vara aceasta facem 
zece ani ! — am adus 
cite o îmbunătățire. Cum 
să vă zic, văzînd și făcînd, 
uite că am modificat, în

bine, aproape 60 la sută 
din instalația inițială pe 
care am importat-o...

Vocea maistrului capătă 
o căldură aparte, ochii i se 
luminează cînd vorbește de 
oamenii de aici.

— Oamenii au căpătat 
Încredere în ei, pentru că 
li s-a arătat încredere. Iată, 
colectivul nostru de la a- 
telierul mecanic. Sarcina 
noastră este ca instalația 
să meargă ceas și să 
n-aibă nici un minut de 
oprire. De cîțiva ani buni 
nu-mi mai amintesc să fi 
rămas peste program ; n-a 
fost cazul, totul este pus

ce au dovedit prin faptele 
lor că sînt demni de a 
purta cu cinste Înaltul 
titlu.

★
...Pe parcursul celor cîțiva 

kilometri de la sediul șan
tierului pînă la punctul de 
lucru, între zgîlțîielile ma
șinii și bombănelile șoferu
lui la adresa stării drumu
lui de șantier, am încercat 
să ni-I imaginăm pe cel 
cu care aveam să ne în- 
tilnim. Despre el ne vor
bise mai întîi directorul 
Grupului de șantiere-con- 
strucții industriale din Pi
tești.

Comuniștii, așa cum 
îi recomandă faptele lor

Ia punct. E un colectiv 
perfect sudat, avem încre
dere unul în altul. Sînt 
mulți care au venit de la 
început, de acum zece ani. 
Dar mulți au venit pe 
parcurs. Cu ani în urmă, 
condițiile de aici erau 
foarte grele; nici acum nu 
sînt prea ușoare, dar 
ne-am obișnuit. Oamenii 
se fereau să vină la „negru 
de fum“, o considerau ca pe 
o secție de... pedeapsă. Ve
neau cei sancționați, cei 
scoși de prin alte locuri... 
Dar și ei veneau cu gîndul 
să-și facă ..stagiul" de „pe
deapsă" de cîteva luni și 
să plece. Le-am acordat 
toată încrederea, au văzut 
ce colectiv minunat e aici 
și n-au mai plecat. Dim
potrivă, au devenit oameni 
destoinici, fruntași. Dar în
crederea presupune și răs
pundere. Toți sîntem con- 
știenți că tot ce e în sec
ția aceasta, pînă la ultimul 
șurub, e al nostru și răs
pundem de tot. De altfel, 
faptele lor de muncă sînt 
edificatoare. Un „amănunt", 
ca să vă faceți o idee 
despre oamenii noștri : 70 
la sută din ei sînt acum 
comuniști 1 Cei mai mulți 
au fost primiți aici, după

— Stați de vorbă cu „ba
talionul nostru de interven
ție".

— Noi am fi vrut un 
singur om...

— Păi... e un singur om ! 
Așa 1 se mai spune unuia 
dintre cei mai buni maiștri 
ai noștri. De ce ? E teribil 
de harnic, e specialist în 
structuri și unde e punctul 
cel mai fierbinte acolo îl 
trimitem.

— E într-adevăr omul 
nostru de șoc, ne-a spus 
zîmbind și șeful lotului de 
la Colibași. își iubește me
seria, o trăiește, dar o și 
gîndește. Aveam de con
struit aici, pe platfor
ma Colibași, o hală cit un 
teren de fotbal ; lucrare 
complicată, de mare tehni
citate. Ne venise documen
tația tîrziu și totul era în- 
tîrziat. Am încredințat lu
crarea omului nostru de 
șoc. A doua zi a venit cu 
niște calcule, cu grafice 
precise, a vorbit cu fiecare 
om din subordine și s-a a- 
pucat de treabă. Era iarnă, 
condiții vitrege, dar în 
șase săptămini hala a fost 
gata. Timp record pentru o 
asemenea lucrare. Apoi a 
plecat în alt punct „fier
binte".

— Nu știți pe unde-o fi 
maistrul Dumitrică ? — am 
întrebat un grup de oameni 
aplecați asupra unei hărți 
tehnice — proiectul halei 
în construcție.

— Eu sînt maistrul Du
mitru Dumitrică.

Mărturisim că nu ne aș
teptam să descoperim „ba
talionul de intervenție" în 
acel tinăr înalt, subțirel, cu 
fața prelungă și privirea 
senină. I-am spus de ce-1 
căutăm. A fost rîndul lui 
să rămînă mirat :

— Ce să vă spun ?! 
Muncesc. Dar cine nu mun
cește ?

Bineînțeles, am adus vor
ba și de hala construită în 
timp record, de unde i s-a 
tras porecla.

— N-a fost nici o minune. 
S-a muncit cum trebuie, 
asta e. Eu nu cred în mi
nuni, ci în oameni, în ce 
poate face omul cu mintea 
și brațul lui. Omului tre
buie să-i explici ce are de 
făcut si nu numai că va 
face, dar va găsi chiar o 
soluție mai bună ca a ta. 
Fiecare are conștiința și 
demnitatea sa. Și încă ceva: 
să știți că nu sint chiar 
așa de tinăr cum par : am, 
ce e drept, 32 de ani dar 
în construcții sînt de 16 ani, 
maistru sînt de 9 ani, iar 
în partid, încă de-acum 14 
ani mi s-a făcut cinstea să 
fiu primit 1

★
...Doi oameni, doi comu

niști, cu faptele lor. cu 
realizările lor, cu gîndurile 
lor. Nici unul nu ne-a 
vorbit despre ce a făcut 
el. ci despre ce au făcut 
împreună cu colectivele de 
muncă. Ne-au vorbit des
pre încrederea în oameni, 
despre atmosfera de cola
borare. Rezultatele bune 
apar ca o urmare fi
rească a acestui climat. în
crederea dă' siguranță și 
cutezanță în gîndire și în 
faptă. Dar și certitudine că 
ceea ce își propun să rea
lizeze, se va realiza.

Gh. C1RSTEA 
M. EMIL

Mai întîi, el a fost profesor de e- 
ducație fizică. Se pare chiar că a 
avut o înclinație specială pentru a- 
ceastă profesie, de vreme ce a cuce
rit cu școlarii săi concursuri jude
țene, interjudețene și chiar națio
nale...

Dar oprindu-se din ce în ce mal 
des la „cîte un pahar", profesorul de 
sport și-a învăluit în aburi de alcool 
și succesele și ambițiile din tinerețe. 
Așa incit, intr-o bună zi, s-a petre
cut și faptul de care, poate, se te
mea în secret de cîte ori ridica pa
harul. I s-a interzis să mai calce 
pragul școlii In calitate de profesor, 
de pedagog. Deznodămînt aspru pen
tru el dar extrem de judicios pentru 
școală. Diritr-un asemenea act, cei 
in cauză trag, de regulă. învățămin
tele cuvenite, se 
trezesc la reali
tate și fac efortul 
necesar pentru a 
se redresa.

Pentru Gheor
ghe Stoi insă 
abia de aici în
colo începe ade
vărata dramă. 
Drama lui și a 
celor apropiați. 
Multe pot fi dra
mele iscate din 
pricina beției. Uneori brutale si ab
surde. Există oameni în mintea și în 
viața cărora alcoolul produce rava
gii, uneori totala lor devastare fizică 
și morală. Cele ce urmează par (par 
numai) să nu aibă nimic comun cu 
cei căzuți prin șanțuri, nici cu ima
ginea unuia care comite acte ires
ponsabile de violență și crime. Sau 
a aceluia care se năpustește în casă 
ca o fiară întărîtată și „supărat" 
nici el nu știe de ce și pe cine co
mite actele cele mai demente. Nu 
un asemenea om este Gheorghe Stoi. 
Cu toate acestea, drama lui, prici
nuită de patima căreia i s-a dăruit 
este cu mult mai profundă și mai 
dureroasă. Ea se consumă aparent în 
liniște și bună pace. Dar e de durată 
și antrenează într-o bătălie acerbă 
pe toți cei ce-1 înconjoară. Pe cei 
care se zbat să-l țină cit de cît la 
suprafață și să nu-și piardă com
plet omenia. Cum veți vedea, el 
transferă ceea ce constituie povară 
in patima sa, de pe umerii săi pe 
umerii soției, și ai altora dintre cei 
apropiați... Dar să revenim... în loc 
să tragă cuvenitele învățăminte, 
Gheorghe Stoi și-a apărat viciul cu 
o consecvență demnă de o cauză mai 
bună. Și-a găsit o altă slujbă la coo
perativa agricolă la care lucra și so
ția sa ca inginer zootehnist. Econo
mist de fermă. Dar numai după un 
an, cooperatorii s-au dispensat de 
„serviciile" sale.

Soția sa, inginera, a cerut atunci 
să fie transferată într-o altă coope
rativă agricolă, intr-un alt sat. ceva 
mai departe. Soțul ei a fost și aici 
angajat ca economist de fermă...

Era din nou un moment de cum
pănă pentru Gheorghe Stoi, cînd ar 
fi putut să reflecteze cu răspundere 
asupra metehnei sale. Și să decidă. 
De data aceasta antrenase în caru
selul unor triste consecințe viata în
tregii familii (avea de acum și un 
copil). Familia se vedea nevoită să 
se strămute într-o altă localitate 
(intre altele și, în primul rind. pen
tru a fugi de rușinea ce se abătuse 
asupra ei). Dar și momentul acela a 
trecut pe lingă el...

După încă un an și cooperatorii de 
aici s-au văzut nevoiți să renunțe 
la serviciile lui. în documentul pe 
baza căruia i s-a desfăcut contractul 
de muncă se consemnează că Gh; 
Stoi consuma in mod exagerat al
cool. că făcea acest lucru și în tim

„Mai degrabă te îneci 
în pahar decît in mare“

pul orelor sale de serviciu, că nu-și 
făcea munca și că de două ori a 
vîndut din fermă cantități aprecia
bile de lapte degresat !nsușindu-și 
contravaloarea... Fără îndoială, săvîr- 
șise acest gest tot pentru a-și hrăni 
viciul.

Au trecut opt luni de atunci, fa
milia Stoi s-a mutat din nou în satul 
natal. Soția continuă să lucreze în 
vechea comună, făcînd zilnic naveta. 
El nu mai lucrează. Nimeni n-a mai 
găsit înțelept să-i încredințeze o 
slujbă...

Soția sa a trimis upor foruri o 
scrisoare prin care se plînge pentru 
scoaterea soțului ei din serviciu și 
solicită reprimirea lui... înțelegem 
într-un singur fel acest gest : dra
gostea peritru tovarășul ei de viață, 
grija ce i-o poartă. îngrijorarea pen
tru soarta familiei.

Cu soția am discutat la cooperativa 
în care lucrează. Am găsit o femeie 
pe al cărei chip exprimind bunătate 
s-au întipărit adine suferințe morale 
ușor de imaginat. Am întrebat-o pe 
ce se întemeia cererea pe care a a- 
dresat-o în scrisoare :

— Nu este adevărat că Gheorghe 
Stoi și-a neglijat serviciul din prici
na consumului exagerat de alcool ?

— Ba da. este adevărat ! — recu
noaște cu voce moale, amintindu-și 
zilele, nenumăratele zile în care, ca 
să-1 „ajute", a făcut și treburile de 
serviciu ale soțului ei.

— Și nu este adevărat că s-a fă
cut vinovat de acte necinstite pen
tru a-și procura...

— Ba da...
— Șl atunci ?

— Atunci el ce să facă ? Să stea 
fără serviciu ? — întreabă pe un ton 
mirat femeia care, în dorința ei de 
a-și ocroti soțul n-a băgat de sea
mă că tocmai ocrotirea ce i s-a tot 
acordat l-a ajutat pe Gh. Stoi să se 
afunde în meteahna sa. Nimeni nu 
poate pretinde să rămînă într-un 
serviciu și deci să primească o re
tribuție fără a-și acoperi obligațiile 
materiale și morale ce decurg din 
asta. Pentru ce l-ar fi menținut coo
peratorii în slujbă pe Gh. Stoi ? Nu
mai pentru că atunci cînd e beat e 
„simpatic" ?

— Ați încercat să-l ajutați și alt
fel?

— în ce fel ?
— De exemplu, să-l ajutați să se 

smulgă din rătăcirile lui, să-1 ajutați 
să-și recapete vo
ința și să și-o 
impună fată de 
propria-i slăbi
ciune.

— O, dar de 
cîte ori n-am dis
cutat I... Și să 
știți că uneori nu 
bea. Au fost și 
zile întregi cînd 
pentru că n-am 
avut bani n-a bă
ut. A stat în curte 

nemișcat și-a așteptat...
— Să veniți dumneavoastră cu 

banii...
— Da.
Aproape dezarmant. Ce concluzie 

poți trage ? Ar fi ușor de găsit cu
vintele care ar condamna o aseme
nea toleranță. Pentru că. evident, le
gile morale ale societății noastre nu 
o acceptă. Dar femeia aceasta apără, 
cum știe și cum poate, pe tatăl co
pilului ei și este în stare să ducă, 
pentru asta, poveri inimaginabile. 
Făcînd naveta, se scoală la ora două 
noaptea ca să ajungă la timp la fer
ma de vaci. Făcea, cîndva, și munca 
lui. Și-a călcat pe suflet scriind ca 
să ceară ceva ce nu e de cerut. S-a 
luptat ca să apere demnitatea și in
tegritatea familiei. Poartă, pe ne
drept, stigmatul răsfrînt, oricum, și 
asupra ei. Și în felul acesta poverile 
lui devin ale ei. El rămînînd cu la
tura plăcută a Viciului. „Patima mea, 
suferința mea I Ce aveți cu mine ?“ 
— ar putea să spună omul nos
tru. Trebuie să i-o spunem că un om 
nu e niciodată singur. Destinul lui 
se răsfrînge asupra altor destine. 
Persoana sa îi este sieși indiferentă, 
dar nu și celor din jur care se consi
deră. pe bună dreptate, răspunzători 
pentru el Și nu există un act mai 
profund imoral decît să determini, 
cu bună știință, și spre desfătarea 
proprie, răul altora.

în ce privește redresarea lui fi
zică, morală și socială încă nu e 
prea tîrziu. Doar un strop de vo
ință !...

Mihai CARANF1L 
Constantin SIMION

De la un capăt la altul, întreprinderea „Victoria" din 
Arad — care produce ceasuri — este ea însăși un cea
sornic de precizie în care toate rotițele muncit și inte
resului pentru perfecțiune se angrenează și se rotesc 
în ritmul cerințelor societății, în ritmul succeselor ei și, 
desigur, .în ritmul inimilor care bat aici pentru bucu
riile creației și ale hărniciei.

Ora exactă
O fată, la o mașină ea însăși o bijuterie, execută 

cu delicatețe și concentrare perforații abia percepti
bile în piese și ele minuscule. Face munca aceasta cu

a rodniciei
plăcere și calm, parcă bucurîndu-se pentru prilejul ce 
i s-a oferit. (Csondli Matilda, fotografia 1).

O altă fată, într-un atelier ca un laborator, prinde,

ca pe mirifice mărgele intr-un arnicl nemaivăzut, la
găre de rubin, (Varvara Mașcaș, fotografia 2).

...Și toate piesele fabricate cu atîta migală și plă
cere se întîlnesc aici, pe banda de montaj, (fotografia 3) 
ca notele muzicale într-un concert și dau naștere cea
sornicelor care bat orele, minutele, clipele muncii șl 
bucuriilor noastre.

NICIMUNCĂ FĂRĂ PÎINE, NICI PÎINE FĂRĂ MUNCĂ
„In societatea noastră, nimeni nu poate 

trăi fără muncă; sustragerea de la mutică, 
traiul parazitar, realizarea de cîștiguri pe alte 
căi decît prin muncă proprie contravin prin
cipiilor eticii și echității, sînt incompatibile 
cu natura și țelurile orînduirii socialiste.

Munca fiecărei persoane reprezintă crite
riul fundamental de apreciere a conduitei și a 
contribuției acesteia la progresul societății, 
o necesitate pentru afirmarea și dezvoltarea 
multilaterală a personalității umane".

(Din „PROIECTUL LEGII PRIVIND ÎNCA
DRAREA ÎNTR-O MUNCĂ UTILĂ A UNOR 
PERSOANE APTE DE MUNCĂ", apărut 
în presa de ieri și supus dezbaterii publice).

Din proverbele românilor 
despre muncă

• Cine nu seamănă nu culege.

• Pămîntul rodește unde mîna muncește.

• Lenevia e soră bună cu sărăcia ; cînd te-apucă una, te 
fine întotdeauna și cealaltă.

• Cine nu muncește nu mănîncă.

• Faptele, faptele, nu oala cu laptele.

• Lenea e la om ca și rugina la fier.

• Cu munca, frate, și din piatră scoți lapte.

• Cine vrea să mănînce miezul trebuie mai întîi să spargă 
coaja.

• Din lene ajungi golan, prin purtare — grosolan.

în diminețile noastre 
de muncă nu-i găsim 
printre noi ; în schimb, 
în după-amiezile noas
tre ne împiedicăm de ei. 
Sînt primii care vin să 
se așeze la masa noas
tră. Sau. ca să parafra
zăm un vechi proverb, 
la plăcinte — primii, 
iar la muncă dau îna
poi. De ce se complac 
in această stare de pa
razitism social acești 
puțini, citi sînt ? Pen
tru că au întîlnit în jur 
o atitudine de toleran
ță. Dar mai ales, așa 
după cum se va vedea 
în rîndurile ce urmea
ză. pentru că nemunca 
le-a deformat concepția 
despre demnitate...

...Bărbatul cu care 
am stat de vorbă zilele 
trecute într-unul din 
birourile miliției Capi
talei are 28 de ani și 
este tatăl a trei copii. 
Nu muncește, deși este 
un munte de om. Cu o 
meserie frumoasă — in
stalator sanitar. Fusese 
pentru a patra oară 
prins în flagrant de 
speculă cu diverse o- 
biecte vestimentare. 
L-am întrebat din ce 
trăiește.

— Soția lucrează la 
F.C.T.B. Copiii ? Doi 
sînt la cămin, unul îl 
crește soacră-mea. Mă 
descurc eu...

Adică, se „descurcă" 
trăind pe spinarea al
tora. Propriile sale obli
gații de părinte î Tot

pe spinarea altora. L-am 
întrebat cu ce-și „omoa
ră" timpul toată ziua, 
întrebarea nu-1 găsește 
„nepregătit" :
*— Păi. să luăm de 

exemplu azi : m-am 
sculat pe la 8 sau 9. 
Am mincat ceva și am 
plecat în oraș. Am stat 
în parc cu niște băieți 
și la urmă, mai pe sea-

după cum s-a văzut, l-a 
împins pe panta fapte
lor nedemne, antiso
ciale.

Viața trăită nedemn 
se răzbună. Uneori in
tr-un chip drastic. Să 
luăm, spre exemplifi
care, cazul Getei A. 
(nu-i dăm numele din 
considerentele care se 
vor vedea). Nu mun-

— Plîng de rușine, 
nene... Eu stau Ia Vas
lui la bunica. Pe mama 
n-am mai văzut-o de 
cîțiva ani. Acum. în 
vacantă, am venit la ea. 
și miine plec înapoi că 
merg cu școala într-o 
tabără... Acum mi-a 
zis că vrea să-mi a- 
rate orașul, centrul.. 
Lucrurile alea spunea

...Pe Marius, un tînăr 
de 18 ani cu o alură 
atletică, l-am găsit aca
să iucîndu-se cu un cîi- 
ne. Cînd a aflat pentru 
ce-1 căutăm, tatăl, mun
citor ștanțator într-o 
întreprindere bucureș- 
teană. ne-a implorat :

— Vă rog. spuneți-i și 
dumneavoastră că fără 
muncă nu se poate. Pe

cul In creșterea pro
priului copil. Am stat 
de vorbă cu Marius :

— Ultima dată am 
fost repartizat la „Vul
can". Dar nu m-am an
gajat că acolo e greu...

— De unde știi, dacă
n-ai lucrat ?

— Știu eu... Ș-apoi,
n-a zis tata că mă ți-
ne ? Ce. acu’și ia vor-
ba-ndărăt ? 1...

Trîntori la miere
------------------------ anchetă socială ------------------------
ră. m-a găsit un tova
răș milițian cînd era 
să vînd un pulovăr. 
Cică speculă 1 Cerusem 
trei poli, eu îl luasem 
pe doi, îmi ieșea și mie 
de țigări și de-o bere. 
Ce. asta e speculă ? 
Pentru un pol...

— Cînd munceai, cît 
cîștigai pe zi ?

Ion Grigore are o 
clipă de ezitare. Apoi li
cărirea de sfidare din 
ochi îi dispare :

— Si eu m-am gîndit 
la asta... Am zis că mă 
pricopsesc și... Ce să 
mai vorbim. m-am 
scumpit la tărîte...

S-a scumpit la tărlțe. 
a părăsit munca cinstită 
care-i asigura o viată 
demnă și a luat calea 
traiului parazitar. Care.

cește de mult timp, deși 
i s-au oferit numeroase 
locuri de muncă. De 
cîte ori a fost surprinsă 
făcînd corrtert ambulant 
a promis că de a doua 
zi se va încadra în 
muncă. Dar niciodată 
nu și-a ținut promisiu
nea. Simbătă, 31 iulie, 
după-amiază. a fost din 
nou găsită In postura 
de „comerciantă", înso
țită de un băiat de 12 
ani. De data aceasta 1 
s-au făcut forme pen
tru trimiterea în jude
cată. Viorel, băiatul ei. 
care a ținut s-o înso
țească plnă la miliție, 
să vadă ce se Intîmplă, 
plîngea încet pe un 
scaun. Cu tact, un sub
ofițer a încercat să-1 li
niștească :

că le duce unei priete
ne și cînd colo s-a apu
cat să le vîndă... Eu 
sînt pionier si mi-e ru
șine... N-am știut că 
mămica mea. la Bucu
rești... Credeam că 
muncește în fabrică, 
cum ne scria...

E cumplit de dureros 
ca un părinte să ajun
gă să fie judecat de 
propriul copil pentru 
viața trăită nedemn. E 
cumplit de dureros să 
Înșeli încrederea unui 
copil. Și nu-i greu de 
imaginat ce traume psi
hice poate lăsa o ase
menea experiență.

După cum e ușor de 
Imaginat și urmările 
excesului de grijă pă
rintească prost înțelea
să.

mine nu mă mai ascul
tă. Eu am treizeci de 
ani de muncă in ace
eași întreprindere. El 
are trei luni în cinci 
întreprinderi ! De o ju
mătate de an nu mai 
vrea să se ducă nică
ieri. Motivul ? Zice că 
sînt obligat să-1 țin. 
Știu, am greșit că nu 
l-am pus la treabă de 
cînd a părăsit liceul. 
Dar am crezut că o 
să-și dea singur seama 
că nu se poate fără 
muncă. S-a înhăitat cu 
derbedei, vine fără hai
ne acasă, nu știu ce să 
mai facem cu el. mi-e 
frică să nu se apuce de 
furat...

Este ușor de înțeles 
durerea acestui părinte 
care-și recunoaște eșe

„E greu acolo". Sigur 
că nu-i ușor. Nici o 
muncă nu-i ușoară. Dar 
cei ce se plîng că mun
ca e grea nu se sfiesc 
si nu Ie vine deloc 
greu să se-nfrupte din 
roadele obținute cu su
doare de alții, tocmai 
din munca de care ei 
se feresc. După ce ln- 
tîlnești oameni cu ase
menea mentalități de
formate. simți parcă 
nevoia să te afli undeva 
în miilocul celor ce tru
desc. Și pentru că tot 
vorbea Marius de „Vul
can". ne-am îndreptat 
pașii spre renumita u- 
zină bucureșteană. în- 
tîmplarea a făcut să ni
merim la ora ieșirii din 
schimb. Sute si sute de 
tineri, băieți si fete, 
umpiuseră străzile din 
preajma uzinei. Zîmbe- 
tul lor curat si deschis 
era zîmbetul omului 
care știe că si In ziua 
aceea, ca în fiecare zi. 
mintea si mîinile lui au 
zămislit ceva util. Zim- 
betul muncii.

Emil MARINACHE

OPINII ALE 

CITITORILOR 

Inestimabilul 
cuvint „tovarăș11

Cîteva scrisori, prihtre care 
cea semnată de V. Cotocioiu din 
Rimnicu Vilcea, au readus în 
discuție tema folosirii în relații
le dintre membrii societății 
noastre a apelativului „tovarăș", 
ideea profundelor semnificații 
sociale și etice ale generalizării 
acestui cuvint scump nouă, co
muniștilor. cetățenilor statului 
socialist. Pe lîngă multiplele 
considerente care țin de realită
țile economice și de noua noas
tră structură socială, respectăm 
acest termen și pentru înnobila
rea lui de-a lungul secolelor, 
prin folosirea de către luptătorii 
pentru independentă și dreptate, 
de către marii patrioți în mo
mentele grele ale istoriei. Iată 
un asemenea emoționant exem
plu consemnat în documente :

Cu patru sute doi ani în 
urmă se scria o filă din mul
tele file de cumpănă și restriș
te prin care acest popor a fost 
încercat, cu atîta amară dărni
cie, de împrejurări. Viteazul 
loan Vodă al Moldovei înfățișa 
către Obșteasca Adunare alter
nativa fără ieșire în care se afla 
țara, îndemnînd la un hotărîtor 
„Cugetați și alegeți". Iar ca o 
chezășie a hotărîrii conducăto
rului de a se pune cu toată fi
ința sa în slujba neamului, dacă 
neamul va alege bărbăția, voie
vodul grăia : „Șl pentru voi îmi 
voi pune capul meu, dragilor 
mei tovarăși !“ După care, cei 
de față alegînd calea luptei pe 
viață și pe moarte, și voind să 
jure. loan Vodă îi îndeamnă : 
, jurați unul altuia" și, spune is
toricul „toți jurară". Iată, așa
dar. vorba sfințită prin legămin- 
te sacre, respectate cu prețul 
sîngelui și al chinurilor, dar 
răsplătite prin prețul libertății 
și supraviețuirii ca neam.

Cum gîndesc tinerii
Sînt studentă în anul al III- 

lea al Facultății de inginerie 
chimică din Timișoara. Sînt că
sătorită, soțul meu, Adalbert, fi
ind un coleg mai mare, din anul 
al IV-lea. Amîndoi sintem bur
sieri. Amîndoi locuim la cămi
nul institutului. Amîndoi acti
văm în cenaclul studențesc de 
cultură generală și literatură 
„Lâtohatâr" ; amîndoi e un fel 
de a zice, pentru că toți colegii 
mei. fără deosebire de naționa
litate, beneficiază de condiții 
asemănătoare. Mă simt datoa
re să mai subliniez un lucru, 
cel principal : prin grija parti
dului, către care se îndreaptă 
recunoștința noastră fierbinte, 
odată cu adîncirea procesului de 
•integrare a învățămintului cu 
cercetarea și producția, ni s-au 
creat cele mai bune condiții 
pentru a ne pregăti temeinic și 
multilateral pentfu profesiunea 
aleasă și pentru viață, astfel ca, 
odată intrați în activitatea pro
ductivă, să fim deosebit de u- 
tili societății noastre socialiste. 
V-am scris aceste rinduri din 
dorința de a se cunoaște, și pe 
această cale, cum gîndesc tine
rii studenți timișoreni, care este 
„statutul" nostru moral în socie
tatea socialistă ce se, edifică în 
patria comună.

Tarnoczl EVA,
studenta in anul al llî-Ioa 
al Facultâții de inginerie 
chimicâ din Timișoara

Caracterizarea 
oamenilor - 

un act de răspundere
Citesc uneori în presă, ori 

aflu din viață, despre indulgen
ta nejustificată a unor factori 
de răspundere din unități so
cialiste care încearcă să atenue
ze prin „certificate de bună 
purtare" faptele reprobabile ale 
unor angajați sau foști angajați 
din colectivele lor de muncă. Nu 
numai că astfel se încearcă de- 
rutarea organelor de justiție — 
pentru uzul cărora se eliberează 
de obicei asemenea acte — dar 
faptul în sine contravine fla
grant normelor eticii și echității 
socialiste. Ele dovedesc nu nu
mai incorectitudinea, necinstea 
celor ce semnează asemenea 
acte, ci și incapacitatea de a în
țelege cerințele sociale. Da. fi
indcă adevărații comuniști, oa
meni de omenie, capabili, cu un 
larg orizont și cu temeinice cu
noștințe pe toate planurile, este 
imposibil să se hazardeze în 
postura de a prezenta necinstea 
drept cinste și să nu-și dea sea
ma de consecințele unor astfel 
de „stratageme".

Sînt de părere ca în asemenea 
cazuri semnatarii „culanți" să 
fie trași la răspundere fără me
najamente. să fie sancționați in 
mod special’, pentru a-i face să 
înțeleagă că întreprinderile în 
conducerea cărora au fost puși 
nu sînt propriile lor domenii și 
că in activitatea lor de condu
cători nu le este permis să îm
brace nici o clipă hainele su
biectivismului.

Ioan D. POP,
str. Știrbei Vodă 20 et. II ap 11 
— București

greu.de
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VOCAȚIA UNITARĂ

A ARTELOR NOASTRE
Trăim un moment de cul

tură hotărîtor. Este momen
tul unei arte ajunse la 
maturitate. O artă conști
entă de sine, trecută prin 
proba de foc a confruntări
lor cu publicul, în consens 
general cu ferma ascensiu
ne a întregii noastre socie
tăți socialiste, așa cum a 
fost pregnant subliniată de 
lucrările Congresului edu
cației politice și al culturii 
socialiste. Cînd spunem 
cultură socialistă și artă 
socialistă, includem în a- 
ceste noțiuni ceea ce în ge
nere partidul cere tuturor 
marilor sectoare de activi
tate... o mai pregnantă or
ganizare, mai multă dărui
re de sine, mai mult patos 
revoluționar. Incluse în 
vistul program al dezvol
tării, fără îndoială respec- 
tîndu-și, îmbogățindu-și 
specificitatea, uneltele pro
prii de lucru, cultura și ar
ta își umanizează demer
surile, limpezindu-și țeluri
le. Esțe o muncă asemeni 
altor wTUnci, unde abnega
ția, tenacitatea, curajul și 
sinceritatea își vădesc deo
potrivă 
sporirii 
rituale

Arta 
asupra
de partid s-au oprit atît de 
des, cu o caldă prețuire, în
demnând pe toți creatorii 
să-și îndrepte toate ener
giile, toată capacitatea de 
muncă întru desăvîrșirea 
frumosului, către miezul

realității, in adîncimea ine
puizabilă a vieții, a po
porului nostru eroic, devi
ne tot mai mult o artă pe 
măsura acestui timp, făcu
tă dintr-o nestrămutată 
convingere. Tocmai în în- 
tîmpinarea acestei maturi
tăți de gîndire, de suflet și 
faptă, capabilă să se reali-

glorie și mal înaltă, tot 
fel de bine știută : lu

mea comunistă. Este de da
toria noastră să o facem 
cunoscută și celorlalte po
poare. Ce țeluri mai nobile 
iși poate propune arta 7 Ce 
teritoriu de inspirație ar 
mai putea rivaliza cu o ast
fel de vastă și cuprinzătoa-

o 
la

Cultura socialistă
și educația politică — 

într-o unitate inseparabilă

roadele, în ideea 
zestrei noastre spi- 
socialiste.
angajată, militantă, 
căreia documentele

zeze deplin convingător, 
vine generosul îndemn al 
partidului — generos și mo
bilizator — de a se crea e- 
popeea națională. Este tui 
moment politic propice vas
telor deschideri de aripi și 
arta trebuie să-l urmeze, 
să-i slujească marile co
mandamente, și aceasta 
spre folosul ei, al tuturor 
creatorilor, de vreme ce 
este spre folosul înfloririi 
multilaterale a patriei.

Istoria poporului nostru. 
In multimilenara lui exis
tență, este astăzi înțeleasă 
mai bine decît oricînd. 
Nici o altă societate, decît 
a noastră, nu și-a perceput 
mai profund izvoarele și 
rădăcinile, din care porneș
te încărcată de glorii spre

re propensiune 7 Și ce răs
pundere poate fi în același 
timp mai de neprețuit 7 
Lumea care se-ntîmplă, 
se-ntîmplă numai aici și 
acum, un miracol alături 
de care dacă am trece cit 
de puțin indiferenți ne-ar 
înghiți neantul. Astă măr
turie întru cinste și adevăr 
nu sînt cuvinte goale, sînt 
chiar sensul existenței 
noastre de comuniști.

In peisajul cultural, mal 
ales al ultimilor ani, s-a 
produs o emulație deosebi
tă. Descoperiri arheologice 
recente sau descifrări și 
încorporări în timp, cu 
strictețe științifică, a altora 
mai vechi vin să demon
streze cu o uimitoare, cu o 
tulburătoare plasticitate

continuitatea de spirit și loc, 
și de neam a acestui po
por. Rememorarea marilor 
etape de luptă și biruință, 
de continuă strădanie și 
victorie a poporului nostru, 
definirea deopotrivă a ma
rilor personalități construc
toare de istorie, totul spn- 
jinindu-se pe o documen
tație îmbogățită și bine 
particularizată cînd e ca
zul, dau o imagine globală 
a țelului în care un popor 
trebuie să se gîndească pe 
sine, dinspre trecut către 
prezent și viitor.

Există în acest moment, 
care va rămîne definitiv al 
multilateralității, un puter
nic sincronism al artelor. 
Nu mai este vorba de o 
artă sau alta, de un gen 
sau altul, de un stil sau al
tul, ci de efortul tuturor 
creatorilor spre atingerea 
unui scop general. Marile 
momente de cultură ale 
unui popor astfel au rămas, 
printr-o pătrundere, con
fruntare și complinire a tu
turor demersurilor creatoa
re, literatura, plastica, mu
zica unindu-se într-o sin
gură făptură pînă la urmă 
— verticalitate axială în- 
fruntînd veacurile, A fi 
părtaș acestui moment, a-1 
gîndi cu maximă luciditate 
dar și inefabilă emoție, 
cumpănindu-1 în cuvinte, 
este 
mai 
tor 
sale.

Noua casâ de cultura din orașul Motru Foto : I. Lazăr

Poporul - sie

i 1■■ ■

buzău: o gamă variată
de servicii pentru turiști
An de an, frumoasele plaiuri bu- 

zoiene atrag un număr tot mai 
mare de turiști din toată țara și de 
peste hotare. Actualul sezon esti
val a pus la grea încercare activi
tatea lucrătorilor de la unitățile 
Oficiului județean de turism. Ei se 
dovedesc însă la înălțime, venind 
în întîmpinarea doritorilor de dru
meție în această parte a tării cu 
noi servicii și programe de petre
cere plăcută și instructivă a tim
pului liber. Printre punctele de 
atracție pentru oaspeții Buzăului, 
oficiul județean de turism reco
mandă : Muzeul de sculptură în aer 
liber de la Măgura, vulcanii noro
ioși de la Pîclele-Berca, mina de 
petrol din stațiunea balneară Să- 
rata-Monteoru, zonele folclorice 
Gura Teghii și Lopătari. Spre 
acestea, ca și spre alte locuri de 
mare atracție din Buzău și din ju
dețele învecinate pornesc, la sfîrșit 
de săptămînă, autocarele O.J.T., 
ducînd grupuri de excursioniști — 
muncitori, țărani cooperatori și 
elevi dornici de recreare și cunoaș
tere a frumuseților țării.

In același timp, O.J.T. Buzău se 
preocupă stăruitor de diversifica
rea preparatelor culinare, specifice 
bucătăriei locale tradiționale. Con
comitent, a sporit capacitatea de 
cazare în hoteluri. în afară de cu
noscutul complex hotelier „Pie
troasa", din orașul de reședință a 
județului, în acest an s-au desfă
șurat ample lucrări de reamena- 
jare a hotelului „Buzău", care va 
intra în scurt timp în circuitul tu
ristic. El dispune de cazare în ca
mere confortabile, de un restau- 

de zi și o cofetărie, 
execută lucrări de 
confortului la hote- 
Rm. Sărat. Un loc 
activitatea O.J.T.

rant, un bar 
în prezent se 
îmbunătățire a 
Iul din orașul 
important în 
Buzău l-a ocupat și îl ocupă ex
tinderea serviciilor de tratament si 
refacere a capacității de munbă a 
suferinzilor de maladii reumatice, 
în acest sens, în stațiunea balne
ară Balta Albă, situată intre Rm. 
Sărat și Brăila, a fost sporită ca
pacitatea de găzduire. Pentru va
lorificarea superioară a nămolului 
din lacul Baltă Albă funcționează 
aici o stație de extracție și îmbu- 
teliere. Din extractul de nămol de 
la Balta Albă, întreprinderea „Mi
raj" București a realizat un set de 
produse cosmetice sub denumirea, 
generică, „Pell-Amar". (M. Bâzu).

tot ce-și poate dori 
intens orice om iubi- 
al destinelor patriei

Grigore HAGIU

PROGRAMUL I
10,00 O viață pentru o Idee : C. Leva- 

ditti (1874—1945) — inframlcrobio- 
log de renume mondial.

10.25 Film artistic : „Hello, Dolly 1“ —
12.45 Biblioteca pentru toți.
13.25 Telex.
13.30 Ritmuri de jazz.
13.40 Noi și mediul ambiant (reportaj). 
14,00 Magazin sportiv.
15,00 Șezătoare la Tauț.
15,20 Filmoteca de aur. O viață dăruită 

scenei: Lucia Sturdza Bulandra.
16,10 Mărturii milenare. Lut, aur, pia

tră.
16.40 Caleidoscop cultural-artistic.
17,00 Vîrstele peliculei.
17,55 Club T. Ilustrate de vacanță.
18.45 Timp comunist, etntec înaripat. 

Emisiune muzical-llterară
19,05 Eroi îndrăgiți de copii : Heidi. Un 

nou film serial (desene animate) 
pentru copil — producție japoneză.

19.30 Telejurnal.
20,00 Teleenciclopedla.
20.50 Film serial „Cannon".
21.40 24 de ore.
21.50 Săptămîna sportivă.
22,00 Fantezie In alb și negru., (Teledl- 

vertlsment).

(Urmare din pag. I)
parte activi 
in toate do
ta transpu-

NOTE DE LECTURĂ

DOUĂ VOLUME DE VERSURI
O tradiție viguroasă, îm

bogățită în ultimele decenii 
de experiența proaspătă a 
unor generații noi de 
poeți, situează lirica de in
spirație patriotică și atitu
dine militantă, revoluțio
nară, pe coordonatele artei 
majore. Poeți de vîrste și 
formule artistice diferite 
poposesc în această zonă li
rică cu certitudinea împli
nirii unor aspirații intime, 
aparținînd deopotrivă unei 
arte poetice și unui atașa
ment moral, cetățenesc la 
valori scumpe oricărui 
creator.

Printre acești poeți. Vic
tor Tulbure nu este un nou 
venit. Poezia lui avîntată, 
cu nuanțe rapsodice și tru- 
badurești, captează o expe
riență personală pe care nu 
o contrazice de la un vo
lum la altul. Cel mai re
cent volum, „în lume nu-s 
mai multe Românii", apă
rut la editura „Ion Crean
gă", este o desfășurare am
plă a tuturor posibilităților 
lirice ale poetului în acest 
domeniu, un drum prin 
istoria și lupta acestui po
por. Subintitulată „letopi
seț liric", cartea înregis
trează cronologic eveni
mente cruciale și persona
lități marcante ale istoriei 
noastre, într-o cronică eroi
că cu pagini memorabile. 
Pornind de la părinții în
ceputurilor. de la Decebal 
și Traian, poetul desfășoa
ră, sub semnul triade
lor, însemnele permanenței 
noastre pe acest pămînt, 
vorbind de „trei spade", 
„trei flăcări", „trei frunți", 
„trei inimi" etc., adevărate 
embleme ale duratei noas
tre spirituale.

în această parte a volu
mului. poezia se realizează 
în tonul grav al evocării 
baladești, prin acele por- 
trete-efigii care îmbracă o 
idee, 
înalt, 
formă 
turie.

a unei aspirații spre per
fecțiune.

Un alt ciclu, „Freamăt 
de veac", derulează un secol 
de istorie românească 
(1821—1921) prin punctarea 
unor momente-chele, reve
latoare prin substanța lor. 
Fie că împrumută haina 
cîntecului de haiducie, a 
colindului ori stilul poetic 
epistolar, poetul găsește 
aproape întotdeauna acele 
modalități lirice care să

clia / O inimă, atît avem in 
piept,/ Ea bate numai pen
tru România 1 // Masive
porți de aur se deschid / 
Ii ducem viitorului solia. / 
Atît avem pe lume : un 
Partid / Și îl urmează toată 
România !“ („Dragoste su
premă").

Prin acest volum. Victor 
Tulbure dovedește încă o 
dată virtuțile versului 
direct, angajat, cu evidentă 
substanță politică. Poezia

VICTOR TULBURE

„în lume nu-s 
mai multe Românii"

VIOLETA ZAMFIRESCU

„Sim f onie“

slujește un gînd 
Domină poezia cu 
fixă, sonetul — măr- 
și pe această cale.

susțină tensiunea trăirii, 
într-o tonalitate apropiată 
este realizat și ciclul „Clo
cotul vulcanilor", pagini de 
evocare a marilor confrun
tări sociale din perioada 
interbelică, a luptei comu
niștilor pentru o societate 
nouă.

într-o derulare firească, 
ultima parte a volumului, 
intitulată sugestiv „Să urce 
națiunea spre comunism în 
zbor", încheie, într-o vi
ziune apoteotică, o imagine 
lirică cuprinzătoare. Rit
murile odei surprind sim
țăminte puternice, comu
nică direct într-un stil a- 
vîntat cuvîntul poetului 
comunist : „E drumul 
tru luminos și drept / 
libertății i-am nălțat

nos- 
Căci 

fă-

«a vehiculează «înduri înțe
lepte și sentimente înalte, 
deși, uneori, o insuficientă 
căutare a imaginii poetice 
dă unor versuri impresia 
de neîmplinire.

O experiență lirică de 
aproape trei decenii, aduna
tă într-un număr conside
rabil de volume, oferă citi
torului un cuprinzător ma
terial despre lirica .___ 1
Violeta Zamfirescu. Senti
mentală și elegiacă, 
ocupată să cuprindă in vers 
mișcările interioare ale su
fletului feminin, complica
tele metamorfoze ale sim
țirii în preaima fiorului 
erotic, lirica poetei și-a al
cătuit propriul univers, 
aducînd. pentru a-1 îmbo
găți, noi elemente în care

poetei
pre-

recunoaștem aspirația spre 
frumos.

Volumul „Simfonie", pu
blicat de editura „Emines- 
cu“. nu contrazice această 
impresie. Titlul cărții, îm
prumutat din domeniul mu
zicii. e departe de a ne 
vesti convertirea poetei la 
amplele acorduri simfonice, 
la acea armonie clasică. 
Poeta este de fapt stă- 
pînită de impulsuri lirice, 
pe care le transmite ca 
atare, în fraze scurte, nu o 
dată sincopate. De aici 
pare a veni impresia de 
grabă spre un deznodămint 
al trăirilor lirice, febrilita
tea transmisă prin rinduri 
scurte, tensionate. în care 
versurile au pe 
o frumusețe stranie: ..Ziua 
unduie tezaur" : „Uimire 
blinda, mîini certînd fru
moase. / devălmășii de 
zbor al fetelor din chipa- 
roase... / / Spini din frage
dul tulpinei. ziua unduie 
tezaur / grîuri aur. mere 
aur. doruri aur. rîurî aur.../ 
Culc pe rădăcini obrazul, și 
pe lacrimile pietrei. / se 
aude vesnicia-n seva ve
trei, / murmurînd din ne
murire...".

Un ciclu masiv de doine 
pare a contesta ideea de 
risipire. Acestea sînt deo
potrivă pastele cu o colo
ratură intimă și 
asupra scurgerii 
rupte a timpului, 
regreta personale, 
ceste accente de 
care a stărilor 
înaltă stenic gînduri des
pre tară și pămîntul natal, 
cuprinse uneori în imagini 
memorabile. Preocupată 
mai mult de propriile tră
iri interioare, poeta are 
totuși capacitatea de a cu
prinde o problematică mai 
largă. Cartea de față o do
vedește.

alocuri

meditații 
neîntre- 
cu vagi 
Intre a- 
comuni-

intime se

Emil VASILESCU

care întregul popor ia 
la elaborarea soluțiilor 
meniiie de activitate, 
nerea lor în viață".

în această viziune au
te, pe baza hotărârilor Congreselor al 
IX-lea. al X-lea și al XI-lea. mul
tiple măsuri, atit pe linia creșterii 
rolului și atribuțiilor organelor cen
trale și locale ale puterii de stat, cit 
și pe linia creării unor structuri noi 
de conducere politică și economică — 
Consiliul Suprem al Dezvoltării Eco
nomice și Sociale, Congresul deputa- 
tilor consiliilor populare județene, 
Camera legislativă a consiliilor popu
lare ș.a. — asigurîndu-se un cadru 
organizatoric superior, de natură să 
stimuleze și să înlesnească participa
rea efectivă a celor ce muncesc la 
actele de decizie socială. Concomitent, 
au fost sporite rolul și atribuțiile orga
nizațiilor de masă și obștești, precum 
și ale Frontului Unității Socialiste — 
organismul politic larg reprezentativ, 
exprimind coeziunea societății noastre.

O particularitate a procesului a- 
dincirii vieții politico-sociale în 
etapa actuală o constituie dezvol
tarea democrației directe, în sensul 
participării nemijlocite a maselor la 
conducerea treburilor obștești — prin 
instituționalizarea adunărilor gene
rale ale oamenilor muncii ca for su
prem de conducere a activității în 
unitățile economice, crearea consilii
lor oamenilor muncii, a consiliilor 
de control muncitoresc și comisiilor 
pe probleme în întreprindere, a co
misiilor de control obștesc etc.

Si aceste forme nu epuizează nici 
pe departe modalitățile de participare 
a maselor la diriguirea treburilor 
obștești. în cooperativele agricole de 
producție, bunăoară, sector prepon
derent al agriculturii noastre socialis
te. cadrul propice de manifestare a 
voinței țărănimii cooperatiste îl con
stituie adunările generale.

Vizitele de lucru întreprinse de 
secretarul general al partidului, îm
preună cu alți conducători de partid 
șl de stat, în toate județele țării, în 
nenumărate unități economice și so- 
cial-culturale, organizarea periodică 
la nivel republican și local a consfă
tuirilor de lucru ale specialiștilor și 
altor oameni ai muncii din cele mai 
diverse sectoare, dezbaterea publică 
a proiectelor principalelor legi, toate 
acestea definesc dialogul cu poporul 
ca una din principalele metode de 
conducere a treburilor obștești.

Este cit se poate de semnificativ 
pentru procesul de adîncire a demo
crației în tara noastră modul în care 
au fost pregătite și s-au desfășurat 
în acest an Congresul deputaților 
consiliilor populare județene și Con
gresul educației politice și al culturii 
socialiste. Cu mult timp înainte, în-

fost adopta-

însusi domn
cepînd de la întreprinderi și insti
tuții și pînă la nivel județean, au 
avut loc mii de adunări în care oa
menii muncii au participat nemijlo
cit la dezbateri, au formulat propu
neri, sugestii, cărora li s-au adăugat 
apoi cele făcute în cadrul amplelor 
lucrări ale congreselor — în plen și 
pe secțiuni. Participarea celor ce 
muncesc, a întregului popor, la opera 
de guvernare reprezintă, indiscutabil, 
o caracteristică fundamentală a so
cietății noastre, care se afirmă tot 
mai pregnant, tot mai rodnic.

Programul partidului de făurire a 
societății socialiste multilateral dez
voltate și înaintare a României spre 
comunism, relevînd că „înfăptuirea 
marilor sarcini ale etapei următoare 
de dezvoltare impune participarea 
tot mai largă a maselor populare, a 
întregului popor, la elaborarea și în
făptuirea politicii interne și externe 
a partidului și statului", jalonează 
cu claritate direcțiile în care se va 
acționa în continuare pentru a se 
lărgi tot mai mult formele de partici
pare a oamenilor muncii la dezba
terea și soluționarea tuturor proble
melor importante ale vieții economi
ce. politice, științifice și social-cul- 
turale, la conducerea statului, a tre
burilor obștești.

Dezvoltarea democrației socialiste 
Implică o înaltă conștiință politică a 
maselor, ridicarea nivelului lor poli
tico-ideologic. ca și a pregătirii și 
competentei lor, numai în acest fel 
ele fiind în măsură să exercite efec
tiv drepturile largi de care se bucu
ră. în societatea noastră sînt create 
toate condițiile ca oamenii muncii să 
fie informați asupra problemelor ge
nerale ale conducerii tării, ca și asu
pra celor privind propriul lor sector 
de activitate, ceea ce le permite să 
participe activ, în deplină cunoștință 
de caiiză, la elaborarea deciziilor și 
măsurilor. Nimic din ceea ce privește 
viata societății noastre nu-i este 
străin cetățeanului României de azi.

Poziția de stăpîni ai propriilor 
destine 
partea i 
nifestarea 
datoriei și disciplinei sociale. Res
ponsabilitatea socială. individua
lă și colectivă, ca parte inaliena
bilă a democratismului socialist în 
acțiune, se dovedește o condiție esen
țială a însăși accelerării progresului 
nostru economic, politic și spiritual. 
Tocmai de aceea, partidul solicită un 
și mai mare efort de valorificare a 
energiei creatoare a întregii noastre 
națiuni. Cu cit va fi mai înaltă 
conștiința fiecăruia dintre noi. cu a- 
tît mai bine vor fi îndeplinite co
mandamentele majore ale construc
ției socialiste, cu atît mai puternic 
se va afirma prerogativa fundamen
tală a poporului -- de unic stăpin al 
propriului său destin.

■FAPTUL
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DIVERS
Medicală

La corespondentul ziarului 
nostru pentru județul Satu- 
Mare, Octav Grumeza, s-a pre
zentat conducătorul auto Gheor
ghe Stețca (strada Cărei nr. 1), 
rugindu-l să adreseze, și pe a- 
ceastă cale, un gind cald de 
mulțumire și recunoștință me
dicului Vasile Săsăran, de la 
spitalul unificat, care i-a făcut 
o intervenție chirurgicală „cum 
nu s-a mai făcut niciodată in 
tot județul Satu-Mare". Verifi- 
cînd afirmația lui G.S., cores
pondentul nostru a primit con
firmarea precum că medicul Să
săran este, intr-adevăr, eroul 
unei premiere chirurgicale săt
mărene, care constă dintr-o di
ficilă „plastic arterială cu venă". 
Mai exact, e vorba de înlocui
rea unei porțiuni de zece cen
timetri din artera femurală a 
brațului drept, cu o porțiune de 
venă extrasă din piciorul drept 
al pacientului. In felul acesta, 
odată cu vindecarea plăgii, bra
țul pacientului a fost salvat.

Printre volumele rare și de 
mare valoare aflate în patrimo
niul Bibliotecii municipale din 
Bîrlad se află și cea intitulată 
„Carte românească de învățătu
ră". Ea a fost tipărită la Iași in 
anul 1643. Este frumos și bogat 
ornamentată, are o legătură ori
ginală și încuietori metalice. La 
aceeași bibliotecă se află, de a- 
semenea, o carte deosebit da 
prețioasă, intitulată „îndrepta
rea legii", tipărită la Tîrgoviște 
in 1652. După cum am fost in
formați, biblioteca bîrlădeană 
dispune și de alte tipărituri, 
valori bibliofile, dar care aș
teaptă să fie identificate și ates
tate ca atare de către specialiști. 
Cine dă o mînă de ajutor 7
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Peste să fie...
•

Citim in ziarul județean „Via
ta nouă" din Galați : „La con
cursul republican de pescuit 
sportiv, faza interjudețeană, or
ganizat in comuna Crișan, ju
dețul Tulcea, doi «undițari» gă- 
lățeni s-au clasat în primele trei 
locuri". Unul dintre gălățeni, pe 
nume Victor Iamandi, a ocupat 
chiar locul I cu 346 de „capturi". 
Auzind de isprava 
nului lor, gălățenii și-au spus : 
„Se vede treaba 
pescari îndeminatici ducem lip
să. Și nici de apă. Pește să fie". 
Si fie !

concetățea-
că nu de

Rugămintea 
bunicului

Mesageri ai artei românești peste hotare
în curind vor fi organizate în 

străinătate manifestări reprezenta
tive pentru fenomenul cultural ro
mânesc contemporan. „Zile" ale fil
mului românesc se vor desfășura, in 
a doua parte a acestei luni, la Mos
cova (și in alte orașe ale Uniunii 
Sovietice), în Cehoslovacia, la Pra- 
ga. Bratislava și Banska Bystrica, în 
Polonia, la Varșovia și in cîteva im
portante centre industriale. Conco
mitent, va fi inaugurată, la Moscova, 
expoziția „Ciucurencu—Irimescu",
însumînd peste 50 de lucrări semni
ficative din creația acestor mari ar
tiști. Pentru iubitorii de literatură și 
muzică, în capitala Uniunii Sovie
tice. la Leningrad și Odesa, vor fi 
inițiate decade ale cărții și discului 
românesc. După ce în luna iulie a 
primit aprecierile publicului berli- 
nez, expoziția „Tineri artiști plastici 
români" va fi vernisată, luna aceas-

ta, la Praga și Bratislava. Arta noas
tră populară, cu o îndelungată tra
diție. va fi ilustrată, între altele, de 
o cuprinzătoare expoziție de scoarțe 
populare românești, expoziție ce a 
fost deschisă aproape un an de zile 
în S.U.A. și care va fi transferată, la 
sfirșiitul acestei luni, în capitala Me
xicului. Semnalăm, de asemenea, că, 
în prezent, ansamblul folcloric brâ- 
ilean „Floricica" se află în Irak, ur- 
mînd să-și continue turneul în Siria 
și Iordania. O altă manifestare cul
turală, „Săptămîna România", va fi 
găzduită de orașul englez Manches
ter, în programul ei fiind înscrise 
turneele ansamblului folcloric „Ti
mișul" și Teatrului de păpuși din 
Timișoara, expoziții de artă plastică, 
de fotografii, de cărți și discuri, 
proiectarea unor filme românești.

(Agerpres)

Am primit o scrisoare sem
nată de Anton Cotoi, pensionar 
din Urleasca, Brăila : „Vă rog 
mult de tot să mă credeți că 
sînt un bunic tare necăjit, și 
aș dori din tot sufletul să-i 
aduc pe calea cea bună pe doi 
părinți. Fiica mea, Roza, și cu 
Drăghici Florică (originar din 
Rimnicu-Sărat, dar cu viză de 
flotant în comuna Urleasca, ju
dețul Brăila) au stat un timp 
împreună. Ca soț și soție. Din 
conviețuirea lor au rezultat doi 
copii frumoși și sănătoși — Sița 
(doi anișori) și Nicușor (un an). 
La un moment dat, cei doi s-au 
supărat foc și au plecat în lume: 
unul într-o parte, altul în alta. 
Copiii au rămas la mine, dar eu 
sînt bâtrîn și bolnav și nu-i pot 
îngriji cum trebuie". Cine-1 aju
tă pe bunicul necăjit 7

Scandalagiul 
n-are somn

Construcțiile școlare
(Urmare din pag. I)
departamentul respectiv o acordă 
pregătirii forței de muncă ; așadar, 
o probă în plus de preocupare față 
de perspectivele dezvoltării viitoare.

...Veștile sosite recent de pe șan
tierele construcțiilor școlare atestă 
că în urma amintitei consfătuiri s-a 
înregistrat un reviriment în multe 
localități din țară. Nu însă în ritmul 
și la scara la care ar fi necesar. în 
județul Dîmbovița, de exemplu, prin 
grija consiliilor populare locale, nu
meroși cetățeni și meseriași au venit 
in sprijinul constructorilor, obiecti
vele școlare constituind astfel nu
cleul unor puternice șantiere de 
muncă patriotică. în felul acesta. în 
satul Mavrodin, comuna Răcari, con
strucția unei grădinițe a fost termi
nată în numai patru luni, realizîn- 
du-se economii in valoare de peste 
60 000 de lei. Spre deosebire de 
școala Șuța, comuna Dragodana, 
unde construcția internatului și lu
crările de extindere a cantinei — 
obiective ce trebuiau terminate încă 
de anul trecut — se află într-un 
stadiu mult rămas în urmă, chiar 
și după expirarea celui de-al 
doilea termen planificat — 1 iunie 
1976. în ziua raidului nostru, pe 
acest șantier am întîlnit doar cîțiva 
dulgheri și fierari-betoniști. care 
ne-au asigurat că... „dacă nu vor 
primi ajutoare, lucrările vor continua 
să bată pasul pe loc". într-un stadiu 
asemănător se află și construcția 
școlii din comuna Gura Șutii, lucra
re începută tot de anul trecut prin 
contribuția bănească a cetățenilor, 
în ziua raidului nostru, nici un lu
crător nu se afla pe șantier. Pe raza 
comunei sînt 13 dulgheri și zidari, 
unii dintre ei neautorizati. dar a- 
ceasta nu-i împiedică, după cum am 
constatat, să efectueze diverse lu
crări particulate, sub privirile îngă
duitoare ale autorităților comunale.

în județul Vrancea, unde procen
tul de realizări pe primele 6 luni nu 
depășea 18,1 la sută, situația nu se 
înfățișează nici acum cu mult mai 
bine. In ziua prezenței noastre pe 
șantiere, la sălile de clasă din Broș- 
teni, Jitia, Suraia, Urechești și în 
alte localități se făceau încă lucrări 
de zidărie, perioadă în care ar fi tre
buit să se treacă la execuția finisa
jelor. Cu puțin timp în urmă, la cele 
4 săli de clasă din Reghiu se termi
nase doar fundația, iar pentru alte 
4 săli de clasă prevăzute a se con
strui în centrul comunei Tulnici, pri
măria era încă... în cautarea ampla
samentului. Alte obiective, cum sînt 
școlile din satul Răstoaca, comuna 
Milcovu și din Dumbrăveni, ambele 
cu cîte 8 săli de clasă, au fost con
tractate spre a fi construite încă dp 
anul trecut. Fiecăruia dintre cele 
două obiective 1 s-au fixat cel puțin 
2—3 termene de dare în folosință, 
constructorul angajîndu-se de fieca
re dată să respecte angajamentul 
luat. Să mai amintim că încă n-a 
reușit acest lucru 7 „Pentru a inau
gura noul local de școală la 1 sep
tembrie — ne spunea tovarășul Mi- 
halache Tilvăr, primarul comunei 
Dumbrăveni — am luat lucrarea mai 
mult pe cont propriu. Am constituit 
o brigadă de constructori din cetă
țenii comunei și am trecut la lucru. 
Ne lipseau unele materiale și ne-am 
îngrijit de procurarea lor. Acum sîn- 
tem la finisajul școlii". In satul Răs
toaca însă, nici constructorul, dar 
nici primăria nu prea se frămîntă cu 
grăbirea construcției.

Sîntem. desigur. înclinați să cre
dem că în zilele și săptămînile ur
mătoare vor fi depuse toate efortu
rile, îneît perioada bună de lucru să 
fie folosită integral pentru recupe
rarea întîrzierilor de orice natură.

Mihai IORDANESCU
și corespondenții „Scinteil”

Zestrea fetelor din Miercurea Ciuc
într-o întreprindere cum este a- 

ceea de confecții din Miercurea 
Ciuc, preocuparea pentru integrarea 
tinerelor muncitoare are o mare în
semnătate. Media de vîrstă a colec
tivului este în jur de 20 de ani. 
Peste 60 la sută din totalul angaja- 
ților sint tineri, mai cu seamă fete. 
Și angajările continuă. Numai în 
1975 a«u fost încadrați 680 de tineri, 
iar anul 1976 a adus, de asemenea, 
nume noi în fiecare secție, ca ur
mare a dezvoltării întreprinderii.

„Cheia" integrării tinerelor o con
stituie învățarea meseriei, de fapt 
— integrarea profesională. Atașa
mentul față de Întreprindere, câști
gul bun, respectul celor din jur vin 
odată cu încadrarea în ritmul activi
tății colectivului, cu răspunsul pozi
tiv dat exigențelor disciplinei și ca
lității muncii. Un exemplu pozitiv, 
în acest sens, 11 oferă atelierul 2. 
Majoritatea lucrătoarelor din acest 
atelier au cel mult un an vechime, 
în 1975, 200 din cele 300 de tinere 
din atelier nu-și realizau norma ; 
ca urmare, nici atelierul nu stătea 
bine cu planul ; calitatea și disci
plina lăsau de dorit. Astăzi, atelie
rul își îndeplinește ritmic sarcinile 
de plan, iar calitatea produselor nu 
mai constituie o problemă. Spune 
mult și faptul că, anul trecut, colec
tivul se mîndrea cu o singură frun
tașă — Lucrețla Niculid, in timp ce 
acum sînt vreo 60 de „aspirante" la 
acest titlu. Din cele 200 de tinere 
care nu-și realizau norma, au mai 
rămas doar două. Desigur, asemenea 
realizări nu se obțin peste noapte. 
A fost nevoie de multă muncă.

— Am constatat — își amintește 
Gheorghe Kiss, șeful atelierului — 
că cele două săptămâni de acomo
dare cu mașinile, prin, care trec în
cepătoarele, nu sînt decît un modest 
început. Una e să știi să coși la ma
șină și alta e să execuți cu rapidi
tate și fără greș un număr de ope
rațiuni la bandă. Mai ales acum, 
cînd noi ne punem problema poli
calificării și cînd fiecare muncitoare

în urmă, printre cele care ne dădeau 
multă bătaie de cap.

— Nu exagerez — ne spunea Iosif 
Mathe, secretarul organizației de 
partid și maistru în secția 4 — dacă 
afirm că sîntem nu numai îndrumă
torii pe linie politică și profesională, 
ci și părinți, și prieteni ai tinerelor 
angajate. Cit am fi de copleșiți de 
treburi, pentru a discuta cu ele ne 
găsim totdeauna răgazul necesar.

Din experiența întreprinderii 
de confecții în pregătirea tinerilor 

pentru muncă și viață

trebuie să cunoască 5—6 operațiuni, 
calificarea unor nou venite este și 
mai anevoioasă. Dar nu aveam de 
ales. Atelierul, trebuia să producă șl 
altă mină de lucru nu aveam. Și 
atunci am căutat o soluție. Am în
ființat în atelier o mică „școală", în
zestrată cu vreo 10 mașini, unde 
mulți dintre noi, cei mai virstnici, 
ne-am petrecut după-amiezele învă- 
țindu-le pe aceste fete „secretele" 
meseriei de confectioner. S-au stri
cat mașini și s-au reparat la loc, s-a 
irosit ceva material, dar altă cale nu 
exista pentru ca tinerele să-și însu
șească meseria. Așa se explică fap
tul că Szekely Margit, Maria Coșar
că. Vitos Katalin, Nagy Maria, Rodi- 
ca Ardeleanu și altele, astăzi lucră
toare de nădejde, se aflau, cu un. an

Unele dintre fetele venite de la 
tară simt nevoia unul sfat, a unei 
ocrotiri, astfel că întreprinderea ține 
loc și de familie. în primul rînd sînt 
ajutate în găsirea unei locuințe. Ac- 
tuaiu.1 cămin al întreprinderii a de
venit neîricăpător. Un altul, cu 395 
de locuri, se construiește anul aces
ta. Secretara comitetului U.T.C.. Eva 
Maria Soss, și președinta comitetului 
sindical, Szocs Maria, sînt adesea 
oaspetele locatarelor căminului,' cu 
care se întrețin mai ales despre pro
blemele gospodărești, despre folo
sirea in chip util și plăcut a timpu
lui liber. Nevoia de îndrumare a ti
nerelor fete devine câteodată acută : 
din cauza unor cheltuieli nechibzui
te, a goanei după distracții costisi
toare, la cîteva zile după plata re

tribuției, unele încep să umble după 
împrumuturi. Colegele le-au împru
mutat, dar le-au și învățat cum tre
buie să-și gospodărească banii, să-i 
planifice, astfel îneît să-și acopere 
toate cheltuielile, ba să mai și eco
nomisească cîte ceva.

Preocuparea pentru formarea și 
educarea tinerilor muncitori se vă
dește și în rezultatele economice 
bune obținute de întreprindere în 
acest an : angajamentul de a da o 
producție suplimentară de 10 mili
oane lei, în primul semestru, a fost 
îndeplinit.

— Avem tineri minunați —• ne 
spune Maria Kedves, secretara co
mitetului de partid. O bună parte 
dintre fruntașii în producție și in 
munca obștească sint tineri. Ei aduc, 
în activitatea de zi cu zi, un suflu 
proaspăt, optimismul și entuziasmul 
specific vîrstei. De aceea, organiza
ția noastră de partid promovează cu 
multă încredere oameni tineri în 
munci de răspundere. Iată un exem
plu : în fruntea comitetului sindical 
a fost aleasă o tînără — Szocs Ma
ria — care abia a trecut de 20 de 
ani. Și nimeni nu regretă ceea ce, 
atunci, a fost considerat un act de 
curaj. însăși organizația noastră de 
partid este mereu „întinerită" prin 
primirea de noi membri din rîndul 
celor tineri. Din cei 44 de membri, 
primiți în ultima vreme, doar doi 
sînt mai „bătrîni" : au 24 de ani... 
Despre tineri aș spune, parafrazînd 
un vechi proverb : cum ii educi, 
așa îi aii.

Un grup de locatari de pe 
strada Nicolae Bălcescu din 
municipiul Drobeta Turnu-Se- 
verin ne scrie „cu amărăciune" 
despre vecinul lor, de pe ace
eași stradă, pe nume Ion Preda, 
care „se poartă ca-n co
dru". Aproape că nu e zi 
în care Ion Preda să nu facă 
scandal. Adeseori, „curajul" lui 
este „stropit" cu cîteva pa
hare. „Repertoriul" este inva
riabil : amenință, înjură, caută 
noduri în papură. Uneori, in 
crucea nopții, cînd Preda nu 
poate să doarmă, nu-i lasă nici 
pe vecini in pace. 11 scoală pe 
cite unul din somn și începe 
să-l înjure, să-l amenințe, in 
cîteva rinduri, Preda a fost a- 
vertizat, ba chiar și amendat, 
dar degeaba. Scandalagiul 
s-a potolit. Chiar să nu se 
sească „ac de cojocul lui“ 1

nu 
gă-

O gară, 
un semnal...

Gara Timișoara-Nord se află 
într-un amplu proces de dezvol
tare și modernizare. Condițiile de 
șantier au impus restricții firești, 
pe care călătorii le-au acceptat. 
Ceea ce >nu acceptă aceștia sînt 
neglijența și lipsa de interes 
pentru asigurarea unor servicii 
minime de care oamenii trebuie 
să beneficieze într-o gară. Din 
cele trei telefoane publice pen
tru oraș, două nu funcționează, 
în nici una din cabine nu sînt 
montate becuri, iar la una din
tre ele geamul de la ușă lipseș
te de mai bine de o lună. Cea
surile electrice, două la număr, 
tac chitic, acoperite cu benzi de 
hîrtie. în salâ de așteptare se 
așteaptă de prea multă vreme 
intervenția unei mături... Aș
teptăm și noi răspuns la acest 
semnal. în termeni feroviari 1 
se mai zice și semnal 
alarmă.

Rodica ȘERBAN

de

Rubricâ redactata de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"
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Primire la primul ministru al guvernului
Primul ministru al Guvernului Re

publicii Socialiste România, tovarășul 
Manea Mănescu. a primit, în cursul 
zilei de vineri, în vizită protocolară 
de prezentare, pe Petar Danailov 
Hristov, ambasadorul acreditat în

DE LA MINISTERUL EDUCAȚIEI 
Șl ÎNVĂȚĂMÎNTULUI

Ministerul Educației și învățămîn- 
tului anunță că la 3 septembrie 1976 
se va organiza un nou concurs de 
admitere pentru ocuparea locurilor 
râmase libere după concursul din iu
lie 1976, după cum urmează :

Pentru ingineri la': institutele po
litehnice din București, Cluj-Napoca, 
Iași și Timișoara. Institutul de mine 
din Petroșani, Institutul de petrol și 
gaze din Ploiești, Institutul de con
strucții din București, Universitatea 
din București, Institutul de învăță- 
mînt superior din Sibiu și Institutul 
agronomic din București.

Pentru subingineri la : institutele 
politehnice din București, Cluj-Napo
ca, Iași și Timișoara, Institutul de 
mine din Petroșani, Institutul de 
petrol și gaze. din Ploiești, Institutul 
de construcții din București, univer
sitățile din Brașov, Craiova și Ga
lați, institutele de învățămînt supe
rior din Baia Mare, Pitești și Sibiu, 
institutele pedagogice din Constanța, 
Suceava și Tg. Mureș și institutele 
de subingineri din Hunedoara și Re
șița.

Pentru economiști la : Academia 
de studii economice din București și 
universitățile din Cluj-Napoca, Cra
iova, Iași și Timișoara.

Concursuri de admitere în instituțiile militare 
de învățămînt

în perioada 5—15 septembrie
1976, Ministerul Apărării Naționale 
organizează un nou concurs de ad
mitere, pentru anul școlar 1976—
1977, la următoarele instituții mi
litare de învățămînt :

— Academia militară — facultă
țile tehnice ;

— institutul de marină ,.Mircea 
cel Bătrin" — secțiile de ma
rină militară ;

— Școlile militare de ofițeri ac
tivi ;

SUCEAVA: A început sezonul 
de valorificare a roadelor pădurii

în județul Suceava sezonul de 
valorificare a produselor accesorii 
ale pădurii a început. Prin grija 
inspectoratului silvic județean s-au 
făcut ample pregătiri în toate uni
tățile de achiziție și prelucrare. Ac
tivitatea este concentrată în prin
cipalele bazine forestiere, unde 
funcționează un număr de 4 centre 
de fructe de pădure : Sadova. Gura 
Humorului. Putna și Rădăuți. La 
Gura Humorului, bunăoară — după 
cum ne relata șeful centrului, Li- 
viu Slubceacovschi — s-au recol

ROMÂNIA-FILM prezintă 

o nouă producție a studioului 

„Al. Sahia"

„DECEBAL"
Scenariul — Hadrian Daicovi- 

ciu ; Regia — Olimpia Robu

tara noastră al Republicii Populare 
Bulgaria.

La întrevedere, desfășurată într-o 
ambiantă cordială, prietenească, a 
participat Ion St. Ion, secretar al 
Consiliului de Miniștri.

Pentru învățămintul universitar și 
pedagogic la : universitățile din 
București, Brașov. Cluj-Napoca. Cra
iova. Iași și Timișoara, Institutul 
politehnic din Iași și institutele pe
dagogice din Oradea, Suceava și Tg. 
Mureș.

Pentru învățămintul artistic la : 
conservatoarele din Cluj-Napoca și 
Iași, Institutul de artă teatrală și ci
nematografică din București și Insti
tutul de teatru din Tg. Mureș.

Amănunte în legătură cu speciali
zările și formele de învățămînt (zi, 
seral, fără frecvență) la care se or
ganizează concurs, precum și numă
rul de locuri se pot primi de la in
stituțiile de învățămînt respective.

înscrierea candidaților se face în
tre 27 august și 2 septembrie, pină 
la ora 15. La specializarea drept (în- 
văț.ămînt fără frecvență, Universi
tatea București), înscrierile se fac în 
perioada 17—21 august.

La concurs pot participa atît can
didați neincorporabili, cit și candi
dați încorporabili.

Condițiile de organizare și desfă
șurare a concursului sînt aceleași ca 
și la concursul din iulie a.c., publica
te în broșura „Admiterea în învăță- 
mîntul superior — 1976“.

— Școlile militare de maiștri și 
subofițeri.

Tinerii care doresc să participe 
la concursul de admitere la una 
din aceste instituții militare de în
vățămînt vor depune cereri de în
scriere. pină la 20 august 1976, la 
centrele militare județene (de sec
tor) pe raza cărora domiciliază.

Pentru relații suplimentare, cei 
interesați se pot adresa comandan
ților centrelor militare județene (de 
sector) pe raza cărora locuiesc.

tat și prelucrat pentru sucuri 75 
tone muguri de molid, continuă pe 
scară largă acțiunea de recoltare și 
prelucrare a cireșelor amare, a în
ceput recoltarea și conservarea 
zmeurii, se fac ultimele pregătiri 
în vederea trecerii la achiziționa
rea murei. Se are în vedere, tot
odată, crearea tuturor condițiilor 
pentru declanșarea campaniei de 
culegere a ciupercilor de pădure, 
tc-ate aceste produse fiind foarte 
solicitate atit pe piața internă, cit 
și la export. (Gheorghe Parascan).

Manifestări in cadrul intilnirii prietenești 
a reprezentanților tineretului român 

si ai tineretului sovietic
Joi a fost cea de-a cincea zi a în

tâlnirii prietenești a reprezentanților 
tineretului român și ai tineretului 
sovietic.

în această zi, la Complexul cultu- 
ral-sportiv „Lacul Tel", numeroși ti
neri români și sovietici au plantat 
arbuști pe „Aleea prieteniei1*.

în cursul după-amiezii. la Sala 
Floreasca a avut loc un concert al 
formațiilor Artistice sovietice, la care 
și-au dat concursul formații corale 
și de dansuri, artiști vocali și instru
mentiști. La spectacol au asistat to
varășii Ion Traian Ștefănescu. prim- 
secretar al C.C. al U.T.C., Vladimir 
V. Grigoriev, secretar al C.C. al 
U.T.C.L., Vasile Alexandrescu, ad
junct al ministrului educației și în- 
vățămîntului, membri ai conducerii 
unor instituții centrale, cadre din 
aparatul de partid . și de stat din 
Capitală, numeroși tineri români și 
sovietici.

ÎN JUDEȚUL NEAMȚ

Se extinde rețeaua
Paralel cu asigurarea unui volum 

sporit de mărfuri, într-o gamă sor
timentală variată, în județul Neamț 
există o preocupare susținută și 
pentru dezvoltarea rețelei de ma
gazine din așezările rurale. Numai 
de la începutul acestui an, spre e- 
xemplu — ne spunea Dionisie 
Sprinceană, contabilul-șef al în
treprinderii economice județene 
Neamț a cooperativelor de con
sum — rețeaua unităților noas-s 
tre sătești s-a îmbogățit cu 
încă 8 noi magazine. Marea ma
joritate dintre acestea sînt super- 
magazine, care dispun de raioa
ne specializate de confecții, încăl
țăminte. obiecte de uz casnic, măr
furi alimentare etc., precum și de 
unele secții prestatoare de servicii 
către populație. Aceste magazine 
au fost amplasate cu precădere în 
zonele turistice ale județului, cum 
ar fi Agapia. Vaduri, Ștefan cel 
Mare. Secuieni, Tazlău ș.a. Va
loarea mărfurilor desfăcute către 
populația sătească a ajuns la 482 
milioane lei. ceea ce reprezintă o 
creștere de peste 10 la sută față de 
aceeași perioadă a anului trecut.

De asemenea, la Agapia — punct 
turistic care de la un an la altul 
cunoaște o mare afluență de vizi
tatori — s-a construit și dat în 
folosință cel de-al doilea motel, cu 
o capacitate de cazare de 70 de 
locuri, un restaurant, un camping 
ș.a., secții pentru desfacerea pro
duselor industriale agroalimentare 
și de artizanat. O mare atentie este 
acordată bunel aprovizionări a lo
cuitorilor din zonele forestiere ale 
județului. Astfel, in parchetele 
Grintieși, Poiana Teiului, Valea 
Tarcăului. Secu, Tg. Neamț, Piatra 
Șoimului ș.a. au fost înființate 45 
de magazine profilate îndeosebi pe 
desfacerea produselor alimentare și

Au fost de față V. I. Drozdenko, 
ambasadorul Uniunii Sovietice la 
București, și membri ai ambasadei.

Cintecele și dansurile prezentate de 
tinerii artiști sovietici s-au bucurat 
de un frumos succes.

La Clubul delegației sovietice de 
la Casa de cultură a studenților 
„Grigore Preoteasa" a fost o zi bo
gată în manifestări. Pionieri români 
au asistat la un spectacol prezentat 
de- formații vocal-instrumentale și 
corale ale pionierilor sovietici. Seara 
au continuat întâlnirile prietenești ale 
tinerilor din cele două țări.

Alte cluburi și case ale tineretului 
din Capitală au găzduit, de aseme
nea, spectacole artistice, prezentări 
de filme documentare și artistice.

în aceeași zi, grupuri de tineri, 
membri ai delegației sovietice și-au 
continuat vizitele în județele Con
stanța, Argeș, Dîmbovița, Brașov și 
Prahova. (Agerpres) 

a celor de uz casnic de strictă ne
cesitate. Cit privește perspectiva, 
sîntem informați că, în lumina noi
lor măsuri adoptate de către con
ducerea partidului privind îmbună
tățirea continuă a aprovizionării 
populației, în acest cincinal se vor 
construi încă 25 de noi magazine 
cu diverse profiluri, brutării, secții 
prestatoare de servicii etc. Toate 
acestea vor asigura în actualul cin
cinal o creștere cu peste 40 la sută 
(fată de realizările cincinalului tre
cut) a volumului de mărfuri pentru 
populația din mediul sătesc. (I. Ma
nea, corespondentul „Scinteii").

vremea
Ieri în țară : Vremea s-a răcit. Cerul 

a fost mai mult acoperit. Au căzut ploi, 
care pe alocuri au avut și caracter de 
aversă, însoțite de descărcări electrice 
în Maramureș, în cea mal mare parte 
a Transilvaniei, Oltenia, Muntenia, nor
dul și sudul Moldovei și în zona de 
munte. în Dobrogea, ploile au fost nu
mai sub formă de aversă, însoțite frec
vent de descărcări electrice, iar izolat 
în sudul Dobrogei s-a semnalat grindi
nă. Vîntul a prezentat intensificări în 
estul țării și în zonele de munte.

Timpul probabil pentru zilele de 8, 9 
și 10 august. în țară : Vreme răcoroasă 
ia început, apoi în încălzire ușoară. 
Cerul va fi variabil. Vor cădea ploi lo
cale, care vor avea și caracter de aver
să, mai frecvente în nordul țării, pre
cum și în zonele de deal și de munte. 
Vînt potrivit, cu unele intensificări. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse 
între 7 și 17 grade, iar cele maxime vor 
oscila între 18 și 28 de grade, local mai 
ridicate. în București : Vreme răcoroasă 
la început, apoKîn încălzire ușoară. Ce
rul va fi schimpător, favorabil ploii de 
scurtă durată. Vînt potrivit. Tempera
tura ușor variabilă.

Cronica zilei
Ministrul justiției al Republicii 

Arabe Egipt, Ahmed Talaat, ceilalți 
membri ai delegației care se află în 
țara noastră. însoțiți de Emil Nicol- 
cioiu, ministrul justiției, au vizitat 
obiective economice și social-cultu- 
rale din județul Brașov și au avut 
intilniri și convorbiri cu organele 
locale de justiție.

★
Vineri. în cadrul unor solemnități, 

noii ambasadori ai Republicii Costa 
Rica, Teodoro Quiros Castro, Repu
blicii Peru, Roger Eloy Loayza-Sa- 
avedra, și Republicii Populare Bul
garia. Petar Danailov Hristov. au de
pus coroane de flori la Monumentul 
eroilor luptei pentru libertatea po
porului și a patriei, pentru socialism.

★
Ministrul afacerilor externe al Re

publicii Socialiste România, George 
Macovescu. a primit o telegramă de 
mulțumire din partea lui Pierre Gra
ber, șeful Departamentului Politic 
Federal, pentru felicitările transmise 
cu ocazia Zilei naționale a Confede
rației Elvețiene.

★
Sub egida Institutului român pen

tru relații culturale cu străinătatea a 
avut loc. vineri după-amiază. o ma
nifestare culturală dedicată celei 
de-a XXIII-a aniversări a asaltului 
cazărmii Moncada — Ziua Insurecției 
Naționale Cubaneze. Cu acest prilej 
a vorbit scriitorul loan Grigorescu, 
care a împărtășit impresii de călăto
rie din Cuba. Au luat parte reprezen
tanți ai Ministerului Afacerilor Ex
terne. Consiliului Culturii și Educa
ției Socialiste, oameni de cultură și 
artă, un numeros public.

A fost prezent Jesus Mendizabal, 
însărcinatul cu afaceri a.i. al Repu
blicii Cuba la București. (Agerpres)

A apărut:

„Revista economică"
nr. 3t din 6 Avgust 1976

Din sumar : O opțiune fundamen
tală a dezvoltării României : crește
rea rapidă și repartizarea rațională 
a venitului național ; „Pilonii" efi
cienței exportului : creativitate, com
petitivitate ; Informatica în sprijinul 
conducerii centralelor și întreprinde
rilor. Un instrument operational de 
urmărire a obiectivelor ; Schimbări 
fundamentale în evoluția Fondului 
Monetar Internațional. Semnificații 
pentru viitoarea așezare a relațiilor 
valutar-financiare internaționale ; 
Indexarea în continuă actualitate 
ș.a.
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BOX. La Constanța - 
„MĂNUȘA 

LITORALULUI»
Peste 2 000 de spectatori au urmă

rit vineri după-amiază în sala spor
turilor din Constanta a doua reu
niune a competiției internaționale de 
box „Mănușa litoralului". în cel 
mai spectaculos meci la categoria 
ușoară, I. Budușan (Metalul) l-a 
învins prin abandon în repriza a 
doua pe Uwe Gentner (R.D. Germa
nă), care, în cursul întâlnirii, a fost 
numărat de două ori. Alte rezultate : 
cocoș : I. Memet (Farul) b.p. St. Du
minică (Bc. Galați) ; I. Lungu 
(Steaua) b.p. I. Săli (Hidro) ; I. Guta 
(Farul) b.p. I. Șeidel (R.D. Germa
nă) ; ușoară : I. Oancea (Medgidia) 
b.p. A. Kadîr (Turcia) ; I. Vladimir 
(Dinamo) b.p. Șt. Vahanov (Bulga
ria) ; A. Guțu (Bc. Galați) b.p. D. 
Vilsan (Farul). Astăzi au loc semi
finalele, urmînd ca finalele să se 
dispute duminică de la ora 18.

NATAȚIE
La Oslo au început campionatele 

europene de juniori la sărituri de la 
trambulină. în prima zi a fost de
cernat un singur titlu : platformă- 
junioare. Medalia de aur a revenit 
tinerei înotătoare sovietice Ana Du
dina (295,80 puncte), urmată in cla
sament de Galina Pijanova (U.R.S.S.) 
T- 290,50 puncte și Beate Jahn (R.D. 
Germană) — 284,55 puncte. Sportiva

PE SCURT DIN ȚARA
CORESPONDENȚII „SCINTEII" TRANSMIT:
GORJ. Ediția 1976 a expoziției șco

lare județene deschise la Tg. Jiu con
stituie o elocventă ilustrare a inven
tivității și hărniciei „micilor meșteri 
mari1* din școlile și liceele Gorjului. 
între numeroasele exponate realizate 
în atelierele școlare, în cercurile a- 
plicative și artistice de la casele pio
nierilor rețin atenția cele intrate in 
producție : trusa stereometrică T.S. 1 
— executată de elevii Liceului de 
mecanică din Sadu ; alimentatorul 
autoprotejat pentru experiențe elec
tronice de laborator — realizare a 
elevilor din Peștișani ; elemente de 
automatizare pentru benzile transpor
toare de cărbune — produse la Li
ceul. de mecanică din Rovinari. Va
loarea activității productive și a rea
lizărilor elevilor gorjeni în anul șco
lar 1975/1976 se ridică la peste șapte 
milioane lei. (Dumitru Prună).

MUREȘ. La Sovata, după executa
rea upor lucrări de extindere a pla
jelor, lacul helioterm „Ursu“ se află 
din nou la dispoziția turiștilor. în 
condițiile climaterice din această pe
rioadă, razele solare au ridicat tem
peratura apei la 42 grade Celsius. 
Pentru îmbunătățirea accesului celor 
aflați la odihnă și tratament, înce- 
pînd din acest sezon, s-a introdus sis
temul abonamentelor, (Cornel Pogă- 
ceanu).

BUZĂU. A intrat în funcțiune Fa
brica de conserve din orașul Rm. Să
rat; care valorifică materiile prime 
agricole din zonă, oferind populației 
pentru consum o gamă diversă de 
produse alimentare. (Mihai Bâzu).

GALAȚI. în comuna Frumușița, 
județul Galați, a fost dat în folosin
ță un nou bloc de locuințe. La par
ter sînt amplasate oficiul P.T.T., 
agenția C.E.C., unități de frizerie, 
coafură, reparații radio T.V. Aseme
nea edificii se află în construcție în 
multe alte localități rurale din jude
țul Galați. De altfel, pină la sfîrși- 
tul acestui cincinal în fiecare comu
nă. alături de celelalte edificii pre
văzute în schițele de sistematizare, 
se va înălța cel puțin un bloc de lo
cuințe. (Dan Plăeșu).

DOLJ. La Craiova s-a dat în folo
sință modernul complex turistic „Ha
nul Doctorului". Amplasat în partea 
estică a orașului, la intrarea în mu
nicipiul Craiova, complexul turistic 
dispune de un hotel și un restaurant 
cu terasă. De menționat că în apro
piere edilii craioveni au amenajat 
și un pitoresc loc de agrement. (Ni- 
colae Băbălău).

ARAD. Pînă în 1980 — conform

Georgiana Săcăleanu (România) s-a 
clasat pe locul 7 cu 260.55 puncte.

Vineri, în ziua a doua a campio
natelor europene de înot de la Oslo 
rezervate juniorilor, au fost cunos- 
cuți învingătorii în proba de 200 m 
mixt. La feminin a terminat învin
gătoare Petra Priemer (R.D. Ger
mană). cu 2’21”64/100, iar la mascu
lin victoria a revenit englezului 
John Cotton, cu 2T6”41/100.

TENIS
în sferturile de finală (femei) ale 

campionatelor europene de . tenis 
pentru amatori, care au loc în orașul 
cehoslovac Prerov, iugoslava Jauso- 
vec a întrecut.-o cu 6—2. 7—5 pe 
Morozova (U.R.S.S.). în semifinale, 
Jausovec o va întîlni pe cehoslovaca 
Marsikova. care a eliminat-o cu 6—2, 
6—1 pe poloneza Olska. în cea de-a 
doua semifinală se întîlnesc SemirB- 
va (U.R.S.S.) și Tomanova (Ceho
slovacia).

★
Vineri a continuat la Londra me

ciul de tenis dintre echipele Angliei 
și Italiei contând ca finală a zonei 
europene (grupa B) din cadrul „Cu
pei Davis". In proba de dublu, frații 
Davis și John Lloyd au învins cu 
6—8, 3—6. 6—3. ■ 18—16. 6—2 pe ita
lienii Panatta și Bertolucci. Acum 
scorul este de 2—1 în favoarea echi
pei Italiei. Astăzi au loc ultimele 
două probe de simplu.

★
Finala zonei europene (grupa A) a 

„Cupei Davis" va avea loc în zilele 

programului întocmit de inspectora
tul silvic — plantațiile de răchită vor 
ajunge la 300 ha. în acest an s-au 
plantat peste 40 hectare, punîndu-se 
astfel în valoare o serie de terenuri 
care pină acum erau neproductive. 
Anul viitor, din producția obținu
tă pe acesțe plantații se vor li
vra unităților aparținînd I.J.I.L., 
IJECOOP și U.J.C.M, Arad cir
ca 400 tone nuiele de răchită. Cele 
mai bune rezultate în acțiunea de 
plantare au fost obținute de lucră
torii „ogoarelor" silvice Chișineu- 
Criș, Pecica, Lipova. Valea Mare. 
Tîrnova. (Constantin Simion).

IAȘI. Stațiunea Băile Nicolina. cu 
ape minerale pentru tratarea bolilor 
reumatice, digestive, ale căilor res
piratorii și ginecologice, și-a îmbo
gățit zestrea cu un modern și confor
tabil pavilion de cazare pentru coo
peratori. Acesta a fost construit din 
fondurile cooperativelor agricole de 
producție din județul Iași și din alte 
județe. El dispune de locuri de ca
zare în camere confortabile cu cîte 
2 paturi și de o cantină. (Manole 
Corcaci).

HUNEDOARA. Inspectoratul silvic 
județean a început campania de re
coltare și valorificare a fructelor de 
pădure, organizînd 120 puncte de a- 
chiziții și 5 centre de prelucrare și 
semiindustrializare a „roadelor" pă
durii. Pînă în prezent au fost pre
luate peste 10 vagoane de cireșe a- 
mare, afine, zmeură și coacăze. Pen
tru rețeaua comerțului intern și la 
export au fost expediate pînă acum 
40 tone de suc alcoolizat și 11 tone 
de afine în stare proaspătă. (Sabin 
Ionescu).

VÎLCEA. Din inițiativa Direcției 
patrimoniului cultural național și a 
Institutului de cercetări în construc
ții București, la complexul monu
mental Arnota. ctitorie a lui Matei 
Basarab, au început ample lucrări 
de restaurare și consolidare. Acest 
impresionant monument istoric, situat 
pe versantul estic al muntelui Buila, 
va fi reintegrat în circuitul valorilor 
naționale și pus la dispoziția vizita
torilor la sfirșitul acestui an. (Ion 
Stanciu).

LOTO
NUMERELE EXTRASE LA TRA

GEREA DIN 6 AUGUST 1976
Extragerea I : 67 19 75 77 57 26 27 

6 50
Extragerea a II-a : 68 65 28 42 49 1 

29 80 33 

de 13, 14 și 15 august la Tbilisi, unde 
se vor întîlni echipele U.R.S.S. și 
Ungariei. Tenismanii sovietici vor 
prezenta următoarea formație : Me- 
treveli, Kakulia, Pugaiev și Borisov.

BASCHET
La Stanke Dimitrov, în cadrul 

balcaniadei de baschet pentru ju
nioare, echipa Bulgariei a învins cu 
scorul de 67—65 echipa României. 
Selecționata secundă a Bulgariei a 
întrecut cu 57—46 echipa Iugosla
viei.

★
Campionatele europene de baschet 

pentru juniori se desfășoară în ora
șul spaniol Compostellâ. Echipa Spa
niei a învins cu scorul de 60—58 
(26—33) selecționata Turciei. în pri
ma grupă a competiției, pe primul 
loc se află Iugoslavia — cu 6 puncte, 
urmată de U.R.S.S. (tot cu 6 puncte), 
în cea de-a doua grupă conduce 
echipa Spaniei — cu 4 puncte, ur
mată de reprezentativa Italiei, de 
asemenea cu 4 puncte.

AVIAȚIE SPORTIVĂ
Piloții sovietici Lidia Leonova și 

Viktor Lețko au cucerit titlurile de 
campioni mondiali absoluți la pilotaj 
individual de înaltă școală, în cadrul 
campionatelor de aviație sportivă 
desfășurate la Kiev. La feminin. în 
urma Lidiei Leonova s-au clasat 
Valentina laikova și Liubov Ncm- 
kova. în concursul masculin, pe locul 
doi s-a situat Igor Egorov (U.R.S.S.), 
iar pe locul trei pilotul cehoslovac 
Ivan Tucek.

• IN 1NTIMPINAREA CELEI 
DE-A 32-A ANIVERSARI A ELIBE
RĂRII PATRIEI, întreprinderea ci
nematografică a județului Vaslui a 
organizat un ciclu de filme pe a- 
ceastă temă : „Porțile albastre ale 
orașului", „Stejar extremă urgen
ță", „Pe aici nu se trece", „Ceața", 
„Evadarea", „Zidul" ș.a. Ciclul a 
debutat simultan la Laza, Grume- 
zoaia, Stroiești, Tutova și Sofro- 
nești. • AGENDA BOTO$ANEA- 
NĂ. S-a deschis o tabără de pictu
ră și grafică destinată documentă
rii și creației. Artiștii își propun să 
realizeze lucrări inspirate de ani
versarea a 100 de ani de la dobîndi- 
rea independenței de stat a Româ
niei și împlinirea a 70 de ani de la 
răscoala din 1907. în acest scop, ei 
vizitează muzee, case memoriale, 
monumente istorice, se întîlnesc cu 
veterani ai răscoalelor. Ansamblul 
de cintece și dansuri „Rapsodia" din 
Botoșani s-a întors din Finlanda, 
unde a participat la Festivalul in
ternațional de folclor și Festivalul 
muzicii muncitorești (10 zile, 18 
spectacole în 6 localități). • SUB 
GENERICUL „CENTENARUL IN
DEPENDENȚEI NAȚIONALE", la 
Casa de cultură din municipiul Alba 
Iulia a fost inițiat un ciclu de ma
nifestări cultural-educative. Prima 
acțiune : simpozionul „1877 — încu
nunare a năzuinței de veacuri a po
porului român". • AGENDA BIS- 
TRIȚEANA. „Tribuna muncii po
litice de masă" se intitulează bro
șura editată recent de secția de 
propagandă a comitetului județean 
de partid în sprijinul activității 
agitatorilor. Salonul artiștilor plas
tici din Bistrița găzduiește expo
ziția de picturi în ulei a artistului 
Păul Uzum din București. Ansam
blul de cintece și dansuri „Cunu
na de pe Someș" s-a clasat pe 
locul I la festivalul folcloric 
„Tirgul de fete de pe munte
le Găina". La Singeorz-Băi se 
desfășoară simpozionul „Vasile 
Alecsandri — poet al luptei pentru 
independență". Un grup de 70 de 
profesori de coregrafie din Dane
marca, Norvegia, Olanda și Suedia 
a frecventat, timp de trei săptă- 
mîni, cursul teoretic și practic de 
folclor organizat la Bistrița. Ei au 
studiat și învățat dansuri specifice 
zonelor etnografice din acest ju
deț. • „BAIA — FILE DE ISTO
RIE". Sub acest generic, la Baia 
(Suceava), prima capitală a Moldo

vei, a avut loc o manifestare cul- 
tural-artistică. • AGENDA . TI- 
MIȘEANA. Artiștii amatori din 
Brănești au participat, alături de 
ansambluri artistice din alte opt 
țări,' la Festivalul folcloric interna
țional de la Zagreb — R.S.F. Iugo
slavia, prezentînd spectacolul te
matic „Obiceiul dubașilor". „Pe ur
mele dorobanților de la 1877“ se in
titulează montajul de versuri pa
triotice prezentat, la Biblioteca ju
dețeană, de „Salonul literar-științi- 
fic“. Galeriile de artă din Timișoara 
găzduiesc expoziția de tapiserie ă 
artistei Magda KaZinkzy Vitaloyos. 
• LA CLUBURILE MUNCITO
REȘTI DIN BUMBEȘTI — JIU, 
MOTRU, ROVINARI $1 ȚICLENI 
au fost prezentate medalioane li- 
terar-muzicale in cadrul unor seri 
de poezie sub genericul „Țrecut 
glorios, prezent luminos, viitor de 
aur comunist". Și-au adus contri
buția creatori locali, membri ai 
cercurilor și cenaclurilor literare 
gorjene. • AGENDA SALAJEANA. 
In șirul manifestărilor dedicate 
evocării bătăliei de la Guruslău a 
lui Mihai Viteazul, alături de ex
punerea acad. Ștefan Pascu, pre
zentată la Zalău, se înscrie prele
gerea „375 de ani de la marea bă
tălie victorioasă a lui Mihai Vitea
zul", prezentată în mai multe uni
tăți economice și instituții de lu
crători ai muzeului județean de 
istorie și artă. La „Popasul ro
manilor", în munții Meseșului, a 
avut loc tradiționalul Festival al 
dansului femeiesc — ediția a pa
tra. După o paradă a portului 
popular, formații artistice din ju
dețele Argeș, Cluj, Mehedinți, Bis- 
trița-Năsăud și Sălaj au susținut 
un spectacol în fața a peste 7 000 
de participanți. A ieșit de sub ti
par „Agitatorul — de la conștiință 
la conștiință", editat de secția pro
pagandă a comitetului județean de 
partid. Clubul tineretului din Za
lău găzduiește interesante manifes
tări cultural-educative sub generi
cul „Umanist-club". în cadrul 
acestora, prof. Ioan Bădică a vor
bit tinerilor despre „Umanismul 
revoluționar al documentelor elabo
rate de Congresul educației politice 
și al culturii socialiste". Cea mai 
recentă „Seară muzeală" a avut ca 
temă „Pictura expresionistă".

Corespondenții „Scinteii"
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Angola, această vastă țară a A- 

fricii australe, cu nume de o dulce 
sonoritate, trăiește intens atmosfera 
unor prefaceri cum n-a cunoscut nici- 
cind în istoria sa multiseculară. Cu 
entuziasmul pe care îl dă sentimen
tul libertății și demnității recîștiga- 
te, angolezii au pornit la drum hotă- 
rîți să șteargă pentru totdeauna ur
mele întunecatului trecut colonial și 
ale recentei intervenții imperialiste 
străine, să-și croiască un destin pe 
măsura potențialului de care dispune 
pămîntul țării lor. „Angola, patrie 
iubită, fiii tăi cu brațe vinjoase și 
minte trează te inalță sub soarele li
bertății" — glăsuiește refrenul unuia 
din multele cintece care slăvesc vic
toria poporului și aceste vremuri de 
debut într-o istorie nouă.

Scăldată de razele generoase ale 
soarelui tropical, Luanda te întâm
pină cu seducătoarea sa fizionomie, 
căreia îi datorește renumele de cel 
mai grumos oraș al Africii meridio
nale. între cartierul Alvalade și Ave- 
nida Marginal — o splendidă faleză 
amintind de Copacabana braziliană 
— se întinde un perimetru dominat 
de clădiri înalte, alternînd cu vile 
ascunse de vegetație exuberantă, 
unde își duceau, pină de curînd, tra
iul de huzur aristocrația colonială și 
exponenții capitalului monopolist, be
neficiarii veniturilor fabuloase stoar
se din sudoarea poporului exploatat 
și asuprit, din înstrăinarea bogățiilor 
pămintului angolez. Gradul de opu
lență al foștilor stăpînitori reiese și 
din fastul sfidător al locuințelor lor. 
în destule cazuri mobilierul acestor 
vile avea încrustații de aur, iar can
delabrele, minerele ușilor și chiar ro
binetele erau și ele aurite. Opulență 
cu atît mai șocantă cu cit se află in 
imediata vecinătate a aglomerațiilor 
de cocioabe — „museques" — lipsi
te de cele mai elementare condiții 
necesare traiului

Călătorul sosit aici pentru prima 
oară rămîne surprins că, deși se află 
pe un pămint unde stăpinirea colo
nială a durat cinci secole, majorita
tea clădirilor moderne din Luanda, 
ca de altfel și din alte orașe, nu de
pășesc vîrsta de 15 ani. Lucru ex
plicabil, căci boom-ul construcțiilor 
a început cu adevărat numai după 
declanșarea de către M.P.L.A. (Miș
carea Populară de Eliberare a Ango- 
lei) a luptei armate de eliberare, cînd

colonialiștii portughezi au deschis 
larg porțile capitalului străin, căruia 
i-au oferit condiții optime de exploa
tare a resurselor angoleze, in schim
bul sprijinului financiar, politic și 
militar pentru menținerea stăpînirii 
coloniale. Practic, regimul fascist al 
vechii Portugalii — țară cu un poten
țial militar limitat, angajată și în 
luptele din Mozambic, Guineea-Bis- 
sau etc. — a mizat pe ideea că, atră- 
gînd monopolurile străine în Angola, 
le va atrage și pentru protecția pro

berare" a solicitat un nou tribut de 
singe, mai greu chiar decit cel plătit 
in 15 ani anteriori, iar țara a suferit 
mari distrugeri, ale căror urme se 
pot întâlni astăzi din Cabinda pînă 
în .Cunene. Peste o sută de poduri 
aruncate în aer, locuințe și magazine 
jefuite sau dărîmate de proiectile, o- 
blective economice distruse, ferme și 
culturi incendiate — iată doar o par
te din* imensele daune cauzate de 
tactica „pămintului pirjolit". în pro
vinciile din centrul țării, pe distanțe

Greutățile de astăzi ale Angolei 
reprezintă tot atâtea capete de acu
zare la adresa trecutului colonial și 
a intervenției străine. Dar oricit de 
vitregă ar fi „moștenirea", mai pu
ternică se dovedește voința revolu
ționară a maselor populare de a în
frunta obstacolele.

Lingă clădirea aeroportului (cam 
pe locul unde altădată o trufașă in
scripție colonialistă, proclama: „Și 
aici este Portugalia"), pe o mare pan
cartă încadrată de drapelul roșu-ne-

ANGOLA: FILE DE ISTORIE NOUĂ

REFACEREA ECONOMICĂ 
mobilizează energiile națiunii
------------------------- Însemnări de călătorie (i)--------------------------

priilor interese. Aproape toate con
strucțiile noi erau destinate sediilor 
locale ale firmelor monopoliste, su
cursalelor bancare și comerciale, clu
burilor elitei și localurilor ei de petre
cere. în anii premergători răsturnării 
regimului fascist de la Lisabona, An
gola era mai mult cu numele colonie 
portugheză, căci o singură firmă stră
ină — „Diamond", care deținea ex
ploatarea diamantelor — avea conce
sionate aproape nouă zecimi din teri
toriul angolez. Cind prăbușirea angre
najului colonial devenise iminentă, 
profitorii au recurs cu disperare la 
cele mai josnice și criminale mijloace, 
susținînd grupări politice marionetă 
și recrutând mercenari (cîțiva din cei 
ce au supraviețuit au fost judecați 
și condamnați recent la Luanda) pen
tru ca, în cele din urmă, prin aso
cierea protejaților lor cu interven- 
ționiștii sud-africani, să încerce su
grumarea Republicii Populare Ango
la. creată de M.P.L.A.

„Cel de-al doilea război de eli

de sute de kilometri, nu întâlnești 
nici o vită, șeptelul fiind sacrificat 
sau mînat în afara granițelor ango
leze. Una din consecințele cele mai 
grave este penuria acută de alimente, 
îndeosebi in zonele din nord, greu 
lovite de tăierea căilor de comunica
ție cu sudul. Cu atit mai dificilă se 
prezintă situația cu cit aceste pier
deri s-au suprapus peste cele provo
cate de plecarea in masă a reziden- 
ților portughezi, care, pe calea apei 
sau a aerului, au cărat luni întregi 
bunuri in afară, deteriorîndu-le, de 
regulă, pe cele netransportabile. Ci
mitirele de automobile arse sau cu 
piesele esențiale demontate, între
prinderile paralizate din lipsă de per
sonal calificat — căci asemenea 
funcții erau mai totdeauna inaccesi
bile angolezilor — stau mărturie di
ficultăților mari ce i-au fost hără
zite tării. Mai există încă locuri 
unde activitatea economică este îm
piedicată și de întinse cîmpuri de 
mine, aflate în curs de dezamorsare.

gru cu stea aurie al Republicii Popu
lare Angola stă scrisă deviza : „Pro
ducție, unitate, vigilență", care sin
tetizează ansamblul actualelor preo
cupări angoleze. „A produce înseam
nă a rezista" — glăsuiește una din 
mulțimea lozincilor întâlnite la tot 
pasul și menite să mobilizeze masele 
la opera de refacere economică ra
pidă. Și, în virtutea acestei necesități 
cu caracter de imperativ primordial, 
Consiliul Revoluției și guvermll au 
adoptat o serie de măsuri, între care 
„crearea unor comisii de urgență" 
pentru unele ramuri esențiale, în pri
mul rînd pentru industria petrolie
ră, aceasta avînd o însemnătate deo
sebită in ansamblul economiei ango
leze. în baza legii naționalizărilor, 
statul a preluat de acum mai multe 
unități economice, în special din ca
tegoria celor abandonate. Alte re
glementări privesc sănătatea publică, 
învățămintul, condițiile de locuit etc.

Aprovizionarea populației face o- 
biectul unei atenții speciale din par

tea autorităților, care au reușit în 
ultimul timp să monteze o rețea, 
deocamdată încă modestă, de distri
buire raționalizată a produselor ali
mentare de bază, adoptând în același 
timp măsuri severe contra speculei. 
Funcționarea și multiplicarea centre
lor de distribuire a hranei indispen
sabile se bazează pe măsuri de or
ganizare a transportului între diver
sele regiuni ale țării, însă accentul 
se pune pe lărgirea bazei productive, 
prin înființarea de cooperative agri
cole.

Am vizitat o asemenea unitate în 
localitatea Kingleis, în apropiere de 
Malange. .Cu 926 membri și 840 hec
tare de teren cultiVabil (atit cit poate 
să lucreze acum, existând mari dis
ponibilități pentru viitor), această 
cooperativă se numără printre cele 
mai „vechi" din țară : are cinci luni 
de existență. Membrii ei tocmai strîn- 
seseră prima 'recoltă de cartofi din 
cele trei cîte se pot obține pe an și 
erau în așteptarea altora (de manioc, 
porumb, fasole). Președintele coope
rativei, Jose Angola Kizangu, mili
tant al M.P.L.A., imi spune că mem
brii cooperativei sint bucuroși de 
primele rezultate obținute și că au 
hotărît să vîndâ o parte din așteptata 
recoltă de porumb pentru a-și procura 
ciment și alte produse industriale ne
cesare. „Problema noastră cea mal 
grea, adaugă el, constă în lipsa pie
selor de schimb pentru cele șase 
tractoare vechi — singurele noastre 
mașini agricole — care mai mult 
stau. Nu ne-am descurca fără pute
rea de voință a oamenilor". Cimen
tul amintit va fi destinat, deocam
dată, pentru renovarea și lărgirea 
școlii lor, improvizată acum într-o 
singură încăpere, unde un învățător 
predă la trei clase simultan. Pe ta
bla confecționată de învățător — o 
semnificativă definiție scrisă cu cretă 
în vederea analizării gramaticale de 
către elevi : „Republica Populară 
Angola. Tribalismul este o armă pe 
care dușmanul o folosește pentru a 
lichida și domina un anumit popor. 
(Exemplu : poporul angolez)". Deși 
școala funcționează în condiții pre
care. oamenii de aici simt însă atâta 
mulțumire că fiii lor au unda 
să invețe I Căci urgențele privesc cu 
precădere refacerea economică.

Vasile OROS

I
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MOSCOVA
---------------------------- 1

întilnire consacrată dezvoltării
colaborării româno-sovietice

MOSCOVA 6 — Corespondentul A- 
gerpres transmite : La 6 august, la 
sediul C.C. al P.C.U.S., tovarășul 
Ștefan Andrei, membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R.. aflat în U.R.S.S., 
s-a întîlnit cu K. F. Katușev, secre
tar al C.C. al P.C.U.S., cu care a 
discutat, în spiritul celor stabilite de 
tovarășii Nicolae Ceaușescu și Leo
nid Ilici Brejnev în cursul recentei

întîlniri din Crimeea, unele proble
me concrete ale dezvoltării continue 
a relațiilor de prietenie și colabo
rare dintre cele două partide și țări.

La întîlnire au participat Gheor- 
ghe Badrus, ambasadorul României 
în U.R.S.S., și G. A. Kiseliov, ad
junct de șef de secție la C.C. al 
P.C.U.S.

Convorbirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă caldă, tovărășească.

ITALIA

Manifestări 
în întîmpinarea 

zilei de 23 August 
în întîmpinarea Zilei naționale a 

poporului român, într-o serie de țări 
ale lumii au fost organizate expozi
ții de fotomontaje oglindind diferite 
aspecte ale vieții economice, sociale 
și cultural-artistice din țara noastră. 
Asemenea manifestări sînt găzduite 
în prezent de capitala Canadei, de 
cea a Marii Britanii și de orașul ira
kian Mosul.

Tot la Mosul a prezentat primul 
spectacol, în cadrul turneului pe 
care îl întreprinde în Irak, ansam
blul „Floricica" din Brăila. Mani
festările se bucură de un viu interes 
din partea publicului local.

Calea dezvoltării
socialiste — cale sigură

spre progres
Declarația președintelui 

Republicii Somalia
MOGADISCIO 6 (Agerpres). — 

Am ales calea dezvoltării socialiste 
a tării, deoarece ea ne oferă singurul 
drum pe care urmîndu-1 vom putea 
accelera dezvoltarea economiei noas
tre, vom asigura bunăstarea celor ce 
muncesc, vom lichida sărăcia și 
analfabetismul — a subliniat, în ca
drul unei alocuțiuni rostite Ia Mo
gadiscio, secretarul general al Parti
dului Socialist Revoluționar Soma
lez, președintele Republicii Somalia, 
Mohamed Siad Barre.

COMEMORAREA DE LA HIROSHIMA:

O puternica manifestare pentru 
abolirea armelor nucleare

încheierea dezbaterilor din senat

TOKIO 6 — Corespondentul Ager
pres transmite : Hiroshima a come
morat, vineri. împlinirea a 31 de ani 
de la bombardamentul atomic în care 
și-au pierdut viața peste 200 000 de 
oameni. Aproximativ 40 000 de per
soane. inclusiv reprezentanți ai di
feritelor organizații antinucleare ja
poneze și ai orașului Nagasaki, au 
participat la manifestările organiza
te în Parcul memorial al păcii. La 
ora 8,15, cînd, în ziua de 6 august 
1945, bomba atomică a căzut asupra 
Hiroshimei — a fost păstrat un 
ment de reculegere în memoria 
timelor.

Adresîndu-se participanților la 
nifestările comemorative, primul
nistru al Japoniei, Takeo Miki, a 
subliniat că abolirea totală a armelor 
nucleare și eliberarea omenirii de 
amenințarea nucleară constituie sin
gura cale reală spre pace.

Primarul orașului Hiroshima, Ta
keshi Araki, a dat citire Declarației 
păcii, care exprimă hotărîrea cetă
țenilor Hiroshimei de a lupta pen
tru interzicerea armelor nucleare. El 
a precizat că intenționează ca. îm
preună cu primarul orașului Naga
saki, să meargă

tiunilor Unite pentru a cere cu fer
mitate realizarea unor măsuri con
crete în vederea abolirii armelor nu
cleare. în conformitate cu diferitele 
rezoluții 
nerală a

adoptate de Adunarea Ge- 
O.N.U.

★
s-a încheiat etapa Hiroshi-
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pe marginea programului guvernamental
ROMA 6 (Agerpres). — în Senatul 

italian s-au încheiat vineri seara 
dezbaterile pe marginea programului 
guvernamental prezentat de premie
rul Giulio Andreotti în vederea acor
dării votului de învestitură.

Vorbind în numele senatorilor co
muniști, Edoardo Perna a arătat că 
abținerea parlamentarilor partidului 
comunist răspunde cerinței facilitării 
procesului de apropiere a forțelor 
democratice, reînnoirii regimului po
litic și hotărârii P.C.I. de a folosi 
influența sa în soluționarea adecvată 
și rapidă a problemelor țării. Abți
nerea de la vot, a precizat senatorul 
comunist, nu înseamnă un mandat 
acordat guvernului, cu atît mai mult 
cu cît programul prezentat omite o 
serie de probleme fundamentale.

In intervenția sa, senatorul socia
list Pietro Nenni a reafirmat poziția 
partidului său, potrivit căreia era 
preferabilă formarea unui guvern de

urgentă, .pare să includă reprezen
tanții tuturor partidelor democratice. 
Pietro Nenni a menționat, la rîndul 
său, că programul guvernamental 
este marcat de o serie de omisiuni.

Giovanni Spadolini, senator repu
blican, a criticat faptul că programul 
prezentat de Andreotti nu conține 
suficiente propuneri concrete în ve
derea combaterii inflației și a redu
cerii deficitului balanței de plăți.

în încheiere a luat cuvîntul pre
mierul Giulio Andreotti, care a apre
ciat că dezbaterile au subliniat im
posibilitatea realizării unei majori
tăți, că prelungirea „vacanței" guver
namentale ar reprezenta un pericol, 
precum și existența anumitor puncte 
de convergentă. Acest ultim aspect, 
a afirmat Andreotti, constituie esen
țialul a ceea ce a rezultat din schim
bul de opinii dintre formațiunile po
litice, care, a admis el, nu au pre
zentat un mandat în alb.

PORTUGALIA

Programul guvernului, în discuția

PRETORIA 6 (Agerpres). — So
weto, oraș-satelit al Johannesburgu- 
lui, locuit de peste un milion de ce
tățeni de culoare, a cunoscut pentru 
a treia zi consecutiv puternice de
monstrații împotriva politicii de a- 
partheid promovate de guvernul ra
sist de la Pretoria. Deși autoritățile 
păstrează o „tăcere oficială", agen
țiile internaționale de presă, reluînd 
declarațiile unor martori oculari, re
latări ale unor cotidiane sud-africa- 
ne de mare tiraj, relevă creșterea 
protestelor populației de culoare îm
potriva legilor și practicilor rasiste, 
soldate cu ciocniri violente între gru
puri masive de demonstranți și po
liție. Se apreciază că numărul mor- 
tilor este de cel puțin opt. iar al 
răniților de 30. In două districte din 
Soweto, unde circulația a fost inter
zisă. în cursul zilei de vineri au fost 
auzite rafale de arme automate, iar 
în cartierul Klipspruit, patrule ale 
politiei au deschis de mai multe ori 
focul pentru a dispersa grupuri de 
manifestanți. Ciocniri au fost înre
gistrate și în orășelul Middelburg, la 
70 mile est de Pretoria.

împotriva legilor și practicilor discri
minatorii promovate de către regi
mul minoritar al premierului Vors- 
ter.

ALGER 6 (Agerpres). — Intr-un 
Interviu acordat ziarului algerian „El 
Moudjahid", președintele partidului 
Congresul National African (C.N.A.), 
Oliver Tambo. a apreciat că în Afri
ca de Sud sînt întrunite condițiile 
pentru declanșarea luptei armate 
generalizate împotriva regimului ra
sist. „Evenimentele din Soweto — a 
spus el — constituie o expresie a 
etapei actuale a dezvoltării luptei în 
Africa de Sud și a pregătirii poporu
lui pentru o luptă împotriva regimu
lui fascist cu acțiuni similare celor 
ale altor mișcări de eliberare națio
nală".

Adunării
LISABONA 6 (Agerpres). — In 

Adunarea Republicii a Portugaliei se 
desfășoară dezbaterile pe marginea 
programului guvernamental, prezen
tat de primul ministru Mario Soares 
(socialist), document care încorporea
ză liniile directoare și obiectivele 
principale ale politicii interne și ex
terne a noului guvern.

Primul vorbitor, secretarul general 
al P.C. Portughez, Alvaro Cunhal, a 
arătat — potrivit agenției A.N.O.P. — 
că P.C.P. apreciază ca pozitive de
clarațiile de intenții ale guvernului 
socialist privind asigurarea respec
tării drepturilor tuturor cetățenilor 
țării, subliniind, totodată, necesitatea 
unor măsuri mai severe pentru a fi 
împiedicate activitățile elementelor 
reacționare, extremiste. Alvaro Cun
hal a evidențiat, ca un alt element 
pozitiv, angajamentul guvernului de 
a nu permite capitalismului portu
ghez să-și redobîndească pozițiile 
pierdute după revoluția de la 25 a- 
prilie 1974, dar a apreciat. în același 
timp, că programul pare, „că nu ofe
ră suficiente garanții muncitorilor". 
Referindu-se pe larg la politica ex
ternă a Portugaliei, secretarul gene
ral al P.C.P. a subliniat necesitatea 
transpunerii „consecvente în viață a 
obiectivului apărării independenței 
naționale, cuprins în programul gu
vernamental". Menționînd, în context, 
necesitatea întăririi economiei națio
nale pentru salvgardarea indepen
denței politice, Alvaro Cunhal s-a 
pronunțat pentru „o politică externă 
diversificată, dinamică și fermă, ba
zată pe principiul egalității în drep
turi jn conformitate cu spiritul Con
ferinței de la Helsinki" și a reliefat

Republicii
importanța dezvoltării largi a rela
țiilor cu țările^ socialiste.

Alvaro Cunhal nu s-a declarat de 
acord cu obiectivul pe care și l-a 
propus guvernul — aderarea Portu
galiei, în răstimp de trei ani, la 
C.E.E. — argumentînd că „economia 
portugheză nu este și nici nu va fi 
în măsură, în această perioadă de 
timp, să suporte concurența 
capitaliste industrializate", 
ale C.E.E. Pe de altă parte, 
Cunhal a reafirmat că „P.C.P. nu a 
cerut retragerea Portugaliei din 
N.A.T.O.", subliniind însă că el se 
opune constituirii, pe teritoriul națio
nal, a unei brigăzi a N.A.T.O., for
mată din soldați portughezi.

Reprezentantul Partidului Popu
lar Democratic, Barbosa de Melo, 
și-a exprimat speranța că guvernul 
se va dovedi capabil să depășească 
actuala criză economică, dar a apre
ciat că programul prezentat ar con
ține „confuzii și imprecizii". El a 
arătat că există o deosebire de ve
deri între opiniile P.P.D. și ale 
partidului de guvernămînt privind 
îndeosebi domeniile securității 
ciale, sănătății și protejării 
nelor emigrate, subliniind în 
zie că atitudinea deputaților 
va fi o „deplină libertate de 
a programului.

Abordînd separat aspectele 
ciate ca pozitive și negative din 
program, președintele Centrului De
mocratic și Social, Freitas do Ama
rai, și-a exprimat satisfacția față de 
„efortul de realism" concretizat de 
acest document. El a criticat însă 
aspru programul economic, conside- 
rînd că măsurile preconizate, deși 
dorite, nu ar fi realizabile.

CAPETOWN 6 (Agerpres). — Stu
denții metiși de la Universitatea din 
Capetown și-au manifestat solidari
tatea cu colegii lor de culoare de la 
Soweto.

După cum s-a mai anunțat, poliția 
sud-africană a deschis din nou focul, 
joi, împotriva a peste 5 000 de per
soane, între care studenții 
Universitatea din Soweto, 
panți la o manifestație de

de la 
partici- 
protest

țărilor 
membre 

Alvaro

so- 
persoa- 
conclu- 
P.P.D. 

critică"
apre-

u • 0 lună

circumterestră
MOSCOVA 6 (Agerpres). — Cos- 

, monauții sovietici Boris Volînov și 
Vitali Jolobov și-au încheiat o lună 
de activitate pe orbita circumteres* 
tră, la bordul stației „Saliut-5“. în 
conformitate cu programul de zbor, 
în ultimele zile, echipajul stației or
bitale a continuat experiențele cu 
ajutorul telescopului-spectrometru 
în infraroșu. Cosmonauții au studi
at Soarele și spațiul circumsolar 
pentru a descifra procesele ce au 
loc în coroana solară și fotosferă.

Au fost realizate, de asemenea, 
numeroase fotografii ale unor zone 
ale teritoriului Uniunii Sovietice în 
scopuri economice.

Cosmonauții, relatează agenția 
T.A.S.S., se simt bine. Zborul stați
ei orbitale „Saliut-5“ continuă.

Practicile ilegale ale 
business" pe banca

„marelui
acuzării

la Organizația Na-

Vineri
ma a lucrărilor sesiunii principale a 
celei de-a 22-a Conferințe interna- 
tiohale împotriva bombelor atomice 
și cu hidrogen, organizată de Consi
liul japonez împotriva bombelor a- 
tomice și cu hidrogen — Gensuikyo. 
Au participat aproximativ 7 000 dele
gați japonezi, reprezentanți ai mișcă
rilor pentru pace din peste 20 de țări 
si trimiși ai unor organizații inter
naționale. Din România a luat parte 
tovarășul Vasile Șandru, adjunct de 
șef de secție la C.C. al P.C.R.

în cuvîntarea rostită la conferință, 
Mitsuhiro Kaneko, membru al Pre
zidiului Permanent al C.C. al P.C.J., 
a subliniat necesitatea impulsionării 
mișcării pentru interzicerea comple
tă a armelor nucleare și a utilizării 
acestora.

Lucrările conferinței Gensuikyo 
vor continua la Nagasaki.

HANOI:
HANOI 6 (Agerpres). — Delegația 

guvernamentală din Tailanda. condu
să de ministrul de .externe al acestei 
țări. Pichai Rattakul, care a efectuat 
o vizită în Republica Socialistă Viet
nam. a fost primită de primul mi
nistru Fam Van Dong, căruia i-a 
înmînat un mesaj din partea pre
mierului tailandez Seni Pramoj și a 
avut convorbiri cu o delegație gu
vernamentală vietnameză condusă de 
Nguyen Duy Trinh, ministrul aface
rilor externe.

Comunicatul comun semnat de 
conducătorii celor două delegații și 
transmis de agenția V.N.A. exprimă 
dorința celor două părți de a pro
mova relații de prietenie și relevă 
posibilitatea dezvoltării relațiilor în 
domeniile economic, comercial, cul
tural și în alte sfere de activitate.

Republica Socialistă Vietnam și 
Tailanda au convenit, asupra stabi
lirii de relații diplomatice la nivel 
de ambasadă.

agențiile de presă
Reuniunea O.P.E.C. La

Viena s-au încheiat vineri lucrările 
celei de-a treia reuniuni a miniștri
lor de finanțe ai statelor membre ale 
Organizației țărilor producătoare de 
petrol (O.P.E.C.). Purtătorul de cu- 
vînt al organizației, Hamid Zaheri, 
a declarat că dezbaterile s-au axat 
asupra problemelor privind consti
tuirea și utilizarea unui fond în va
loare de 800 milioane dolari pentru 
ajutorarea țărilor în curs de dezvol
tare care au avut cel mai mult de 
suferit de pe urma majorărilor repe
tate ale prețului petrolului.

Ministrul de externe al 
Olandei, Max van der stoel> a 
sosit la Atena într-o vizită oficială. 
El urmează să aibă convorbiri cu 
premierul Constantin Karamanlis, cu 
ministrul de externe Dimitrios Bit- 
sios. precum și cu ministrul coordo
nării economice, Panayotis Papaligou- 
ras. ,în calitatea sa de președinte al 
Consiliului C.E.E.. oaspetele olandez 
va examina cu oficialitățile țării-gaz- 
dă îndeosebi probleme privind inclu
derea Greciei ca membru cu drepturi 
depline al Pieței comune.

transmit
Convorbiri iraniano-ame- 

riCanO. Șahinșahul Iranului, Mo
hammad Reza Pahlavi Aryamehr, a 
avut, la Noushahr, o întrevedere cu 
secretarul de stat al S.U.A., Henry- 
Kissinger, aflat în vizită în Iran. Cu 
acest prilej au fost abordate dife
rite aspecte ale dezvoltării relațiilor 
economice și comerciale bilaterale.

0 ședință a secției un
garo—americane 3 Camerei de 
Comerț ungare a avut loc la Buda
pesta. După cum informează agenția 
M.T.I., pe baza unei relatări a zia
rului „Vilaggazdashag", ședința a 
prilejuit constatarea că relațiile eco
nomice. ungaro-americane au intrat 
în faza unei dezvoltări dinamice. în 
primul semestru al anului curent, 
exportul ungar în S.U.A. s-a cifrat 
la 21,9 milioane dolari, în timp ce 
exportul american în Ungaria a to
talizat 49,7 milioane dolari. Potrivit 
experților, pină la finele anului ex
portul ungar pe piața americană va 
urca la 52 milioane dolari, întrecînd 
nivelul de 37 milioane dolari'atins 
în 1975, iar importul ungar de măr
furi americane va fi de circa 130 mi
lioane dolari, cifră aproximativ ega
lă cu cea înregistrată anul trecut la 
acest capitol.

în 
in 
la

ȘOnîîlj. Comisi® C.E.E. a anun
țat că șomajul a crescut substanțial, 
in cursul lunii iunie, în unele din. 
țările membre ale Pieței comune. 
Astfel. în Marea Britanie șomajul a 
sporit cu 54 la sută, în Belgia cu 33 
la sută, în Irlanda cu 11 la sută, în 
Olanda cu 10 la sută. Cel mai mare 
număr de persoane înregistrate 
luna iunie fără lucru se aflau 
Marea Britanie — 1 278 651 (5.6 
sută din forța de muncă a țării).

Tîrgul comercial pana- 
frican de 'a A1ser>care se va 
desfășura între 1 și 17 octombrie, 
este menit să contribuie la dezvol
tarea directă a relațiilor interafrjca- 
ne de cooperare și comerciale și a 
accelerării decolonizării economice a 
întregii Africi, a declarat ministrul 
algerian al comerțului, Layachi Ya- 
ker. Continentul african, a relevat 
ministrul algerian, se organizează 
„pentru punerea în acțiune a noii 
ordini economice internaționale, de
ziderat de cea mai mare actualitate 
al lumii întregi".

Peisaje reînnoite

Rezervele de devize ex
terne ale Japonieierau-la s£îr 
șitul 
oane 
tă o
— a

lunii iulie a.c., de 15 940 mili- 
dolari, înregistrînd luna trecu- 
creștere de 543 milioane dolari 
anunțat Ministerul de Finanțe. 

A fost cea de-a șaptea lună conse
cutiv cînd s-a consemnat o creștere 
a rezervelor 
nipone.

externe ale trezoreriei

în R.F.
produselor
mărfuri de larg consum au fost în 
iunie 1976 cu 4,5 la sută mai ridicate, 
în medie, în 
preturilor din

Germania preturiIe 
alimentare și ale altor

comparație cu nivelul 
iunie 1975.

Aproximativ 2 000 deGrevă.
docheri din portul columbian Bar- 
ranquilla, pe țărmul caraibian, au 
declarat o grevă pe termen nelimi
tat. Ei cer respectarea contractului 
de muncă colectiv, care, potrivit de
clarațiilor * făcute, a fost violat de 
autorități.

„Aproape fiecare zi 
— scrie „WASHING
TON POST" — aduce 
noi dezvăluiri legate 
de mituirea unor ofi
cialități guvernamen
tale străine de că
tre marile corporații 
transnaționale". In
tr-adevăr. cercetările 
arată că mita, falsifi
carea de către unele 
firme a datelor privind 
veniturile lor, traficul 
de influentă, cumpăra
rea de favoruri, exis
tența de fonduri se
crete destinate finan
țării unor acțiuni eco
nomice și politice 
ilicite, evaziunea fis
cală nu sînt excepții 
în bătălia marelui 
„business" pentru spo
rirea profiturilor sale.

Din datele publicate 
în presa locală reiese 
că nu mai puțin de 
130 de mari corporații, 
cu sediul în S.U.A., au 
recunoscut, pînă în 
prezent, că au recurs 
la practica mitei în 
țară și peste hotare. 
Intre acestea se află 
numeroase firme din 
industria de arma
ment. Pentagonul a 
dezvăluit oficial că o 
serie de companii 
producătoare de echi
pament militar, arme, 
muniții și tehnică de 
luptă și-au făcut o 
practică din a acorda 
„comisioane" de multe 
milioane de dolari u- 
nor politicieni străini 
corupți, pentru a in
fluența guvernele lor 
să cumpere arme fa
bricate de ele. Mai 
mult, în scopul asigu
rării condițiilor politi
ce favorabile afaceri
lor de acest gen, unele 
corporații recurg la a- 
mestec direct în tre
burile interne ale a- 
numitor țări. Astfel, 
potrivit unui raport 
publicat de președin
tele „Asociației pen-

tru apărarea consuma
torilor" Ralph Nader, 
personalitate bine cu
noscută a vieții ob
ștești americane, circa 
50 de corporații au 
recunoscut că au acor
dat „contribuții" fi
nanciare ilegale unor 
partide politice de 
dreapta din diferite 
țări, precum și unor 
guverne dictatoriale 
ca. de pildă, celor, din 
Coreea de sud. Haiti, 
Republica Dominica-

în

WASHINGTON

nă, care s-au angajat, 
în schimb, să promo
veze interesele 
lor respective.

Autorul unei 
te cărți despre 
tatea nefastă a 
rațiilor multinaționale, 
economistul Ronald 
Miiller. apreciază însă 
că dezvăluirile despre 
actele ilegale comise 
sînt, prin comparație, 
doar „partea văzută a 
aisbergului". Ilegali
tățile comise în stră
inătate de aceste fir
me nu sînt decît o 
continuare a celor la 
care se dedau pe plan 
intern. Intr-adevăr, 
datele publicate arată 
că 42 de firme s-au 
făcut vinovate de eva
ziuni fiscale de pro
porții. multe dintre 
ele recunoscînd că au 
falsificat rapoartele a- 
nuale asupra venituri
lor lor, în scopul de 
a se eschiva de la 
plata unor impozite și 
a crea astfel 
secrete pentru 
ilegale. Jules 
fost procuror 
adjunct al New York- 
ului, declara că doar 
unul din sute de astfel

firme-

recen- 
activi- 
corpo-

fonduri 
acțiuni 
Kroll, 

general

de cazuri ajunge 
fața instanțelor.

Pentru a eradica 
aceste practici, care 
dăunează intereselor 
naționale, pentru a 
pune capăt scandalu
rilor provocate de 
afacerile firmelor 
multinaționale în stră
inătate. 
Ford a 
aprobare Congresului 
un proiect de lege 
destinat să împiedi
ce și să reprime mi
tuirea de către com
paniile amintite a 
personalităților poli
tice, funcționarilor 
sau oamenilor de afa
ceri străini. Concomi
tent s-a creat o comi
sie de anchetă, condu
să de secretarul co
merțului, Elliot Ri
chardson, pentru stu
dierea căjlor de eradi
care a mitei ca modali
tate folosită de corpo
rații pentru profituri 
cît mai înalte. Totoda
tă, presa americană a- 
vertizează împotriva 
tergiversării adoptării 
unor măsuri hotărîte 
contra celor care ig
norează normele ele
mentare ale eticii în 
comerțul internațional 
și legile interne ale 
statelor și cere să se 
treacă imediat la ac
țiune. „Dacă vom în
chide ochii cu bună- 
știință în fața practi
cilor ilegale ale cor
porațiilor, contestarea 
legitimității anumitor 
instituții ale noastre 
va spori — scrie cu
noscutul comentator 
economist Hobart Ro- 
wen, 
TON 
greu 
tura 
transnaționale 
acestea nu pot supra
viețui fără minciună, 
înșelătorie și mită".

președintele 
supus spre

în «WASHING- 
STAR». Este 

să aperi struc- 
corporațiilor 

dacă

C.ALEXANDROAIE

„G.V.C." (grupare cu 
vocație cooperatistă) 
— este o structură 
nouă de producție a- 
părută în agricultura 
Coastei de Fildeș, ca 
o componentă a efor
turilor spre moderni
zarea acestei ramuri 
prioritare a economiei 
naționale și dezvolta
rea generală a mediu
lui rural. Fără a con
stitui o cooperativă în 
deplinul înțeles al cu- 
vîntului, G.V.C. este o 
asociație de producă
tori agricoli care își 
reunesc pămînturile 
pentru a le lucra mai 
bine, "după metode a- 
grotehnice moderne și 
cu mijloace mecaniza
te, fiind stimulați și 
sprijiniți în această 
direcție de stat, prin 
credite, cadre de spe
cialitate, semințe se
lecționate, îngrășămin
te chimice etc. Produ
sele obținute sînt vîn- 
dute direct societăți
lor naționale de spe
cialitate, pe bază de 
contracte încheiate cu 
producătorii și, bene
ficiind de prețuri ga
rantate de stat, eli- 
minîndu-se astfel di
verși intermediari 
care înainte își însu
șeau, pe seama muncii 
altora, o diferență 
substanțială dintre 
prețul de cumpărare 
de la producători 
prețul de vînzare 
pe piață.

Un alt important
vantaj al G.V.C-urilor 
este acela că produ
cătorii, conștienți de 
forțele lor reunite și 
de interesele lor soli
dare, au posibilitatea 
să investească o parte 
din cîștiguri atît pen
tru creșterea suprafe
țelor 
bazei 
ale a 
cît și

și 
de

a-

productive și a 
tehnico-materi- 

asociațiilor lor, 
pentru anumite

necesități ale satelor ■ bind actualmente cir- 
în care locuiesc — 
construcția de școli, 
dispensare ș.a. Unele 
G.V.C. și-au creat și 
„case de economii" 
pentru a putea asigu
ra producătorilor im- 
prumuturi în cazuri de 
urgență.

Printre primii țărani 
care s-au organizat în 
asemenea asociații co
operatiste se numără 
plantatorii de cafea și 
cacao, culturi tradi
ționale și preponde
rente ale țării, actual
mente în curs de mo-

ABIDJAN

dernizare. Cu o pro
ducție anuală de pes
te 200 000 tone. Coasta 
de Fildeș este, în pre
zent, a treia tară din 
lume producătoare de 
cafea. Potrivit actua
lului plan cincinal de 
dezvoltare, producția 
acestei culturi urmea
ză să depășească, pină 
în 1980, 300 000 de to
ne pe an, îndeosebi pe 
seama lărgirii și per
fecționării activității ' 
G.V.C.-urilor, moder
nizării producției și 
creșterii plantațiilor 
destinate acestei cul
turi. Pînă în prezent, * 
plantatorii de cafea 
din circa 1 600 de sate 
s-au grupat în asocia
ții de tip G.V.C.

Dar asociații coope
ratiste țărănești de a- 
cest tip au luat fiin
ță și în alte sectoare 
ale agriculturii 
riene : 
palmieri 
cele de 
nanas, 
bumbac 
toate la

lvo-
plantațiile de 

și cocotieri, 
banane și a- 
culturile de 
și orez — 

un loc înglo-

ca 100 000 de țărani.
Pentru stimularea și 

dezvoltarea, în conti
nuare, a acestei for
me noi de producție 
agricolă, guvernul ivo- 
rian a înființat „Cen
trul național pentru 
promovarea între
prinderilor coopera
tiste". avînd ca meni
re îmbinarea interese
lor producătorilor cu 
cele generale ale ță
rii. In acest scop s-au 
inițiat 
pregătire a 
necesare ; 
cooperatiste, 
zînd pină în 
peste 3 000 de 
ne. Alți circa 
de cooperatori 
pregătiți la locurile de 
muncă. Totodată, s-au 
întocmit studii și cer
cetări de specialitate 
pentru dezvoltarea u- 
nor culturi, în funcție 
de condițiile specifice 
locale. Se studiază, de 
asemenea, posibilita
tea de a veni în aju
torul plantatorilor din 
G.V.C. pentru con
struirea. în condiții a- 
vantajoase, de locuin
țe personale. O primă 
experiență în această 
direcție s-a făcut în 
subprefectura Oume, 
unde țăranii care au 
extins 
cafea 
suprafață 
sprijin în construirea 
de case, costul acesto
ra urmînd a fi recu
perat din veniturile 
aduse ulterior de noile 
suprafețe plantate de 
aceștia.

Autoritățile ivorie- 
ne apreciază că 
G.V.C.-urile consti-' 
iuie un pas important 
pe calea dezvoltării și 
modernizării agricul
turii.

cursuri de 
cadrelor 

asociațiilor 
cuprin- 
prezent 
persoa- 

45 000 
au fost

plantațiile de 
cu o anumită 

au primit

Mircea S.
IONESCU

Veniturile Jkabiei Sau- 
dite în 1975 din vînzările de petrol 
au însumat 25,7 miliarde dolari, ceea 
ce reprezintă o creștere cu 13,7 la 
șută față de anul anterior, scrie 
„The Middle East Economic Survey", 
care apare la Beirut. Volumul ex
tracțiilor de țiței a fost în perioada 
amintită 
scădere 
Creșterea 
sporirea prețului petrolului.

de 2,6 miliarde barili, în 
față de anul precedent, 

veniturilor rezultă din

Ministerul Sănătății din 
Marea Britanie a disPus închi- 
derea unei fabrici profilate pe pro
ducerea aceleiași substanțe chimice 
pe care o producea și întreprinderea 
din regiunea Seveso. din nordul Ita
liei. Măsura adoptată în Anglia se 
datorează temerii că produsul ar pu
tea da naștere unei explozii, răspîn- 
dind gaze toxice, situație înregistra
tă în fabrica italiană amintită. Norul 
de gaze deosebit de otrăvitoare care 
a planat deasupra regiunii italiene 
Seveso a provocat moartea unui 
mare număr de animale, i^r o parte 
a populației a trebuit să fie evacuată.

RĂSFOIND
„LE MONDE“

„Prăbușirea unor simboluri 
ale franchismului"

Comentînd recentele evoluții legate de situația din Spania, între 
care hotărîrea noului guvern cu privire ,la amnistierea deținuților poli
tici și plenara Comitetului Central al P.C. din Spania, in cadrul căreia 
s-a hotărît transformarea partidului intr-un mare partid de mase, încă 
înainte de ieșirea deplină din ilegalitate, influentul ziar francez „LE 
MONDE" scrie, intre altele, intr-un articol redacțional intitulat „Prăbu
șirea unor simboluri ale franchismului" :

„Spania înmormîntează, unul 
după altul, simbolurile franchis
mului, destrămînd treptat „fortă
reața" juridică și polițienească 
care, de 35 de ani, barează, dincolo 
de Pirinei, calea democrației. Din
colo de sechelele inevitabile ale 
unei perioade atît de îndelungate 
de autoritarism, dincolo de înfrun
tările permanente în sinul „apara
tului" legat de vechiul regim și din
colo de riscurile unei întoarceri 
înapoi, astăzi, la mai puțin de un 
an de la moartea lui Caudillo, se 
poate măsura, în mod clar, drumul 
parcurs.

Demiterea fostului prim-ministru, 
Arias Navarro, vechi camarad de 
arme al lui Franco, a constituit, în 
ochii multor spanioli, un fel de a 
doua moarte a fostului dictator, în 
timp ce, cu numai cîteva săptămînl 
înainte, cu prilejul primului con
gres al sindicatelor, în principiu 
incă ilegale, s-a putut auzi cîntîn- 
du-se la Madrid „Internaționala" 
— lucru cu adevărat fără prece
dent. Amnistia decretată de regele 
Juan Carlos nu constituie, în ca
drul acestei evoluții, acțiunea cea 
mai puțin spectaculoasă. La opt 
luni după venirea la putere a tînă- 
rului monarh și succedînd unei 
prime amnistii care, în noiembrie 
1975, a dezamăgit multe speranțe,

acest gest demonstrează o dorință 
mult mai netă de a întoarce cu 
adevărat o nouă filă.

Fără îndoială, pentru a aprecia 
adevăratele dimensiuni ale amnis
tiei este nevoie de o examinare 
amănunțită a textului decretului și 
a consemnelor date magistralilor 
în vederea aplicării sale. Primele 
reacții ale opoziției sînt însă favo
rabile, inclusiv aprecierea partidu
lui comunist care, referindu-se la 
numeroasele manifestări anteri
oare de stradă în favoarea unei ve
ritabile amnistii, a salutat „victo
ria forțelor democratice".

Pentru lichidarea deplină a sum
brei moșteniri a franchismului tre
buie însă lichidate, în continuare, 
mai multe ipoteci. Prima se referă, 
în mod evident, la legalizarea par
tidului comunist. Recenta plenară 
a Comitetului Central al partidu
lui comunist, ținută la Roma, a 
marcat, în mod spectaculos, ieșirea 
acestui partid din ilegalitate, după 
aproape 40 de ani. Pentru prima 
dată presa spaniolă a publicat de
clarațiile și fotografiile conducă
torilor comuniști. Astfel, în aștep
tarea legalizării inevitabile, parti
dul condus de Santiago Carrillo, a 
și fost recunoscut «de facto» de 
către opinia publică", conchide 
ziarul.

DE PRETUTINDENI
• ANUL INTERNA

ȚIONAL AL COPILULUI. 
Consiliul economic și social al 
O.N.U. a hotărît să recomande 
Adunării Generale să proclame 
anul 1979 drept „An internațio
nal al copilului". Anul are drept 
obiectiv de a trezi conștiința o- 
piniei publice mondiale față de 
nevoile copiilor, în special din 
țările subdezvoltate, și de a ac
tiviza programele în acest sens. 
Acțiunile din cadrul „Anului 
internațional" urmează să fie 
coordonate de către Fondul Na
țiunilor Unite pentru Copii 
(U.N.I.C.E.F.).

• TAINA „INDIENI
LOR CU PIELE ALBĂ" 
din Panama a fost elucidată de 
o expediție pornită pe urmele 
lor. După cum a anunțat agen
ția Reuter, membrii expediției
— oameni de știință din S.U.A., 
Marea Britanie și Panama — 
au descoperit la o depărtare de 
circa 120 mile de capitala țării, 
lingă litoralul caraibian, o veche 
cetate ale cărei ruine au fost 
martorele unor ,evenimente dra
matice petrecute Ia confluența 
secolelor al XVII-lea și al 
XVIII-lea. în acea regiune din ' 
inima posesiunilor spaniole, un 
grup de scoțieni au încercat 
să-și întemeieze un stat de sine 
stătător. Așezarea fortificată în
ființată de ei a fost însă supusă 
unor repetate atacuri de către 
spanioli, în cele din urmă. în 
anul 1701, scoțienii fiind siliți să 
se retragă în jungla nelocuită. 
Mult timp după aceea, indienii 
au povestit despre oamenii cu 
fețe palide întâlniți în pădurile 
îndepărtate, de unde și legenda 
de largă circulație a tribului de 
„indieni-albi“...

• „PERMAFROST" PE 
MARTE ? Potrivit geologilor, 
reuniți la Centrul spațial din 
Pasadena (S.U.A.). ultimele fo
tografii transmise de „Viking-1“ 
vin în sprijinul teoriei că sub 
suprafața planetei Marte ar e- 
xista așa-numitul „permafrost" 
(sol în permanență înghețat). 
Dr. Thomas Mutch, unul ' din 
responsabilii echipei de geo
logi, a arătat că pe unul din 
clișee — o vedere panoramică
— se pot distinge caracteristici 
ale reliefului comparabile cu 
cele întîlnite în Antarctica. Pe 
de altă parte, „Viking-1“ a de
pistat pînă în prezent în solul 
planetei 34 de elemente ; în cea 
mai mare cantitate se găsește 
siliciul (15—30 la sută din greu
tatea eșantionului examinat), iar 
fierul, sub forma oxizilor, repre
zintă 14 la sută din greutatea 
mostrei.

• RECENSĂMIN- 
TUL... TIGRILOR. ° ope
rație amplă de recenzare a ti
grilor este pregătită în Uniunea 
Sovietică. Numărătoarea va în
cepe în Extremul Orient, unde 
trăiește cea mai mare specie, ti
grul de Ussuri. Pe teritoriul 
U.R.S.S. se mai întîlnesc tigri în 
Turkmenia de sud, pe Amu- 
Daria și în regiunile transcau- 
caziene. Oamenii de știință so
vietici vor cerceta cu acest pri
lej condițiile de viață ale aces
tor feline și șansele lor de su
praviețuire, știut fiind că în 
multe părți ale globului ele sînt 
pe cale de dispariție.

• PROGRAME ANTI
DROG. Potrivit revistei vest- 
germane „Scala". în R.F.G. e- 
xistă aproximativ 1,5 milioane 
de alcoolici, 50 000 de persoane 
care folosesc stupefiante și in
tre 200 000 și 300 000 de persoa
ne al căror organism este into
xicat datorită abuzului de me- , 
dicamente. Pentru a veni în a- ' 
jutorul toxicomanilor, autorită
țile au lansat, încă din 1970. un 
amplu program care cuprinde o 
vastă campanie de informare cu 
privire la efectele nocive ale 
drogurilor, precum și măsuri de 
combatere a traficului cu stupe
fiante. In vederea dezintoxicării 
s-au creat staționare și clinici 
speciale de tratament ; s-au în
ființat, totodată, servicii pentru 
sfătuirea toxicomanilor. Un pro
gram similar a fost recent lansat
și în ce privește lupta împotriva 
alcoolismului. Intre altele, s-a 
tipărit un mare număr de bro
șuri cu sfaturi medicale și adre
sele unor unități de dezalcooli- 
zare.

® 10 MILIOANE DE 
GRADE C. Un grup de cer
cetători englezi de la laborato
rul Culham au reușit să obțină 
timp de o sutime de secundă o 
temperatură de 10 milioane de 
grade C. Această performanță 
a fost posibilă datorită folosirii 
unei instalații denumite „Diver
tor Injection Tokamak", cu aju
torul căreia se fac cercetări în 
vederea fuziunii nucleare, pen
tru care este însă nevoie de o 
temperatură de opt ori mai ri
dicată.

i

• TELEVIZIUNEA ÎM
POTRIVA CINEMATO
GRAFIEI. După toate proba
bilitățile, Japonia este tara în 
care televiziunea a dobîndit cea 
mai mare răspîndire. statisticile 
arătînd că. practic, fiecare fa
milie niponă posedă un televi
zor. Aceleași statistici, indică, 
de asemenea, că. 80 la sută din 
japonezi preferă să nu pără
sească domiciliul pentru a ve
dea un film, mulțumindu-se cu 
cele care sînt prezentate la te
leviziune. Drept consecință, 
5 000 de săli de cinematograf, 
din cele 7 500 existente anterior 
în Japonia, au trebuit să fie în
chise sau au fost transformate 
în supermagazine și arene de 
popice — sport care se bucură 
in ultima vreme de o populari
tate crescîndă în această țară.
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