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ORGANIZAȚIILE DE PARTID
in fruntea bătăliei pentru realizarea 
exemplară a prevederilor cincinalului

Prin succesele obținute pe tărîmul 
\ realizării sarcinilor de plan pe anul 

în curs, a prevederilor cincinalului 
1976—1980. prin înfăptuirea cu entu
ziasm și dăruire a angajamentelor 
suplimentare asumate în întrecerea 
socialistă, oamenii muncii din între
prinderi, de pe șantierele de con
strucții. din agricultură demonstrea
ză grăitor voința lor fermă de a-și 
consacra întreaga energie 
pacitate creatoare transpunerii 
fapt a hotărîrilor Congresului _
XI-lea, a Programului partidului de 
făurire a socialismului multilateral 
dezvoltat pe pămîntul României. 
Avîntul pe care îl cunoaște în con
tinuare. după 23 August, întrecerea 
socialistă constituie o nouă și eloc
ventă mărturie a hotărîrii întregului 
nostru popor de a face din obiecti
vele cincinalului realități concrete.

în acest context, acum, cînd peste 
puțin timp vom intra în ultimul tri
mestru al anului, se conturează cu 
și mai multă pregnanță înaltele res
ponsabilități ce revin organizațiilor 
de partid din industrie și agricul
tură în exercitarea roiului politic 
conducător la toate nivelurile și 
eșaloanele în realizarea obiectivelor 
ce stau în fața fiecărui colectiv în 
acest cincinal. Așa cum a subliniat 
secretarul general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, „rolul 
conducător al partidului nu este o 
lozincă : acesta depinde de felul 
cum acționează fiecare membru de 
partid, fiecare organizație de partid 
la locul său de muncă... Numai suma 
acestei activități asigură realizarea 
in bune condiții a rolului conducă
tor al partidului in toate domeniile, 
îndrumarea armonioasă, corespunză
toare a tuturor sectoarelor".

' Mobilizarea tuturor energiilor fie-

si ca- 
în 
al

cărui colectiv, dezvoltarea atitudinii 
înaintate, conștiincioase și responsa
bile a fiecărui om al muncii, coor
donarea și concentrarea eforturilor 
pentru îndeplinirea planului la toți 
indicatorii — îndeosebi la cei calita
tivi. care influențează cel mai pu
ternic sporirea eficienței economice 
a întregii activități productive — re
prezintă substanța însăși a activită
ții organizațiilor de partid din eco
nomie. Sarcina organizațiilor de 
partid este. în același timp, aceea de 
a urmări ca activitatea consiliilor 
oamenilor muncii să-și exercite în 
cele mai bune condiții rolul de or
gane de conducere colectivă a între
gului proces de realizare a obiecti
velor cincinalului. De modul cum se 
realizează conducerea politică concre
tă la fiecare loc de muncă, mobiliza
rea și înmănuncherea tuturor forțelor 
creatoare ale fiecărui colectiv depin
de în mod hotărîtor îndeplinirea in
tegrală și la înalt nivel calitativ a 
planului de stat.

Așa cum a arătat în repetate rîn
duri conducerea partidului, așa cum a 
subliniat tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
organizațijle de partid dispun de 
mijloace și metode proprii, specifice, 
îp vederea înfăptuirii acestei sarcini 
fundamentale. Acordind întreaga a- 
tenție rezolvării problemelor econo
mice, îndeplinirii riguroase a sarci
nilor de plan — pentru care poartă o 
permanentă răspundere — organiza
țiile de partid au îndatorirea de a a- 
sigura realizarea acestor obiective nu 
prin mijloace administrative, nu du- 
Dlînd activitatea conducerii tehni- 
co-economice, ci desfășurînd o inten
să muncă politica-educativă în mijlo
cul oamenilor, spre a asigura însu
șirea politicii partidului.- explicarea 
însemnătății deosebite pentru dez-

voltarea economiei naționale și creș
terea bunăstării fiecărui cetățean a 
sarcinilor concrete ce decurg din pre
vederile de plan pentru anul 1976, 
ca și pentru întregul 
ța demonstrează din 
rul, puternic relevat 
educației politice și al 
liste, potrivit căruia,

cincinal. Via- 
plin adevă- 
la Congresul 
culturii socia- 

___ . ,_____ ____ , cu cît e mai 
profundă înțelegerea sensului social, 
a importanței sarcinilor actuale și de 
perspectivă, a necesității îndeplinirii 
lor pentru mersul înainte al patriei, 
pentru ridicarea nivelului de trai al 
fiecăruia și al întregului popor — cu 
atit mai spornic este efortul oame
nilor pentru realizarea în fapt a 
obiectivelor stabilite.

Noul cincinal a' deschid în fața în
tregii națiuni largi orizonturi de 
muncă și creație. Activitatea politico- 
educativă consacrată popularizării și 
explicării acestora, cultivării conștiin
ței socialiste — al cărei criteriu îl 
constituie atitudinea înaintată față de 
muncă — trebuie să se îmbine ar
monios cu antrenarea tuturor oame
nilor muncii în întrecerea socialistă 
pentru înfăptuirea, lună de lună, de
cadă de decadă, zi de zi, a sarcinilor 
planului pe anul in curs, a angaja
mentelor asumate.

Desigur, sînt multiple sarcinile ce 
revin organizațiilor de partid în ra
port cu specificul fiecărui loc de 
muncă — întreprindere sau șantier, 
industrie extractivă, ușoară etc. — 
precum și în raport cu problemele 
concrete ce stau în fața fiecărei uni
tăți economice. Activitatea politică 
de masă se cuvine a fi concentrată * 
spre punctele principale ale realiză
rii planului, ținîndu-se necontenit 
seama de preocupările statornice, 
cum sînt folosirea eficientă a rezer
velor interne, creșterea productivită-

ții muncii și a randamentului mași
nilor și utilajelor, reducerea cheltu
ielilor materiale, îndeplinirea tuturor 
indicatorilor 
unei activități 
timp și chiar 
de investiții.

Din acest ansamblu de obiective 
se impune însă ca avînd un caracter 
prioritar creșterea preocupării or
ganizațiilor de partid pentru intro
ducerea progresului tehnic și știin
țific. Nu este suficient ca în dezba
terile ce se organizează să se vor
bească despre avantajele progresu
lui tehnic sau despre marile cuceriri 
științifice ; esențial este ca organi
zațiile de 
mărească 
realizează 
și tehnicii 
muncă, să 
obstacole întilnesc acestea, ce mani
festări de rutină trebuie învinse, 
unde mai persistă spiritul de auto- 
mulțumire cu procesele tehnice în
vechite, neeconomicoase. Cincinalul 
actual poartă denumirea de cincinal 
al revoluției tehnico-științifice; a- 
ceasta nu trebuie însă să rămînă 
pentru nici o întreprindere o simplă 
denumire propagandistică, elemen
tele progresului tehnic trebuie in
troduse efectiv în practică. Se cer 
subliniate aceste adevăruri, readuse 
la cunoștința organizațiilor dp partid, 
întrucit chiar rezultatele pe cele ont 
luni de la începutul anului arată că. 
pe lingă numeroasele reușite, mai 
există încă rămîneri în, urmă la 
realizarea planurilor de introducere 
a progresului tehnic:

O deosebită importantă are. totoda
tă. creșterea preocupării orvanizații-

calitativi, asigurarea 
ritmice. înfăptuirea la 
devansarea planurilor

partid, comuniștii- să ur- 
practic, concret, cum se 
introducerea tehnologiilor 
avansate la fiecare loc de 
studieze și să cunoască ce

(Continuare în pag. a III-a»

PRIMIRI LA PREȘEDINTELE
NICOLAE CEAUȘESCU

Ambasadorul statului Israel, cu prilejul prezentării
scrisorilor de acreditare

în ziua de 7 septembrie a.c., la 
Palatul Consiliului de Stat, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. președintele Re
publicii Socialiste România, a primit

pe Shamay Cahana, care și-a pre
zentat scrisorile de acreditare în ca
litate de ambasador extraordinar și

plenipotențiar al statului Israel în 
țara noastră. (Cuvîntările rosti
te, in pagina a V-a).

Redactorul-șef al ziarului „Davar
Tovarășul Nicolae Ceaușescu,' 

secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a primit, marți 
dimineața, pe Hanna Semer, 
dactor-șef al ziarului „Davar" din 
Israel, editoarea volumului 
limba ebraică „Ceaușescu al Româ
niei".

La primire a participat Mircea

re

in

al președinteluiMalița, consilier 
republicii.

Cu acest prilej, 
înmînat tovarășului 
volumul omagial 
României", arătînd că a editat a- 
ceastă luefare în semn de înaltă 
considerație față de țara noastră, 
față de președintele Nicolae 
Ceaușescu, personalitate marcantă a 
vieții politice internaționale.

Hanna Semer a 
Nicolae Ceaușescu 

„Ceaușescu al

Mulțumind, tovarășul Nicola» 
Ceaușescu a arătat că publicarea 
acestui volum în Israel contribuie la 
mai buna cunoaștere a României, a 
politicii sale interne și externe, la 

celedezvoltarea relațiilor dintre 
două popoare.

în continuare a avut loc o 
vorbire, care s-a desfășurat 
atmosferă cordială.

con- 
într-o

Foto : S. CristianPloleștiul pe coordonatele frumosului urbanistic

IN ZIARUL DE AZI

ÎN UNITĂȚILE INDUSTRIALE 
DIN JUDEȚUL ALBA, producti
vitatea muncii a înregistrat în 
acest an o creștere cu 9.2 la sută 
față de anul trecut. Pe ansam
blul județului, productivitatea 
muncii planificată a fost reali
zată în 8 luni ale anului în pro
porție de 102.2 la sută. Ca atare, 
au fost obținute pe această 
cale însemnate cantități de 
produse : 776 tone sodă caus
tică, 244 tone sodă calcinată, 
9 185 mc cherestea, 506 tone că
rămizi refractare, 18 300 tone 
sare, 14138 mașini de spălat 
rufe, 32 000 perechi ciorapi, arti
cole de porțelan în valoare de 
peste 4.8 milioane lei ș.a. (Ște
fan Dinică).

COLECTIVUL ÎNTREPRINDE
RII MINIERE DIN ORȘOVA 
a obtinut pînă acum reali
zări cu mult superioare pre
vederilor de plan din pri
mul ân al cincinalului. Situ- 
îndu-se pe un loc de frunte în 
întrecerea socialistă, minerii or- 
șoveni au reușit pînă la această 
dată să-și realizeze în între
gime angajamentele asumate pe 
acest an. S-au dat, astfel, peste 
prevederi, 490 tone bentonită. 300 
tone cuarț granulat și măcinat, 
821 tone feldspat granulat, 137 
tone marșalită și alte 
cantități de produse. 
Tătaru).

BILANȚUL PE 8 
CONSTRUCTORILOR 
ȚENI este deosebit de

Nu cu multă vreme în 
urmă, trecătorii prin Plo
iești au putut asista la 
un fapt neobișnuit. Ex
plozii in plin centrul ora
șului. Au 
prin 
vechi din dreptul hotelu- 

- lui
care 
lor 
spre 
numentale
Palatului culturii. Pe cit 
erau de cunoscute — nu 
numai de ploieșteni, ele 
folosind ca reper pentru 
mai toate autoturismele 
și autocarele care făceau 
vreun scurt popas în ora
șul prahovean — aproape 
tot atit de notoriu era și 
faptul că ascundeau inte
rioare insalubre.

— Eu sînt născut în 
nouă sute unu. dar așa 
le-am apucat.

— Și eu. Uite, doar blo
cul ăia s-a făcut după ce 
m-am însurat.

„Blocul" e o 
fără rezistentă 
mult, fără stil, 
contat „bloc" la 
secolului și așa i-a rămas 
numele.

Sînt discuții în rindul 
privitorilor. Cordoanele 
de ordine ii țin la sute de 
metri distanță, dar piața 
e mare și se vede bine. 
Așa că cine are răgaz stă 
și se uită. Te atrage în
săși atmosfera de suspans 
dens. Circulația e devia
tă ; cine dorește să depă
șească centrul trebuie să 

^^ocolească mult pe stră-

fost demolate 
dinamitare casele

„Berbec", imobilele 
barau cu diagopala 
vetustă perspectiva 
zona clădirilor mo- 

din preajma

zile laterale ; pe după 
colțuri stau gata de luptă 
mașinile pompierilor cu 
servanții lor. Fără mo
toare, orașul e apăsat de 
o liniște ciudată. Pustii, 
golite de oameni și de 
locuri, în mijlocul pieței 
evacuate, casele vinovate 
de a fi îmbătrînit stau

— Nu-ți dai seama de 
unde răsare vocea, pre
luată, amplificată și re
verberată de pereții goi ai 
văii urbane. Ultimele rin- 
dunele fug și ele din spa
țiul aerian.

— Trebuie să «frige de 
cinci ori.

După o lungă aștepta-

auzit o asociația 
teribil de simplă,

"Tt n *37»

însemnate 
(Virgiliu

LUNI AL 
IALOMI- 

__ ___ rodnic. în 
această perioadă s-au executat, 
suplimentar, lucrări de construc
ții in valoare de peste 90 mi
lioane lei și de montaje de 
circa 76 milioane lei. în prezent, 
se fac intense pregătiri pentru 
anotimpul friguros : aprovizio
narea cu materiale. închiderea 
spatiilor, încălzirea interioarelor 
în vederea executării finisajelor. 
(Aurel David).

COLECTIVELE DE OAMENI 
Al MUNCII DIN UNITĂȚILE 
ECONOMICE ALE JUDEȚULUI 
CARAȘ-SEVERIN care au sar
cini la export au depășit, de 
la începutul anului și pină acum, 
prevederile la export cu 1,7 mi
lioane lei valută. Cele mai bune 
realizări le-au înregistrat în a- 
ceastă privință constructorii de 
mașini din Reșița, metalurgiștii 
din Bocșa, colectivul C.P.L. Ca
ransebeș, constructorii de 
«ini din Topleț. (Nicolae 
tană).

CONSTRUCTORII DE
ȘANTIERE întregesc zilnic 
trea locativă a orașelor și 
trelor muncitorești cu 
blocuri de locuințe. Așa, 
exemplu, de la începutul aces
tui an. la Alexandria. Roșiori 
de Vede, în alte localități ale 
județului Teleorman au fost 
predate beneficiarilor peste 1 060 
de apartamente, din cele circa 
1 500. cite sînt prevăzute să fie 
construite în 1976. De remarcat 
faptul că în perioada amintită 
au fost date în folosință de 
două ori mai multe apartamente 
tată de anul trecut.

(Agerpres).

Colectivul binecu
noscutei întreprinderi 
bucureștene „Auto
buzul" obține zi de zi, 
lună de lună, noi suc
cese în 
socialistă, 
sfîrșitul lunii augusta 
prilejuit consemna
rea realizării pe opt 
luni din acest an 
a unei productii-marfă 
suplimentare de circa

întrecerea 
Bunăoară,

15 milioane lei : între 
altele, aici s-au pro
dus, peste prevederi. 
450 autoutilitare. După 
cum ne-a relatat to
varășul Ion Nenciu, 
secretarul comitetu
lui de partid, la obți
nerea acestor succese 
și-au adus o contribu
ție deosebită brigă
zile conduse de for
jorii Traian Mitu și 

. Ștefan Pană de la sec-

ția presa], de maistrul 
Constantin 
lăcătușul
Bunget de 
mecanică, 
tușii Aurel Scurtu și 
Gheorghe Dobre de la 
secția montaj. în foto
grafie : un nou auto
buz de mare capacita
te aflat în stadiu fi
nal de montaj. (C. 
Cârlan).

Suhai și 
Gheorghe 
la secția 

de lăcă- • LA ZI ÎN AGRICULTU
RĂ : Recoltarea sfeclei 
de zahăr; Semănatul

• LA ZI ÎN INVESTIȚII :
Aici se construiește, ală
turi se produce...

ma-
Că-

PE 
zes- 
cen-

noi 
spre

— .„După cum vedeți, au 
fost și bune și rele. Cam 
asta ar fi, pe scurt, viata 
mea. Pentru că m-ați invi
tat la o discuție sinceră, vă 
răspund cu deplină sinceri
tate : cu toate că am fost 
nedreptățit, am știut să mă. 
descurc.

Omul cu tîmple cărunte, 
dar cu o mustăcioară nea
gră, bine îngrijită, ce-i dă 
un aer tineresc, pare con
vins de justețea punctului 
său de vedere. Ullimele 
cuvinte sînt rostite chiar 
cu o notă de orgoliu. Deși, 
din motive ce vor fi ară
tate mai jos. nu puteam fi 
de acord cu optica lui. i-am 
mulțumit pentru răbdarea 
cu care timp de o oră și-a 
povestit activitatea.

Să ne întoarcem însă in 
urmă cu aproape doi ani și 
să derulăm o secvență con
siderată de Dumitru Trușcă 
— interlocutorul nostru — 
momentul începerii nedrep
tăților de care pomenea 
mai sus. în ziua de 28 oc
tombrie 1974, plenara co
mitetului de partid 
muna Melinești. 
Dolj, a hotărît în 
mitate sancționarea 
mitru Trușcă. președintele 
cooperativei agricole din 
comună, cu vot de blam cu 
avertisment. în cuvîntul

său. cel sancționat 
țumit tuturor celor 
încercat să-l ajute, 
noscut că era a treia ședin
ță de partid în care i se 
atrăgea atenția asupra u- 
nor lipsuri din activitatea 
sa și s-a angajat să facă

a mul- 
care au 
a recu-

expresii inde cuvinte si
jurioase în relațiile cu spe
cialiștii și cooperatorii care 
nu aveau același punct de 
vedere cu al său (există 
chiar un caz cînd pentru 
a-si impune punctul de ve
dere a folosit argumentul

PLOIEȘTI

Ferestre
spre viitor

șaridrama 
și, mai 

Dar o fi 
începutul

parcă dezbrăcate In fața 
unui pluton de execuție. 
Le petrec „privirile" clă
dirilor sănătoase din jur, 
cu toate ferestrele des
chise, măsură 
dar, poate, și 
mas bun.

— Aardeee 
Cei cîțiva 

căști de protecție, 
meșteriseră la baza zidu
rilor condamnate, pără
sesc perimetrul. Pe o rază 
de cinci sute de metri nu 
mai rămîne nimeni.

— Aardeee, aardeee, 
aardeeee!

anti-șoc, 
semn de ră-
|
oameni cu 

care

re, răsună a cincea «fri
gare, detunătura explo
ziei bubuie pînă la mar
ginea orașului, un nor 
portocaliu cuprinde în
tr-o fracțiune de secun
dă toată priveliștea, a- 
poi, pe măsură ce pra
ful se răspîndește, în at
mosfera treptat limpezită 
constați că ceea ce adi
neauri era clădire cu trei 
niveluri a rămas o gră
madă de moloz.

Am insistat asupra a- 
cestei descrieri pentru că, 
acolo, printre privitorii 
ocazionali ai spectacolu-

lui, am 
de idei 
deplasată, dar și firească 
In același timp. Cînd, 
după liniștirea prafului, 
începea să se contureze 
eficacitatea exploziei, in 
timp ce edilii strîngeau 
mina artificierului-șef 
pentru precizia execuției, 
un bărbat între două vîr- 
ste murmura: „Ce groaz
nic e războiul!"

Cu toate că apela la di
namită, ceea ce se des
fășura in față era o trea
bă fundamental pașnică 
și de infinită perspecti
vă în pace. Se renunța la 
citeva clădiri ca să se 
facă loc unui număr mult 
mai mare de locuințe 
moderne, cu spații co-> 
merciale adecvate, unul 
nou hotel de 400 de locuri. 
Se retușează liniile arhi
tectonice eterogene, păs- 
trindu-se ceea ce 
semnificativ ca stil și 
istorie. printre altele 
construcția vechii primă
rii, 
ani, 
teau că același Ploiești 
a fost în timpul războiu
lui unul dintre orașele 
cele mal răvășite de 
bombardamente.

Citesc Intr-una din să
lile secției contemporane 
a muzeului local de isto-

Dar, după 
detunăturile

este

32 de 
amin-

Sergiu ANDON
(Continuare 
în pag. a IV-a)

din co- 
judetul 
unani- 

lui Du-

MISIUNEA GREA
A MUZICII UȘOARE

Există un specific al fiecărui gen 
«i al fiecărei specii artistice — in
clusiv al muzicii ușoare — si în 
funcție de el trebuie judecată reu
șita ori nereușita unei creații. Igno- 
rind acest lucru, am comite o gre
șeală. Cerințele fată de fiecare formă 
de manifestare artistică în parte sînt. 
fără îndoială, altele. Nimeni nu cere 
albinelor să are sau fluturilor să 
participe la vinătoarea de iepuri cu 
șoimi, nici unui text de muzică 
ușoară să rivalizeze cu un letopiseț. 
Est modus in rebus. Ceea ce se cere 
însă — și luciditatea critică a pu
blicului, cu gustul său echilibrat si 
nealterat o demonstrează cu priso
sință — este ca fiecare artist să-si 
înțeleagă menirea, să-si aducă in 
sfera lui de activitate, cu dăruire si 
exigență, contribuția valorică cea 
mai înaltă, iar dacă, după repetate 
încercări, se adeverește că nu poate.

să fie în stare să-si impună renun
țarea.

Acest spirit intransigent în selec
tarea și promovarea valorilor care 
definește o trăsătură esențială a pu
blicului iubitor de frumos trebuie să 
caracterizeze într-o măsură tot mai 
mare activitatea instituțiilor chemate 
să îndrume si să orienteze viata 
noastră culturală, pentru a nu se 
mai repeta, de pildă, neajunsuri pre-

Ion Dodu BĂLAN 
vicepreședinte al Consiliului Culturii 

și Educației Socialiste

ner-ciuni de natură mai... 
sonală ar putea să influ
ențeze negativ asupra acti
vității lui ca președinte...

— Era un bun președinte, 
se zbătea să facă ceva, dar 
avea un caracter impulsiv 
și, cu toate că a fost aju-

de 
ne 
ce 
să 
ce

Cînd din sancțiune
nu rămîne decît... orgoliul

pentru a le elimina, 
s-a imputat președin- 
de C.A.P. de s-a a- 
la o sancțiune atît de

totul 
Ce i 
telul 
juns

’ gravă 7 Multe. Din refera
tul întocmit de colegiul ju
dețean de partid am reținut 
doar citeva din abaterile 
care au determinat măsura ' 
amintită : atitudine refrac
tară fată de critică, mer- 
gînd pînă acolo incit a pă
răsit în citeva rînduri șe
dințele în care era criticat ; 
nepromovarea muncii co
lective, luînd măsuri de u- 
nul singur, fără consulta
rea colectivului ; folosirea

anchetă socială

...pumnului !) etc. Multe 
din aceste abateri erau cu
noscute de ani de zile, dar 
pînă atunci nu 
nici o măsură.
Dumitru Trușcă 
bun organizator, 
ședințe care
pasiune pentru 
puterii economice a coope
rativei și s-a considerat, 
probabil, că o poziție exi
gentă fată de aceste slăbi-

se luase 
Motivul ?
era un 
un pre- 

muncea cu 
ridicarea

tat în multe rînduri. n-a 
prea ținut cont de acest a- 
jutor. Cum il scăpai din 
mină, cum o lua razna — 
l-a caracterizat în citeva 
cuvinte tovarășul Mihai 
Burcheșin, secretarial Co
mitetului județean 
P.C.R. Adevărul e 
n-a fost ajutat la 
comitetul comunal 
tid...

A existat în schimb un 
altfel de „ajutor", punctat 
de citeva aspecte, aparent 
minore, dar care puse cap 
la cap explică evoluția ce-

Dolj al 
că nici 

timp de 
de par-

lui in cauză spre acel mod 
de a vedea lucrurile, de 
care vorbeam la începutul 
acestor rînduri, au favori
zat apariția în activitatea 
lui a lipsurilor grave 
mai tîrziu. Faptul că 
referim acum la aspecte 
datează de 15 ani vrea 
sublinieze încă o dată
consecințe poate avea asu
pra evoluției unui om lipsa 
de atitudine fermă fată de 
abaterile săvîrșite de el în 
muncă sau în viată ; cum 
lipsa de atitudine poate 
duce la situația ca un om 
— chiar cu calități eviden
te, dar care din anumite 
motive poate gîndi nesănă
tos la un moment dat — 
să evolueze în sens gre
șit și să se ajungă mai tîr
ziu la 
rii lui 
tocmai 
ajutat 
drepte. Să luăm citeva din 
aceste 
a fost 
mendă 
litatea 
te, a lovit 
Nu numai că n-a 
ticat, dar după

necesitatea 
dintr-un 
pentru că 

la timp să

înlătură- 
colectiv, 
n-a fost 
se în-

1961
a-

aspecte : în 
sancționat cu 
pentru că, in ca
lul de

un
președin- 
cetătean. 
fost cri- 
cum ne

Emil MARINACHE
(Continuare în pag, a Il-a)

cum acelea din recenta ediție a Con
cursului de muzică ușoară de la 
Mamaia. Trebuie înțeles de către 
toți factorii învestiți cu puterea de 
decizie că a promova, în artă, în
seamnă deopotrivă ’ și a selecta și 
a respinge. Dintotdeauna, arta ade
vărată, indiferent de gen si de spe
cie. a fost expresia unei participări 
sincere, responsabile, a artistului la 
viața oamenilor, la bucuriile și du
rerile lor. la setea lor de cunoaștere, 
de frumos și de împlinire, la nevoia 
organică de comunicare a gindurilor 
si sentimentelor care Ie frămintă 
ființa, la definirea fizionomiei spiri
tuale a poporului din care 
parte. De aceea, ea s-a bucurat și 
bucură de prețuirea entuziastă 
maselor de oameni ai muncii.

Dintotdeauna, arta adevărată 
fost expresia unui talent autentic, a 
unei personalități puternice, a unei 
trude chinuitoare, a unei simțiri no
bile care nu are nimic comun cu 
improvizația, cu spontaneitatea ciri
pitului păsărilor sau cu boncăluitul 
cerbilor în anumite zile ale 
nei — ceea ce se pare că i 
adesea în domeniul muzicii 
Tematica in sine, oricît de 
tantă și de generoasă — în : 
talentului și a vocației - 
doar o intenție bună care 
legitima însă prezenta 
artei a celor nechemati. 
rele neinspirate, terne si _______
capabile numai să dezorienteze gus
tul estetic al oamenilor. Să nu se 
uite că lucrurile așa-zis ușoare sînt, 
în fond, adeseori foarte grele, că 
simplitatea nu este egală cu simplis
mul si nici limpezimea cu lipsa de 
profunzime. Ca în toate artele, s-au 
obtinut și în muzica ușoară, nu 
o dată, rezultate remarcabile în ce 
privește textul, muzica si interpre
tarea, dar n-am putea spune totuși 
că selecția si exigenta critică au ac
ționat întotdeauna corespunzător.

face 
se 
a
a

! toam- 
se uită 
ușoare, 
impor- 

absenta 
rămîne 

nu poate 
in lumea 
nici ope- 
mediocre.

Concursul de muzică ușoară de la 
Mamaia din vara aceasta o demon
strează cu prisosință. Cauzele «înt 
mai adesea de ordin subiectiv, in- 
trucît s-au format de-a lungul vre
mii anumite cupluri de colaborare 
între compozitori, textieri și inter
pret! în rindul cărora nu funcțio
nează spiritul critic, exigenta si res
ponsabilitatea profesională, precum
pănind interesele de grup, extra este
tice. uneori strict pecuniare. Numai 
așa se explică de ce unii compozi
tori talentati. apreciati de public, tin 
cu orice preț să se asocieze cu tex
tieri netalentați, care scriu versuri 
anoste, nu o dată ilogice, incapabile 
să declanșeze în universul afectiv 
al auditorilor vreo vibrație, vreo 
„bătaie de inimă", ca să parafrazăm 
o fericită imagine a lui Hâsdeu. Nu
mai așa se explică faptul că poeți 
apreciati de critică si de marele pu
blic nu reușesc să-și ofere colabo
rarea unor compozitori autentici 
pentru a satisface nevoia legitimă 
de muzică ușoară a marelui public. 
Se observă, totodată, o oarecare ig
noranță sau o indiferentă, greu de 
explicat, din partea unor compozi
tori de muzică ușoară fată de poe
zia actuală bună, atît de diversă si 
de expresivă, care ar merita să 
constituie suportul literar al multor 
cîntece.

După ultima ediție a Concursului 
de muzică ușoară de la Mamaia nu 
se mai îndoiește nimeni că prezenta 
unei adevărate corporații de textieri, 
constituiți parcă într-o castă închisă, 
împreună cu un grup de compozitori, 
și unii si alții mereu aceiași la toate 
concursurile, a condus la degradarea 
și bagatelizarea tot mai accentuată 
a creației aparținînd acestui gen mu
zical cu o audiență atît de largă la 
marele public, față de care se fac 
răspunzători deopotrivă autorii, ju
riul și instituțiile care au patronat 
această manifestare: Consiliul Cultu
rii și Educației Socialiste, Uniu
nea compozitorilor, Radioteleviziu- 
nea română.

Faptul iese cu atit mai mult în 
evidentă cu cit în ultima vreme 
sfera muzicii noastre ușoare s-a îm
bogățit, cuprinzînd un univers mai 
larg de sentimente care definesc 
structura complexă a omului de 
astăzi, care corespund orizontului 
său spiritual, din ce în ce mai vast, 
și tălmăcesc gîndurile sale de o pro
fundă vibrație. Dar o asemenea în
cercare de a face ca muzica noastră 
ușoară să exprime un ansamblu de 
sentimente si gînduri nu se poate 
solda cu reușite decît atunci cînd
(Continuare in pag. a IV-a)
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FAPTUL
divers
Pasiune... 
în metal

șiMetaloplastia este o veche 
statornică pasiune a maistrului 
Ludovic Hirsch de la coopera
tiva „Constructorul" din Satu- 
Mare. Spre deosebire de alți iu
bitori ai acestei tehnici artistice, 
L. H. a perseverat, in exclusi
vitate, în realizarea unui sin
gur gen de lucrări: în metal, pe 
care a „bătut" portrete ale oa
menilor de seamă din domeniile 
artei, literaturii și științei. In
teriorul locuinței sale a deve
nit, de-a lungul zecilor de ani, 
veritabilă galerie de artă, con- 
tinînd peste 100 de portrete, 
în ultimul timp, maistrul-artist 
și-a transmis cu generozitate 
tainele pasiunii sale tinerilor 
Geza Iosipovics și Arpad Kal- 
los, sculptori în lemn la coope
rativa „Metalolemn".

Ce figuri vor „bate" pe 
tal proaspetele calfe 7

me-

Blasova si...*

restul lumii
Blasova este un frumos punct 

turistic aflat pe malul lacului 
cu același nume din Insula 
Mare a Brăilei, iar YO 4 KAK 
este indicativul stației radioclu- 
bului județean Brăila. Ce legă
tură există intre Blasova și... 
restul lumii ? Una foarte... 
scurtă. Mai bine zis o legătură 
radio pe unde scurte, realizată 
cu prilejul unui recent concurs. 
Cu această ocazie, miini meștere 
de la Blasova au contactat Ja
ponia, Canada, Iordania. U.R.S.S. 
— in total 30 de țări, iar cifra 
stațiilor cu care au făcut 
schimb de mesaje a trecut de 
200. Motiv pentru care, pe drept 
cuvint, prea puțin cunoscuta 
Blasova a devenit acum famili
ară unui mare număr de radio
amatori de pe mapamond.

Muzeul de științe naturale din 
Dorohoi este vestit prin bogata 
colecție de fluturi autohtoni și 
exotici — peste 250 000 exemplare. 
Prin strădania neobosiților cerce
tători loan Nemeș, Ioana și Cor- 
neliu Andreescu, precum și a 
altor naturaliști din județul Bo
toșani, recent au fost colectate 
pentru prima dată pe teritoriul 
țării noastre exemplare de flu
turi din speciile Epiblema foe- 
nella, Coleophora bucovinella, 
Fomaria niculescul. Mîndria co
lecției o constituie un splendid 
fluture hermafrodit din specia 
Lycaena icarus. Studiile cerce
tătorilor din Dorohoi, desfășu
rate în colaborare cu organele 
agricole și silvice din județ, 
deși se referă la fluturi, au un 
scop cit se poate de serios : de
pistarea celor mai bune metode 
de combatere a omizilor in sco
pul dezvoltării producției agri
cole și economiei forestiere.

Atentie
9

la claxon !
într-una din nopțile trecute, 

un șofer de la întreprinderea 
„Zarea" din București, la vola
nul autoturismului 7—B—6135, 
plecat într-o cursă pe cont pro
priu, cerea insistent... cu claxo
nul, prioritate pe străzile ora
șului. Recepționînd „semnalele", 
o patrulă a miliției l-a obligat 
Insă să tragă pe dreapta. Și. 
cum dumnealui se făcea că nu 
știa ce s-a întîmplat, a fost su
pus unui test de cunoaștere a 
normelor de circulație. Rezulta
tul 7 Șoferul cu o vechime de 
26 de ani a devenit... pieton. 
Caz singular ? Nicidecum. Nu
meroși alți conducători auto au 
fost surprinși procedînd la fel 
ca Gh. M. Drept 
după amenzile de 
întrebările testului 
trebuit să mediteze 
obligația firească

pentru care, 
rigoare, cu 
în față, au 
în liniște la 

__ _________ de a 
pectâ..'. liniștea orașului.

res-

NOTE ‘
INFORMAȚII
REPORTAJE |

La locul de muncă
Străduindu-se să tradu

că în Viață sarcinile trasa
te în expunerea tovară
șului Nicolae Ceaușescu la 
Congresul educației poli
tice și al culturii socialis
te, în celelalte documente 
adoptate. comitețul de 
partid de la j întreprinde
rea de confecții din Boto
șani a întocmit un program 
unic de activitate, pe baza 
căruia se desfășoară boga
te și variate acțiuni po
litice și culturale, astfel 
încît colectivul de muncă să 
devină cu adevărat un 
puternic nucleu de for
mare și educare a omului 
nou, cu atît mai mult cu 
cît este alcătuit în majorita
te din tinere — vîrsta me
die fiind sub 23 ani. Din
tre. ultimele manifestări 
organizate, amintim: o în- 
tîlnire a membrilor comi
tetului de partid și ai con
ducerii întreprinderii cu 
toți comuniștii primiți în 
ultimii trei ani în organi
zație, cu care prilej a avut 
loc un larg schimb de pă
reri și s-au conturat mai 
limpede sarcinile tinerilor 
membri de partid ; pre
zentarea unor diapozitive 
despre dezvoltarea econo- 
mico-socială a tării și a 
județului în actualul cinci
nal ; prezentarea unor fil
me documentare, ca și a 
unui film de cineclub cu 
secvențe înregistrate și în 
întreprinderea de confecții, 
pe teme ale bunei gospo
dăriri ; un raid cu micro
fonul prin sectoare, care a

surprins variate aspecte 
pozitive și critice, legate 
de organizarea producției 
și efortul pentru calitate, 
acestea fiind supuse apoi 
atenției colectivului prin 
stația de radioamplificare.

Un obiectiv important al 
organizației de partid il 
constituie integrarea rapi
dă în colectiv a noilor eșa
loane de muncitoare, ma
joritatea provenind din 
mediul rural. A avut loc 
un concurs „Cine știe câș
tigă", intitulat „Să ne cu
noaștem unitatea", menit 
să familiarizeze pe nume
roasele nou angajate cu 
procesul de producție al 
întregii întreprinderi, cu 
coordonatele dezvoltării în 
cei aproape 27 de ani de 
existență și în viitor, să le 
înlesnească cunoașterea 
tradițiilor muncitorești ale 
acestui harnic colectiv. De 
asemenea, se organizează 
sistematic întîlniri cu vechi 
militanți și activiști ai 
partidului, cu oameni de 
cultură și artă, cu fiii de 
onoare ai întreprinderii. 
Programe speciale, consa
crate dezbaterii unor pro
bleme legate de compor
tarea în societate și fami
lie. cunoașterii legilor, în
grijirii sănătății se desfă
șoară și în cadrul „clubu
lui tinerelor fete". Toata 
acestea se îmbină cu acti
vitatea mai bună a forma
țiilor cultural-artistice din 
întreprindere. (Maria Ba- 
boian).

Schimburi de experiență
în cadrul ciclului de 

consfătuiri intitulat „Ideile 
Congresului educației poli
tice și culturii socialiste |— 
organic integrate în mun
ca politico-educativă des
fășurată de organele și or
ganizațiile de partid, sindi

cale și U.T.C.". organizat 
de secția de propagandă 
a comitetului județean 
al P.C.R.. la Brașov a 
avut loc o consfătuire la 
care au participat activiști 
din domeniul propagandei 
din organizațiile de, partid.

sindicale și U.T.C. din în
treprinderile constructoare 
de mașini din județ. Re
prezentanți ai organizații
lor de partid de la „Hidro
mecanica" Brașov si I.C.A. 
— Ghimbav au prezentat 
expunerile : „Modul în 
care acționează organele și 
organizațiile de partid, de 
masă și obștești din între
prindere pentru popu
larizarea. cunoașterea și 
însușirea temeinică a teze
lor și ideilor cuprinse 
în cuvîntarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. în Re
zoluție și în celelalte do
cumente ale Congresului 
educației politice și al cul
turii socialiste" și „Preocu
parea organelor și organi
zațiilor de partid pentru 
formarea și dezvoltarea 
atitudinii înaintate fată de 
muncă, pentru mobilizarea 
oamenilor muncii la înde
plinirea sarcinilor si an
gajamentelor asumate în 
întrecerea socialistă pe 
acest an. pentru îndeplini
rea exemplară a cincina
lului 1976—1980". în cadrul 
dezbaterilor au fost abor
date și alte probleme, cum 
ar fi : creșterea rolului 
muncii ca factor primor
dial în procesul educației, 
promovarea inițiativelor 
valoroase în întrecerea so
cialistă, diversificarea și 
concretizarea propagandei 
vizuale. îmbunătățirea ac
tivității gazetelor de pe
rete. a foilor volante etc. 
Cu același prilej, partici
pant» la consfătuire au 
vizitat expoziția „Munca 
politică și cultural-educa- 
tivă desfășurată de orga
nele și organizațiile de 
partid din județul Bra
șov" și au urmărit filmul 
„Tehnologii de vîrf în pro
ducție". realizat de secția 
de propagandă a comite
tului județean, film care 
prezintă una din recentele 
inițiative in producție ale 
oamenilor muncii din 
județ. (Nicolae Mocanu).

Mijloacele muncii politice 
în sprijinul producției

Din inițiativa secției 
propagandă a Comitetului 
județean Sălaj al P.C.R., 
în orașele Zalău. Șimleu 
Silvaniei, Cehu Silvaniei 
și Jibou au avut loc schim
buri de experiență pe 
terna „Mijloacele muncii 
politice în sprijinul pro
ducției". In mod firesc, 
ele s-au desfășurat în uni
tăți industriale cu expe
riența cea mai bogată în 
acest domeniu și, desi
gur, cu rezultate bune 
în îndeplinirea sarcinilor 
de plan pe acest an. 
Astfel, participant» — ac
tiviști de partid, mem
bri ai comitetelor de partid 
și ai birourilor organiza
țiilor de bază cu probleme 
de propagandă — au rea
lizat un valoros schimb de 
idei, abordînd diferite pro
bleme cu privire la conți
nutul. problematica, forma 
și eficiența gazetelor de 
perete si satirice, a vitri
nelor calității, a chemări
lor mobilizatoare în între-

cere. Dacă la întreprinde
rea de conductori electrici
emailați din Zalău, de e- 
xemplu, discuțiile au fost 
axate cu precădere asupra 
modului în care mijloacele 
amintite contribuie la in
tegrarea tineretului în 
producție. în întreprinde
rile „Măgura" — Șimleu 
Silvaniei, „Silvania" — 
Cehu Silvaniei și „Sălâ- 
jana" — Jibou, ele s-au 
referit îndeosebi la contri
buția acestora în direcția 
îmbunătățirii calității pro
ducției, întăririi discipli
nei. obținerii de economii. 
S-au conturat sarcini pre
cise privind îmbunătățirea 
metodelor de lucru ale co
lectivelor gazetelor de pe
rete, organizarea unor dis
cuții în grup in fata unora 
din materialele publicate 
și urmărirea eficientei a- 
cestora. asigurarea în per
manență a unei propagan
de vizuale concrete, actua
le, mobilizatoare. (Gheor- 
ghe Rusu).

Potrivit specificului 
fiecărui colectiv

Am primit la redacție o 
broșură editată de Comi
tetul județean Mehedinți 
al P.C.R.. intitulată „Acti
vitatea politico-ideologică 
și cultural-educativă în 
concordantă cu cerințele și 
realitățile județului". Sint 
cuprinse . între coperțile 
sale numeroase aspecte 
ale preocupărilor și efor
turilor organelor și orga
nizațiilor de partid, ale 
altor factori educaționali 
din județ vizînd perfecțio
narea pe multiple planuri 
a activității de educație, 
în vederea sporirii contri
buției acesteia la îndepli
nirea exemplară a sarcini
lor cincinalului revoluției 
tehnico-stiințifice. la însu
șirea și transpunerea în 
viată a înaltelor principii 
si norme ale Codului etic. 
Sint expuse metode valo
roase. menite să asigure o

sporită forță de influen
țare învățămîntului de 
partid și activității cabine
telor de științe sociale, 
gazetelor de perete și sa
tirice, brigăzilor artistice 
de agitație, mișcării artis
tice de amatori etc. Din
colo însă de această paletă 
tematică largă, dincolo de 
aceste metode, inițiative și 
experiențe, din broșură se 
desprinde concluzia că re
zonanța. finalitatea tutu
ror acțiunilor educative 
sînt determinate în mod 
covîrșitor de afteorarea lor 
puternică în actualitate. în 
realitățile și problematica 
vieții fiecărui colectiv, de 
caracterul lor sistematic, 
de combativitatea și in
transigenta față de lipsuri. 
O concluzie esențială pen
tru întreaga activitate a 
organizațiilor de partid. 
(Silviu Achim).

„Inovația" 
paznicului

Fiind paznic de cimp la 
perativa t •

Fiind paznic de cîmp la coo
perativa agricolă Cimpineanca, 
județul Vrancea, Stefan Melin- 
teanu s-a gindit să aducă o 
„inovație" care să-l scutească 
de umblatul din tarla in tarla. A 
găsit că cele mai bune posturi 
de observație sint stilpii ce sus
țin rețelele de inaltă tensiune. 
Și, pentru un timp, S. M. a scă
pat de alergătură. Din virful 
stilpilor electrici avea sub ochi 
toate lanurile. Muncea numai 
seara, cind trebuia să întoc
mească raportul de tură. Dar 
totul s-a terminat in mod tra
gic: paznicul a fost electrocutat.

A ieșit 
la... pepeni

8 350 kg de pepeni tncărcațl 
în autocamionul cu remorcă 
21—AB--2448 erau transportați, 
pe șoseaua Alba Iulia — Cîm- 
peni, pentru magazinele din ju
deț. Dar n-au ajuns toți la des
tinație. între Alba Iulia și 
Zlatna, în fața autocamionului a 
apărut autoturismul 1—AB—452. 
Din cauza loviturii, autocamio
nul s-a răsturnat. 3 500 kg de 
pepeni s-au făcut chisăliță. Ce 
se întîmplase 7 Conducînd cu 
viteză excesivă, proprietarul au
toturismului a derapat și a in
trat în autocamion. Cum 
spune, a ieșit la... pepeni.

Rubrică realizată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

s-ar

------------ imagini de pe
Transfăgărășanul. Se spune că cifrele vorbesc de la sine. Să le dâm 

cuvîntul. Transfăgărășanul are 90 de km și este in cea mai mare parte 
situat la altitudini mai mari decit celelalte drumuri ce traversează Car- 
pațll. Pentru realizarea lui s-au făcut 3,8 milioane mc săpături — din 
care mai bine de jumătate în stîncă — 290 mii mc zidărie, 830 lucrări 
transversale, din care 27 viaducte și poduri Importante, 80 km parapeți, 
un tunel de 860 m. Locuri caracterizate pînă nu de mult de versanți

TR A NSFĂ GÂRÂȘAN---------------
abrupțl și prăpăstii, adinei, escaladate doar de capre șl ciute, se înscriu 
azi în rîndul nestematelor turistice a căror valorificare începe tocmai 
datorită acelei realizări de prestigiu — care se numește Transfăgărășan. 

în fotografie (de la stînga la dreapta) : spre înălțimi pe serpentine: 
raiul păstrăvilor de munte, lacul >Bilea ; și camioanele utilizează noua 
cale; adevărații turiști urcă la cabana Bîiea cu rucsacul pe spate; la 
„porțile geniștilor". Foto: S. Cristian

Contractările în plină desfășurare
E de ajuns să pri

vești arterele de circu
lație din preajma 
complexului expozi- 
țional din Piața Scîn
teii pentru a-ți da 
seama că interesul 
publicului pentru Tir- 
gul de mostre de .bu
nuri de consum se 
menține la o cotă 
foarte ridicată : sute 
de vehicule sînt par
cate pe aceste artere, 
numeroase autocare a- 
duc grăpuri de vizi
tatori din tară, iar în 
județele mai îndepăr
tate — Timișoara, A- 
rad. Cluj — s-au or
ganizat excursii de o 
zi. cu avionul, pentru 
vizitarea tîrgului.

Zeci de mii de vi
zitatori sînt. zilnic, 
oaspeții pavilioanelor 
și standurilor care 
continuă să rețină a- 
tentia prin noutatea 
și varietatea expona
telor. Părerile. su
gestiile lor sînt con
semnate cu grijă și 
prelucrate după meto
de moderne de către 
specialiști în studiul 
cererii. m vederea 
formulării contracte
lor ce se încheie, cu 
prilejul tîrgului. între 
comerț si producători, 
întrucît lucrările de 
contractare sînt în 
plină desfășurare, cu
noașterea punctului 
de vedere al cumpă
rătorilor este deosebit 
de importantă. Așa 
cum spuneam într-un 
reportai anterior, con
tractările la produsele 
electronice si electro
tehnice se finalizează, 
iar produsele ce vor 
fi oferite. în 1977 si 
chiar în trimestrul IV 
al acestui an, sînt cu
noscute. într-un sta
diu avansat se află

tratativele dintre In
dustrie si comerț Ia 
produsele de galante
rie. Cumpărătorii vor 
fi. desigur, interesați 
să afle că se va îm
bogăți simțitor gama 
de cravate : s-au con
tractat circa 400 de 
modele. în peste 3 000 
de poziții coloristice. 
Remarcăm, dintre a- 
cestea. cravatele din 
mătase naturală „Ara- 
mis“. prezentate în
tr-un ambalaj special, 
și „Dorel". cele din 
fire sintetice produse 
de întreprinderile „Mă
tasea populară" șl 
„Select", din Bucu
rești, într-o mare va
rietate de desene, cra
vatele „iuni" oferite de 
întreprinderea „Ga- 
rofița" din Timișoara, 
cravatele pentru eonii 
etc. Si In domeniul 
producției de pălării 
sînt noutăți ce se cer 
consemnate : circa 40 
de sortimente noi vor 
îmbogăți conținutul 
raioanelor de specia
litate ale magazinelor, 
întreprinderile „Pal
tin" din Timișoara și 
„Lux" din Periam au 
făcut eforturi pentru 
crearea unei mai mari 
diversități de modele 
de pălării pentru 
bărbați, femei si co
pii. precum și o serie 
de modele noi de be
rete. solicitate de cum
părătoare. de pălării 
specifice anumitor zone 
ale țării cum sînt Ho
rezu, Tîrnavele, Bis
trița, Pitești. Sibiu. De 
reținut că va apărea 
și un nou tip de pă
lării. pe suport tem- 
poplast. ușoare, iefti
ne. cu un aspect plă
cut. Numeroase nou
tăți se pregătesc și în 
sectorul produselor de

marochinărie. La a- 
ceastă categorie de 
mărfuri, lucrările de 
contractare au început 
și, în scurtă vreme, se 
vor definitiva și con
tractele. într-un stadiu 
avansat se află și dis
cuțiile dintre repre
zentanții comerțului și 
ai industriei din do
meniul mobilei.

De un interes cres- 
cînd se bucură punc
tele de desfacere din 
incinta tîrgului. care 
oferă o mare va
rietate de . mărfuri. 
Pentru a face față. în 
condiții mai bune, nu
mărului mare de cum
părători, conducerea 
tîrgului a dezvoltat 
rețeaua de puncte de 
desfacere. întreprin
derea textilă „Dună- 
reapa“-Giurgiu. pe 
lîngă magazinul pe 
care-1 avea, a mal 
deschis două unități 
mobile : magazinul
„Rucur-Obor" și-a su
plimentat suprafața de 
desfacere cu încă 400 
mp, în care expune 
produse diverse — 
metalo-chimice. tex
tile. confecții. încăl
țăminte etc.; I.C.R.T.I.- 
Bucuresti si-a sporit, 
de asemenea, suprafa
ța de expunere și de
pozitare cu încă 400 
mp. în care cumpără
torii pot găsi o gamă 
largă de confecții, tri
cotaje, încălțăminte : 
merită menționate șl 
noile puncte de vînza- 
re a produselor chimi
ce. a articolelor din 
mase plastice, produse 
cosmetice. rechizite 
școlare, precum și 
standul de cărți, bine 
aprovizionat cu ulti
mele apariții edito
riale.

Cînd din sancțiune 
nu rămîne decît... orgoliul

(Urmare din pag. I)

spunea el. în acel an a fost ales 
membru în comitetul raional de 
partid. Mai tîrziu a condus mașina 
C.A.P. fără permis de conducere, tot 
fără să i se aducă măcar o criti
că (? I). In 1968 a fost condamnat la 
amendă penală pentru fabricare 
ilegală de țuică („a fost o înscenare, 
din citi fabricau țuică ilegal, tocmai 
pe mine s-au găsit să mă prindă !“), 
dar, ascunzînd fapta, în același an a 
fost ales membru supleant în comi
tetul județean de partid...

Toate aceste rezolvări neprincipia
le au contribuit la răsturnări grave 
în concepția președintelui de C.A.P. 
despre principialitate. A început să 
se considere „cineva", indispensabil 
în postul lui. Și urmările mau în- 
tirziat să se răsfringă negativ asu
pra stilului său de muncă, asupra 
comportării cu cei din jur și. desi
gur, asupra rezultatelor obținute în 
muncă. Iată de ce. cînd. în sfîrșit, 
i s-a dat un ajutor principial, el a 
considerat sancțiunea ca pe o înfrîn- 
gere personală și o izbîndă a ..riva
lului" său. respectiv secretarul comi
tetului comunal de partid, și a „oa
menilor lui". Și, deși s-a angajat să 
se Îndrepte, a rămas la același stil 
de muncă defectuos, care a impietat 
și mai mult asupra rezultatelor eco
nomice ale cooperativei. Ba. ca să 
nu rămînă cu polița neplătită, a în
ceput să strîngă și el dovezi despre 
neprincipialitatea secretarului co
munal de partid. Ca urmare, la in
tervenția comitetului județean de 
partid. în februarie anul acesta, și 
Dumitru Trușcă. și secretarul comi
tetului comunal de partid. Toma 
Priporeanu, au fost schimbați din 
funcțiile deținute. O măsură princi
pială și necesară. în urma căreia era 
de sperat că fostul președinte al 
C.A.P. Melinești va trage învățămin
tele necesare. Discuția cu el. din 
care am reprodus ultima parte, de
monstrează însă că n-a înțeles ni
mic. în afară de faptul că e nemul
țumit : el. și sancționat pe linie de 
partid, și schimbat din funcție, iar 
fostul primar („deși l-am prins cu 
falsuri") a fost numai schimbat din 
funcție... Asta e singura sa nemulțu
mire. pentru că. altfel. Dumitru Truș
că e foarte mulțumit de „urmările" 
eliberării din funcție.

— Am plecat din Dolj, m-am 
transferat la C.A.P. Tîrgu-Jiu, sînt 
directorul Asociației economice in- 
tercooperatiste Bălești din Gorj. șînt 
mulțumit de retribuție, acum o lună 
mi s-a dat și apartament în muni
cipiu... N-am avut decît de cîștigat.

Orgoliu ușor de înțeles pentru el : 
vot de blam cu... avansare.

— N-am știut că e sancționat, de 
la dumneavoastră am aflat, ne-a 
spus tovarășul Victor Tomescu. vice
președintele U.J.C.A.P. Gorj. îl știam 
un om gospodar, ne-a spus că s-a 
certat cu primarul și de aia a fost 
schimbat : a aflat că avem postul 
liber și, cum totul părea în regulă, 
l-am adus la noi.

Acestea sint. în mare, faptele. De
sigur. cînd le-am analizat am avut 
în vedere principiile eticii și echi
tății. principiile care călăuzesc mun
ca de promovare a cadrelor (cînd a 
fost numit director ar fi fost nece
sară — fie și sumară, dar să fie — 
o caracterizare de la fostul loc de 
activitate, de la organul de partid 
local 1). Nu, nu ne-am gîndit ca Du
mitru Trușcă să fie schimbat din 
funcția de director, cum ni s-a re
plicat („Dacă țineți, noi îl putem 
schimba"). Ne-am gîndit în schimb 
la ce „învățăminte" a desprins 
din experiența lui comunistul Du
mitru Trușcă. Ne-am gîndit ce evo
luție va avea el dacă dintr-o cri
tică făcută, e drept, cu mare întîr- 
ziere. dintr-o sancțiune dictată din 
dorința de a-1 ajuta să se îndrepte, 
să-și pună în valoare calitățile ce 
le are. el a reținut doar spiritul de 
..nedreptate" care i s-a făcut, doar 
faptul că „rivalul" sau „rivalii" săi 
au scăpat mai ușor. înseamnă că e- 
xistă ceva șubred în mecanismul 
gîndirii lui. Acesta este lucrul ce 
trebuie schimbat efectiv în ce-1 pri
vește pe comunistul Dumitru Truș
că. Și. desigur, cazul său este fără 
îndoială pilduitor pentru ceea ce. 
așa cum am mai subliniat, se poate 
întîmpla cu un om cînd fie că nu 
se ia din timp poziție fată de aba
terile lui. fie că poziția, atunci cînd 
se ia, nu este finalizată în aseme
nea manieră încît să simtă că e vi
novat și a greșit și să treacă la 
schimbarea atitudinii lui. Altfel, el 
nu va face altceva decît să așeze boi 
cărămizi false la temelia punctului 
»ău de vedere fals și orgolios.

Programul privind producția și desfacerea către populație a bunuri
lor de consum, in perioada 1976—1980, aprobat de ședința comună a C.C. 
al P.C.R. și Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale a 
României, publicat în ziarul nostru în ziua de 13 iulie, cuprinde un ca
pitol special privind dezvoltarea și îmbunătățirea alimentației publice. 
Se prevede ca acest sector să acorde o atenție deosebită sporirii produc
ției și desfacerii de preparate, îmbunătățirii calității meniurilor. Vizîn- 
du-se realizarea unei alimentații raționale, bazată pe elemente nutritive 
valoroase, se prevăd măsuri pentru îmbunătățirea aprovizionării, extin
derea folosirii legumelor, fructelor, băuturilor răcoritoare, peștelui, 
păsărilor.

Un accent deosebit se pune în program pe măsurile ce trebuie luate 
de întreprinderile comerciale pentru lărgirea sortimentului de produse 
tip „Gospodina", dezvoltării secțiilor pentru preparat și semipreparat 
produse culinare, în scopul ușurării muncii femeilor.

Pe baza programului amintit, Ministerul Comerțului Interior a alcă
tuit un pian concret de piăsuri și l-a difuzat în toată țara. Cum se apli
că planul respectiv 7

Ne-am oprit pentru început la Cra
iova. Șeful restaurantului „Dacia" n-a 
putut decît după 
mare aproxima
ție. să ne arate 
ce fel de mărfuri 
intră. în 24 de 
ore. în localul pe 
care îl conduce. 
N-a putut — e 
un fel de a spu
ne — pentru că 
de fapt știa acest 
lucru foarte bine. 
Astfel, la între
barea l „Ce pro
fil are localul?"
— responsabilul
ne-a dat să înțe
legem câ „Dacia" 
e un restaurant... 
frumos ! La o 
altă întrebare — 
care e specialita
tea casei 7 ne-a 
vorbit _____
grătar. în ce privește aprovizio
narea, 
la „Dacia" : 
carne și preparate din earn?
20 kg de legume crude (Ș> 
kg semiconserve de legume), 
urmare, planul de măsuri al M.C.I
— prelucrat in întreprindere (cu 
mult timp în urmă) — nu este aplicat 
tocmai în punctele Iui Esențiale. Dc 
ce ? Pur și simplu pentru că șeful 
localului nici măcar nu și-a pus se
rios problema să-l aplice 1 A citit 
instrucțiunile a zis „da. am înțeles" 
și în loc să . comande la magazia de 
mărfuri, pe lîngă carne și pui. ouă 
legume, brînzeturi. lapte proaspăt 
ș.a.m d„ pentru a echilibra oferta 
și diversifica produsele, a comandat 
tot 80 kg de carne și a încins bine 
grătarul șl tigăile cu sosuri grase. 
Simplu, ușor, fără bătaie de cap. De 
ce nu are și altfel de preparate 7 Nu 
e vorba de nici o cauză obiectivă. în

multă trudă, și cu

piețele locale, pe care le-am vizitat, 
se găsesc mărfuri din abundență : 
tomate, varză, ardei, cartofi, vinete,

s-a scris de atîtea ori, pare greu de 
înțeles chiar și la „case mari", cum 
ar fi. de exemplu, localul „Cina" din 
centrul orașului. Profilul localului ? 
Familial — ni s-a răspuns. Dar su
tele de locuri de la mese si oferta îl 
recomandau ca fiind ceva foarte... ge
neral. Specialitatea casei 7 Grătar și 
tocături. Nu ne-am mai mirat deloc 
că chiar și la 
nă... pulpa de 
caua de vacă, 
oltenească din

Am intrat și 
„Gospodina" 
aflată în apropierea și sub tutela res
taurantului „Simplon", din cartierul 
Brazda 
Cîrnati 
ușureze 
și alte

lactovegetarian domi- 
porc la tavă, musa- 
perișoarele si ciorbă 
specialități de vacă, 
într-o unitate de tip 

— „Natalia" îi spune —

lui Novac. Ce se oferea 7 
(I). iaurt, ouă fierte (ca să 
munca gospodinelor), slănină 
preparate, pe care le poți

Diversificarea alimentației
publice

O acțiune de răspundere, permanentă, în care să fie antrenați 
toți lucrătorii din acest sector

Ancheta noastră în unități din municipiul Craiova
despre. .

iată ce se vinde 
aproximativ

zilnic 
80 kg 
și cam 
alte 10

Prin

dovlecei ș.a.m.d„ la întreprinderile 
de producție rămîn laptele și brîn- 
zeturile neridicate. există mari 
stocuri de ouă și păsări, orez. Res
ponsabilii unor restaurante au lansat 
însă „ideea" că. folosind prea multe 
legume, păsări, ouă. orez ș a., activi
tatea localurilor devine nerentabilă. 
Pentru a nu comenta prea mult ab
surditatea conținută în ..ideea" res
pectivă. iată pe scurt cum arată ac
tivitatea restaurantului „Feroviarul", 
tot din Craiova. în timp ce la „Da
cia" se vînd pe zi 20 kg legume, la 
„Feroviarul" se vînd 300. preparate 
însă în 40 de sortimente. Pierde „Fe
roviarul" 7 Nu. încasează 50 000 lei pe 
zi, în timp ce „Dacia", doar 13 000— 
14 000. Ce alt exemplu mai clar și 
mai convingător ar trebui dat pen
tru a înlătura definitiv „ideea" că 
preparatele din legume nu aduc ber 
neficii 7 \

Problema diversificării, despre care

găsi și la „Alimentara" din colț. Dar 
responsabilul părea aproape mulțu
mit. cu toate că „Gospodina", astfel 
aprovizionată, vindea de... 500 lei pe 
zi.

Desigur, pe parcursul raidului 
nostru, atît directorul adjunct al în
treprinderii de alimentație publică 
locală. Ovidiu Vlădoitt. cît și direc
torul coordonator. Constantin Nițu, 
au făcut responsabililor de localuri 
și unele observații, dar, în general, li 
se părea și lor că în unități e bine. 
Și cum să nu fie. dacă fiecare a fă
cut expoziții culinare cu produse 
noi 7 Nu înseamnă asta că planul de 
măsuri al M.C.I. și deci și al între
prinderii, cît de cît. se îndeplinește 7

Ce am putea adăuga 7 Ni se pare 
că tocmai acest mod de a privi lucru
rile frînează în cea mai mare mă
sură diversificarea alimentației pu
blice. Acțiunile de paradă, de formă, 
organizarea unor expoziții, ca să

vadă lumea și să poată fi informate 
forurile superioare ale unităților 
respective că pentru diversificare 
s-a întreprins ceva, s-au luat u- 
nele măsuri, s-a prelucrat, s-a ana
lizat... Or, pentru îmbunătățirea acti
vității în acest sector — în spiritul 
programului adoptat de conducerea 
partidului și statului — se cere o 
muncă susținută de clarificare, !n- 
cepînd cu bucătarii și responsabilii, 
pînă la ultimul lucrător, pînă se va 
înțelege că a diversifica înseamnă să 
așezi zilnic pe mesele oamenilor 
mîncăruri într-o gamă foarte varia
tă, pe măsura posibilităților. Trebuie 
să înțeleagă fiecare. înccpînd. bine
înțeles, cu directorul I.A.P.L., că di
versificarea nu e o campanie, ceva 
trecător, ci o acțiune permanentă, de 
profunzime, de mare răspundere.

Revenind la raidul nostru de la 
Craiova. putem 
spune că directo
rii I.A.P.L. nu 
și-au impus încă 
punctul de vede
re. făcîndu-i pe 
unii dintre res
ponsabili să pri
vească planul de 
măsuri fără spi
ritul de răspunde
re cuvenit, ca pe 
o „adresă" sau 
circulară obișnui
tă. Modul acesta 
de a vedea lu
crurile doar la 
suprafață a adus 
întreprinderii — 
cel puțin pînă «- 
cum — chiar și 
cîteva
neplăcute : 
proprii în 

e doar de

surprize 
pon- 

to- 
28—

dorea producției 
talul vinzărilor 
29 la sută, în unele localuri desface
rea răminînd. de multi ani. chiar sub 
20 la sută, rentabilitatea este, față de 
media pe tară, destul de scăzută, a- 
flindu-se încă sub 5 la sută ș.a.m.d.

La diversificarea permanentă a a- 
limentației publice, care este de aș
teptat să se producă și în acest oraș. 
Va trebui să participe — așa cum 
precizează de altfel planul de măsuri 
al M.C.I. — și Direcția 
județeană, care 
ajute mai mult la realizarea a- 
cestui deziderat.

Ovidiu

comercială 
este chemată să
De altfel, tova

rășul Ovidiu Răduică. directo
rul acestei instituții, e hotărît, după 
cum ne spunea, ca împreună cu spe
cialiștii de aici să facă totul pen
tru ca alimentația publică din Cra
iova să răspundă pe deplin adevă
ratelor cerințe ale publicului.

Gh. GRAUR3
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RECOLTAREA SFECLEI DE ZAHĂR
Din primele zile, activitate La cimp cu graba,

bine organizată ia baza de recepție — cu zăbava

agricole culti-

TIMIȘ CONSTANTA
Intr-una din secțiile întreprinderii „7 Noiembrie' din Craiova

Un exemplu de bună organizare pe șantierul
de la întreprinderea de mașini grele din Capitală

aceste realizări sînt

din 
au

înce- 
și in

este 
multă 

con-

Os- 
înce-

au 
re-

in- 
de-

speciale. Con- 
fost i revizui- 

ante-

primul 
oameni 
se pre- 
decadă, 
decade

mijloace mecanice de in- 
vagoane.

1 septembrie, a 
sfeclei de zahăr 
unde această cultură trebuia să preluați într-o

direcția agri- 
județeană și 

_ — întreprinderea 
de industrializare au stabilit, prin

Cezar IOANA 
corespondentul „Scinteii”

De miercuri, 
put recoltarea 
județul Timiș, 
ocupă o suprafață de 16 000 ha. Mo
mentul a fost precedat de minuțioa
se și susținute activități pregătitoare 
desfășurate pe baza indicațiilor bi
roului comitetului județean de partid. 
Atit la nivelul județului, cît și la ni
velul fiecărei unități 
vatoare și secție de 
mecanizare, al între
prinderii de indus
trializare a sfeclei de 
zahăr s-aii întocmit 
planuri de măsuri 
tehnico-organizatorice 
form acestora, au 
te. reparate și încercate 
rior datei de 1 septembrie toate cele 
34 de combine și mașini de recoltat, 
precum și cele 122 de dislocatoare, 
avizul pentru utilizarea acestora fiind 
dat de comisiile de calitate alcătuite 
în cadrul S.M.A.-urilor care servesc 
cele 92 de cooperative agricole cul
tivatoare de sfeclă de zahăr. Au 
fost asigurate noi spatii de depozitare 
a sfeclei, atît prin construirea în a- 
cest an a încă 9 baze permanente de 
recepție — la Ciacova, Belint. Bulgă- 
ruș, Uivar. Pustiniș etc. — cît și 
prin extinderea celor existente. în 
acest fel, bazele existente în județ 
pot prelua in cele mai bune condiții 
întreaga cantitate de sfeclă de zahăr 
recoltată într-o zi.

După cum arată situațiile din pri
mele două zile de la declanșarea 
campaniei de recoltare, graficul se 
respectă întocmai. De altfel, miercuri. 
1 septembrie, la ora 16, la întreprin
derea de industrializare a început 
prelucrarea primelor cantități de sfe
clă recoltată de cooperativele agri
cole de producție din Gottlob. Cenad. 
Teremia Mare, Biled, Iecea Mare, 

Liebling și altele. 
Specialiștii din uni
tăți, împreună cu cei 
de la 
colă 
de la

verificări zilnice pe teren, ca "re
coltarea să se efectueze cu prio
ritate pe parcelele care urmează să 
fie însămînțate cu griu în această 
toamnă. S-au luat, de asemenea, mă
suri ca formațiile de lucru din uni
tățile cultivatoare să 'execute decole- 
tarea sfeclei de zahăr înainte de ex
pedierea acesteia la bazele de re
cepție, în acest fel asigurîndu-se im
portante cantități de furaje pentru 
animale. Deci, din primele zile, în 
Timiș, campania de recoltare si 
dustrializare a sfeclei de zahăr 
curge în bune condiții.

Și in cooperativele agricole din 
județul Constanța, odată cu prima zi 
a lunii septembrie, a inceput recol
tatul și transportul la baze a sfe
clei de zahăr, cultură care ocupă o 
suprafață de 4 000 hectare. In preala
bil — ne spunea directorul general 

i al direcției județene a agriculturii, 
ing. Constantin Popa — s-a întoc
mit. îmoreună cu Fabrica de zahăr 
de la Tăndărei. gra
ficul care prevede li
vrarea a 1900 tone 
pe zi la baze și eșa
lonarea preluării pînă 
la data de 8 noiem
brie a.c. Unele cooperative agri
cole, printre care cele 
mancea și Cuza Vodă, 
put recoltatul chiar cu o zi mai 
devreme, fiind și primele care 
transportat sfecla la bazele de 
cepție. La cooperativa agricolă Cas- 
telu, inginerul șef Nicolae Florescu 
ne arată autocamioanele și remorcile 
încărcate cu sfeclă pentru a pleca 
a doua zi, devreme, cu 
transport. în prima zi. 30 de 
au recoltat 20 tone, exact cît 
vedea în grafic, în prima’ 
urmînd ca în celelalte două ___
ale lunii cantitățile să crească la 65 
tone pe zi.

Din păcate însă, bazele de recepție 
nu sînt încă nici pînă acum înzes
trate cu "■ 
cărcat în

tone — ne spune șeful ba- . 
Bratu. Dar cantitatea pre- 
circa 150 tone — nu pro- 

agri- 
uni.tăți 

încă să aducă sfecla, 
în continuare în

registrăm un adevă
rat lanț al deficien
telor. Un tractor 
S-650 dotat cu cupă 
cu care trebuia să 
vagoane a fost ex-

Facem o vizită la baza de recepție 
din gara Mircea Vodă.
- Cit

zi ?
— 300

zei. Ion
■ luată —

vine decit de Ia cooperativa 
colă Cuza Vodă. Celelalte 
nu au început

se încarce în _ __ _ __ ___
pediat de o săptămînă de la Tăn
dărei și nu a ajuns încă la destina
ție. Vagonul în care a fost încărcat 
tractorul a trecut o dată prin gară 
si s-a oprit la Medgidia, apoi a mai 
trecut o dată înapoi și s-a oprit la 
Cernavodă. Nici suprafața de 
mp de 
pentru 
liberă, 
vreme 
strucții 
incit pentru sfecla de zahăr nu au 
mai rămas decit 109 mp. Șeful sta
ției C.F.R., Vasile Badea Dumitriu, 
promite că va continua demersurile 
necesare pentru eliberarea rampei.

Georcje M1HAESCU
corespondentul „Scinteii"

... ... 2 000 
rampă închiriată de fabrică 
depozitarea sfeclei nu 
fiind ocupată de mai 
de întreprinderea de __
hidrotehnice și alte unități,

SEMĂNATUL teren ^ne pre9^t'tt cu
de bună calitate

A rămas puțin timp pînă la înce
perea însămîntărilor de toamnă., De 
altfel. în județele din nordul tării se 
însămîntează deja culturile furajere. 
La momentul potrivit se va de
clanșa și semănatul griului și orzului. 
Iată de ce se impune ca în toate 
unitățile agricole să se ia măsuri 
în vederea intensificării pregătirilor 
pentru semănat.

PREGĂTIREA TERENULUI
are o deosebită importantă atit pen
tru calitatea semănatului, cit și pen
tru asigurarea ‘unui front larg de lu
cru mecanizatorilor. Din datele cen
tralizate la ministerul de resort re
zultă că pînă la 7 septembrie pe an
samblul întreprinderilor agricole de 
stat și cooperativelor agricole, pe te
renurile eliberate de culturi timpu
rii. arăturile s-au încheiat. Situații
le diferă însă de la un județ la al
tul. Astfel, mai sînt de arat anumite 
suprafețe în întreprinderile agricole • 
de stat din județele Caraș-Severin, 

ySibiu. Argeș și în cooperativele agri-

cole din județele Teleorman. Mureș, 
Argeș. Bacău ș.a. Ținînd scama că 
timpul este înaintat, trebuie să se 
stabilească programe de lucru spe
ciale pentru terminarea arăturilor in 
toate județele. Totodată, trebuie să 
se facă și pregătirea patului germi
nativ. în I.A S. s-au discuit 26 la sută 
din terenurile care vor fi însămînțate 
cu grîu. iar în cooperativele agricole 
— 21 la sută. Desigur, acțiunea este 
în plină desfășurare. Totuși, există 
decalaje mari între suprafețele arate 
și cele pregătite în cooperativele a- 
gricole din județele Brăila, Dolj, Te
leorman. Arad, Timiș, Prahova ș.a. 
Se știe că prin discuirea arăturilor 
se diminuează pierderile de apă din 
sol și se distrug buruienile. Ca atare, 
acum toate discurile trebuie să fie 
pe cimp. să se lucreze cu intensitate 
la pregătirea terenului.

ASIGURAREA SEMINȚE
LOR din timp, cu înaltă valoare bio
logică, potrivit structurii de soiuri

stabilite — iată o altă condiție hotărâ
toare pentru obținerea unor recolte cît 
mai mari in anul viitor. Dc remarcat 
că, practic. întreaga cantitate de se
mințe de griu pe care cooperativele 
agricole și-o asigură din producție 
proprie a fost condiționată și s-au 
luat probe pentru analizele de labo
rator. Mai sint de eliberat însă „bu
letine roșii" pentru 72 000 tone să- 
mintă de griu. De aceea, inspecto
ratele județene pentru calitatea se
mințelor și materialului săditor tre
buie să grăbească efectuarea anali
zelor. în județul Ialomița, de exem
plu, cooperativele agricole au condi
ționat 8180 tone sămîntă de griu, 
dar au obținut buletine de calitate 
numai pentru 4 380 tone. Cantități 
mari de semințe mai sînt de anali
zat în județele Brăila. Buzău, 
Bacău ș.a. Desigur, analizele 
în plină desfășurare, dar se 
că determinarea germinației 
grîu durează 10—12 zile. Cu
multă operativitate trebuie să se

sint 
știe 

la 
mai

facă și schimbul de semințe între 
județe. Pină la 1 septembrie s-au 
livrat numai 7 300 tone sămînță de 
griu. din cele 34 000 tone- prevăzute, 
întreprinderile pentru 
cerealelor - din județele 
stanța, Teleorman,

’care sînt și principalele
au expediat cantități mult prea mici 
de semințe față de sarcinile pe care 
le au. Pentru ușurarea acestei ac
țiuni este necesar să se acorde 
prioritate asigurării vagoanelor care 
transportă semințe pe calea ferată, 

în zilele destul de puține care au 
rămas pînă la începerea însămîntă
rilor mai sînt de efectuat multe lu
crări. Iată de ce. organizațiile de 
partid, conducerile unităților agrico
le au datoria să intervină operativ, 
eficient în rezolvarea tuturor proble
melor legate de pregătirea, terenului, 
asigurarea semințelor, a tuturor con
dițiilor necesare pentru buna desfă
șurare a însămîntărilor.

valorificarea 
Brăila. Con- 
Ialomița — 
furnizoare —

(Urmare din pag. I)

lor de partid pentru îndeplinirea 
planului la toți indicatorii, in primul 
rind cei calitativi. Este necesar ca 
organizațiile de partid, comuniștii să 
devină militanții cei mai hotărî ți îm
potriva raportărilor care, bazindu-se 
pe citeva cifre globale, fac să fie 
trecute cu vederea neîndepliniri ale 
unor indicatori fundamentali. In ace
lași timp, se impune ca organizațiile 
de partid, să acționeze cu o stărui
toare atenție pentru realizarea la 
timp, ritmic și in bune condiții a 
contractelor economice. Se apropie 
ultimul trimestru al anului, este 
firesc deci ca fiecare colectiv să caute 
a-și îndeplini în cît mai bune con
diții principalele îndatoriri, dar 
aceasta nu înseamnă, desigur, ca 
obligațiile ce decurg din contractele 
economice să fie considerate perife
rice, supranumerare. în acest sens, 
organizațiile de partid trebuie să 
desfășoare o activitate de educare a 
responsabilității tuturor factorilor, 
considerind îndeplinirea- integrală a 
angajamentelor și obligațiilor drept 
o problemă de conștiință politică, 
fiind în primul rînd datoria comu
niștilor să militeze ferm împotriva 
oricăror mentalități înguste, egoiste, 
ajutînd la înțelegerea priorităților în
tregii economii naționale. Folosind 
dreptul de control asupra organelor 
de conducere colectivă, organizațiile 
de partid trebuie să introducă în 
viața și activitatea fiecărui colectiv 
un spirit de ordine și disciplină, să 
creeze un climat care să favorizeze 
utilizarea tuturor forțelor materiale 
și umane în scopul realizării progra
melor de creștere a productivității 
muncii.

Așa cum este cunoscut, cu prilejul 
recentelor vizite de lucru, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a formulat o serie 
d« exigențe privind sarcinile organi
zațiilor de partid din întreprinderile 
economice, care sînt de mare actua
litate nu numai pentru județele vizi
tate : totodată, la recenta ședință a 
Comitetului Politic Executiv au fost 
formulate obiective și sarcini de 
maximă importanță pentru îndeplini
rea la timp și în bune condiții a 
sarcinilor de plan. Trebuie înțeles 
că acestea reprezintă pentru organi
zațiile de partid, pentru toti comu
niștii nu simple orientări în domeniul 
producției, ci efectiv sarcini cu ca
racter de partid care trebuie duse la 
îndeplinire în cele mai bune con
diții.

Congresul educației politice si al 
culturii socialiste a jalonat ample 
măsuri pentru îmbunătățirea muncii

politice, a tuturor formelor propa
gandei de partid — vizuală, auditivă, 
de la om la om — pe linia sporirii 
contribuției lor la realizarea obiecti
velor economice ale cincinalului. în 
acest sens, organizațiile de partid au 

’ îndatorirea să asigure caracterul con
cret, practic, profund mobilizator al 
muncii organizatorice și politico-edu
cative, folosind cu pricepere și spirit 
de inițiativă toate pîrghiile și mijloa
cele de care dispun pentru ridicarea 
conștiinței socialiste, 
punderii față de 
cietății, pefttru întărirea ordinii și 
disciplinei — cu """ 
pe munca de la 
comuniștilor. Va 
totodată, o atenție neslăbită gazete
lor de perete și satirice, stațiilor de 
radioamplificare, brigăzilor 
tice. Practica, experiența 
arată că rezultatele dobindite în dez
voltarea conștiinței oamenilor se o- 
glindesc in mobilizarea acestora pen
tru mai buna organizare a producției 
și a muncii, întărirea ordinii, discipli
nei, a răspunderii pentru desfășura
rea procesului de producție.

. Neîndoielnic, nivelul calitativ 
eficienta activității educative sînt 
riguroasă dependență de modul 
care comitetele de partid, birourile 
organizațiilor de bază asigură — în 
lumina hotărîrilor Congresului educa
ției politice și al culturii socialiste — 
conducerea unitară a întregii munci 
politice și cultural-educative. Trebuie 
combătute formalismul, opticile prin 
care, în unele locuri, se consideră că 
au fost atinse obiectivele politico- 
educative dacă au fost organiza
te „atîtea" convorbiri, realizate „atî- 
tea" panouri, afișate „atîtea" lozinci 
ori transmise ..atîtea" emisiuni la 
stafia de radioamplificare. Nu nu
mărul e important in primul rind. ci 
potențialul cu adevărat propagandis
tic, educativ al formelor și modalită
ților folosite, mai exact capacitatea 
lor de „a vorbi" conștiințelor in lim
bajul cel mai simplu și mai direct, 
de a mobiliza la acțiune pentru reali
zarea sarcinilor ce stau în fata co
lectivului.

Militînd prin forme concrete, mo
bilizatoare pentru traducerea în via
ță a politicii partidului la fiecare loc 
de muncă, pentru transpunerea în 

ce

întărirea răs- 
muncă și avuția so-
un a&cent deosebit 
om la om a tuturor 
trebui să se acorde,

artis- 
vieții

Ș> 
în 
în

de muncă, pentru 
practică a sarcinilor economice 
stau in fata fiecărui colectiv din in
dustrie. construcții, agricultură, orga
nizațiile de partid își vor îndeplini cu 
succes marile răspunderi ce le 
revin în antrenarea tuturor colecti
velor, tuturor oamenilor muncii la 
realizarea exemplară a sarcinilor cin
cinalului 1976—1980.

LA „ELECTROMETAL"

Reducerea importului -1
Cooperativa meșteșugărească „E- 

lectrometal" din municipiul Oradea 
a devenit in anii din urmă o firmă 
de prestigiu în economia județului 
Bihor și a țării, care se afirmă 
prin produse de largă utilitate și 
de înaltă tehnicitate. Una din pre
ocupările lucrătorilor, specialiștilor 
și conducerii de aici, care a căpă- 
țat un caracter permanent, avînd 
rezultate practice in acțiunea de 
reducere sistematică a importului, 
vizează cooperarea cu întreprinde
rile republicane din tară și cu pre
cădere din județul Bihor, în scopul 
asimilării în fabricație a unei game 
de produse cît mai diversificate.

0
ORADEA 

preocupare permanentă 
„Valoarea cooperărilor din primul 
an al acestui cincinal — ne spunea 
tovarășul Alexandru Lăcătușu. pre
ședintele cooperativei — se ridică 
la peste 30 milioane lei. în princi
pal. cooperativa ..Electrometal" 
execută pentru întreprinderea de 
mașini-unelte „înfrățirea" din Ora
dea o largă gamă de aparataj elec
tric folosit Ia mașinile-unelte des
tinate exportului. Unele din aces
tea. cum sînt prizele și fișele tri
fazate. întregul sistem de lămpi 
pentru semnalizare și alte produse, 
au înlocuit în întregime importul. 
(Dumitru Gâță).

AICI SE CONSTRUIEȘTE 
ALĂTURI SE PRODUCE

Șantierul 
ma cărora 
niza in perspectiva apropiată cunos
cuta intreprindere bucureșteană de 
mașini grele, este un șantier puter
nic. bine organizat din toate punc
tele de vedere. îl recomandă, înainte 
de toate, rezultatele obținute in acest 
an de lucrătorii întreprinderii 
construcții speciale 
montaj (I.C.S.I.M.) 
general al lucrărilor, 
opt luni — am aflat 
tin Oană. inginerul 
șsf al șantierului — 
ei au realizat lucrări 
suplimentare valo- 
rind circa 6 milioane 
lei, în timp ce pro
ductivitatea muncii 
planificată — indicator expresiv in 
ceea ce privește randamentul cu care 
se lucrează la aceste importante o- 
biective. — a fost depășit cu aproape 
9 Ia sută, 
constructori 
ceste cifre.
strucții și montaj au fost încheiate 
mai devreme. decit prevederile din 
grafice, iar, alături de antreprenorul 
general, celelalte subantreprize iși 
desfășoară activitatea fronturi
largi.

noilor 
se va

capacități, pe sea- 
extinde și moder-

de 
industriale și 

— constructorul 
în decurs de 

de la Constan-

în mod firesc, 
mai ales rodul bunei organizări a ac
tivității desfășurate la fiecare punct 
de lucru de pe șantier, spiritului de 
prevedere a constructorilor, concre
tizat în adoptarea și punerea în 
practică a unui amplu program de 
măsuri tehnico-organizatorice și poli
tico-educative. Totodată, și-au spus 
cuvîntul pe parcursul execuției strîn- 
sa colaborare cu beneficiarul acestei 
investiții, consultarea și aplicarea în 
comun a celor mai potrivite măsuri

■ITT‘
.

Stadiile fizice atinse de 
reflectă convingător a- 
Multe lucrări de con-

Ion TEODOR

Productivitatea muncii în continuă creștere
• în întreprinderile industriale ale 

județului Vrancea, producția globală 
obținută suplimentar la închiderea 
celor 8 luni de muncă a fost de 
peste 127 milioane lei. cu mult su
perioară angajamentului anual luat 
în întrecerea socialistă. La baza ob
ținerii acestui succes a stat crește
rea productivității muncii; indicator 
ce a fost depășit pe fiecare lucrător 
cu 3 819 lei față de nivelul planifi
cat. Au fost livrate în plus econo
miei naționale produse de mecanică 
fină, confecții, materiale de con
strucții, produse chimice, bunuri a- 
limentare și altele. (Dan Drăgulescu).

• Prin înfăptuirea programelor de 
măsuri cu privire la ridicarea pro
ductivității, în întreprinderile 
dustriale din orașul Vaslui s-au 
ținut bune rezultate. Astfel, in 
rioada celor 8 luni ale anului,__
înregistrat o depășire de 3,4 la sută 
a productivității muncii, pe seama 
căreia s-au consemnat sporurile de 
producție globală și marfă. Sporurile 
de producție sînt substanțiale: 17 mi
lioane lei la întreprinderea de con
fecții, 4,6 milioane lei la întreprin
derea de prelucrare a lemnului ș.a. 
(Crăciun Lăluci).

in- 
ob- 
pe- 
s-a

„Vagoane moderne, tot mai 
competitive, realizate -cu un 
consum de metal cît mai redus" 
este deviza constructorilor de 
vagoane din Drobeta-Turnu Se
verin. care, prin faptele lor de 
muncă, amplifică, cu fiecare zi, 
ritmurile întrecerii socialiste. 
Numai de la începutul anu
lui și pină acum, aici s-a eco
nomisit o cantitate de metal 
care echivalează cu 
37 de vagoane de 
puri.

realizarea a 
diferite ti-

Foto : E. Dichiseanu

cerute de evoluția în ritm intens a 
lucrărilor.

Una din concluziile cele -mai im
portante pe care le-am desprins din 
discuțiile purtate cu numeroși mun
citori, șefi de echipă și maiștri pe 
șantier este legată de efortul perma
nent și stăruitor pentru a imprima, 
la nivelul fiecărei formații de lucru, 
al fiecărui constructor, conștiința 
clară n răspunderii profesionale și 
patriotice ce le revine pentru exe
cuția la timp și in condiții calitative 
superioare a tuturor lucrărilor. Din 

,gama largă de măguri subordonate 
acestui scop menționăm citeva. Ast
fel. în funcție de specificul lucrării, 
au fost stabilite loturi-antreprenor 
general, care urmăresc și răspund de 
activitatea tuturor, -celorlalte suban- 
treprize. Un exemplu : la realizarea 
stației de conexiuni nr. 2. la care 
concură constructori de diferite spe
cialități, răspunderea generală pentru 
executarea acestui obiectiv în bune 
condiții revine lotului de electri
cieni. De ce ? Pentru că ei sînt prac
tic cei care au sarcina să pună în 
funcțiune stația și au imaginea de 
ansamblu a întregii lucrări.' cunosc 
cu precizie tot ce trebuie făcut pen
tru funcționarea ei ireproșabilă.

O altă măsură se referă la urmă
rirea cu prioritate a atingerii stadii
lor fizice prevăzute in grafice. Din 
acest punct de vedere, pe șantierul 
de la I.M.G.B. s-a întronat concepția 
că nu există lucrări importante și lu-\ 
crări „mărunte", că — așa cum este 
normal — fiecare dintre ele are un 
rol bine determinat Ia realizarea in 
condiții optime a unei capacități sau 
a alteia. în timpul documentării 
noastre am întîlnit acționind ener
gic, în diferite puncte de lucru, 
echipele de instalatori conduse de 
Gheorghe Sabău, montorii din echi
pele conduse de Ion Dumitrache și 
Dan Ionescu. Două aspecte ne-au re
ținut atenția în legătură cu munca 
acestor harnice colective de lucră
tori. Unu : răspunderile precis stabi
lite pe fiecare formație și, in cadrul 
ei, pe fiecare lucrător. Doi : sincro
nizarea activității dintre constructori 
și subantreprize, 
stantă

permanență fronturile necesare 
lucru. ' 1

— Nu putem despărți însă aceste 
acțiuni tehnico-organizatorice de in
tensa activitate politică desfășurată 
pe șantierul acesta, intervine în dis
cuție tovarășul Emil Ivescu, secreta
rul organizației de partid a șantie
rului. Deși în unele momente am 
intimpinat o serie de greutăți pri
vind ordinea și disciplina în muncă, 
am reușit într-o mare măsură să le 
Înlăturăm. Stabilizarea formațiilor de 

lucru, atragerea lor 
la discutarea și lua
rea deciziilor în pro
blemele concrete ale 
muncii, formarea u- 
nei puternice opinii 
colective împotriva

chiulului, lucrului de mintuială, au 
dus în mod hotărît la creșterea și 
întărirea răspunderii individuale și 
colective, la realizarea unor lucrări 
de bună calitate și in devans fată de 
grafice.

Rezultatele de pînă acum sînt me
ritorii. în lunile următoare, volumul 
sarcinilor va spori insă, ceea ce im
pune. în mod firesc, o și mai mare 
concentrare a forțelor și mijloacelor 

.tehnice — în ultima instanță, acce
lerarea ritmului de execuție. Pentru 
aceasta trebuie soluționate două mari 
probleme.

1. îmbunătățirea și extinderea ac
tivității în schimbul doi, care rămîne 
în continuare „piatra de încercare" 
a constructorilor de la I.M.G.B. Ceea 
ce s-a întreprins în această direcție, 
pînă în prezent, trebuie considerat 
doar ca un început. Așa cum subli
niau constructorii bucureșteni. creș
terea randamentului muncii în schim- . 
bul doi, mai ales la lucrările de 
montaj, necesită inițierea în rîndul 
specialiștilor din acest domeniu a 
unui larg schimb de opinii pentru 
găsirea celor 
organizare a 
de folosire a

2. în primă 
timp și in bune condiții a lucrărilor 
de la I.M.G.B. este hotărîtă de co
laborarea strînsă dintre proiectant!, 
constructori și beneficiari. Fiecăruia 
dintre acești factori le revin obliga
ții clare legate de predarea la timp 
a proiectelor, asigurarea construcții
lor metalice, contractarea utilajelor, 
stabilirea soluțiilor tehnologice și 
constructive ș.a. Deși, în general, a- 
ceastă colaborare se desfășoară în 
condiții satisfăcătoare, totuși, specia
liștii de la Institutul 
pentru construcția 
(I.P.C.M.) din București au datoria 
să depună eforturi mai serioase pen
tru a preda la timp toate documen
tațiile necesare pe șantier, astfel In
cit să creeze condițiile menținerii 
unui ritm înalt de execuție în lunile 
următoare, cit și pe timpul iernii.

mai adecvate căi 
activității oamenilor 
utilajelor.
instanță, finalizarea

de 
«i

la

de proiectări 
de mașini

preocuparea con-
de a-și asigura reciproc și în

Dan CONSTANTIN 
C. ANTONESCU

Aparent, faptele ce ne-au fost re
latate de către ing. Bujor Roșea, di
rectorul tehnic al Centralei indus
triale de produse refractare Brașov, 
n-au nimic senzațional.

— Sînt fapte, ne spunea interlocu
torul, care dau măsura conștiinței 
■unor oameni, in primul rind a unor 
comuniști. Ele reflectă abnegația și 
responsabilitatea cu care au muncit 
■pentru a îndeplini importante sar
cini stabilite de conducerea parti
dului.

Dar să intrăm în subiect. După 
cum s-a mai relatat în presă, odată 
cu creșterea complexității proceselor 
de producție in siderurgie. în insta
lațiile respective au început să fie 
folosite materiale refractare cu ca
racteristici mereu îmbunătățite, prin
tre acestea un loc important ocupin- 
du-1 cărămizile termoizolatoare ultra
ușoare, utilizate la căptușirea agre
gatelor termice și care au proprie
tatea că reduc pierderile de căldură 
și asigură executarea zidăriei refrac
tare mai suple și mai eficiente. Pină 
de curînd, aceste cărămizi se impor
tau pe valută forte. Cercetările des
fășurate au fost încununate de suc
ces. Pe baza rezultatelor obținute, 
s-a stabilit construirea unei unități 
pentru fabricarea acestor produse, 
lucrarea urmînd să înceapă imediat.

Iată însă că o analiză efectuată la 
indicația conducerii centralei de re
sort in toate unitățile sale a scos 
în evidentă faptul că nu peste tot 
capacitățile de producție existente 
erau folosite intensiv. Era și cazul 
noii secții de cărămizi pentru poduri 
de turnare de la Cristian -r Brașov. 
Studiul întocmit a scos în evidență 
faptul că. printr-o raționalizare a ■ 
procesului de fabricație, noua secție 
poate prelua și producția de cără
mizi refractare ce se obținea in pa
ralel în vechea secție de aici dotată 
destul de rudimentar.

— Minunat, au apreciat tovarășii 
din conducerea centralei. De ce să

mai construim o nouă fabrică, cînd 
ne rămîne disponibilă hala vechii 
unități de la Cristian ?

Citeva zile mai tirziu, conducerii 
Ministerului Industriei Metalurgice 
i-a fost prezentată propunerea ca 
noua unitate de cărămizi termoizola- 
toare ultraușoare, prevăzută a se con
strui la Alba Iulia, să fie scoasă din 
planul de investiții, urmînd ca pro-

cea mai complicată s-a dovedit a fi 
transpunerea tehnologiei de pe stația- 
pilot pe o linie de fabricație de mare 
serie. De acest lucru s-au convins 
cercetătorii și specialiștii centralei 
încă de la primii pași. Produsul a- 
cesta nou. cu proprietăți deosebite, 
impunea reconsiderarea unei bune 
părți a cercetărilor efectuate în fa
zele anterioare, reevaluarea unor pa-

Budui, Georgeta Bertalan, 
Gheorghe Bla
de ia diferite

loan 
muncitorii comuniști

_ nov. Nicolae Manea 
unități ale centralei.

S-au căutat și s-au
zeci de soluții pînă s-a găsit cea op
timă. Gindirea colectivă, spiritul de 
echipă au constituit factori hotăritori 
în rezolvarea unor probleme consi
derate la un moment dat de netrecut.

încercat zeci și

O inițiativă valorînd cit
o nouă întreprindere

Cum s-a ajuns la sporirea considerabilă a producției de cărămizi refractare 
ușoare la Cristian

ducția ei să fie realizată în hala ce 
va rămine disponibilă la Cristian. La 
scurt timp au sosit la Brașov cadre 
drn conducerea ministerului, care au 
apreciat ca raționali și eficientă 
punerea conducerii centralei, 
dent, conducerea ministerului, 
preună cu Comitetul de Stat al 
nificării au optat centru „Varianta 
Cristian", care reducea cheltuielile 
de investiții prevăzute pentru această 
lucrare la mai puțin de jumătate.

La prima vedere, problema ame
najării unei capacități de producție 
într-o hală existentă, chiar dacă a- 
ceasta are „în spate" cițiva zeci de 
ani. în locul unei fabrici noi. nu pare 
atit de complicată. Și totuși... greută
țile abia acum începeau. Problema

pro- 
Evi- 
îm-

Pla-

rametri. fapt ce a ridicat probleme 
destul de complexe. Trebuiau schim
bate unele din utilajele prevăzute 
initial, ceea ce atrăgea modificarea 
fluxurilor tehnologice, introducerea 
unor faze și operații noi. Pe parcurs 
au apărut o mulțime de asemenea 
probleme neprevăzute.

— Greutățile au devenit la un mo
ment dat atit de numeroase, incit 
credeam că nu vom mai ajunge la li
man. își amintește unul din coordo
natorii acestei lucrări, ing. Vasile 
Naumescu. Succesul nostru se dato
rează spiritului de echipă, unității și 
hotăririi de granit a colectivului în
sărcinat cu rezolvarea acestei pro
bleme. Este vorba. între alții, de 
inginerii Petru Paniti, Karl Kreissl,

Așa s-a întîmplat cu pompele de 
transportat barbotina. N-au funcțio
nat cum trebuie de la început. Mai 
intii, s-a venit cu ideea modificării 
lor. Măsura s-a dovedit ineficientă. 
Pină la urmă, ing. Vasile Olteanu, 
maistrul Ekarth Wagner, muncitorii 
Dumitru Ghetzea și Schnabel Erhard 
au recurs la înlocuirea lor cu pompe 
de o altă concepție. Dar aceasta le-a 
cerut eforturi, neodihnă, nopți ne
dormite. Similar au stat lucrurile și 
cu operațiile de tăiat și șlefuit cără
mizile. Cu puțin timip înainte de in
trarea în funcțiune a secției, mașina 
respectivă nu sosise încă. Atunci, 
pentru că secția nu putea funcționa 
fără aceste operații, o mină de oa
meni au recurs la singura soluție 
posibilă: au procurat citeva mașini

de tăiat cărămizi cu discuri abrazive 
— un model mai vechi, cu randament 
scăzut — pe care le-au perfecționat și 
care vor fi folosite pină la sosirea 
mașinii comandate. Important 'e fap
tul că secția poate asigura de pe a- 
cum siderurgiei cea mai mare parte 
din necesarul de cărămizi de care are 
nevoie. Asemenea probleme au putut 
fi soluționate prin faptul că în spri
jinul colectivului de aici centrala a 
trimis cițiva ingineri și tehnicieni cu 
experiență ca V. Naumescu, C. 
Iacobescu, I. Boiceanu, tehnicianul 
Teodor Rusu ș.a.

Sistematic, s-a muncit cu îndîr- 
jire pentru ca secția să atingă para
metrii proiectați pînă la sl’irșitul tri
mestrului III, așa cum s-a prevăzut. 
Colectivul secției. în frunte cu ingi
nerii Victor Bolboceanu, Septimiu 
Chebuțiu, cu tehnicianul Mihai Ni- 
colau, este ferm hotărît să-și înde
plinească acest angajament. Se de
pui» eforturi stăruitoare pentru men
ținerea calității produselor la para
metrii stabiliți.

— De fapt, ne spunea tov. Ion 
Lupu. secretarul organizației de par
tid, noi cunoaștem cauzele unor ne
ajunsuri în, funcționarea instalațiilor. 
Problemele au fost dezbătute în mai 
multe rînduri de organizația de par
tid. Acționăm pentru ca oamenii 
să-si însușească tehnologia, să o res
pecte și îi ajutăm in acest sens, ur
mărind ca fiecare să fie conștient 
de rolul ce-i revine la locul lui de 
producție. Nu există îndoieli că vom 
reuși.

Și, într-adevăr. colectivul a reu
șit : secția de produse refractare 
ultraușoare din cadrul întreprinderii 
„Răsăritul" din Brașov și-a atins 
parametrii proiectați cu o lună îna
inte de termen. în 8 luni s-au fa
bricat 543 tone cărămizi refractare, 
din care 102 tone cărămizi refractare 
ușoare necesare siderurgiei.

Nlcolae MOCANU 
corespondentul „Scînteir
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CUNOAȘTEREA APTITUDINILOR 
PROFESIONALE ALE ELEVILOR-

A li-a Conferință
națională

de biofizică
un domeniu căruia trebuie

sd i se acorde mai mare atenție
în învățămîntul obligatoriu trebuie 

să se urmărească atît însușirea de că
tre toți elevii a bazelor culturii gene
rale, cît și formarea și dezvoltarea 
aptitudinilor specifice fiecărui elev, 
în vederea orientării lui școlare și 
profesionale. Aceste obiective capătă 
semnificații deosebite în contextul 
generalizării, la noi, a învățămîntu- 
lui obligatoriu de 10 ani, ceea ce 
face ca variabilitatea aptitudinilor 
elevilor din clasele ciclului II gim
nazial și ale treptei I de " 
practic, foarte mare.

Din această cauză, în 
învățămînt sînt necesare 
adecvate de a transmite bazele cu
noștințelor de cultură generală pe în
țelesul tuturor elevilor, cît și moduri 
științific adaptate care să asigure 
solicitarea fiecărui elev potrivit cu 
aptitudinile lui.

întregul tineret trebuie rațional și 
realist orientat spre prima treaptă a 
diferitelor tipuri de licee (real, u- 
manist, industrial, economic etc.), de 
această orientare depinzînd, în ma
re măsură, eficiența întregului pro
ces complex al pregătirii forței de 
muncă pentru economia noastră na
țională. De aceea, distribuția elevi
lor în prima treaptă a liceelor nu 
trebuie lăsată în nici un caz la voia 
întîmplării, ci trebuie făcută potri
vit cerințelor obiective de cadre, dar 
și aptitudinilor elevilor. Dacă în ce 
privește primul criteriu — necesită
țile de cadre (numeric și pe specia
lități), ele sînt, în general, reglemen
tate prin planul național și prin 
preocupările organelor de conducere 
din fiecare județ în parte, 
la cel de-al doilea criteriu 
tudinile elevilor — după 
mea, situația nu poate fi conside
rată pe deplin mulțumitoare.

La elaborarea programelor și ma
nualelor școlare se ține seama, în 
general, de particularitățile de virs- 
tă, de modul de repartiție și de ni
velul aptitudinilor generale, și mai 
ales al inteligenței, în rîndul elevi
lor claselor respective. Este însă ne
voie și de informații asupra măsu
rii în care manualele corespund 
scopului pentru care au fost întoc
mite, date ce ar putea fi obținute 
analizîndu-se, prin metodele psiho- 
metriei, statisticii matematice și in
formaticii, notele elevilor și rezul-

liceu să fie.

procesul de 
atît metode

referitor
— apti- 
părerea

Programul celui deal VH-lea Festival

latele aplicării unor anumite teste. 
Un astfel de program de cercetare 
ar fi fost foarte greu de realizat în 
trecut ; astăzi însă, folosirea calcu
latoarelor electronice deschide în a- 
ceastă privință căi nebănuite.

Acțiunea de detectare, formare și 
dezvoltare a aptitudinilor generale 
și speciale trebuie să devină cu ade
vărat una dintre dimensiunile cele 
mai importante ale învățămintului 
nostru. A munci in profesia pentru 
care ai o aptitudine este astăzi, in 
societatea noastră socialistă, nu nu-

Puncte de vedere

mai o măsură de bună prevedere 
personală, dar și o datorie patrioti
că. Nimeni nu are dreptul să-și risi
pească timpul intr-o ocupație pentru 
care nu are chemare. De aceea, de
tectarea, formarea și dezvoltarea ap
titudinilor — dezvoltarea și cultiva
rea cu deosebire a „aptitudinii" de 
a munci creator — ar fi bine să 
înceapă metodic din cursul primilor 
opt ani de învățămînt obligatoriu, 

în stadiul actual de organizare, 
școlile noastre generale oferă, pen
tru atingerea acestui scop, mijloace 
diverse care, mai judicios folosite, 
pot fi de mare eficacitate. Se poate 
exemplifica prin „cercurile pe obiec
te". Din păcate însă, nu totdeau
na se are în vedere contribuția im
portantă pe care acestea o pot avea 
la formarea și desăvîrșirea persona
lității creatoare a elevilor. Profilul 
și numărul cercurilor s-ar cuveni 
determinate de aptitudinile a căror 
dezvoltare se urmărește și de cerin
țele economice și culturale ale țării. 
Or. nu de puține ori. organizarea lor 
are la bază conjuncturi locale, în- ■ 
timplătoare (preferințele profesoru
lui. dorințele părinților, facilități în 
asigurarea bazei materiale de lucru 
etc.). Pentru ca activitatea în aces
te cercuri să-și atingă 
trebuie să funcționeze 
chibzuit alcătuite și la 
nivel, încit să poată fi 
numai de elevii dotați 
nile a căror dezvoltare 
în fiecare cerc, îndrumate de profe-

sori cu o pregătire pedagogică co
respunzătoare, să vizeze preocupări 
de durată, de mare intensitate și 
atrăgătoare, pentru ca elevii să poa
tă deveni conștienți de aptitudinile 
lor și, în funcție de acestea, să se 
orienteze, nemijlocit, spre profesiu
nile în care se vor putea afirma ple
nar. Experiența acumulată la noi în 
activitatea cercurilor pe obiecte ar 
putea, eventual, conduce la organiza
rea, la început experimentală, a unor 
școli vocaționale, despre care s-a 
vorbit nu o dată în dezbaterile pro
fesionale ale cadrelor didactice.

în acțiunea continuă de moderni
zare, școala trebuie să țină perma
nent și cu deosebire seama că nu se 
mai poate mărgini la asimilarea de 
către elevi a unui anumit volum de 
cunoștințe și a unor priceperi și de
prinderi, ci, cu ochii ațintiți spre vii
tor, trebuie să contribuie la stimula
rea energiei lor creatoare, a 
nobile de afirmare, atît de 
ristică tineretului nostru.

In unele școli și colective
ce se conturează o asemenea expe
riență pozitivă, în altele sînt pre
zente preocupări în această direcție. 
Se cer perseverență, spirit de răs
pundere și nobilă pasiune pedagogi
că din partea educatorilor comu
niști, pentru ca această experiență 
să devină un bun comun, sporind 
calitatea procesului educativ în anii 
de școală.

dorintei 
caracte-

didacti-

Conf. univ.
Cornellu RUSESCU
Galați

scopul, ele 
cu programe 
un astfel de 

frecventate 
cu aptitudi- 

se urmărește

(Urmare din pag. I)

rie statistica serviciului de apărare 
pasivă : orașul a suportat 22 de bom
bardamente. soldate cu 699 de morți, 
640 de răniți. 24 020 sinistrați ; s-au 
prăvălit asupra lui 17 307 bombe care 
au produs 2 251 
incendii.

De la această 
războiului încep 
vicepreședintele consiliului . . 
municipal, ing. Petre George Tănă
sescu :

— Da, peste 80 la sută din spațiile 
de locuit au fost afectate de bombar
dament. Astăzi — avînd în vedere și 
creșterea considerabilă a numărului 
de locuitori — mai mult de 60 la 
sută din populație trăiește în locuin
țe noi.

Aflu că demolările au și o latură 
„autocritică". Cele 29 000 de aparta
mente s-au grupat pînă în prezent 
în cartierele mărginașe ale orașului: 
Malul Roșu, zona vest I, zona vest II, 
Ploiești-nord, Mihai Eminescu, Plo- 
iești-sud (în afară de aceste aparta
mente s-au mai înălțat 5 000 de lo
cuințe muncitorești în case de tip 
vilă). Acum, edilii au atacat zona 
centrală. Pe lingă cvartalul căruia i 
„s-a făcut loc" prin explozii, tot în 
centru, va fi completat cu blocuri noi 
aliniamentul punctat de marele 
magazin „Omnia" și de casa de cul
tură a sindicatelor.

In cincinalul actual vor 
struite numai în municipiul de re
ședință tot atîtea noi locuințe cîte 
s-au construit în cincinalul trecut în 
întreg județul Prahova. Cele trei ca
racteristici ale acestui amplu pro
gram, schițate în discuțiile cu edilii 
locali, sînt : eficiența lucrărilor, 
apropierea angajaților de locurile de 
muncă, dotarea microraioanelor cu 
toate obiectivele social-culturale și 
comerciale necesare.

Și la acest capitol perspectivele 
vin să completeze realizări de pe 
acum considerabile. Au fost con
struite în ultima perioadă 4 policli
nici, 450 săli de clasă, dotări pentru 
5 700 locuri în grădinițe și 540 locuri 
în creșe. Marile magazine „BIG", 
„Omnia", „Complex-vest" sînt deo
sebit de reprezentative pentru co
merțul modern. Dintre perspectivele 
mai apropiate, edilii au insistat să 
reținem cinematograful din cartierul 
Ploiești-vest I (original prin soluția 
adoptată : 2 săli de spectacole simul
tane, cu accese și dotări unice), iar 
pe plan comercial — refacerea insta
lației frigorifice a cunoscutelor hale. 
Dar acestea sînt doar jaloane ale ur
bei. Strategia ei globală cuprinde, 
sincronizat cu construcția de locuințe, 
realizarea de magazine mici si mijlo
cii, de grădinițe și creșe, în toate 
cvartalele.

— Cum se păstrează specificul ora
șului?

— Privit de pe terasele celor mal 
înalte blocuri, Ploieștiul se înfăți
șează ca o mare de verdeață. Sînt 
curțile și micile plantații de pe lin
gă locuințe. Această densitate de clo
rofilă pe locuitor e foarte necesară 
pentru purificarea orașului nostru 
atît de Industrializat. De aceea — a 
continuat arhitectul-șef al munici
piului, Ion Manole — prezența co
pacilor, arbuștilor, peluzelor de ver
deață, în fiecare colțișor, va consti
tui, în continuare, o notă specifică. 
Dar nu numai atît. Faimosul bule
vard al castanilor va fi prelungit 
prin culoarul de pomi ce vor fi 
plantați pe bd. Republicii pînă la ie
șirea dinspre Cimpina; în prezent 
dezbatem aprins specia: tot castani 
— de dragul unității — sau tei, care 
cresc mai repede și au alt farmec? 
In orice caz, acest coridor de umbră

de dărimări și 379

zestre tragică a 
discuția cu prim- 

popular

fi con-

și aer curat, ce va străbate orașul, 
practic de la un capăt la altul, va 
asigura o notă specifică. In plus, în 
unghiul format de bulevardul Repu
blicii cu str. Gheorghe Doja rezer
văm spațiul pentru un mic parc bo
tanic.

In afara acestor noutăți, să le zicem 
dendrologice, aflu că personalitatea 
urbei se va accentua și prin alte 
elemente. Astfel, se ține seama de 
valoarea nucleului de învățămînt 
conturat în zona sudică a orașului. 
„Institutul de petrol, gaze și geolo
gie s-a împămîntenit bine la Ploiești", 
spunea tovarășul prim-vicepreședin- 
te Tănăsescu. Pentru a-i pune mai 
bine în valoare edificiile, pentru a-1 
încadra mai armonios în ansamblul 
urbanistic și, in același timp, pentru 
a asigura un aspect cît mai _ frumos 
intrării în municipiu dinspre Bucu
rești, sînt prevăzute construcții care 
să acopere hiatusul ce există în pre
zent in apropierea hipodromului. Cît 
privește această bază sportivă, i se 
va păstra și ei locul în specificul 
orașului, printre posibilitățile de re
creare mult căutate. ,

Spuneam că demolările au ocolit cu 
grijă clădirea vechii primării. Va că
păta o nouă viață ca lăcaș muzeal, 
destinație mult mai 
actualul amestec de 
ții comerciale.

Demolările la care 
stituiau un spectacol 
nică, provocau o undă de nostalgie, 
dar în special punctau procesul 
esențial optimist pe care-1 trăiește 
marele oraș de 32 de ani încoace.

potrivită decit 
birouri și spa-

am asistat con- 
de precizie teh-

(Urmare din pag. I)

temele de actualitate sînt tratate 
cu măiestrie și btin simt. Orientarea 
muzicii ușoare spre o tematică mai 
bogată si mai variată a fost înțe
leasă, din păcate. în unele cazuri, ca 
un joc gratuit prin care se pun cap 
la cap vorbe mari, fără nici o 
coerentă logică, un mod de a debita 
fraze lozincarde si locuri comune, 
împerecheri de vorbe goale si pom
poase. Nici cel mai tocit simt artis
tic nu poate trece cu seninătate 
peste asemenea texte fade, lipsite de 
fior liric, care nu fac cinste nici ce
lor ce le-au semnat — adesea simpli 
veleitari — nici celor ce le-au dat 
libera trecere spre marele public. 
Apelind la noțiuni și nume cu o 
gravă rezonantă istorică si politică 
în conștiința poporului nostru si uti- 
lizîndu-le cu o dezinvoltură, cu o 
nonșalantă ce denotă lipsă de res
pect fată de cuvîntul scris, autorii 
acestor cîntece au creat un deza
cord greu remediabil între compo
zițiile lor și publicul căruia i-au 
fost oferite. Idilismul festiv, de pa
radă. mimarea de sentimente, arti
ficialitatea unor „versuri" în care 
la tot pasul se întîlneșc 
precum „tara mea cu codri 
„baraje cu fruntea sus", 
tău frumos de necrezut" etc. 
pot avea un efect estetic si 
tiv. Cineva _ 2_ Li_ 1 _  ___
centenarului independenței de stat 
a României, 
sare a unui 
toria națională, 
de gravă pietate 
popor, a fost 
suri șchioape, 
ne, de tipul :
viu năvalnic / De mii si mii de ani. 
/ De cînd acest pămînt există / Se-n- 
cunună / Cu-ale Carpatilor flori. /

a închinat un

sintagme 
verzi", 
„plaiul 
etc. nu 
educa- 
cîntec

Această scumpă aniver- 
moment crucial din is- 

pregătită cu o atît 
de întregul nostru 
compusă în ver- 

sărace și sărma- 
„Acest timp / Fiu-

în zilele de 9 și 10 septembrie a.c. 
va avea loc la București cea de-a 
Il-a Conferință națională de biofi
zică. cu participare internațională. 
Conferința, organizată de către sec
ția de biofizică a Uniunii societăți
lor de științe medicale din Republi
ca Socialistă România, are ca prin
cipal obiectiv stimularea cercetărilor 
de biofizică din țara noastră prin 
largul schimb de opinii și de expe
riență pe care îl va prilejui.

Prof. dr. docent V. VASILESCU, 
președintele comitetului de organi
zare, ne-a făcut următoarea preci
zare :

— Deși biofizica este un domeniu 
interdisciplinar nou. ale cărui înce
puturi de constituire se situează doar 
în secolul nostru, cu cercetări mai 
active în special în ultimele două 
decenii, se poate vorbi de o afir
mare a ei în cadrul cercetărilor bio
medicale contemporane. O ilustrare 
a largului interes de care se bucură 
biofizica si în țara noastră este nu
mărul mare de autori (peste 250) 
care prezintă peste 180 de comuni
cări la această manifestare științifică. 
Tematica este axată pe probleme de 
mane actualitate, cum ar fi : bioe- 
nergetica. prelucrarea informației în 
sistemele biologice, bazele largi ale 
medicinii nucleare și radiobiologiei.

Faptul că la această conferință na
țională au trimis comunicări și vor 
participa aproximativ 40 de cerce
tători din 15 țări este, desigur, o 
ilustrare a aprecierilor de care se 
bucură eforturile și realizările cer
cetătorilor români în acest domeniu. 
Este de remarcat, de asemenea, că 
printre participant!! străini se află 
numeroase personalități științifice 
de prestigiu din U.R.S.S.. Franța, 
Belgia. R.F.G., Venezuela. Lucrările 
Conferinței naționale de biofizică se 
vor desfășura în cadrul a 6 secții 
și simpozioane și vor cuprinde. în 
afara comunicărilor științifice pro- 
priu-zise. și o dezbatere-masă rotun
dă cu tema: „Biofizica și bioingi
neria în revoluția tehnico-științifică 
contemporană". (Elena Mantu).

„Există un singur
O expoziție tematică 

de fotografii a fost 
deschisă în holul sălii 
de conferințe a Insti
tutului pentru relații
le culturale cu stră
inătatea, cu prilejul 
Zilei naționale a Re
publicii Socialiste Vi
etnam. Expoziția, care 
va rămine deschisă 
timp de două săptă- 
mîni și care e intitu
lată „Există un singur 
Vietnam", dovedește, 
prin puterea imaginii, 
unitatea națională a 
țării prietene, aduce 
argumente istorice, so
ciale, culturale, etno
grafice de pe parcur
sul secolelor, fiind. în 

Veritabil 
al istoriei 
de la ori- 
în plină

fond, un 
compendiu 
Vietnamului 
gini pină
contemporaneitate.

Fotografiile, puse la 
îndemînă de 
Vietnameză de 
operă a unor 
fotograf! de . 
mînă, imprimă 
mentului o aleasă ți
nută estetică, în care 
fantezia și minuția se 
îmbină armonios în 
sprijinul adevărului 
științific. De subliniat 
faptul că, începînd cu 
circa un mileniu în 
urmă, vietnamezii nu 
ridicau temple numai 
zeităților, ci și eroilor 
naționali, 
din acea 
dedicat 
Templu 
mărginea 
de adorare, ci a fost 
necontenit o școală a 
culturii naționale, a 
educației civice — o 
tribună de forjare a 
caracterelor luptâtori-

Agenția 
i Presă, 

artiști 
primă 
docu-

Un templu 
vreme este 

literaturii, 
care nu se 

la funcția

lor pentru libertate 
națională și dreptate 
socială. Ca și poporul 
nostru, poporul viet
namez a trăit secole 
de asuprire și de lup
te crîneene pentru in
dependență. Fotogra
fiile aduc, în imagini 
sugestive, date, locuri 
și figuri proeminente 
de luptători.

Spații largi și detali
ate cuprind documen
tele cheie care pre
merg eliberării, în spe
ță lupta Împotriva co
lonialismului francez, 
crearea partidului co
munist și evoluția 
partidului. care se 
îmbină cu viata și 
opera marelui revo
luționar care a fost Ho 
Și Min.

O altă serie de fo
tografii panoramează 
evenimentele de după 
invazia colonialiștilor 
francezi, pînă la eve
nimentul de răsunet 
istoric de la Dien Bien 
Phu, cu scene din cen
trul luptelor și, în fine, 
o altă serie parcurge 
și încheie epopeea de 
eliberare a Sudului și 
de reunificare a patri
ei, ca împlinire eroi
că a dorinței testa
mentare a „unchiului 
Ho", cum era denumit 
de popor, familiar, Ho 
Și Min. Scene emoțio
nante înfățișează eli
berarea orașelor Hue, 
Da Nang și, în fine, 
Saigon, cu 
steagului 
Național de 
pe Palatul 
trativ. Apoi, 
de jure, noile alegeri, 
noii aleși

ridicarea 
Frontului 
Eliberare 
Adminis- 

unificarea

în organele

ă“

Vietnam"
de conducere, revolu
ționari încercați, din 
Nord și din Sud.

Este un merit incon
testabil al organizato
rilor expoziției știința 
și arta selecționării $ 
acelor fotografii care 
sint capabile să ex
prime într-o imagine 
cît mai cuprinzătoare 
și cu un text cît mai 
lapidar evenimentele 
cele mai definitorii ale 
unui parcurs istoric de 
peste o mie de ani. 
Căci este, într-adevăr, 
un palmares demn de 
toată admirația faptul 
de a sintetiza, pe pe
reții a numai trei săli, 
o istorie fluentă, per
fect inteligibilă și, în 
plus, pasionantă, a 
unui popor eroic, aflat 
mereu Ia datorie. Fo
tografia devine, în a- 
cest sens, microtratat 
de istorie, de geogra
fie, - de literatură, de 
toate artele — un ca
leidoscop in care, oda
tă cu adevărul, cu 
eposul, conviețuiește 
poezia unor oameni de 
înaltă frumusețe mo
rală.

Pentru publicul nos
tru, această expozi
ție este „un Viet
nam adus la noi a- 
casă", în Capitală, șl 
parcurs cu ochiul cu
rios și însetat de 
tate, ca un bun 
documentar. Ca 
film documentar 
pre eroismul 
por față de 
porul român 
și nutrește
simțăminte de solida
ritate.

nou- 
film 

un 
des-

unui po- 
care po- 
a nutrit 
profunde

Al. ANDRIȚOIU

internațional „George Enescu
11-20 septembrie 1976

SIMBATA, 11 SEPT. ORA 20 : Or
chestra simfonică și corul Filarmoni
cii „George Enescu", dirijor : Mihai 
Brediceanu, solist : Ion Volcu. în pro
gram : G. Enescu — Rapsodia I, E 
Lalo — Simfonia spaniolă, G. Enescu
— Simfonia a III-a (Ateneul Român).

DUMINICA, 12 sept. ORA 11 : Or
chestra simfonică a Radioteleviziunii 
romane, dirijor : Emanuel Elenescu, 
solist : Pierre Cochereau, orgâ (Fran
ța). In program : G. Enescu — Suita 
a Il-a, Fr. Llszt — Preludiu șl fugă 
pe tema B-A-C-H, Fantezie șl fugă 
pe coralul AD NOS, AD SALUTAREM 
UNDAM, J. Brahms — Simfonia a 
IV-a (studioul radio); ORA 17: Co
rul de copii al Radioteleviziunii ro
mâne, dirijori : Elena Viclcă și Ion 
Vanlca. In program, lucrări de I. D. 
Chirescu, C. Arvinte, M. Negrea, D. 
Voiculescu, I. Vanica, S. Sarchizov, 
P. Vlalculescu, I. Ivanovlcl, Gh. Dan
ga etc. Orchestra de cameră „SlM- 
FONIETA", dirijor Marla Nistor. în 
program : M. Mar bă — Ritm și cîn
tec, C. Petra Basacopol — concerti
no pentru harpă, orchestră și tim
pane (solistă : Elena Ganțolea), A. 
Vieru — Muzeu muzical, M. Moldo
van — „Cantemiriana" (studioul ra
dio) ; ORA 29 : Orchestra de cameră 
a Filarmonicii din Tg. Mureș, solist : 
Ștefan Ruha. în program : G. Enes
cu — 2 intermezzi pentru orchestră 
de coarde, C. Szabo — Passacaglia pe 
o temă de Caioni, Z. Vancea — Ada
gio și fugă pentru orchestră de coar
de, C. Boldizsar — Cîntece și dansuri 
vechi din Transilvania, A. Vivaldi — 
Anotimpurile (Ateneul Român).

LUNI, 13 SEPT. ORA 17 : Formația 
de muzică veche „ARS REDIVIVA" a 
Radioteleviziunii române, dirijor : Lu
dovic Baci. în program : V. Bakfark
— Fantezie, C. Reilich — 4 arii pen
tru soprană și orchestră (solistă : 
Georgeta Stoleru), D. Speer — Intra- 
da șl 2 dansuri valahe din „Tilrkis- 
eher Eulensplegel", I. Caioni — Co
dex Caioni. Orchestra „CAMERATA" 
a Conservatorului „Clprlan Porum- 
bescu", dirijor : Paul Staicu. în pro
gram : S. Drăgol — Divertisment rus
tic, C. Slmionescu — Ecourile dati- 
nel, U. Vlad — Timpul oglinzilor (A- 
teneul Român) ; ORA 20 : Orchestra 
simfonică din Budapesta a Radiotele
viziunii ungare, dirijor : Gyorgy Le- 
hel, solistă : Marla Balint. în pro
gram : J. Haydn — Simfonia nr. 95, 
N. Paganini — Concertul nr. 1 pen
tru vioară șl orchestră, B. Bartok — 
Concertul pentru orchestră (studioul 
radio).

MARTI, 14 SEPT. ORA 17 : Cvarte
tul „ACADEMICA" (G. Enescu — 
Cvartetul nr. 2), Cvartetul „VOCES 
CONTEMPORAN AE“ (D. Bughici — 
Cvartet fantezie), Cvartetul „AR
PEGGIO" (W. Berger — Cvartetul 
nr. 6), Trio „Mlhail Jora" (M. Chl- 
riac — Trio pentru pian, vioa
ră și violoncel) (Sala mică a Pa
latului) ; ORA 20 : Orchestra sim
fonică a Filarmonicii „George Enes
cu". dirijor : Mircea Basarab. solist : 
Radu Lupu. în program : I. Dumitres
cu — Preludiu simfonic, J. Brahms
— Concertul nr. 1 pentru pian și or
chestră, p. I. cealkovski — simfonia 
a IV-a (Sala Palatului).

MIERCURI, 15 SEPT. ORA 17 î Re
cital de plan, Radu Lupu. în program:

Haydn — Variațiuni în fa minor, 
Bartok — în aer liber, Schubert — 
Sonata în sol major op. 73 (Ateneul 
Român) ; ORA 20 : Concert Gheorghe 
Zamfir : In program : Balade, doine, 
cîntece șl jocuri românești, Gh. Zam
fir : „Odă păcii" pentru nai, cor. or
gă și orchestră simfonică. Participă 
corul „MADRIGAL" 
chestrală a Radioteleviziunii române. 
1 
rului:

111 . păun pciniu uai, K-vx , wz.
gă și orchestră simfonică. Participă 
corul „MADRIGAL" și o formație or- ■ 
chestrală a Radioteleviziunii române. 
Dirijor : paul Popescu. Pregătirea co
rului: Marin Constantin (studioul 
radio).

JOI, 16 SEPT. ORA 17': Orchestra 
de cameră „PRECLASICA", dirijor : 
Vasile Ionescu. In program : D. Po
povic! : In memoriam poetae, Maria

și o formație or- •

Dirijor : paul Popescu. Pregătirea co-
Marin Constantln (studioul

radio).
JOI, 16 SEPT. ORA 17': Orchestra 

de cameră „PRECLASICA", dirijor :
Vasile ionescu. în program : D. Po
povic! : In memoriam poetae. Marla-

na Dumitrescu, solist : Gh. Crăsnaru,na Dumitrescu, solist : Gh. Crăsnaru, 
B. Marcello: Concert în re minor 
pentru obol, solist : Radu Chlșu, G. 
Haendel : Muzica apelor (fragmente). 
Ansamblul de cameră „ARS NOVA" 
din Cluj-Napoca, dirijor : Cornel Ță
ranu. în program : V. Herman : Sim
fonii și fantezii, C. Țăranu : 2 poe
me de Ana Blandiana. T. Olah : Invo-

B. Marcello: Concert în re minor
G.pentru obol, solist : Radu Chlșu, 

Haendel : Muzica apelor (fragmente).
Ansamblul de cameră ,ARS NOVA"
din Cluj-Napoca, dirijor : Cornel Țâ- 
ranu. în program : V. Herman : Sim
fonii și fantezii, C. Țăranu : 2 poe
me de Ana Blandiana. T. Olah : Invo
cații, Șt. Niculescu : Ison (Sala mică 
a Palatului); ORA 20: Recital Vic
toria de Los Angeles — Spa
nia. în program, lucrări de Marcello- 
Respighi, Pergolesl, ■ Galuppi-Respi- 
ghi, Schubert, Schumann, Brahms, 
Faurâ, Granados (Sala Palatului).

VINERI, 17 SEPT. ORA 17 : Recital 
Elisabeth Schwartzkopf (Ateneul 
Român); ORA 20: Ansamblul co
ral „MADRIGALIȘTII DIN BEL
GRAD", dirijor : Dusan Miladino- 
vlc. în program, lucrări de: Obra- 
dovlc, Tajcevic, Srbin, Mokranjak, 
Maximovic, Logar, Babic etc. (Ate
neul Român).

SIMBATA, 18 SEPT. ORA 17 : Cvar
tetul vocal-lnstrumental „STUDIO 
DER FRUHEN MUSIK" — R.F. Ger
mania. In program, lucrări de: Orlan
do di Lasso, Marco Cara etc. (Sala 
mică a Palatului): ORA 20: Orches
tra de cameră din Moscova. în pro
gram : J. S. Bach — Arta fugii (Ate
neul Român).

DUMINICA, 19 SEPT. ORA 11 : Or
chestra simfonică a Filarmonicii din 
Cluj-Napoca, dirijor : Emil Simon,

solist : Christian Ferras (Franța). în 
program : S. Toduță — Simfonia a 
V-a, W. A. Mozart — Concertul In 
la major pentru vioară, J. S. Bach 
— Concertul în mi major pentru 
vioară, I. Stravinskl — Petrușka 
(Ateneul Român); ORA 17: Re
cital Sviatoslav Richter (U.R.S.S.). 
Program Beethoven : sonata tn fa 
minor op. 2 nr. 1, Sonata în la be
mol major op. 26, Sonata în do mi
nor op. 111 (Ateneul Român) ; ORA 
33 : Corul „MADRIGAL" al Conserva
torului „C. Porumbescu", dirijor : 
Marin Constantin. în partea I a pro
gramului : muzică preclasică, în par
tea a doua — lucrări de Sorin Vulcu, 
Adrian Pop, Sabin Păutza, Cornelia 
Tăutu (studioul radio).

LUNI, 20 SEPT. ORA 17 : Recital 
Sviatoslav Richter (U.R.S.S.). In 
program: Beethoven — Sonata în 
re major op. 10 nr. J, Schumann — 
Carnavalul din Vlena, Chopin — Po
loneza fantezie, 2 valsuri (op. 34 nr. 
3 și op. 70 nr. 3), 4 mazurci (op. 63 
nr. 3, op. 67 nr. 3, op. 63 nr. 3 șl pos
tumă), Studiu op. 25 nr. 7, Scherzo 
op. 54 (Ateneul Român) ; ORA 20 : 
Orchestra simfonică a Radiotelevi
ziunii române, dirijor : Iosif Conta, 
solistă : Yuuko shlokawa (Japonia). 
In program : D. Capoianu — Odă, 
Beethoven — Concertul pentru vioa
ră ; G. Enescu — Simfonia I (Sala 
Palatului).

PROGRAMUL OPEREI ROMANE
SIMBATA, 11 SEPTEMBRIE (Opera 

Română, ora 19,30) — C. Trăilescu : 
„Bălcescu", cu Dan Iordâchescu In 
rolul principal. Dirijor : C. Trăilescu, 
regla: H. Lupescu, scenografia: Ion 
Clasan. Costume: paula Brîncoveanu 
șl Roland Laub. DUMINICA, 12 
SEPTEMBRIE (Sala mare a Palatului, 
ora 20) — G. Puccini: Tosca. So
liști : Grace Bumbry (S.U.A.), Fran
cisco Ortiz (Spania), Nicolae Herlea. 
Dirijor : Cornel Trăilescu. Regia : 
Hero Lupescu. Decorurile : Ion Ma- 
vrodln. Costume : Th. Kiriacoff-Suru- 
ceanu. Dirijorul corului : Stelian Ola- 
riu. LUNI, 13 SEPTEMBRIE (Opera 
Română, ora 19,30) — P. Bentolu : 
Harrilet, cu Florin Diaconescu în ro
lul titular. Dirijor : Paul Popescu. Re
gla : George Teodorescu. Decoruri Șl 
costume : Roland Laub. Dirijorul co
rului: Stelian Olariu. MIERCURI, 15 
SEPTEMBRIE ' (Opera Română, ora 
19,30) — G. Verdi : Rigoletto, soliști : 
Ludmila Bojko, Anatoli Solovianenko 
(U.R.S.S.), Vasile Martinoiu. Dirijor : 
Constantin Petrovicl, Regla : Jean 
Rinzescu, decoruri șl costume : Th. 
Klriacoff-Suruceanu, Vally Surucea- 
nu. Dirijorul corului : Stelian Olariu. 
VINERI, 17 SEPTEMBRIE (Sala mare 
a Palatului, ora 20) — P. I. Ceai- 
kovski : Lacul lebedelor. soliști : 
Margarita Drozdova, Vadim Tadeev 
(U.R.S.S.), Petre Ciortea, Ion Tugea- 
ru. Dirijor : Cprnel Trăilescu. Regla 
și coregrafia : Oleg Danovschi. DU
MINICA, 19 SEPTEMBRIE (Opera Ro
mână, ora 19) — G. Enescu „Oe- 
dip", cu David Ohanesian in rolul ti
tular. Dirijor : Cornel Trăilescu. Re
gla : Jean Rinzescu, decoruri : Ro
land Laub, costume : Ofella Tufovea- 
nu. Dirijorul corului : Stelian Olariu, 
coregrafia : Gelu Matei.

Se-ncunună / Cu-ai Carpatilor brazi: 
/ Cu oamenii de azi". Pot. oare, ase
menea combinații de cuvinte să re
dea — pe calea specifică a muzicii 
ușoare — sentimentele pe care le 
trăim atunci cind evocăm un eve
niment cu atîtea rezonante 7

în alt „cîntec" se declară ritos, 
fără nici cea mai mică jenă : „Eu 
din adîncul inimii / Iubesc prezen
tul / Cu tot ce-mi poate dărui / Iu
besc prezentul / în orice zi". Cineva 
își imaginează 
„trei cuvinte" : 
unde, de 
/ bine-n 
„acum", 
ruiesc și ______ __________ . ___
muncesc". în altă parte tara este în
demnată, ca o biată bunică, să-și 
spună „povestea", povestea sa, unde, 
alandala, „ierni și veri / Se astern 
în calendar / Luminînd / Drumul 

al vieții far".
sfîrșit, dacă un autor crede — 
simțul ridicolului — că : „Tara 
cu codri verzi, / Cu cîmpii și 
/ Parcă-n trupul meu te pierzi, 
te-simt aproape", un altul de- 

ea-ntr-o ro- 
,Iubesc /

Undeva 
rul cintat 
solat pe valurile timpului se consi
deră „fiu al pădurii de brazi / că
lător între mîine si azi" ; pentru ca 
un altul să vorbească de „drumul 
val", care drum „a-nflorit“ cum „nu
făr s-a născut din ape". Care îndră
gostit — cu excepția lui Gută Popîn- 
dău al lui Topirceanu — oricît de 
naiv și de neinspirat ar fi. i-ar

se vorbește de „murmu' 
dtn grai" ; un autor debu

.drumul vieții..." în 
„azi. / aici. / acum" 
.aici" înseamnă bine, 

iar
pildă. ___  _____

țara mea de dor.... 
„prezentul / căruia îi dă- 
puterea și talentul / cind

fără 
mea 
ape. 
/ Să 
clară patetic, afectat, 
mantă intimă de cabaret : __ .
pămîntu-acesta românesc / si viata 
care o trăiesc. I le iubesc : / ador. 
/ argintul viu al zilelor / si strâlu- 

‘cirea nopților. / le ador...".
Lipsa de discernămînt si de sim

țire artistică în ticluirea unor ase
menea texte este confirmată, din pă
cate. nu numai de artificialitatea, de 
mimarea unor sentimente grave, dar 
si de inepțiile declarate, cu aceeași 
seninătate, chiar în texte înscrise ne 
făgașele obișnuite si în care aceiași 
textieri se lasă pradă ușurinței de a 
improviza, nefăcînd nici un efort de 
depășire, de căutare exigentă a nou
lui, de eliberarea de clișee, de iner
ția verbală, de stereotipia lucrativă.

• VRANCEA. „File de glorie din 
istoria poporului român" — a fost 
tema unor dezbateri și expuneri 
organizate la casele de cultură și 
căminele culturale, precum și a 
unor emisiuni în cadrul programu
lui stațiilor de radioficare din ju
deț. Bibliotecile comunale au des
chis expoziții sub genericul „Cartea 
agricolă in sprijinul producției", iar 
la Focșani a fost organizată o ex
poziție de pictură cu lucrări sem
nate de artiștii plastici Constantin 
Radinschi, Gheorghe Ionescu și 
Marin Predescu. • VtLCEA. Colec
tivul artistic „Brîulețul" al Casei 
de cultură din Horezu reprezintă 
țara noastră la Festivalul interna
țional de folclor de, la Zakopane 
(Polonia), între 5—12 septembrie, 
cu spectacolul „La brad", care 
transpune obiceiuri de nuntă de pe 
meleagurile montane ale județului 
Vîlcea. • BRAlLA. La Brăila, ora
șul copilăriei autorului „Chirei 
Chiralina", de curînd a fost inaugu
rată, la sediul bibliotecii munici
pale, expoziția documentară itine
rantă, „Panait Istrati", rodul acti
vității cercetătorilor Muzeului lite
raturii române din București. Ex
poziția — care va rămine deschisă 
pînă la 1 octombrie — prezintă cele 
mai semnificative momente ale

vieții și operei lui Panait Istrati. 
După Vouvry — Elveția — unde 
vernisajul său a fost apreciat drept 
un eveniment cultural de seamă, 
Brăila este prima localitate din 
țară unde poposește această expo
ziție. • BIHOR. In cadrul tradițio
nalelor schimburi culturale dintre 
județul Bihor și Haidu Bihar din 
R.P. Ungară, muzeul „Țării Crișu- 
rilor" din Oradea găzduiește o ex
poziție de artă plastică cu lucrări 
ale unor plasticieni din orașul De-

- brețin. • CARAS-SEVERIN. An
samblul „Reșițeana" af Casei de 
cultură a sindicatelor s-a depla
sat la Neapole (Italia) pentru a 
participa la festivalul folcloric o- 
cazionat de aniversarea ziarului 
„L’Unitâ". Teatrul de stat din 
Reșița efectuează un turneu cu 
piesa „Comedie cu olteni" în ju-, 
dețul Mehedinți. • OLT. „Brigada 
științifică în i acțiune" este titlul, 
unor manifestări ce au loc în nu
meroase localități ale județului Olt. 
Duminică, de pildă, la Văleni, 
Nicolae Titulescu, Crîmpoia, Șer- 
bănești Movileni, Icoana, Corbu și 
altele, arhitecți, medici, juriști,

profesori și ingineri s-au întîlnit 
cu locuitorii satelor răspunzînd la 
întrebările puse • IALOMIȚA. La 
Dorobanții și Grindu s-au organi
zat variate acțiuni culturale și 
sportive, cu participarea unor for
mații și echipe din comunele Cuza 
Vodă. Grădiștea, Ciocănești, Ulmu, 
Cocora și Reviga • BOTOȘANI. 
„Județul Botoșani la confluenta a 
două cincinale" se intitulează o 
fotoexpoziție editată recent de sec
ția de propagandă a comitetului 
județean de partid. 23 de planșe 
ilustrează elocvent realizările ob
ținute în cincinalul 1971—1975, pre
cum și amplele perspective de 
dezvoltare din actualul cincinal. 
• IAȘI. La Strunga s-a desfășurat 
cea de-a 11-a ediție a tradiționa
lului festival folcloric „Trandafir 
de la Moldova". Au participat 12 
ansambluri din județele Iași, Bacău, 
Bistrița-Năsăud, Botoșani. Brăila, 
Galați, Mureș, Suceava, Vaslui și 
Vrancea. Sala „Victoria" găzduiește 
expoziția de pictură și grafică a 
artiștilor Mariana Baciu, Elena 
Lăpușneanu, Elena Sănduleanu. 
Sculptorul Ion Tămaș expune o 
galerie de figuri de eroi ai neamu
lui, precum și fantezii din cioturi 
și rădăcini.

Corespondenții „Scinteii"

tv
11,15 Să trăim șl să muncim In chip 

comunist.
Telex.
Teleșcoală.
Curs de limbă rusă. 
Telex.

PROGRAMUL 1
x

9,00 Teleșcoală.
10,05 Flacăra vie a științei : Nicolaus 

Copernlc (1473—1543).
10,30 Locuiesc într-o inimă. Versuri
10,45 Copiii din Pădurenl. Reportaj TV. 
11,05 Muzică ușoară cu Marina Volca.

11,35
16,00
16.30
17,00
17,05 Enciclopedie pentru tineret.
17.30 ----------- ---------
17.55
18.25
18,50
19,20
19.30 Telejurnal.
20,00 Revista economică TV.

20,30 Din filmoteca de aur: George 
Enescu.

21,20 Revista Uterar-artistică TV
22,10 24 de ore.

:-și închipuie. în 
ntrecîndt

menea versuri ce, _______  ...
portul Tomis. „întreeîndu-se mari
narii în veselie", un „mare labirint" 
de „cutii de argint în zbor" reali
zează efectul invers celui scontat. O 
asemenea logică dînd prilejul unui 
îndrăgostit să se întrebe ce s-ar fi 
întîmplat 
pom (cu 
sărmanul 
confirmă.

..de-ar fi fost să fie“ aer. 
„mugurii din zori" culeși : 
pom !), fluture sau stea, se 

odată mai mult, si în

MISIUNEA GREA
A MUZICII UȘOARE

spune, 
nente 
„Dacă 
bim / . .... __  ______  ._
mă vezi, / Eu te întreb ce mi-ai cere. 
/ De vrei rămas bun să îți iei. / 
Ce-ai dori de la mine / Te întreb" ? 
în fata unei asemenea zbuciumate 
„filozofii", fata i-ar putea răspunde 
simplu : „nimic". în hohotele de rîs 
ale publicului. Și care tînăr. oricît 
de înfierbîntată i-ar fi mintea, și-ar 
„defini" prietena, iubita sau soția cu 
un asemenea hibrid si haotic arse
nal de imagini: „Geană de senin, 
/ Ambrozie și lumini, / Scînteie din 
amnar / si undă de cleștar. / Ramuri 
de măslin. / Acord de clavecin, / 
Reflex de chihlimbar (piatră semi- 
prețioasă, totuși — n.n.) / Și aripi de 
Icar (...) Ești toate la un loc / Lut. 
apă, aer. foc / Draga mea (dragul 
meu).-" 7 Logica precară a unor ase-

oare, iubitei. în fata unei imi- 
despărțiri, aceste cuvinte : 
e ultima zi / Cind mai vor- 
Si de nu vrei de-acum / Să

abundenta de agramatisme practi
cate de unii textieri de muzică 
ușoară, se pare, fără nici o strîn- 
gere de inimă, ba chiar purtînd pe 
creștet laurii acordați de un juriu 
indulgent. Dezacorduri gramaticale: 
„gestul tandru a unei simple mîn- 
gîieri" ; și pe cei ce te-au ve
gheat / Și cei care-au luptat" : 
„viața care o trăiesc" (de remar
cat ușurința cu care trece autorul 
complementul drept în subiect !) ; 
„Stoluri de doruri / Trecînd nevăzut 
/ Tainice comori" ; adjective cu va
loare intrinsec superlativă 
gradul comparativ (..mai 
nămeți").

Textele șubrede se pare_ ____
derutat uneori si pe compozitori, dar 
nu este mai puțin adevărat si fap
tul că cele mai multe compoziții au 
frapat, de această dată, prin lipsa 
de melodicitate și expresivitate mu
zicală. prin monotonie si prin inca-

Duse la 
mirifici
că l-au

Săptămina muzicală. 
Contemporanele noastre. 
De la Alba vine dorul... 
Tribuna TV.
1001 de seri.

PROGRAMUL 1
20,00 Bijuterii muzicale.
20.30 Priviri ' 

dloului
21,25 Telex.
21.30 Teatru 

zilelor 
oamenii sînt oameni1

și umbre. Producție a Stu- 
de film TV,

scurt: Ciclul „Oameni al 
noastre" — „Acolo unde

pacitatea de a emoționa, de a se 
face reținute si memorate de către 
publicul spectator, care s-a arătat, 
pe bună dreptate, nemulțumit de ele. 
Or, este de la sine înțeles că o 
muzică destinată maselor trebuie să 
devină o hrană spirituală de cea mai 
bună calitate, să fie gustată si apre
ciată de către ele. Altfel nu se jus
tifică.

Evident, și în atitudinea interpre
tului fată de calitatea textului si a 
muzicii trebuie să se producă o 
schimbare radicală. Conștiința lui nu 
poate fi o simplă bandă de magne
tofon. El trebuie să aibă o atitudine 
selectivă, exigență, creatoare chiar, 
în sensul că e dator să respingă tot 
ce nu se înscrie în sfera unei arte 
adevărate, tot ceea ce este contra
facere si bruschează bunul simt al 
maselor de .ascultători.

Neîndoios, juriul concursului a 
manifestat o inadmisibilă opacitate, 
dînd un număr atît de mare de pre
mii si lăsind impresia că era vorba 
de o manifestare artistică strălucită, 
cind, în realitate, s-a acordat gir 
unor lucrări mediocre din toate 
punctele de vedere. De această 
stare de lucruri se fac vinovat!, fără 
îndoială, și reprezentanții Consiliu
lui Culturii și Educației Socialiste, ai 
Consiliului Central al Uniunii Gene
rale a Sindicatelor din România, ai 
C.C. al U.T.C., ai Radioteleviziunii, 
ai Uniunii compozitorilor, care ar fi 
trebuit să exprime cu mai multă fer
mitate punctul de vedere al opiniei 
publice.

Un neajuns al acestui concurs re
zidă și în faptul că nu s-au creat 
publicului spectator și telespectator 
posibilități concrete de a-si exprima 
punctul de vedere cu privire la ca
litatea lucrărilor prezentate.

Se impune să depunem eforturi 
neprecupețite pentru continua lăr-

gire și primenire a 
și interpreților de 
pentru descoperirea _____________
lor populare a acelor talente auten
tice, capabile să smulgă, precum în 
folclor, „unda din tremurul cel mai 
intim si mai genuin al inimii", fo
cul sacru al bucuriei de a fi. de a 
munci și a visa a omului nou. con
structor al socialismului, puterea 
dragostei și a dăruirii, patima înăl
țătoare, sinceră transpusă pe vers și 
melodie. întru frumos șl adevăr.

Dată fiind larga audientă la public 
a muzicii ușoare, se impune ca toți 
factorii implicați In promovarea el 
să acționeze cu exigentă si pasiune 
pentru orientarea acestui gen artistic 
spre un făgaș nou. care să valorifice 
toate talentele, toate inițiativele me
ritorii și tradițiile cele mai bune, 
să-i lărgească orizontul tematic, să 
realizeze acele cîntece 
expresie a tumultului 
omului de azi. capabile 
în toată frumusețea si 
manifestărilor sale.

Recenta analiză a Concursului de 
la Mamaia, efectuată în cadrul Bi
roului executiv al C.C.E.S., a dezvă
luit, în spirit critic și autocritic, nea
junsurile si neîmplinirile acestei ma
nifestări artistice, stabilind un pro
gram de măsuri concrete pentru în
lăturarea lipsurilor semnalate, pentru 
ca acest concurs să capete un carac
ter larg, de masă, să se creeze posi
bilitatea tuturor talentelor din rindul 
oamenilor muncii, poeți, compozitori, 
interpret!, să participe competitiv la 
îmbunătățirea ținutei artistice aces
tui gen atît de popular si de îndră
git. S-au stabilit, de asemenea, mă
suri pentru crearea unui cadru adec
vat. în care opinia publică să-sl 
poată exprima aprecierile, să parti
cipe efectiv la premierea lucrărilor 
celor mai valoroase.

sferei creatorilor 
muzică ușoară, 
în rindul mase-

memorabile, 
creator al 

să-1 exprime 
plenitudinea
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PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUȘESCU 
a primit scrisorile de acreditare 
a ambasadorului statului Israel

Luînd cuvîntul în cadrul solemni
tății de prezentare a scrisorilor de 
acreditare, ambasadorul SHAMAY 
CAHANA a transmis tovarășului 
Nicolae Ceaușescu un cordial salut 
și urări de sănătate, pentru pacea și 
prosperitatea poporului român, din 
partea președintelui statului Israel. 
Ephraim Katzir.

în continuare, ambasadorul a sub
liniat : „Vin in frumoasa și dinamica 
dumneavoastră țară încredințat că 
este de mare importantă ca relațiile 
politice, economice și culturale din
tre cele două națiuni să se lărgeas
că în interesul lor reciproc, precum 
și al cauzei păcii și progresului in
ternațional. Istoria popoarelor noas
tre, apropierea lor geografică și ce
rințele vieții naționale și internațio
nale ne cheamă să intensificăm 
eforturile noastre în această direcție, 
făcînd tot ce ne stă în putință".

Relevind relațiile existente între 
cele două popoare, ambasadorul a 
arătat că există condiții favorabile 
pentru extinderea și diversificarea 
în continuare a cooperării comer
ciale, economice și culturale dintre 
Israel și România.

Refei.jdu-se la situația politică din 
zonă, la preocupările Israelului de a 
se înlătura pericolele de război și de 
a se instaura pacea în Orientul 
Mijlociu, ambasadorul a spus :

„Poporul și Guvernul Israelului se 
simt încurajate în această direcție 
de promovarea de către Republica 
Socialistă România a conceptului re
zolvării problemelor dintre națiuni 
prin mijloace politice, pe calea ne
gocierilor bazate pe principiile ega
lității depline și într-un spirit de în
țelegere și respect pentru interesele 
legitime ale fiecărei națiuni".

în încheierea cuvîntării sale, am
basadorul a subliniat : „Noi, în Is
rael, sîntem profund impresionați de 
eforturile depuse de Republica So
cialistă România pentru edificarea 
unei societăți moderne, menite să 
asigure poporului român roadele 
progresului și sîntem inspirați de re
marcabilele dumneavoastră realizări. 
Doresc să-mi exprim profunda satis
facție de a fi acreditat într-o țară 
care este condusă și îndrumată de 
către unul din eminenții. conducători

PRIMIRE IA CONSILIUL DE MINIȘTRI
Tovarășul Gheorghe Oprea, vice- 

prim-ministru al guvernului, a pri
mit, marți după-amiază. pe Nejdet 
Seckinoz, subsecretar de stat în Mi
nisterul Resurselor Naturale și E- 
nergiei din Republica Turcia, care 
face o vizită în țâra noastră.

în cursul convorbirii care a avut 
loc cu acest prilej au fost abordate 
aspecte ale colaborării româno-

încheierea vizitei ministrului culturii 
și informațiilor din R. A. Egipt

Marti dimineață, Gamal Oteifi, mi
nistrul culturii și informațiilor al 
Republicii Arabe Egipt, care a efec- 
tuat o vizită în România la invitația 
Consiliului Culturii și Educației So
cialiste, a părăsit Capitala.

în timpul șederii în țara noastră, 
oaspetele egiptean a avut convorbiri 
cu tovarășul Dumitru Popescu, pre
ședintele Consiliului Culturii și Edu
cației Socialiste, privind dezvoltarea 
în continuare a relațiilor culturale 
dintre Republica Socialistă România

Inrheierea întilnirii reprezentanților organizațiilor 
de tineret din capitale ale țărilor socialiste

Marți s-a încheiat la București în- 
tîlnirea reprezentanților organizații
lor de tineret din capitale ale țărilor 
socialiste, desfășurată în perioada 
1—7 septembrie.

în aceeași zi, conducătorii delega
țiilor participante au fost primiți de

vremea
Ieri în țară : Vremea a fost rela

tiv frumoasă, dar răcoroasă, cu cerul 
variabil. înnorări mai accentuate au 
fost prezente în Moldova. Dobrogea, 
estul Bărăganului și sud-estul Tran
silvaniei. unde, pe alocuri, a plouat 
slab. în Munții Bucegi a nins. Vîn- 
tul a prezentat intensificări locale în 
estul tării și în zona de munte, 
■temperatura aerului, la ora 14. era 
cuprinsă între 11 grade la Pătîrlagele 
și 20 de grade la Băilești. în Bucu
rești : Vremea a fost frumoasă, cu 
cerul variabil. Vint slab.

Timpul probabil pentru zilele <le 
9, 10 și 11 septembrie. în țară : Vre
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ÎN CÎTEVA RÎNDURITENIS: Au început întrecerile pentru 
„Cupa Scînteii tineretului”

CONSTANTA 7 (Agerpres). — La 
Castinești, frumoasa stațiune de va
cantă de pe litoral, s-a . desfășurat 
ieri festivitatea de deschidere a fi
nalelor celei de-a IlI-a ediții a 
„Cupei Scînteii tineretului" la tenis.

Pe cele zece terenuri puse la dis
poziția finaliștilor. s-au disputat 
marți primele meciuri la cele trei 
categorii de vîrstă : 10—14 ani. 15—19

Turneul de la
în primele patru partide disputa

te în concursul masculin, favoriții au 
obținut victorii scontate.: Jimmy 
Connors—Vitas Gerulaitis 6—4. 6—3, 
6—1 ; Jan Kodes — Frew McMillan 
6-4, 7—6. 2-6. 7-6 ; Eddie Dibbs— 
Colin Dowdeswell 6—2, 6—4. 6—2 ;
Guillermo Vilas — Teimuraz Ka- 
kulia 7—5. 6—4, 6—0.

în turneul feminin. Evonne Goola- 
gong (Australia) a dispus cu 6—2, 
6—0 de Francoise Durr (Franța), iar 
Natașa Cimîreva (U.R.S.S.) a elimi
nat-o cu 3—6. 6—4, 6—3 pe Kathy 
Kuykendall (S.U.A.). Jucătoarea ro
mâncă Virginia Ruzici s-a calificat 
pentru sferturile de finală, în urma 

ai timpurilor noastre. Această cere
monie de astăzi este un eveniment 
memorabil pentru mine".

A luat apoi cuvîntul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, președin
tele Republicii Socialiste România.

Exprimînd mulțumiri pentru me
sajul de salut ce i-a fost transmis, 
președintele Nicolae Ceaușescu a 
adresat, la rîndul său, președintelui 
statului Israel iun salut cordial, urări 
de sănătate și fericire personală, iar 
poporului israelian urări de pace și 
prosperitate.

„România — a spus președintele 
Nicolae Ceaușescu — angajată cu 
toate forțele sale în opera de edifi
care a societății socialiste multilate
ral dezvoltate — militează consecvent 
pentru dezvoltarea relațiilor sale cu 
toate statele, fără deosebire de orîn- 
duire socială, pe baza principiilor 
deplinei egalități în drepturi, inde
pendentei și suveranității naționale, 
neamestecului în treburile interne și 
avantajului reciproc, a renunțării la 
forță și la amenințarea cu folosirea 
forței, a respectării riguroase a drep
tului fiecărui popor de a-si decide 
în mod liber destinele, calea dezvol
tării economico-sociale în conformi
tate cu propriile năzuințe și aspira
ții. Sîntem bucuroși că în spiritul și 
pe baza acestor principii se dezvoltă 
si relațiile dintre România și Israel, 
întemeiate pe stimă și respect re
ciproc. aceste relații au largi per
spective de a se dezvolta — pe tărîm 
politic, economic, tehnico-ștlințific și 
cultural — în interesul reciproc al 
celor două popoare, al cauzei păcii, 
colaborării și înțelegerii între na
țiuni".

Subliniind că țara noastră, vital 
interesată în menținerea păcii, în 
promovarea înțelegerii și colaborării 
între popoare, participă activ la via
ta internațională, militînd ferm pen
tru destindere și pace în lume, pen
tru rezolvarea constructivă. în inte
resul tuturor' națiunilor, a probleme
lor care confruntă omenirea con
temporană, președintele Nicolae 
Ceaușescu a arătat : „Ne-am pro
nunțat și ne pronunțăm în modul 
cel mai ferm pentru soluționarea 
politică, pașnică, a problemelor liti
gioase dintre state, pentru stingerea, 
pe această cale, a tuturor focarelor 

turce, îndeosebi privind cooperarea 
economică in domeniile industriei, 
energiei și resurselor naturale.

La primire, desfășurată într-o at
mosferă cordială, a luat parte Ni
colae Ionescu. ministru secretar de 
stat la Ministerul Comerțului Exte
rior și Cooperării Economice Inter
naționale.

(Agerpres)

și Republica Arabă Egipt. De aseme
nea, a vizitat instituții de artă din 
București și alte orașe ale tării, s-a 
întilnit cu personalități ale vieții cul
turale românești.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
ministrul egiptean Gamal Oteifi a 
fost salutat de președintele Consiliu
lui Culturii și Educației Socialiste, 
tovarășul Dumitru Popescu. Au fost 
prezinți Hassan Aii Daoud, ambasa
dorul Republicii Arabe Egipt la 
București, și membri ai ambasadei.

tovarășul Ion Dincă, membru su
pleant al Comitetului Politic Execu
tiv al C.C. al P.C.R., prim-secretar al 
Comitetului municipal București al 
P.C.R. Primirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă caldă, tovărășească.

(Agerpres)

mea se va încălzi începînd din -ves
tul tării. Cepul va fi variabil, mai 
mult senin noaptea și dimineața. In 
nordul tării, izolat, va ploua. Vintul 
va sufla slab pînă la moderat din 
sectorul vestic. Temperaturile mini
me vor fi cuprinse intre 4 și 14 
grade, pe alocuri mai coborîte în 
Transilvania, nordul Moldovei și zo
nele subcarpatice ale Olteniei și 
Munteniei, unde, izolat, condițiile 
atmosferice rămîn favorabile pro
ducerii brumei, iar maximele vor fi 
cuprinse între 18 și 26 de grade, pe 
alocuri mai ridicate în sud-vestul 
țârii în a doua parte a intervalului. 
Local se va produce ceată slabă 
dimineața. în București : Vremea se 
va încălzi. Cerul va fi variabil, mai 
mult senin noaotea și dimineața 
Vint slab pînă la moderat.

ani și 20—25 ani. Sînt prezenți la 
întrecerile pentru cucerirea titlurilor 
de campioni, a trofeelor puse în joc 
reprezentanți (băieți și fete) din toate 
județele țării, precum și cei ai mu
nicipiului București.

Marele trofeu transmisibil „Cupa 
Scînteii tineretului" va fi atribuit 
județului care va obține cel mai 
mare punctaj.

Forest Hills
victoriei obținute cu 6—3. 6—3 în 
fața americancei Beth Norton. Alte 
rezultate : Dianne Fromholtz — Ja
net Newberry 6—2, 6—4 ; Mima 
Jausovec — Marcie Louie 6—0, 1—0 
abandon ; Zenda Liess — Wendy 
Overton 6—3, 6—4.

Cuplul româno-iugoslav Virginia 
Ruzici — Mima Jausovec s-a califi
cat pentru turul III al probei de 
dublu femei, invingînd cu 6—3. 6—3 
perechea americană Betty Ann 
Stuart — Pam Teeguarden.

în turul II al probei de dublu băr
bați. Ion Tiriac și Guillermo Vilas 
au întrecut cu 6—3. 4—6. 6—4 cu
plul Ray Moore — Peter Fishbac. 

de conflicte și încordare existente în 
lume. în acest sens. România este 
profund interesată să se ajungă cit 
mai grabnic la instaurarea unei păci 
durabile și juste în Orientul Mijlo
ciu — zonă apropiată țării noastre — 
pornindu-se de la necesitatea retra
gerii trupelor israeliene din terito
riile arabe ocupate în urma războiu- 
lui din 1967, a soluționării problemei 
poporului palestinean în conformita
te cu drepturile și interesele sale le
gitime — inclusiv acela de a-și for
ma un stat propriu — precum și a 
asigurării independentei și securită
ții tuturor statelor din zonă".

în continuare, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a spus : „împreună cu 
toate forțele iubitoare de progres și 
pace din întreaga lume. România ac
ționează neabătut pentru lichidarea 
politicii de forță din viata interna
țională. a colonialismului și neocolo- 
nialismului. a oricăror forme de ine
galitate și asuprire în relațiile dintre 
state, pentru instaurarea unei noi 
ordini economice internaționale, ba
zate pe deplina egalitate și echitate, 
care să favorizeze o largă colabo
rare între toate popoarele, progresul 
mai rapid al tuturor statelor în curs 
de dezvoltare( accesul lor larg și 
neîngrădit la cuceririle civilizației. 
Convingerea noastră este că. acțio- 
nînd unite, colaborînd tot mai strîns, 
popoarele pot asigura un climat trai
nic de pace și securitate, pot făuri 
o lume mai bună și mai dreaptă pe 
planeta noastră".

Președintele Nicolae Ceaușescu a 
urat apoi ambasadorului israelian 
deplin succes în îndeplinirea activi
tății sale și l-a asigurat de sprijinul 
Consiliului de Stat, al guvernului și 
al său personal.

După primirea scrisorilor de acre
ditare. președintele Republicii Socia
liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. a avut o convorbire cor
dială cu ambasadorul statului Israel. 
La solemnitatea prezentării scrisori
lor si la convorbire au participat 
George Macovescu. ministrul aface
rilor externe, și Silviu Curticeanu, 
secretar prezidențial și al Consiliu
lui de Stat.

Au fost, de asemenea, de față 
membri ai Ambasadei Israelului la 
București.

CU PRILEJUL CELEI DE-A 32-A ANIVERSARI A VICTORIEI 
REVOLUȚIEI SOCIALISTE IN BULGARIA

Ambasada R. P. Bulgaria la Bucu
rești a organizat, marți, o conferință 
de presă consacrată celei de-a 32-a 
aniversări a revoluției socialiste in 
Bulgaria. Au luat parte reprezentanți 
ai ziarelor centrale, ai altor publica
ții. ai Radioteleviziunii și agenției 
Agerpres. ai Ministerului Afacerilor 
Externe, corespondenți ai presei 
străine acreditați la București.

Vorbind despre importanta istorică 
a evenimentului aniversat, ambasa
dorul Petar Danailov Hristov a arătat 
că în anii construcției socialiste în
fățișarea Bulgariei s-a schimbat ra
dical, ea devenind un stat socialist 
modern, cu o economie solidă, care 
se dezvoltă intr-un ritm susținut, cu 
un nivel de trai și .bunăstare a po
porului în continuă creștere, cu o 
cultură înfloritoare. Victoriile și cu
ceririle socialiste cp care poporul 
bulgar-întimpină sărbătoarea sa na
țională — a sous ambasadorul — sînt 
strîns legate de activitatea Partidului 
Comunist Bulgar. în prezent. întrea
ga țară trăiește sub semnul celui 
de-al XI-lea Congres al P.C. Bulgar, 
care a stabilit sarcini și perspective 
și mai îndrăznețe pentru dezvoltarea 
țării pe calea edificării societății so
cialiste dezvoltate.

Referindu-se la politica externă a 
țării sale, ambasadorul R. P. Bulga
ria a subliniat în acest cadru că re
lațiile dintre Bulgaria și România 
cunosc o dezvoltare continuu ascen
dentă O contribuție esențială la pro
movarea pe multiple planuri a aces
tor relații au reprezentat-o întilnirile 
și convorbirile devenite traditionale

Recepție cu prilejul sărbătorii 
naționale a Braziliei

Cu prilejul sărbătorii naționale a 
Republicii Federative a Braziliei — 
cea de-a 154-a aniversare a procla
mării independentei — ambasadorul 
acestei țări la București. Paulo Braz 
Pinto da Silva, a oferit, marți seara, 
o recepție.

Au luat parte Bujor Almășan, Ne- 
culai Agachi, Nicolae Nicolaescu. mi
niștri. Nicolae Ionescu. ministru se
cretar de stat la Ministerul Comer
țului Exterior și Cooperării Econo
mice Internaționale, Cornel Pacoste,

CAMPIONATELE DE CAIAC 
Șl CANOE

La Snagov au început ieri finalele 
campionatelor republicane de caiac- 
canoe. Printre cîștigătorii seriilor 
s-au numărat Ivan Patzaichin și 
Mihai Vorobiev, la canoe simplu 500 
m. Alexandru Chiura și Veniamin 
Borbendi. la caiac simplu 500 m, Flo- 
rica Simiocenco și Elena Nenciu 
(S. C. Tulcea) la caiac dublu, echi
pajele Scolii sportive din Orșova la 
caiac 500 m feminin. Finalele se 
desfășoară miercuri și joi,

DIRT-TRAK LA SIBIU
Peste 8 000 de spectatori au ur

mărit ieri, la Sibiu, concursul mo- 
tociclist international de dirt-trak. 
disputat pe stadionul Voința. Pe pri
mul loc s-a clasat Viktor Karmakov 
(U.R.S S.) — 15 puncte, urmat de 
Ion Bobîlneanu (România) — 13
puncte și Valeri Simakov (U.R.S.S.) 
— 13 puncte.

Următorul concurs va avea loc joi 
la București, pe stadionul Metalul 
cu începere de la ora 16.

„CUPA MARII NEGRE"
Competiția internațională polispor

tivă „Cupa Mării Negre" se va des

Cronica zilei
Marți a părăsit Capitala delegația 

Federației Sindicatelor din Norve
gia, condusă de Tor Aspengren, pre
ședinte, care, în perioada i—7 sep
tembrie, a efectuat o vizită de prie
tenie în țarș noastră, la invitația 
Consiliului Central al U.G.S.R.

La plfecare, pe aeroportul Otopeni, 
delegația a fost condusă de tova
rășul Gheorghe Pană, președintele 
Consiliului Central al U.G.S.R., de 
alți reprezentanți ai conducerii 
U.G.S.R.

★
Marți a sosit în Capitală. într-o 

vizită oficială, o delegație din Repu
blica Zair, condusă de procurorul 
general Kengo Wa Dondo. membru 
al Biroului Politic al Mișcării Popu
lare a Revoluției.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
oaspeții zairezi au fost întîmpinați 
de Filimon Ardeleanu. procurorul ge
neral al Republicii Socialiste Româ
nia, Constantin Stătescu, președin
tele Tribunalului Suprem ăl Repu
blicii Socialiste România, președin
tele Asociației juriștilor, de alte per
soane oficiale.

Au fost prezenți Bokingi Embeyolo; 
ambasadorul Republicii Zair la Bucu
rești, și membri ai ambasadei,

★
Președintele Consiliului de export 

al Filipinelor. președinte al „Phili- 
pine International Trading Corp.", 
Dominador Lim, care a făcut o vizită 
în țara noastră, a părăsit marți di
mineața Capitala.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
oaspetele a fost salutat de Marin 
Trăistaru. adjunct al ministrului co
merțului exterior și cooperării eco
nomice internaționale, de reprezen
tanți ai conducerii Camerei de Co
merț și Industrie.

A fost de față Leticia Ramos Sha- 
hani. ambasadorul Republicii Filipine 
la București. ,

(Agerpres)

De la Ministerul 

Educației 
și învățămintului

Ministerul Educației și învățămîn- 
tului comunică : concursul de admi
tere în școlile de specializare post- 
liceală se organizează începînd cu 
data de 18 septembrie. în condițiile 
publicate în broșura „Admiterea în 
școlile de specializare postliceală — 
1976". Informații suplimentare pot fi 
obținute la secretariatele școlilor la 
cară candidații doresc să se înscrie.

dintre tovarășii Todor Jivkov și 
Nicolae Ceaușescu, documentele sem
nate cu aceste prilejuri, a subliniat 
ambasadorul R. P. Bulgaria, relevind 
în context că relațiile de prietenie 
dintre partidele și țările noastre. Co
laborarea bulgaro-română capătă cu 
fiecare an ce trece noi dimensiuni și 
un conținut tot mai bogat. în folosul 
ambelor țări socialiste.- al cauzei so
cialismului. al păcii și colaborării in
ternaționale.

★
Asociația de prietenie româno-bul- 

gară și Institutul român pentru re
lațiile culturale cu străinătatea au 
organizat în Capitală o manifestare 
culturală.

După cuvîntul de deschidere rostit 
de loan Ji-nga, vicepreședinte al aso
ciației de prietenie, vicepreședinte al 
Consiliului Culturii si Educației So
cialiste. scriitorul Victor Tulbure a 
prezentat impresii de călătorie din 
Bulgaria.

Au fost prezenți membri ai con
ducerii I.R.R.C.S.. reprezentanți ai 
Ministerului Afacerilor Externe, oa
meni de artă și cultură, un numeros 
public.

Au fost de fată Petar Danailov 
Hristov. ambasadorul Bulgariei la 
București, și membri ai ambasadei.

★
în Capitală au început, marți sea

ra. „Zilele filmului bulgar". Mani
festarea a fost marcată de spectaco
lul de gală cu filmul „Suflete con
damnate".

(Agerpres)

adjunct al ministrului afacerilor ex
terne. conducători de instituții cen
trale, oameni de știință și artă, ge
nerali. ziariști.

Au fost prezenți șefi de misiuni 
diplomatice acreditați la București, 
alti membri ai corpului diplomatic.

★
Ambasadorul Paulo Braz Pinto da 

Silva a vorbit, marți, la posturile 
noastre de radio și televiziune.

(Agerpres)

fășura. între 16 și 19 septembrie a.c„ 
pe bazele sportive constănțene și va 
reuni concurenti din orașele-port 
Odessa. Varna. Istanbul și Constan
ța. în programul competiției sînt 
înscrise întreceri de gimnastică, hal
tere. îrjot si box,

„CROSUL T1NARULUI 
MUNCITOR' LA CRAIOVA
Finalele competiției sportive de 

masă „Crosul tînărului muncitor" se 
vor desfășura, duminică 12 septem
brie. la Craiova. La întreceri vor 
participa tineri sportivi din între
prinderi si instituții, calificați din 
fazele preliminare județene și ale 
municipiului București.V

ȘAH
în turneul international de șah 

de la Sandomyerz (Polonia), după 7 
runde în fruntea clasamentului se 
află Victor Ciocîltea (România). Ga- 
prindașvili (U.R.S.S.). Smejkal (Ce
hoslovacia) și Adamski (Polonia) cu 
cîte 5 puncte. în runda a 6-a. Victor 
Ciociltea a remizat cu polonezul 
Sydor, iar în runda a 7-a a cîștigat 
la iugoslavul Savici.

MAREA SĂRBĂTOAREA POPORULUI

PRIETEN COREEAN
Tovarășului KIM IR SEN

\ Secretar general al Comitetului Central al Partidului Muncii din Coreea, 
Președintele Republicii Populare Democrate Coreene

Tovarășului PAK SEN CER
Premierul Consiliului Administrativ

al Republicii Populare Democrate Coreene
PHENIAN

Dragi tovarăși,
Cu prilejul celei de-a 28-a aniversări a creării Republicii 

Populare Democrate Coreene — sărbătoarea națională a 
poporului coreean — în numele Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, al Consiliului de Stat și al Guver
nului Republicii Socialiste România, al întregului popor 
român și al nostru personal, vă adresăm dumneavoastră, 
Comitetului Central al Partidului Muncii din Coreea. Comi
tetului Popular Central. Guvernului Republicii Populare 
Democrate Coreene și întregului popor coreean prieten cele 
mai cordiale felicitări și un călduros salut tovărășesc.

Crearea Republicii Populare Democrate Coreene a consti
tuit un moment de însemnătate istorică în cronica indelun- 
gatelor lupte pentru libertate și independență națională ale 
poporului coreean.

în cei 28 de ani care au trecut de la acest eveniment, 
harnicul și talentatul popor coreean, sub conducerea încer
cată a Partidului Muncii din Coreea. în frunte cu tovarășul 
Kim Ir Sen, a obținut succese remarcabile în edificarea și 
consolidarea orînduirii noi, socialiste. în Republica Popu
lară Democrată Coreeană, în creșterea nivelului de trai al 
celor ce muncesc.

Comuniștii, întregul popor român se bucură din toată

inima de marile victorii dobîndite de poporul coreean în 
opera de înflorire continuă a Republicii Populare Demo
crate Coreene și își exprimă întreaga solidaritate interna- 
tionalistă cu lupta sa plină de abnegație pentru înfăptuirea 
dezideratului fundamental — unificarea pașnică și inde
pendentă a patriei.

Reafirmăm și cu acest prilej înalta prețuire pe care Parti
dul Comunist Român, guvernul și întregul nostru popor o 
acordă relațiilor de prietenie, colaborare și solidaritate cu 
Partidul Muncii din Coreea, cu Republica Populară Demo
crată Coreeană. Ne exprimăm deplina convingere că aceste 
relații dintre partidele și țările noastre se vor aprofunda 
și amplifica și în viitor. în spiritul convorbirilor rodnice pe 
care le-am avut. în conformitate cu Tratatul de prietenie 
și colaborare dintre cele două țări, în interesul ambelor 
noastre popoare, al cauzei socialismului, progresului și păcii 
în întreaga lume.

Cu prilejul Zilei naționale a Republicii Populare Demo
crate Coreene, ne este plăcut să vă adresăm încă o dată, 
dumneavoastră și întregului popor frate coreean, sincere 
urări de noi și însemnate succese în opera de făurire a 
socialismului. în lupta dreaptă pentru împlinirea aspira
țiilor de unitate națională.

Poporul coreean sărbătorește cu 
însuflețire, in aceste zile, împlini
rea a 28 de ani de la evenimentul 
memorabil al istoriei sale — crearea 
Republicii Populare Democrate Co
reene. Expresie a celor mai înalte 
aspirații ale maselor de eliberare 
națională și socială, actul revolu
ționar de la 9 septembrie 1948, în- 
cununind lupta eroică dusă ani în
delungați. de poporul coreean îm
potriva ocupației japoneze, pentru 
triumful idealurilor sale de liber
tate, independență națională și pro
gres social, a marcat un moment de 
uriașă însemnătate în viața și des
tinele acestui popor.

Sînt bine cunoscute marile efor
turi creatoare desfășurate de po
porul coreean în anii puterii popu
lare, sub conducerea Partidului 
Muncii, in frunte cu tovarășul Kim 
Ir Sen, realizările sale remarcabile 
în consolidarea cuceririlor revolu
ționare, în înfăptuirea unor vaste 
transformări înnoitoare în toate do
meniile vieții sociale. Cu toate că 
munca sa pașnică, constructivă a 
fost întreruptă de agresiunea impe
rialistă, acest eroic popor a izbu
tit, la scurtă vreme de la marea 
victorie repurtată în războiul de 
eliberare, să reînalțe, și mai în
floritoare, orașele și satele pus
tiite și să obțină succese stră
lucite în dezvoltarea economico- 
socială a țării. Ca urmare. R.P.D. 
Coreeană înfățișează lumii tabloul 
unui stat socialist cu o industrie 
puternică, o agricultură modernă, o 
știință și cultură înfloritoare. îm
bogățind continuu atît patrimoniul 
țării cit și viața poporului, aceste 
înfăptuiri constituie, în același

Pe un teritoriu acoiphrit 
în cea mai mare parte de 
munți, cum este cel al R.P.D. 
Coreene, problemele agri
culturii au un caracter 
mai acut, alegerea soiuri
lor de culturi, pregătirea 
și folosirea terenului, iri
gațiile capătă alte dimen
siuni. Odinioară, grînarul 
Coreei era Sudul, cu tere
nurile sale de câmpie și 
ape din belșug, de unde 
provenea aproape întreaga 
cantitate de orez necesara. 
Deci, după scindarea țării 
a apărut cerința cultivării 
orezului pe fișiile de tere
nuri din zona litoralului 
și din văile munților, in 
condiții climatice mai pu
țin favorabile. Cu atit mai 
proeminent apare astfel 
efortul oamenilor muncii 
din Republica Populară 
Democrată Coreeană pen
tru a valorifica fiecare 
palmă de pămint. Și aceas
ta nu este numai o figură 
de stil. Intr-adevăr, prin
cipala preocupare a condu
cerii de partid și de stat, 
a organelor locale a fost 
și rămâne utilizarea fiecă
rui petic de pămint, ori- 
cît de mic ar fi. transfor
marea unor zone aride in 
cîmpii roditoare.

în timpul călătoriei prin 
această frumoasă și prie
tenoasă tară ne-au impre
sionat în mod deosebit sa
tele noi. cu oamenii lor 
harnici și destoinici. Sa
tele coreene diferă insă 
de cele din oricare altă 
țară socialistă. Vîrstă lor 
este aproape aceeași. Pen
tru că una din primele 
hotăriri după încheierea 
războiului a fost cea cu 
privire la reînchegarea lo
calităților rurale : bombar
damentele sistematice fă
cuseră una cu pămintul 
toate satele nord-coreene. 
Statul si-a asumat misiu
nea de a clădi noi așezări 
pentru lucrătorii ogoare
lor. Adontîndu-se acest 
plan, s-a avut în vedere 
totodată ca noile localități 
să nu afecteze cu nimic 
suprafața arabilă și așa 
destul de restrînsă. Călă
torul pe aceste meleaguri 
va remarca astăzi că toa
te satele sînt construite 
pe terenuri improprii agri
culturii. ulițele lor sint 
tăiate în roca munților.

Ministrul afacerilor externe a! 
Republicii Socialiste România. Geor
ge Macovescu, a adresat vicepretnie- 
rului Consiliului Administrativ, mi
nistrul afacerilor externe al Repu
blicii Populare Democrate Coreene, 
Hă DaAi, o telegramă de felicitare

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

timp, un exemplu însuflețitor șl 
un puternic factor stimulativ în 
lupta dusă de intregul popor co
reean in vederea unificării inde
pendente și pașnice a patriei — nă
zuință vitală pentru realizarea că
reia partidul și Guvernul R.P.D. Co
reene nu precupețesc nici un efort.

Așa cum este bine cunoscut, po
porul român,. legat de poporul co
reean printr-o prietenie frățească 
indestructibilă, și-a manifestat din- 
totdeauna solidaritatea internațio- 
nalistă, în multiple forme și pe mul
tiple planuri, cu cauza și lupta 
dreaptă a acestui popor, a militat în 
permanență pentru respectarea 
dreptului său sacru și inalienabil de 
a-și hotărî singur destinele, de a-și 
înfăptui aspirațiile naționale vitale. 
Se poate spune că acest spirit de 
caldă solidaritate militantă s-a în
scris ca o caracteristică fundamen
tală și permanentă a relațiilor din
tre popoarele român și coreean.

în acest spirit, partidul și 
statul nostru și-au afirmat neabă
tut și cu toată fermitatea sprijinul 
față de poziția constructivă a 
Partidului Muncii și a Guver
nului R.P.D, Coreene, avînd ca 
țel reunificarea pașnică, inde
pendentă și democratică a patriei, 
de către coreeni înșiși, fără nici o 
ingerință din afară, au militat și 
militează neobosit. în cadrul O.N.U. 
și al altor foruri internaționale, pen
tru realizarea marelui deziderat na
țional al poporului coreean. înfăp
tuirii acestei aspirații legitime îi 
răspund și măsurile preconizate în 
proiectul de rezoluție initiat de un 
grup de țări, între care șf Româ
nia, propus pentru apropiata sesiu

Aceeași preocupare pen
tru a valorifica la mapci- 
mum terenurile arabile 
s-a vădit și în activitatea 
perseverentă și îndelunga
tă pentru obținerea unor 
soiuri de legume și fructe 
de înailt randament. „Noi 
nu ne putem permite, ne 
spunea unul din Specia
liști, să creștem cunoscu
tele ridichi de lună sau 
varza ce se cultivă în alte 
țări". Și totuși, din ali
mentația coreenilor nu lip
sesc nici ridichile și nici 
varza ; au fost create însă

front. în primele zile erau 
aici 16 familii, care dis
puneau doar de 4 pluguri. 
Treptat, numărul lucrăto
rilor a crescut. Dirzenia și 
tenacitatea oamenilor, dar 
mai ales încrederea in for
țele lor au învins rind pe 
rind toate aceste greutăți".

în prezent, cooperativa 
agricolă se numără printre 
cele mai puternice și mai 
bogate din tară. Orezul, 
cultură de bază, porumbul, 
legumele, livezile de pomi, 
precum și alte culturi cu
prind în prezent peste

Diminețile muncii 
în „Țara 

dimineților liniștite4*
----------- ÎNSEMNĂRI DE CĂLĂTORIE -----------
soiuri uriașe de aseme
nea legume, obținîndu-se 
de pe mici suprafețe de 
teren recorduri neîntîlnite 
pe alte meridiane.

Am discutat pe îndelete 
despre aceste preocupări 
la cooperativa agricolă din 
Ciăng Sang-ri, din apro
piere de Phenian. Coope
rativa a luat ființă, la pu
țin timp după proclamarea 
R.P.D. Coreene. Rezultatele 
muncii înfrățite a locuitori
lor comunei nu au întîrziat 
să apară, astfel că dună nu
mai trei ani producția de 
cereale s-a dublat. Războ
iul avea să provoace apoi 
uriașe distrugeri. „A tre
buit să reluăm totul de la 
început — ne spunea cu 
vădită emoție Bian Ciang 
Boc. Erou al Muncii Socia
liste, președinta cooperati
vei, care îndeplinește aceas
tă funcție de la înființarea 
unității. Lipsa de unelte 
agricole, de materiale, -de 
fonduri de forță de mun
că reprezenta probleme 
dintre cele mai stringente 
O mare parte din locuitori 
au fost uciși de bombar
damente. alții au căzut pe

1 200 hectare. Trebuie spus 
însă că pămintul e sărac, 
situat pe dealuri și coline, 
brăzdat de torenții apelor 
ce coboară vijelios din 
munți. Pentru a smulge 
pămîntului rod bogat, au 
fost necesare efectuarea 
unor ample lucrări de ni
velare. săparea unei întin
se rețele de canale pen
tru irigații. Oamenii au 
găsit insă resursele pen
tru a interveni la timp 
și a asigura condițiile 
necesare dezvoltării plan
telor. Cultura porumbu
lui, care a fost extinsă 
mult în ultimii ani. are 
condiții mai puțin favora
bile. Avînd in vedere că 
perioada zilelor călduroa
se e mai scurtă cu 15—20 
de zile decît in alte zone 
ale lumii, cultivarea po
rumbului ridică aici o se
rie de probleme. Dar co
reenii nu au abandonat 
această valoroasă cultură, 
din contră, au început cău- 
tafea unor soluții de adap
tare la condiții de climă 
mai aspre. Porumbul se 
seamănă în cuburi nutri
tive, sub folie' de polieti
lenă și aooi se plantează

T E L E G RAME
cu ocazia celei de-a 28-a aniversări 
a Creării Republicii Populare De
mocrate Coreene, sărbătoarea națio
nală a poporului coreean.

★
De asemenea, Consiliul Național al 

Frontului Unității Socialiste, Consi

MANEA MÂNESCU
Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

ne a Adunării Generale a O.N.U., 
la punctul intitulat „Eliminarea 
pericolelor de război, menținerea și 
consolidarea păcii in Coreea și ac
celerarea reunificării independente 
și pașnice a Coreei".

Sentimentele vii de stimă, pre
țuire și strînsă prietenie ce și le 
nutresc reciproc popoarele noastre 
găsesc o semnificativă ilustrare în 
relațiile de strinsă colaborare, pe 
cele mai diverse planuri, dintre 
România și Jl.P.D. Coreeană, dintre 
partidele clasei muncitoare din cele 
două țări. Sînt relații a căror trăi
nicie și evoluție rodnică, potențate 
de comunitatea de orînduire și ideo
logie, de identitatea țelurilor edi
ficării noii orînduiri, au fost și sînt 
determinate, în mod hotărîtor, de 
contactele, întîlnirile și convorbirile 
dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Kim Ir Sen, desfășurate întot
deauna într-un spirit de caldă 
cordialitate, de profundă stimă șî 
înțelegere reciprocă. Un cadru din 
cele mai fertile pentru dezvoltarea 
amplă și continuă a acestor ra
porturi a creat Tratatul de prie
tenie și colaborare semnat anul 
trecut la București, document de 
excepțională însemnătate în anale
le relațiilor dintre popoarele noas
tre.

De ziua marii sărbători naționale 
a R.P.D. Coreene, poporul român 
adresează poporului frate coreean 
prieten un fierbinte salut, sincere 
felicitări și îi urează din inimă să 
cucerească noi și importante lz- 
binzi în munca și lupta pentru în
florirea continuă a orînduirii socia
liste, pentru realizarea nobilului țel 
de unificare pașnică a patriei.

în cimp. în felul acesta, «e 
scurtează timpul necesar 
de creștere și se obțin re
colte foarte bune. Desigur, 
plantarea porumbului, a- 
lâturi de lucrările de plan
tare a orezului, necesită 
un uriaș volum de muncă. 
Campania de plantare este 
însă — ca și recoltarea. — 
o sarcină de importanță 
covirșitoare, care ii pri
vește pe toți locuitorii 
tării, atît de la sate, cit și 
de la orașe. Tocmai de 
aceea, în perioadele de 
vîrf, la asemenea lucrări 
participă toată populația 
aptă de muncă, indiferent 
de meseria și răspunderile 
ce le are. Este o înaltă în
datorire patriotică pentru 
fiecare cetățean de a efec
tua anual un număr de 
zile de muncă la plantarea 
culturilor și la strîngerea 
recoltelor.

Pentru dezvoltarea agri
culturii, statul face mari 
investiții in vederea me
canizării. Cooperativa a- 
gricolă din Ciăng Sang-ri 
dispune astfel de peste 
1 000 de mașini, utilaje 
agricole de diverse tipuri 
și mărimi. în apropiere a 
fost amenajat un lac de 
acumulare cu 120 milioane 
mc de apă, din care se 
irigă 51 000 ha teren pen
tru un mare număr de 
cooperative din regiune. (De 
fapt, aproape întreaga su
prafață de teren a R.P.D. 
Coreene este parcelată, 
nivelată și irigată). Ca ur
mare. producția de cereale 
la Ciăng Sang-ri a sporit 
de la 1917 tone, cit s-a 
obținut în 1959, la 8 000 
tone în 1975 ; producția de 
orez a crescut de la 1 700 
kg la 11 000 kg la hectar. 
Anual se produc circa 300 
tone carne de bovine, por
cine și păsări. Experiența 
și inițiativele de la Ciăng 
Sang-ri s-au extins în a- 
proape toate unitățile agri
cole. Iar eforturile neobo-

1 site ale lucrătorilor ogoa
relor. hărnicia și tenacita
tea lor sînt răsplătite prin 
recoltele tot mai bogate 
an de an. ceea ce contri
buie la propășirea conti
nuă a poporului prieten 
coreean.
Florea CEAUȘESCU

liul Central al U.G.S.R., Comitetifl 
Central al U.T.C., Asociația de prie
tenie româno-coreeană și alte orga
nizații de masă și obștești au adresat 
telegrame de felicitare organizațiilor 
similare din Republica Populară De
mocrată Coreeană.
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Se intensifică valul manifestațiilor
PROBLEME ECONOMICO-SOCIALE lN DEZBATEREA 

CONGRESULUI SINDICATELOR BRITANICE
PLENARA C. C. AL P. C. FRANCEZ
PARIS 7 — Corespondentul nostru gerilor municipale din primăvara a-

împotriva politicii de apartheid
PRETORIA 7 (Agerpres). — Puternicele manifestații antiapartheid 

care se desfășoară de aproape două luni in mai multe orașe sud-afri- 
cane au cunoscut marți o deosebită amploare.

La Capetown, poliția a deschis fo
cul asupra unui mare grup de stu- 
denți și elevi care manifestau îm
potriva menținerii unui sistem edu
cațional discriminatoriu. Potrivit sur
selor oficiale, o persoană a fost ră- 
nităși au fost operate mai multe a- 
restări. în același timp, s-a anuntat 
că toate școlile și liceele din această 
zonă frecventate de metiși au fost 
închise pînă săptămîna viitoare, iar 
examenele prevăzute pentru sfîrșitul 
acestei luni au fost amînate.

La Soweto — centrul celor mai pu
ternice acțiuni de protest fată de po
litica regimului de la Pretoria — 
poliția a deschis focul asupra unui 
grup de demonstranți, ucigind o per
soană. Agențiile de presă notează că 
valul de manifestații împotriva re
gimului anacronic și antipopular al 
lui John Vorster a cuprins și alte lo
calități. Astfel, manifestații puterni
ce au fost semnalate la Stellenbosch, 
în apropiere de Capetown, precum și 
în alte două așa-numite „orașe-dor-

mitor" ale populației africane — A- 
thlone și Crawford. Agenția Associa
ted Press menționează că numărul 
victimelor, în rîndul populației afri
cane, a ajuns in aceste două luni 
la 300.

★
PARIS 7 (Agerpres). — Președin

tele Franței. Valery Giscard 
d’Estaing. a avut marți o convorbire 
cu secretarul de stat al S.U.A.. 
H. Kissinger. în timpul convorbiri
lor. secretarul de stat american l-a 
informat pe președintele Franței 
asupra rezultatelor discuțiilor pe care 
le-a avut la Ziirich cu primul minis
tru al guvernului de la Pretoria. 
John Vorster. Președintele d’Estaing 
a subliniat, cu acest prilej, că Franța 
se pronunță în favoarea acordării 
independenței Namibiei „în condi
țiile fixate de Organizația Națiuni
lor Unite". De asemenea, Franța se 
pronunță pentru „aplicarea principiu
lui majorității in Rhodesia".

LONDRA 7 — Corespondentul
nostru transmite : La Brighton au 
continuat lucrările celei de-a 108-a 
reuniuni anuale a Congresului Sin
dicatelor Britanice (T.U.C.). Cei
I 100 delegați, reprezentînd peste
II milioane membri, au adoptat, 
marți, o serie de moțiuni care pre
văd „asigurarea deplinei egalități a 
femeilor cu bărbații", precum și ga
rantarea unui nivel de viață decent 
pensionarilor, in condițiile in care, 
in Marea Britanic, „milioane de

pensionari trăiesc în sărăcie"’. O 
moțiune exprimă îngrijorarea față 
de „intensificarea activității unor 
elemente de extremă dreaptă, rasis
te, in Marea Britanic", și cere com
baterea cu fermitate a activității lor 
nocive. Delegații s-au pronunțat, 
de asemenea, cu hotărîre pentru 
adoptarea unor măsuri adecvate în 
scopul „prevenirii accidentelor de 
muncă și combaterii bolilor profe
sionale".

PJan laburist de naționalizare 
a unor instituții financiare

Partidul Laburist a dat publicității 
un plan care prevede naționalizarea 
a patru mari bănci comerciale și a 
primelor șapte companii de asigu
rări din Marea Britanie. Documen
tul urmează să fie prezentat spre 
aprobare congresului partidului, 
programat să se desfășoare la sfîr- 
șitul acestei luni, la Blackpool. Do
cumentul citat prevede, de aseme

nea, reorganizarea Băncii Angliei și 
instituirea unui control guvernamen
tal asupra activităților celor mai im
portante instituții britanice de cre
dit. Autorii planului reproșează 
companiilor de asigurări a căror na
ționalizare au propus-o faptul că 
percep comisioane mult prea ridi
cate pentru serviciile pe care le 
oferă clienților.

transmite : La Paris a avut loc ple
nara Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Francez consacrată 
analizării situației politice, econo
mice și sociale din tară în urma re
centei remanieri guvernamentale, 
într-un raport. Georges Marchais. 
secretar general al P.C.F., a subliniat 
rolul luptei partidului comunist, ară
tând că ultimele evenimente au con
firmat clarviziunea și combativitatea 
comuniștilor francezi.

în raport se aduc critici politicii 
economice și financiare anunțate de 
noul guvern, arătîndu-se că progra
mul de austeritate impune sacrificii 
muncitorilor. Georges Marchais a 
subliniat că orientarea și obiectivele 
fundamentale ale luptei pentru solu
ționarea justă a actualei situații sint 
definite în programul comun de gu- 
vemămînt elaborat de uniunea stân
gii și a anunțat o serie de acțiuni 
ale partidului-pe linia pregătirii ale-

nului viitor. .
în cursul unei conferințe de presă 

organizate marți la Paris, Georges 
Marchais a arătat că P.C.F. a pro
pus o întîlnire a liderilor uniunii 
stângii în scopul definirii obiective
lor unei acțiuni comune împotriva 
politicii de austeritate a guvernu
lui. O scrisoare a fost adresată in 
acest sens lui Franțois Mitterrand, 
prim-secretar al partidului socialist, 
si lui Robert Fabre, președinte al 
Mișcării radicalilor de stânga.

*
Secretarul general al Confedera

ției Generale a Muncii din Franța 
(C.G.T.), Georges Seguy, a declarat, 
în urma întrevederii avute cu pri
mul ministru, Raymond Barre, că șe
ful guvernului nu a acceptat propu
nerile prezentate de sindicate pri
vind „stăvilirea gravei curse a infla
ției".

Africa independentă este hotărîtă să continue lupta 
pentru eliminarea ultimelor vestigii ale colonialismului 

din sudul continentului
încheierea reuniunii la nivel înalt de la Dar es Salaam

DAR ES SALAAM 7 (Agerpres). — 
Președinții Agostinho Neto (Ango
la), Seretse Khama (Botswana). Sa
mora Machel (Mozambic), Kenneth 
Kaunda (Zambia) și Julius Nyerere 
(Tanzania) au examinat în cadrul 
reuniunii de la Dar es Salaam, des
fășurate între 6 și 7 septembrie, pro
blemele legate de eliberarea Africii 
australe, situația din această parte 
a continentului în lumina ultimelor 
evenimente petrecute în zonă prin 
intensificarea mișcării de eliberare 
națională. La dezbateri au participat, 
de asemenea, lideri ai mișcărilor de 
eliberare națională din Namibia, 
Rhodesia și R.S.A., precum și mem
brii Secretariatului Comitetului pen
tru eliberare al Organizației Unității 
Africane.

în cadrul reuniunii, ale cărei lu
crări au fost prezidate de președin
tele statului-gazdă. Julius Nyerere, 
au fost, de asemenea, trecute în re
vistă aspecte legate de unificarea 
rîndurilor mișcării de eliberare na

țională din Rhodesia în vederea ac
tivizării luptei poporului Zimbabwe 
împotriva regimului minoritar al 
premierului rasist Ian Smith, căile și 
mijloacele de intensificare a ajuto
rului acordat de Africa independen
tă luptei de eliberare a popoarelor 
din Africa australă împotriva domi
nației coloniale și neocoloniale și a 
regimurilor rasiste.

La încheierea lucrărilor, un purtă
tor de cuvînt al președintelui Julius 
Nyerere a declarat că șefii de stat 
din Angola, Botswana, Mozambic, 
Zambia și Tanzania au hotărît să spo
rească ajutorul acordat pe toate căile 
luptei de eliberare națională a po
porului Zimbabwe și să intensifice 
eforturile lor în vederea realiză
rii unității de acțiune a tuturor for
țelor de eliberare națională din Rho
desia.

Reuniunea de la Dar es Salaam a 
reafirmat încă o dată hotărîrea sta
telor africane independente de a con
tinua lupta pînă la eliminarea ulti
melor vestigii ale colonialismului și 
neocolonialismului in sudul Africii.

Sprijin activ mișcării de eliberare 
din Namibia

LUANDA 7 (Agerpres). — La 
Luanda au început convorbirile din
tre membri ai guvernului Republicii 
Populare Angola și delegația Națiu
nilor Unite, condusă de D. Kamana, 
președintele Consiliului O.N.U. pen
tru Namibia. Delegația efectuează 
în prezent un turneu printr-o serie 
de state africane pentru a lua cu

noștință de poziția acestora fată de 
situația din Namibia.

Statele africane independente — a 
relevat D. Kamana — au reafirmat 
hotărîrea lor de a acorda și în con
tinuare ajutor mișcării de eliberare 
națională din Namibia, luptei pentru 
apărarea drepturilor sale legitime și 
împotriva ocupanților sud-africani.

Președintele S.W.A.P.O. despre eventuale 
convorbiri cu autoritățile de la Pretoria

DAR ES SALAAM 7 (Agerpres). 
— Intr-o convorbire avută cu re
prezentanți ai presei la Dar Es 
Salaam. președintele Organizației 
Poporului din Africa de Sud-Vest 
(S.W.A.P.O.), Sam Nujoma, a decla
rat că organizația sa este de acord 
să ducă convorbiri cu guvernul pre
mierului John Vorster, cu condiția 
ca acestea să fie precedate de eli
berarea tuturor patrioților nami- 
bieni aflați in închisorile din Repu
blica Sud-Africană și de retragerea

trupelor regimului de la Pretoria 
din teritoriul namibian. Singura 
problemă a acestor convorbiri — a 
spus el — trebuie să fie cea refe
ritoare la data și modul în care se 
va pune capăt dominației regimului- 
rasist din R.S.A. în Namibia.

Președintele Sam Nujoma a sub
liniat că S.W.A.P.O. este hotărîtă să 
continue lupta împotriva regimului 
rasist pînă la eliberarea definitivă 
a țării.

SITUAȚIA DIN LIBAN
Intensificarea luptelor în toate zonele de conflict

BEIRUT 7 (Agerpres), — Postu
rile de radio ale principalelor forte 
implicate in conflict au anuntat 
marți că în Liban situația continuă 
să se deterioreze în toate zonele 
unde se duc lupte. La Beirut tiruri 
intense de artilerie au fost semna
late în mai multe cartiere ale ora
șului. Pentru prima dată de la înce
perea luptelor, singurul punct de 
trecere între cele două părți ale ora
șului — în cartierul muzeelor — a 
fost intens atacat. închizîndu-se 
practic orice comunicație între ele.

Lupte la fel de îndîrjite au avut 
loc în regiunea muntoasă, situată la 
est și sud-est de Beirut, precum și 
în zona orașului-port Tripoli, din 
nordul tării.

Pe de altă parte, agențiile inter
naționale de presă notează că Pierre 
Gemayel, liderul „Falangelor liba
neze". revenit marți la Beirut, după 
vizita întreprinsă la Damasc, a con
ferit cu Camille Chamoun. șeful 
Partidului Național Liberal și minis
tru de interne.

PANMUNJON

Acord in vederea 
in zona mixtă

PANMUNJON 7 (Agerpres). — A- 
genția A.C.T.C. informează că la 
Panmunjon a avut loc cea de-a 
446-a ședință a Comisiei militare de 
armistițiu. Cu acest prilej s-a ajuns 
la un acord în baza căruia se in
terzice întregului personal militar 
al celor două părți, inclusiv persoa
nelor din gardă, intrarea în porțiu
nea ocupată de cealaltă parte din 
zona mixtă de securitate, peste linia 
militară de demarcație. în același 
timp, acordul stipulează că. în baza 
paragrafului 11 al acordului de ar
mistițiu, membrii Comisiei militare 
de .armistițiu și echipele mixte de 
observatori, precum si ofițerii de stat 
major din partea comisiei de supra
veghere a statelor neutre fac excep-

agențiile de presă transmit:
Convorbiri nipono-cam- 

bodgiene. Ieng Sary’ vicePrim- 
ministru și ministrul de externe al 
guvernului cambodgian^ a sosit ieri 
la Tokio. El este primul membru al 
guvernului cambodgian care vizi
tează capitala niponă după stabilirea 
relațiilor diplomatice între cele două 
țări, în luna august.

Situația din Irlanda de 
Nord continuă să rămînă încorda
tă datorită continuării atentatelor cu 
bombe, comise de elementele extre
miste. Politia nord-irlandeză conti
nuă ancheta în legătură cu incidentul 
care a avut loc recent într-un garaj 
de autobuze din Londonderry. Du
minică. un comando format din trei 
tineri înarmați a obligat șoferul unui 
autobuz ,să transporte în . incinta ga
rajului trei bombe de mare calibru, 
a căror deflagrație a provocat pagu
be materiale considerabile.

Noul guvern kuweitian
condus de șeicul Jaber Al Ahmed a

depus marți jurămîntul în fața șefu
lui statului, Sabah Al Salem Al 
Sabah. în continuare a avut loc pri
ma ședință a noului cabinet. Unul 
din obiectivele prioritare ale guver
nului îl constituie restabilirea vieții 
parlamentare, după dizolvarea, luna 
trecută, a Adunării Naționale.

La Muzeul național al culturi
lor din Ciudad de Mexico s-a 
deschis „Luna istoriei Români
ei", dedicată centenarului inde
pendenței de stat a țării noastre. 
Cu acest prilej, a fost inaugura
tă expoziția „De-a lungul isto
riei României prin intermediul 
artei" și a fost vizionat filmul 
„Vechi capitale ale țării noas
tre". La inaugurare au luat cu- 
vintul directorul muzeului, Julio 
Cesar Olive, și însărcinatul ro
mân cu afaceri a.i. in Mexic. 
Au participat oameni de cultură 
și artă, cadre didactice, ziariști.

Cu prilejul aniversării 
Zilei independenței Brazi
liei — 7 septembrie — la Brasilia, 
Rio de Janeiro, Sao Paulo și în alte 
capitale ale statelor braziliene au 
avut loc parăzi militare. Parada mi
litară din capitala țării s-a desfășu
rat în prezența președintelui Ernesto 
Geisel, a membrilor guvernului.

Cabinetul portughez s a 
Întrunit ieri pentru a pregăti textul 
mesajului către națiune pe care pri
mul ministru, Mario Soares, ur
mează să îl prezinte astăzi la postu
rile de radio și televiziune.

„0 victorie a forțelor democratice cipriote’*
Declarația secretarului general al partidului A.K.E.L. privind 

recentele alegeri parlamentare
NICOSIA 7 (Agerpres). — Recen

tele alegeri parlamentare au consti
tuit o victorie a forțelor democratice 
cipriote, a declarat secretarul general 
al Partidului Progresist al Oameni
lor Muncii din Cipru (A.K.E.L.), Eze- 
kias Papaioanou. El a subliniat că 
această victorie a fost posibilă dato
rită cooperării dintre partidele poli
tice de stingă. Acest fapt trebuie să 
constituie un pas pe calea unității și

coeziunii poporului cipriot. Alegerile 
de la 5 septembrie pot contribui la 
realizarea condițiilor necesare succe
sului luptei pentru independentă, su
veranitate, integritate teritorială, pen
tru rezolvarea justă și democratică 
a problemei cipriote. în baza rezo
luțiilor Organizației Națiunilor Unite 
— a subliniat secretarul general al 
A.K.E.L.

Rijeka—după șapte veacuri
— Ne place să numim orașul nos

tru : „port al tuturor porturilor lu
mii" — .ne spunea, zîmbind. tova
rășul Miroslav Bajzek, secretarul 
Skupștinei orașului Rijeka. Și nu 
e în această denumire — a ținut să 
adauge interlocutorul — nimic exa
gerat, dacă ne gindim că Rijeka este 
nu numai cel mai mare port iugo
slav, dar și o „rampă de lansare" a 
produselor inteligenței și hărniciei 
poporului nostru către aproape toate 
porturile de pe mapamond. Pe pri
mul pian se situează, desigur, înseși 
produsele cele mai de preț ale Rije- 
kăi : navele...

E de ajuns să-ți arunci o privire, 
de pe înalta esplanadă care însoțește 
cheiurile de piatră, către întinderile 
albastre ale Adriaticii, pentru a cu
prinde cu ochii văzului și cu ochii 
mintii dimensiunile cu adevărat 
grandioase ale acestui adevăr. De-a 
lungul a zeci de kilometri se zăresc 
profiluri de vapoare de cele mai di
ferite tonaje — de la remorchere de 
2 000 de tone pînă la uriașe tancuri 
petroliere de 250 000 tdw — și sub 
cele mai diferite drapele, iar glături, 
ca herculeene străji de oțel. înaltele 
macarale, vastele transportoare — o 
întreagă lume febrilă și forfotitoare 
care asigură venirea și plecarea a- 
cestor autentice flote de „cărăuși ai 
mărilor și oceanelor".

Peste cinci ani Rijeka va sărbă
tori șapte sute de ani de la întâia sa 
atestare istorică. Sînt veacuri mar
cate de numeroase momente de. dîr- 
ză înfruntare a năvălitorilor care — 
fie sub steagul Venetian, fie sub cel 
al monarhiei Habsburgilor — au 
făcut tot ce le-a stat în pu
tință ca să pună stăpînire pe a- 
cest „punct nodal" al Adriaticii. 
Eroismul locuitorilor Rijekăi — ma
rinari cu chipurile asprite de toate 
vînturile și uraganele mărilor, mun
citori cu brațele oțelite în truda co
tidiană pe șantierele și fabricile ora
șului — și-a găsit cea mai înaltă ex
presie în lupta înverșunată, din anii 
celui de-al doilea război mondial, 
împotriva armatelor cotropitoare ale 
Germaniei hitleriste și Italiei fascis
te. Pe o placă așezată pe zidul 
Skupștinei orășenești, se pot citi nu
mele partizanilor eroi — sîrbi, croați, 
sloveni, italieni, cetățeni mîndri și 
demni ai orașului, devotați patriei 
comune pînă la suprema jertfă.

Astăzi, inima marelui port de la 
Iadran (așa se cheamă în limba sîr- 
bo-croată Adriatica) palpită îndeosebi 
la vasta întreprindere „3 Mai" (de
numită astfel după ziua de 3 mai 
1945, cînd Rijeka a fost definitiv eli
berată de sub jugul fascist). E o în
treprindere complexă, care unește 
laolaltă un puternic șantier naval — 
unul din cele mai mari din Europa 
— și o uzină de motoare diesel. Moș
tenitoare a unei vaste tradiții de 
construcții navale, care dateaz’ă încă 
din prima jumătate a secolului tre
cut. această întreprindere se mîn- 
drește, totodată, și cu tradițiile revo
luționare ale muncitorilor navaliști

însemnări de călătorie 
din R. S. F. Iugoslavia

de pe litoralul Adriaticii iugoslave : 
fiecare dintre membrii colectivului 
îți va aminti că, îndată după primul 
război mondial, la șantierul naval din 
Kraljevici, situat în imediata apropie
re a Rijekăi, și-a făcut apariția un 
tînăr mecanic, Iosip Broz, care și-a 
ciștigat imediat renumele unui luptă
tor neînfricat pentru drepturile și li
bertățile clasei muncitoare. Aici a 
condus aprige bătălii revoluționare de 
clasă cel care, mai târziu, sub numele 
de Tito, avea să conducă, in fruntea 
comuniștilor, lupta înverșunată a po
poarelor iugoslave pentru eliberarea 
națională și socială și apoi desti
nele Iugoslaviei în marea operă de 
construcție socialistă. „E o tradiție 
care ne obligă — ne spunea unul 
dintre cei mai vechi și mai respec
tați muncitori ai întreprinderii, 
montatorul comunist Roman Stan- 
cici — și care ne îndeamnă să păs
trăm ca pe lumina ochilor și să 
transmitem din generație in genera
ție făclia gîndirii și faptei revoluțio
nare".

Gindirea și fapta revoluționară se 
materializează — în rîndurile acestui 
colectiv de înaltă competentă profe
sională (peste 70 la sută din mem
brii săi au terminate studiile medii, 
generale și tehnice) și de recunos
cută vrednicie muncitorească — prin 
navele realizate de-a lungul anilor

și care brăzdează azi toate marile 
drumuri de ape ale lumii.

— Pentru noi — ne spunea Iuljo 
Bujan, membru în comitetul pe în
treprindere . al U.C.I. — e o mare 
bucurie faptul că întreținem relații 
strinse de prietenie și colaborare cu 
întreprinderile românești, atât pe li
nia importului, cit și a exportului. 
Folosim, bunăoară, la construcția va
poarelor, laminate primite de la ma
rele combinat siderurgic din Galați 
și trebuie să spunem, cu toată sin
ceritatea. că sintem foarte mulțumiți 
de ele. Totodată, producem, în ca
drul unui contract de lungă durată, 
motoare diesel pentru navele ce se 
construiesc la Galați. Nu uităm, de 
asemenea, faptul că aici, la șantierele 
noastre, au fost realizate navele co
merciale românești „Dobrogea" și 
„București" care, după cum ne-au 
spus tovarășii români, se comportă 
bine pe mările și oceanele unde 
poartă tricolorul românesc...

Tradiția prieteniei și colaborării 
româno-iugoslave s-a încetățenit a- 
dînc în viata acestui „port al portu
rilor". De mai mulți ani Rijeka este 
oraș înfrățit cu Brașovul. Ni se a- 
mmtește, de pildă, despre co
laborarea fructuoasă dintre uzinele 
brașovene de autocamioane și trac
toare, pe de-o parte, și fabrica de 
tractoare și motoare „Torpedo" din 
Rijeka, colaborare cu iargi posibili
tăți de extindere.

— O asemenea cooperare reciproc 
avantajoasă —. ne declara Vinko 
Grbac, directorul general al între
prinderii de comerț exterior „Brodo- 
material", prin intermediul căreia, se 
realizează multe dintre contractele 
de schimburi comerciale dintre cele 
două țări — poate servi drept exem
plu a ceea ce înseamnă relațiile din
tre țâri socialiste, vecine și prietene. 
La temelia acestor relații strinse știm 
că se află bunele raporturi dintre 
partidele noastre, ideile generoase de 
colaborare, caracteristice întâlnirilor 
prietenești dintre tovarășii Iosip 
Broz Tito și Nicolae Ceaușescu. E o 
sursă inepuizabilă de încredere în 
perspectivele luminoase ale unei 
prietenii ale cărei rădăcini, știm cu 
toții, se găsesc în îndelungata istorie 
de luptă înfrățită pentru libertate și 
independență a popoarelor noastre.

Victor BÎRLADEANU

Reuniunea Consiliului 
O.N.ILD.I.

VIENA 7 (Agerpres). — Consiliul 
Organizației Națiunilor Unite pentru 
Dezvoltare Industrială (O.N.U.D.I.) 
s-a reunit. începînd de luni. în Pala
tul Hofburg din Viena pentru exa
minarea și aprobarea programului de 
acțiune revizuit al organizației și a 
bugetului O.N.U.D.I. pe anul 1977. 
Consiliul urmează, de asemenea, să 
elaboreze directivele pentru funcțio
narea fondului de dezvoltare al 
O.N.U.D.I. în scopul sporirii resurse
lor financiare de care dispune orga
nizația și al ameliorării sistemului 
de acordare a creditelor pentru țările 
în curs de dezvoltare. Consiliul 
O.N.U.D.I. va lua în dezbatere, tot
odată, problema transferului de teh
nologie din statele industrializate că
tre țările în curs de dezvoltare.

PIAȚA COMUNĂ

„Cei nouă“ preocupați 
de instabilitatea monetară

COPENHAGA 7 (Agerpres). — O 
reuniune a Comitetului monetar al 
C.E.E., din care fac parte guverna
torii băncilor centrale și directorii 
trezoreriilor din cele nouă țări mem
bre, se va desfășura vineri la Copen
haga. Scopul reuniunii este exami
narea așa-zisului „plan Duisenberg", 
după numele ministrului de finanțe 
olandez, plan care preconizează sta
bilirea unei legături între monedele 
care fac parte din „șarpele monetar" 
(marca vest-germană, florinul olan
dez, coroana daneză și francul belgo- 
luxemburghez) și monedele țărilor 
din C.E.E. care s-au retras din acest 
sistem — francul francez, lira ster
lină și lira italiană. Prin corelarea 
cursurilor acestor devize, dintre care 
primele flotează concertat, iar cele
lalte liber, în funcție de cerere și 
ofertă, s-ar putea realiza un sistem 
mai lărgit în jurul limitelor permise 
ale „șarpelui monetar". Totodată, va 
fi examinată și propunerea fostului 
ministry de finanțe francez. Jean- 
Pierre Fourcade, privind schimbarea 
condițiilor de intervenție la burse 
pentru menținerea parităților în in
teriorul „șarpelui monetar".

evitării incidentelor 
de securitate
tie de la această regulă. Personalul 
militar care dorește să intre în zona 
celeilalte părți pentru controlul și 
menținerea mijloacelor de comuni
cație sau pentru alte activități auto
rizate ale personalului neînarmat va 
cere permisiunea celeilalte părți, 
avînd garantată securitatea de către 
fiecare parte.

Personalul nemilitar al celor două 
părți are garantată activitatea liberă 
în zona mixtă de securitate.

Agenția A.C.T.C. subliniază că 
acest acord este o garanție pentru 
evitarea incidentelor în zona mixtă 
de securitate și asigurarea securită
ții personalului militar al celor două 
părți.

Convorbiri polono-iugoslave
VARȘOVIA 7 (Agerpres). — Mi

nistrul afacerilor externe al R.P. Po
lone, Stefan Olszowski, și Miloș Mi- 
nici, vicepreședinte al, Consiliului E- 
xecutiv Federal, secretar federal 
pentru afacerile externe al R.S.F. Iu
goslavia, au făcut un schimb de 
păreri privind situația și stadiul re
lațiilor dintre cele două țări.

Cei doi miniștri au discutat pro
bleme internaționale actuale și, în 
special, cele privind transpunerea în 
viață a prevederilor Actului final al 
Conferinței pentru securitate și coo
perare în Europa. Ei s-au pronunțat 
pentru reașezarea relațiilor econo
mice internaționale pe baze echi
tabile, în condițiile respectării drep
turilor suverane ale tuturor țărilor 
și, îndeosebi, dreptul statelor în 
curs de dezvoltare de a dispune de 
resursele lor naturale.

SĂRBĂTOAREA PRESEI COMUNISTE BELGIENE
In localitatea Wiese 

a avut loc tradiționa
la sărbătoare a presei 
comuniste belgiene.

La festivități parti
cipă și ziarul „Sein- 
teia" cu un stand spe
cial, alături de alte 
organe de presă ale 
unor partide comu
niste și muncitorești. 
Standul cuprinde o 
expoziție ilustrînd u- 
nitatea întregului nos
tru popor'- în junii 
partidului, in opera de 
construire a societății 
socialiste multilateral 
dezvoltate, politica ex

ternă de pace și largă 
cooperare internațio
nală promovată de 
țara noastră. La loc 
de frunte sint expuse 
lucrările tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, in 
diferite ediții în lim
bile franceză și fla
mandă. A fost de ase
menea amenajată o
expoziție de discuri și 
artă ■ populară ; spor
tivi români au parti
cipat la competițiile 
prietenești incluse in 
programul festivalului.

Vizitind standul
„Scinteii", președinte

le Partidului Comu
nist Belgian, tovarășul 
Louis van Geyt, a a- 
preciat înfăptuirile re
marcabile ale poporu
lui român in opera 
de dezvoltare a tării, 
obținute sub condu
cerea P.C.R., in frun
te cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a adresat 
urări de noi și impor
tante succese in opera 
de făurire a societății 
socialiste in România.

C. VLAD
Bruxelles

ROMA
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Obiectivul esențial — 
redresarea economiei

„Vacanța a luat 
sfirșit; o echipa de 
medici, condusă de 
profesorul Giulio An
dreotti, a fost reunită 
pentru un consult la 
Roma. La căpătiiul 
unui mare bolnav : e- 
conomia italiană". Me
tafora folosită de co
mentatorul economic 
al ziarului „LA 
STAMPA", ilustrează 
cum nu se poate mai 
bine aprecierile ce se 
fac aci asupra con
juncturii economice și 
a momentului politic 
prin care țrece Italia. 
Dezbateri intense pe 
aceste teme au loc în 
aceste zile în presă și 
în cercurile politice ; 
la ele participă repre
zentanții partidelor și 
ai sindicatelor, econo
miști de frunte, pre
cum și diferiți alți ex- 
ponenți ai opiniei pu
blice.

Activitatea politică 
propriu-zisă n-a fost 
încă reluată, dar a- 
ceasta n-a împiedicat 
ca cea mai mare parte 
a membrilor noulu' 
cabinet să înceapă 
pregătirea primelor 
măsuri cu caracter e- 
conomic. care, potrivit 
scadențelor anunțate 
in programul guverna
mental, vor trebui fă
cute cunoscute parla
mentului chiar în 
cursul lunii septem
brie. Pînă la sfîrșitul 
acestei luni, guvernul 
va trebui să prezinte 
de asemenea în parla
ment și raportul în le
gătură cu previziunile 
economice pe 1977.

Că economia italiană 
este „bolnavă", toți 
experții sînt de acord. 
Deosebirile de păreri

privesc mai ales solu
țiile de ieșire din cri
ză. Este adevărat că 
previziunile nu mai 
sint tot atît de întu
necate ca la începutul 
anului. Dar. observa
torii sînt unanimi in a 
aprecia că, in pofida 
unor ameliorări trecă
toare sau parțiale, pro
blemele de.venite cro
nice ale economiei ita
liene se mențin și 
chiar se complică. 
Inflația nu va fi 
curmată ; potrivit pre
viziunilor oficiale, cos
tul vieții va crește cu 
20 la sută în acest an 
și cu 18 la sută în 1977. 
în ce privește ocupa
rea forței de muncă, 
ultimele date ilustrea
ză că din cei 1,2 mili
oane șomeri, 62 la sută 
sînt tineri între 15 și 
24 de ani. La toate 
acestea se adaugă o 
paralizie aproape com
pletă a investițiilor ; 
datoria publică se a- 
propie practic de limi
ta superioară.

Pornind de la aceas
tă situație, noul gu
vern Andreotti a anun
țat adoptarea de mă
suri urgente. Presa de 
aici scrie că se au în 
vedere o serie de spo
ruri de prețuri la 
transporturile în co
mun (feroviare, urba
ne și aeriene), la ener
gia electrică, la gaz, Ia 
apă și la telefoane. Nu 
este exclusă nici even
tualitatea introducerii 
unei raționalizări a 
benzinei și a consumu
lui de carne de vită, — 
adică a principalelor 
produse de import. în 
sfîrșit, se prevede a- 
doptarea de măsuri 
pentru combaterea e-

vaziunilor fiscale, fiind 
posibilă și o creștere a 
impozitelor directe.

Deși încă in faza de 
pregătire, măsurile, în 
care un loc important, 
va trebui să-l ocupe 
planul pentru asigu
rarea locurilor de 
muncă pentru tinerii 
care în prezent sînt 
șomeri, sint așteptate 
cu interes de către 
opinia publică. Atit 
partidele de stânga, cit 
și sindicatele nu igno
ră că redresarea com
portă unele sacrificii, 
pe care de altfel oa
menii muncii se arată 
gata să le facă. Dar, 
așa cum remarca în
tr-un comentariu zia
rul „l’Unita", „im
portant este ca aceste 
sacrificii și măsuri de 
austeritate să serveas
că efectiv pentru a 
schimba situațiile care 
le-au determinat".

Se cuvine relevat 
că toate forțele poli
tice care, prin poziția 
adoptată în parlament, 
au făcut posibilă con
stituirea guvernului, 
scot în evidență im
portanța inițierii „unui 
dialog direct și res
ponsabil" — așa cum 
scrie ziarul „AVANTI" 
— între guvern și 
aceste forțe în legătu
ră cu întreaga politică 
economică. Presa de 
stînga relevă că numai 
așa va fi posibil ca 
măsurile ce se impun 
a fi adoptate să întru
nească consensul pătu
rilor largi și să răs
pundă obiectivului 
esențial care rămîne 
redresarea economiei 
italiene.

Radu BOGDAN

oi minimi
© PENTRU A OPRI 

„OFENSIVA DEȘERTU
LUI". Terenurile aride și 
semiaride acoperă mai mult de 
o treime din suprafața terestră, 
pe care trăiește o populație de 
500—600 milioane de oameni. 
Jumătate din țările lumii sînt, 
parțial sau total, situate în a- 
ceste regiuni ale globului. Pro
cesul natural al proliferării zo
nelor de deșert constituie o pro
blemă serioasă, căreia O.N.U. îl 
acordă întreaga atenție. Anul 
viitor se va organiza o confe
rință a Națiunilor Unite consa
crată măsurilor ce se impun în 
lupta împotriva „ofensivei de
șertului" asupra pămînturilor a- 
rabile și pășunilor, ofensivă 
care afectează astăzi a noua 
parte din suprafața globului. în 
pregătirea conferinței se între
prind numeroase studii și cer
cetări, menite să furnizeze dele
gațiilor date complete pe care 
urmează să se bazeze recoman
dările întrunirii și să se în
tocmească un plan de- acțiune, 
în afara studiilor întreprinse 
în diferitele țări interesate, 
UNESCO pregătește hărți 
mondiale privind zonele vulne
rabile, precum și studii asupra 
acțiunilor menite să frineze 
procesul de extindere a zonelor 
de deșert.

o BATERII SOLARE 
IN SIBERIA. O stație radio- 
meteorologică automată a în
ceput să funcționeze pe traseul 
magistralei feroviare Baikal — 
Amur. Ea este alimentată cu 
baterii solare de tipul celor ex
perimentate pe navele cosmice 
sovietice. Realizate în cadrul 
Institutului de cercetări în do
meniul construcțiilor de aparate 
hidrometeorologice din U.R.S.S., 
aceste baterii vor fi supuse 
unei perioade de probă de un 
an de zile la două stații meteo
rologice — de la Cita și, respec
tiv, Irkutsk. în cazul cînd, așa 
după cum se așteaptă, ele vor 
da deplină satisfacție, bateriile 
„cosmice", a căror energie este 
de 30 de ori mai ieftină decît 
energia atomică, vor deveni 
surse permanente de alimentare 
a stațiilor radiometeorologice de 
pe traseul magistralei Baikal — 
Amur.

© RECORD MATE
MATIC. Wim Klein, matema
tician programator al Organiza
ției Europene de Cercetări Nu
cleare (C.E.R.N.), și-a doborit 
propriul record de calcul min
tal, reușind ,să extragă rădăcina, 
de ordinul 73 dintr-un număr 
de 507 cifre în... două minute și 
43 de secunde. Precedentul său 
record era de trei minute și 43 
secunde... timp necesar extrage
rii rădăcinii de ordinul 73 din
tr-un număr cu 510 cifre. Wim 
Klein a explicat "celor care au 
asistat la demonstrația sa de 
virtuozitate unele dintre proce
deele utilizate, care i-au atras 
renumele de „ordinator uman".

® REMISSIANA. In 
cursul unor lucrări de construc
ție desfășurate la Bela Palan- 
kav, localitate situată la circa 
260 km sud-est de Belgrad, au 
fost descoperite vestigii arheo
logice datând din secolul al 
II-lea al erei noastre. Este vor
ba de așezarea romană „Remis- 
siana" care, așa cum indică in
scripțiile scoase la lumină, con
stituia un important punct stra
tegic pe drumul spre Constan- 
tinopol. Arheologii arată că o- 
biectele descoperite — monede, 
piese de ceramică, statuete ',de 
bronz — vor oferi noi inforn j- 
ții cu privire la procesul de 
convertire la creștinism în a- 
ceastă fostă regiune a imperiu
lui roman.

© NOU PROCEDEU 
DE OBȚINERE A ENER
GIEI. In zăcămîntul de căr
bune de la Grimethorpe, din 
Yorkshire, Anglia, va fi expe
rimentat un nou procedeu de 
producere a energiei electrice 
prin combustia cărbunelui. Ex
perimentul, efectuat în comun 
de Marea Britanie, R.F.G. și 
S.U.A., va dura șapte ani și va 
necesita o investiție de 13 mili
oane lire sterline. Procedeul 
utilizat constă în trecerea unui 
curent de aer sub presiune 
printr-un strat de cenușă sau 
de nisip amestecat cu cărbune. 
Se obține astfel o combustie 
completă a cărbunelui. în con
dițiile unei pierderi minime de 
căldură. Noul sistem — arată 
specialiștii respectivi — este 
economic și nepoluant, caracte
ristici care-i pot asigura o largă 
răspîndire.

• DE-ALE APARTHEI
DULUI. întâmplarea s-a pe
trecut în localitatea Port-Saint 
Johns, din bantustanul sud- 
african Transkei. Cîțiva copii 
africani care se scăldau în rîul 
Umzimbuvu erau pe cale să se 
înece, în timp ce mai multi 
cetățeni albi urmăreau pasivi 
desfășurarea acestei scene dra
matice. Unul singur, funcționar 
al unei companii de asigurare, 
observînd în ultima clipă pri
mejdia, a sărit în ajutorul co
piilor și a izbutit să-i scoată la 
mal cu prețul unor eforturi 
deosebite. Sleit de puteri, fără 
cunoștință, el a fost transportat 
cu o ambulantă la cel mai a- 
propiat post medical. Dirt nefe
ricire. acesta era rezervat nu
mai populației de culoare. Am
bulanța a pornit mai departe în 
căutarea unui spital pentru albi, 
dar cînd a ajuns la destinație 
s-a constatat că pacientul dece
dase pe drum.
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