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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a primit delegația Sovietului Suprem 

al U. R. S. S.

Ample perspective pentru întărirea 
și aprofundarea colaborării frățești 
româno-polone, în interesul reciproc, 

al cauzei socialismului și păcii
Cu profundă satisfacție. întregul 

ponor român a salutat întilmrile și 
convorbirile dintre tovarășul Nicolae 
Ceausescu si tovarășul Edward Gie
rek. desfășurarea atit de rodnică a 
vizitei delegației de partid și de stat 
a României in Polonia socialistă — 
eveniment politic de profundă sem
nificație — care au înscris o nouă și 
strălucită pagină în cronica de aur a 
relațiilor de prietenie și colaborare 
multilaterală dintre Partidul Comu
nist Român și Partidul Muncitoresc 
Unit Polonez, dintre cele două țări 
Si popoare.

Cetățenii patriei noastre, urmărind 
cu viu interes, prin intermediul pre
sei si televiziunii, momentele vizi
tei. au putut constata cu bucurie cum. 
din clipa sosirii pe aeroportul Varșo
viei si pînă în momentul plecării, 
solii României socialiste au fost în
conjurați pe pămîntul Poloniei so
cialiste cu sentimente de prietenie 
frățească și aleasă ospitalitate. Ma
nifestările pline de afecțiune ale ma
selor populare revărsate pe magis
tralele capitalei tării, atmosfera en
tuziastă cu care i-au salutat pe înal- 
tii oaspeți reprezentanții unor glo
rioase detașamente ale clasei munci
toare . poloneze, minerii și meta- 
lurgiștii din Katowice. primirea 
cordială rezervată membrilor de
legației române în orașele por
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tuare Gdansk si Gdynia sint tot atî- 
tea dovezi grăitoare ale stimei și 
considerației pe care poporul polo
nez le nutrește fată de poporul nos
tru. fată de conducerea de partid și 
de stat a României. Sint sentimente 
pe care, la rindul lor. comuniștii ro
mâni. poporul nostru le împărtășesc 
fată de poporul și conducătorii Po
loniei socialiste prietene.

Strirtsele legături de bună vecină
tate și întraiutorare româno-polone 
își au rădăcini adinei în istoria celor 
două popoare, ele întărindu-se ne
contenit în lupta pentru libertate și 
neatîrnare. dobindind expresii grăi
toare in solidaritatea frățească și 
colaborarea dintre mișcările revolu
ționare. muncitorești din țările noas
tre in lupta împotriva fascismului, 
pentru eliberare națională si socială. 
Aceste legături s-au ridicat pe o 
tpeaptă nouă, s-au amplificat și di
versificat continuu in anii construc
ției socialiste in România și Polonia, 
ayînd în comunitatea de orînduire. 
în ideologia marxist-leninistă o te
melie trainică, indestructibilă.

Vizita actuală a pus din nou în 
evidentă că factorul motor al adîn- 
cirii prieteniei și conlucrării multila
terale românp-polone îl constituie 
relațiile de colaborare șl solidaritate 
dintre foitele politice care conduc 
destinele țărilor noastre — Partidul 

Comunist Român și. respectiv. Parti
dul Muncitoresc Unit Polonez. Un rol 
de cea mai mare însemnătate, de
terminant, a revenit și revine con
tactelor si convorbirilor dintre tova
rășii Nicolae Ceaușescu și Edward 
Gierek, fiecare din aceste întîlniri 
ducînd — așa cum s-a dovedit și 
acum — la extinderea ’ dimen
siunilor și îmbogățirea formelor co
laborării multilaterale româno-po
lone.

Convorbirile de la Varșovia din
tre tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Edward Gierek. dintre delegațiile de 
partid si de stat ale celor două țări, 
desfășurate într-o atmosferă de înțe
legere deplină si cordialitate tovără
șească. au constituit un minunat pri
lej pentru un schimb rodnic de opi
nii. asupra unor probleme funda
mentale privind mersul construcției 
socialiste în cele două țări, stadiul 
si căile extinderii relațiilor româno- 
polone. precum si viata politică in
ternațională actuală.

Relevînd că vizita va îmbogăți cu 
un nou conținut conlucrarea dintre 
România si Polonia si va sluji apro
pierii continue a popoarelor noastre, 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU. 
sublinia : „Doresc să-mi exprim încă 
o dată convingerea că vizita pe care 
o facem in tara dumneavoastră va 
marca o nouă etapă in dezvoltarea 

colaborării româno-polone. astfel in
cit aceasta să ofere un adevărat mo
del de relații noi intre state". La 
rindul său. tovarășul EDWARD GIE
REK arăta : „Sîntem profund satis- 
făcuti de convorbirile purtate, de cele 
stabilite în cursul acestora, de toate 
rezultatele bune ale vizitei prieteni
lor români. Ele au o mare impor
tantă pentru dezvoltarea pe mai de
parte a colaborării egale și reciproc 
avantajoase dintre cele două tari si 
popoare, deschizînd noi perspective 
relațiilor noastre".

Rodnicele rezultate ale vizitei își 
găsesc materializare in documentele 
încheiate. în primul rînd în Decla
rația privind întărirea și aprofun
darea colaborării dintre Partidul 
Comunist Român și Partidul Munci
toresc Unit Polonez, dintre Republi
ca Socialistă România și Republica 
Populară Polonă. Acest remarcabil 
document. semnat de tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Edward Gierek, 
consemnînd voința comună de a 
adinei continuu prietenia și colabo
rarea dintre cele două partide, țări 
si popoare, pe temelia trainică a 
principiilor marxism-leninismului. 
suveranității naționale, egalității in

AI.CÂMPEANU
(Continuare în pag. a V-a)

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a primit, vineri 
după-amiază. delegația Sovietului Su
prem al U.R.S.S.. condusă de tova
rășul Artur Pavlovici Vader, membru 
al C.C. al P.C.U.S.. vicepreședinte al 
Prezidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S.. președintele Prezidiului 
Sovietului Suprem al Republi
cii Sovietice Socialiste Estone, 
care. la invitația Marji Adu
nări Naționale, face o vizită ofi
cială de prietenie în tara noastră. Din 
delegație fac parte tovarășii G.A. Ka
ravaev. membru al C.C. al P.C.U.S., 
deputat în Sovietul Naționalităților 
al Soviețului Suprem al U.R.S.S., mi
nistrul construcțiilor al U.R.S.S.. F. I. 
Mocialin. membru al Comisiei Cen
trale de Revizie a P.C.U.S.. șef de 
secție la C.C. al P.C.U.S.. membru al 
Comitetului pentru bunuri de larg 

^consum al Sovietului Naționalităților 
al Sovietului Suprem al U.R.S.S., A. 
Djumaev, vicepreședinte al Sovietului 
Uniunii al Sovietului Suprem al 
U.R.S.S.. Olga V. Sevciuc. membru al 
Comisiei pentru problemele tineretu
lui a Sovietului Uniunii.

lua primire au participat tovarășii

Cu 45 de zile mai devreme
Constructorii și mon*  

torii de pe șantierul 
Centralei electrice Mă- 
rișelu. din zona ame
najării hidroenergetice 
..Someș", anunță un 
nou succes de presti

Perfecționări ale strungului 
carusel românesc

Strungul carusel 
românesc. aflat în 
producția curentă a 
întreprinderii meca
nice Roman, a căpă
tat noi calități compe
titive. ca efect al lăr
girii gamei de opera
ții ne care Ie poate e- 
xecuta. Recent, colec
tivul acestei întreprin
deri a asimilat in fa

giu. Este vorba de pu
nerea in funcțiune, cu 
45 de zile mai devre
me. a celui de-al doi
lea hidroagregat de
73,5 MW. Cu acesta,

bricația de serie un 
nou dispozitiv pentru 
strunjirea si filetarea 
conică, precum și o 
instalație ingenioasă 
de răcire, ‘ușor adap
tabile acestei masini- 
unelte de producti
vitate ridicată. Numă
rul operațiilor ce pot 
fi efectuate acum de 
strungul carusel a

Ștefan Voitec, Ștefan Andrei. Mihai 
Dalea. Nicolae Giosan și Aneta Spor
nic, membru supleant al C.C. al 
P.C.R.. vicepreședinte al MA.N.

A fost prezent V.I. Drozdenko, am
basadorul Uniunii Sovietice la Bu
curești.

Conducătorul delegației a transmis 
tovarășului Nicolae Ceaușescu un 
cald mesaj de prietenie din partea 
tovarășilor L. I. Brejnev, secretar ge
neral al Comitetului Central al Parti
dului Comunist al Uniunii Sovietice, 
N. V. Podgornîi, președintele So
vietului Suprem, și A. N. Kosîghin, 
președintele Consiliului de Miniștri, 
împreună cu cele mai bune urări de 
noi succese poporului român în ope
ra de edificare a societății socialiste 
multilateral dezvoltate, sub condu
cerea P.C.R. Oaspetele a adresat. în 
același timp, in numele său și al 
membrilor delegației, calde mulțumiri 
tovarășului Nicolae Ceaușescu pen
tru întrevederea acordată, pentru 
^posibilitatea oferită de a cunoaște 
direct realizările poporului român și 
pentru ospitalitatea de care s-a 
bucurat delegația in timpul vizitei 
în tara noastră.

Mulțumind. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a rugat să se transmită 

hidroenergeticienii de 
pe Someș țin. în pre
zent. la dispoziția dis
peceratului energetic 
national o putere de 
vîrf de 195 MW.

(Agerpres)

sporit la șapte. Noile 
perfecționări se în
scriu în preocupările 
colectivului din Ro
man pentru ridicarea 
permanentă a calității 
si funcționalității a- 
cestui utilaj care se 
bucură tot mai larg de 
aprecieri pozitive, atit 
în tară, cit și în străi
nătate. ÎN ZIARUL DE AZI:

tovarășilor L. I. Brejnev. N. V. Pod*  
gornîi si A. N. Kosîghin salutul său 
călduros, iar popoarelor Uniunii So« 
vietice urări de noi și importante, 
victorii în construirea comunismului, 
sub conducerea P.C.U.S.

în timpul întrevederii s-a expri
mat satisfacția fată de cursul mereu 
ascendent și rodnic al raporturilor 
de strînsă prietenie și colaborare 
multilaterală dintre P.C.R. și P.C.U.S., 
dintre România și Uniunea Sovietică, 
în spiritul hotăririlor stabilite de to
varășii Nicolae Ceaușescu și Leonid 
Ilici Brejnev cu prilejul recentelor 
întîlniri și convorbiri. Totodată, a 
fost relevată dorința comună de a 
acționa și în viitor pentru extinderea 
și adîncirea continuă a colaborării 
româno-sovietice în toate domeniile, 
corespunzător intereselor celor două 
partide și popoare. în folosul unității 
și colaborării țărilor socialiste, al 
cauzei păcii și progresului în întrea
ga lume. în acest context a fost sub
liniată contribuția pe care parlamen
tarii din cele două țări pot și trebuia 
s-o aducă la extinderea și aprofun
darea raporturilor dintre România și 
Uniunea Sovietică.

întrevederea s-a desfășurat Intr-o 
ambiantă de caldă prietenie și cordia
litate.

În fabricație, al 1000-lea 
tip de utilaj electrotehnic

în nomenclatorul de fabricație 
al întreprinderii „Electrotimiș" 
din Timișoara a intrat cel de-al 
1 000-lea tip de utilaj electro
tehnic produs de această nouă și 
modernă unitate industrială. 
Dintre acestea, mai mult de 70 la 
sută sint realizate pentru prima 
dată în tară, contribuind la echi
parea cu tehnică de înaltă pro
ductivitate a noilor întreprinderi 
electrotehnice românești și la di
minuarea cheltuielilor de import 
cu aproape 150 milioane Iei 
valută.

Printre cele mai reprezentati
ve utilaje tehnologice ce poartă 
marca de fabricație a acestei în
treprinderi se numără un agre
gat de prelucrare prin electro- 
eroziune, o mașină automată de 
bobinat condensatoare, mașina 
de lițat ăîrmă de diferite dimen
siuni. precum și alte utilaje și 
dispozitive de o complexitate 
tehnică ridicată.

REALISMUL FILON PERMAW

Veterani ai muncii patriotice 
de la Salva-Vișeu, Bumbești-Li- 
vezeni, Agnita-Botorca și Ceanu 
Mare au reconstituit brigada de 
acum 29 de ani și. pentru o pe
rioadă a concdHiului lor de odih
nă, au venit să lucreze pe un 
șantier din Capitală. (însemnări 
despre acești veterani — in pa

gina a lll-a)

• La ordinea zilei în agricultura: ÎNTREȚINEREA CULTURILOR Șl RECOLTAREA FU
RAJELOR • PENTRU COPII, DIN ROADELE TOT MAI BOGATE ALE MUNCII NOAS
TRE • De la organizație la organizație, de la comunist la comunist: SCRISOARE 
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MIZĂRI AL LITERATURII
Bilanțul activității lite

rare din ultimii ani, ce va 
fi prezentat la apropiata 
conferință pe țară a scrii
torilor, va menționa, in 
chip firesc, atit o seamă 
de incontestabile reali
zări, cit și deloc neglija
bile neimpliniri, experi
mentări infructuoase, ten
tative eșuate. Vor fi, fără 
Îndoială, citate opere sub
stanțiale, în care multiple 
aspecte ale existenței de 
astăzi și din trecut ale 
națiunii noastre, stări de 
conștiință de o profundă 
autenticitate umană și-au 
găsit expresii originale, în 
forme de artă autentică, 
evoluată, și nu se va face 
desigur abstracție de exis
tența paralelă a unei pro
ducții mediocre, care în 
loc de a incorpora în aur 
artistic temele de vibran
tă actualitate, sublimele 
idei ale umanismului re
voluționar, nu face decît 
să împovăreze scrisul 
românesc de astăzi cu 
plumb. Ceea ce va tre
bui, negreșit, subliniat în 
discuții e faptul că, în 
ansamblul ei, literatura 
română de azi respiră 
aerul de cultură propriu 
epocii, propriu lumii în 
care trăim, propriu lite
raturii autentice de pre
tutindeni.

Excedată un timp de 
practici ce nu puteau de

cît să o izoleze de miș
carea artistică mondială, 
provincializind-o, ea a de
pășit de mult această eta
pă, integrindu-se efectiv — 
prin creațiile notabile ale 
unor poeți, romancieri, 
dramaturgi, ca și prin 
conștiința de sine expri
mată în studii, eseuri, 
monografii, articole — în 
climatul fecund al lite
raturii contemporane uni
versale. La aceasta au 
contribuit decisiv și cla
rificările ideologice con
secutive amplelor restruc
turări în toate domenii
le, înfăptuite in procesul 
trecerii la edificarea so
cietății socialiste multila
teral dezvoltate.

Unul dintre principalele 
cîștiguri teoretice, cu ur
mări practice de esen
țială însemnătate, obținu
te in cursul celui de-al 
doilea deceniu republican 
și consolidate continuu 
în anii următori, este o 
nouă, o mai largă, mai 
adecvată înțelegere a rea
lismului. Nimeni nu mai 
reduce astăzi realismul — 
orientarea proprie dintot- 
deauna a unei însemnate 
părți a artei de pretutin
deni — la una singură 
dintre manifestările sale 
istorice, cea cristalizată 
în creația maeștrilor lite
raturii realist-critiee din 
secolul! al XlX-lea. Dez

bateri desfășurate în pre
sa literară românească 
(reproduse parțial. îm
preună cu articole și stu
dii ale unor critici și scri
itori din trecut. în cule
gerea Conceptul de rea
lism în literatura română, 
Ed. Eminescu, 1974) au 
relevat mutațiile realis
mului în decursul timpu
rilor. scoțînid în evidență 
faptul că realismul seco
lului al XX-lea nu poate 
opera doar cu instrumen
te moștenite de la arta 
realistă premergătoare. 
Așa cum materialismul fi
lozofic se modifică (a 
menționat-o Engels) cu 
fiecare descoperire știin
țifică epocală, tot astfel 
realismul parcurge stadii 
diferite în evoluția să is
torică. Realismul epocii 
marilor zguduiri și răs
turnări sociale, al epocii 
revoluțiilor proletare și 
tumultuoaselor mișcări de 
eliberare națională, anti
colonialiste. realismul e- 
pocii revoluțiilor științi
fice și al reașezării tu
turor valorilor nu se. poa
te. evident, resemna să 
rămînă o simplă prelun
gire a realismului de tip 
balzacian sau de orice alt 
tip din trecut. Realis
mul secolului XX nu nu
mai că uzează și de alte 
tehnici decît cele create 
de artiștii premergători, 

dar eo ipso integrează 
descripțiile realului mani
festat, sondajele în sub
teranele conștiinței, ex
plorarea domeniilor visu
lui, nu se oprește în fața 
anormalului (fără a-1 con
sidera însă naturalistic 
„în sine"), nu ocolește 
grotescul, fantasticul, face 
apel la simbol, la para
bolă. Un exemplu tipic în 
acest sens, din literatura 
română, e romanul Vînă- 
toare regală de Dumitru 
Radu Popescu. Fără a su
porta raportarea precisă 
la vreo anume operă, prin 
care s-a impus cutare 
mod compozițional, acest 
roman se înscrie în teri
toriul acelei proze care, 
cam de la primul război 
mondial încoace, se rea
lizează cu totul în afara 
tiparelor, tradiționale, re- 
fuzînd fluxul narativ ne
întrerupt, preferind dis
continuitățile. ruptura, 
fragmentul, practicînd di- 
gresia, inversiunea tem
porală. îndepărtîndu-se de 
subiect pînă la pierderea 
lui totală din vedere, 
spre a reveni la un mo
ment dat pe neașteptate 
la punctul de pornire, a- 
samblind episoade apa
rent fără legătură. Prin

Dumitru MICU
(Continuare

Primăria orașului Zimni- 
cea. Luni. 16 mai. ora 8,00 
dimineața. Tocmai se ter
minase ..operativa".

— Ca de obicei — ne spu
ne tovarășul primar Dumi
tru Sandu — luni diminea
ța stabilim concret, pe oa
meni. sarcinile pe care le 
avem de realizat în săptă- 
mina care începe. In acest 
fel. fiecare dintre noi știe 
exact ce are de făcut.

..Fiecare dintre noi" erau: 
primarul însuși, secretarul 
comitetului orășenesc de 
partid, Ionel Benga, vice
președintele biroului exe
cutiv al consiliului popular, 
George Dumitrescu, și Flo
rian Chirită. secretarul pri
măriei.

George Dumitrescu a ple
cat imediat la întreprinde
rea de panglici. Săptămî- 
nal, potrivit prevederilor de 
plan, colectivul de aici are 
de realizat o producție de 
720 000 lei. Săptămîna tre
cută a realizat o produc
ție de 964 000 lei. în 
săptămîna aceasta și-au 
propus să realizeze 1 000 000. 
Ceea ce este posibil prin 
reorganizarea preparatiei, 
care asigură buna funcțio
nare a ciclului de fabricație 
în tesătorie. si prin întări
rea secției de finisaj cu un 
maistru. în aceeași zi. con
ducerea întreprinderii a 
stabilit ca maistrul Gheor- 
ghe Neacșu să lucreze de 
acum înainte în secția de 
finisaj. Odată rezolvată a- 
ceastă primă sarcină, vice
președintele Dumitrescu a 

\ plecat la fabrica mixtă de

industrie locală. Complet 
distrusă de seism, fabrica a 
fost reconstruită. Acum se 
montează utilajele. Terme
nul initial de punere in 
funcțiune : 1 iunie. Dar
muncitorii s-au angajat să 
devanseze acest termen cu 
cel puțin o săptămînă. Po
trivit noilor grafice de exe
cuție a montajului, stabili

0 zi pe șantierele 
reconstrucției la Zimnicea

te de constructorii de aici 
— care nu sînt alții decît 
muncitorii fabricii — oină 
cel tirziu la 22 mai fabrica 
va produce din nou.

Ionel Benga, secretarul 
cu problemele de pro
pagandă. si Florian Chi
rită. secretarul primăriei, 
ău plecat luni dimineața în 
unitățile agricole. Mai e- 
xact, la cooperativele agri
cole „Dunărea". „Partiza
nul Roșu" si „Zimnicea", 
unde se dă bătălia pentru 
urgentarea prăsitului și 
completarea golurilor din 
culturile de floarea-soarelui 
si porumb.

Dar la Zimnicea. bătălia 
cea mai mare se desfășoară

pe frontul reconstrucției. 
Acolo unde a plecat ime
diat primarul. Unde anu
me ? în tot orașul. Pentru 
că toată Zimnicea este un 
imens șantier. Ce trebuie 
construit în acest an. in 
acest oraș, o știe tara în
treagă : 2 000 de aparta
mente în plus, fată de cele 
350 prevăzute initial în pla

nul de stat, două centrale 
termice, un spital cu 250 
paturi si policlinică, un ci
nematograf. o casă de cul
tură. un hotel, sediul poli- 
tico-administrativ.

Pînă luni. 16 mai. înce
puseră lucrările de execu
ție la numeroase blocuri 
însumînd 1 400 de aparta
mente.

Dar această imagine glo
bală — fără doar si poate 
ea însăși edificatoare — 
n-ar fi completă dacă n-am 
puncta aici măcar citeva 
fapte, cu adevărat eroice, 
care atestă o dată mai mult 
dăruirea, efortul susținut, 
spiritul cu adevărat munci
toresc. revoluționar care 

domneste pe șantierele 
Zimnicei.

...Echipa lui Gheorghe 
Pîrlan. de la șantierul 5 
Zimnicea al întreprinderii 
județene de construcții- 
montaj Neamț trebuia să 
pună in funcțiune la 1 iu
nie statia de betoane cen
tralizată — „brutăria șan
tierului". cum o numește

Gheorghe Vodă, subingine- 
rul care răspunde ■ di
rect de acest obiectiv. 
Șimbătă. 14 mai. statia era 
montată. în stare de func
ționare. Duminică, specia
liștii de la întreprinderea 
de prestări si reparații de 
specialitate din Ploiești dă
deau autorizația de funcțio
nare. în aceeași zi s-au fă
cut probele la betoane : 
foarte bune. Constructorul 
isi făcuse exemplar dato
ria. Beneficiarul stafiei de 
betoane — unitatea de spe
cialitate a Ministerului Eco
nomiei Forestiere si Mate
rialelor de Construcții, care 
urma să preia exploatarea 
— nu se așteptase insă la

devansarea termenului deA
punere în funcțiune cu mai 
bine de două săptămîni. 
Așa că betoniștii nu sosi
seră încă la Zimnicea. Ce 
era de făcut ? Șeful de șan
tier. inginerul Ștefan Ga- 
vrilescu. a plecat el însuși 
la Piatra Neamț după oa
meni.

De la noua statie de be
toane. primarul plecase di
rect pe șantierul II al con
structorilor teleormăneni, 
care ridică la Zimnicea 
două blocuri cu 44 de apar
tamente în centru și alte 
10 blocuri cu 210 aparta
mente pe strada Coopera
ției. Angajamentul lor : 
„Săptămîna și etajul". Un 
angajament întemeiat pe • 
măsuri concrete luate de 
conducerea șantierului îm
preună cu primăria orașu
lui.

— Am organizat lucrul în 
două schimburi — ne spu
ne tehnicianul Tudor Cam
ber. șeful punctului de 
lucru de la blocurile care 
se înaltă în noul centru ci
vic. încă de sîmbătă. am 
montat proiectoare ca să 
putem lucra si noaptea, am 
asigurat schimbul II pen
tru utilaje, iar primăria o- 
rasului a făcut demersurile 
necesare ca să nu ne lip
sească nici un material de 
care avem nevoie.

In aceeași zi. spre sea
ră. cînd am trecut din 
nou pe șantier. alături 
de constructori mai lucrau 
Florin Nitulescu. Ion Ol-
(Continuare în pag. a II-a)
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De la organizație la organizație, de la comunist la comunist

„VA RUGAM ASIGURAȚI
LIVRAREA UTILAJELOR RESTANTE

Realizarea producției planificate depinde si de voi I11
SCRISOARE DESCHISĂ A COMITETVLVI DE PARTID DE LA COMBINATUL

PETROCHIMIC DIN PITEȘTI adresată organizațiilor de partid, comuniștilor

de la „Independența" și „Grivița roșie", de la întreprinderile de utilaj chimic 

din Ploiești și Borzești, de elemente de automatizare din Bîrlad, de pompe și F.E.A.

București, mecanică Moreni și Uzina mecanică gaz metan din Mediaș.
Stimați tovarăși,
în aceste zile, cînd întregul nostru 

popor este angajat să muncească 
exemplar pentru a îndeplini in cele 
mai bune condiții sarcinile stabilite 
de către Congresul al Xl-lea al parti
dului pentru cel de-al doilea an al 
actualului cincinal, muncitorii, tehni
cienii și inginerii — beneficiari și 
constructori — de pe platforma pe
trochimică din Pitești, sub condu
cerea organizațiilor de partid, și-au 
reanalizat activitatea desfășurată în 
spiritul înaltelor exigente puse în 
mod stăruitor in fața clasei munci
toare. a întregului nostru popor de 
conducerea partidului, de tovarășul 
Nicolae Cesrușescu. Concluzia de an
samblu care s-a desprins din discu
țiile purtate cu comuniștii, cu cei
lalți membri ai colectivului nostru, 
din analizele desfășurate în coman
damentele constituite la fața locului, 
este că rezultatele obținute la nive
lul combinatului — care trebuie să 
realizeze in acest an o producție 
globală de mai multe miliarde de 
lei — sint afectate de intîrzierea pu
nerii în funcțiune a obiectivelor noi, 
ca și a pregătirii celorlalte investiții 
cu termene de dare In funcțiune în 
etapa următoare, ceea ce aduce Se
rioase prejudicii activității altor in» 
trcprinderi, economiei naționale.

Vorbind deschis, ca intre comu
niști, vă reamintim că întîmpinăm 
serioase dificultăți pricinuite de fap
tul că incă din iulie anul trecut aș
teptăm de la „Independenta" Sibiu 
cuptorul de la hidrotratare, iar de la 
I.M.T. Moreni — cu aceeași intirziere 
— trei schimbătoare de căldură de la 
normal parafine. Nici pină astăzi nu 
ne-au sosit de la Uzina me
canică gaz metan din Mediaș două 
separatoare verticale de la blo
cul de ulei care aveau termen 
contractual luna ianuarie 1977. De la

„Grivița roșie" așteptăm cele două 
reactoare și răcitoarele cu aer de la 
normal parafine care va trebui să 
froducă la 1 octombrie a.c. De la 
ntreprinderea de elemente de auto

matizare din Bîrlad trebuiau să ne 
sosească Încă din martie a.c. patru 
regulatoare pentru normal parafine. 
Intirzieri de 1—2 luni sint înregis
trate de întreprinderea de pompe 
din București, care urmează să ne 
livreze pompe pentru blocul de ulei 
si pentru normal parafine, ca și de 
către colectivele altor întreprinderi.

în ceea ce ne privește, pentru a 
grăbi ritmul de execuție, sub con
ducerea organelor locale de partid 
am luat măsuri ferme de mobili
zare generală a forțelor și posibili
tăților de care dispunem: peste 409 
de muncitori cu înaltă calificare, din 
partea combinatului, lucrează zi de 
zi, in echipe complexe, in schimburi 
prelungite la realizarea unor utilaje 
tehnologice și la lucrările de montaj, 
la pregătirea punerii în funcțiune a 
noilor obiective.

Avind în vedere receptivitatea și 
operativitatea cu care ați răspuns de 
multe ori solicitărilor pe care vi le-am 
mai adresat, vă rugăm ca și de aceas
tă dată, acționînd cu forțe unite, prin
tr-o strinsă colaborare și sprijin co
munist, să faceți iot ce se poate prin 
mijloacele muncii de partid pentru 
a determina urgentarea livrării utila
jelor, spre a putea produce la timp și 
în cantitățile solicitate materiile pri
me necesare economiei naționale, A- 
sigurindu-vă de mobilizarea integrală 
a propriilor noastre forțe, vă reamin
tim că recuperarea restantelor și 
realizarea producțiilor planificate 
depind și de voi 1

întrucit — așa cum a subliniat din 
nou. recent, conducerea partidului cu 
prilejul adoptării programelor de ri
dicare a nivelului de trai al poporu
lui — creșterea continuă a bunăstă-

ril oamenilor muncii iși are sursa și în 
rezultatele muncii noastre comune, 
am dori să vă informăm că produsele 
combinatului nostru se valorifică su
perior în fire și fibre sintetice, anti- 
dăunători pentru agricultură, obiecte 
de larg consum, de cea mai mare di
versitate, din mase plastice, combusti
bili și lubrifianți superiori — produse 
cuprinse in balanțele de consum in
tern și extern pe care trebuie să le a- 
sigurăm la termen tuturor beneficia
rilor noștri, conform contractelor În
cheiate. în acest context, este bine să 
cunoașteți că punerea în funcțiune 
cu o zi mai devreme doar a unei 
singure fabrici (D.M.T. — materie 
primă pentru fibre sintetice), din 
cele unsprezece obiective productive 
cu termene de predare in 1977—1978, 
este echivalentă cu o producție zil
nică de 2,6 milioane lei.

Pentru a ne putea îndeplini la 
timp îndatoririle stabilite față de be
neficiari, livrarea integrală și cit mai 
grabnică, in condiții calitativ superi
oare a utilajelor tehnologice si echi
pamentelor nu mai poate suferi nici o 
aminare. Sintem încredințați că soli
citarea noastră va găsi ecoul cuvenit 
în rîndul comuniștilor din întreprin
derile ce ne sint furnizoare de utilaje, 
că veți căuta și aplica operativ, cu 
fermitate, soluțiile și căile. cele mai 
potrivite ale muncii organizatorice 
și politico-educative pentru ca. îm
preună, să ne facem pe deplin da
toria și să putem raporta recuperarea 
restanțelor, îndeplinirea sau chiar 
devansarea, unde este posibil, a sar
cinilor de punere în funcțiune a o- 
biectivelor din planul de stat pe anul 
1977 si din anii următori.

Ioan ANGHEL
secretarul comitetului de partid 
Valentin IONIȚA 
președintele consiliului 
oamenilor muncii

PENTRU COPII, DIN ROADELE ri
TOT MAI BOGATE

ALE
ALOCAȚIA 
DE STAT

i
faptul!

I

MUNCII
PREVEDERI ACTUALE

PENTRU
COPII
în procente

IN MEDIE

1980

NOASTRE
Măsurile adoptate recent de Comitetul Politic 

Executiv al C.C. al P.C.R. prevăd ma|orarea alo
cației de stat pentru copii, a ajutoarelor ce se 
acordă mamelor cu mai mulți copii și a altor 
ajutoare.

• Așa cum reiese din graficul alăturat, aloca
ția de stat pentru copil se ma|orează, în actua
lul cincinal, in medie cu 30 la sută. în acest scop, 
statul va aloca suplimentar circa 2,2 MILIARDE 
LEI anual.

• In cadrul noului sistem de sprijin al mamelor 
care au în îngrijire mal mulți copii pînâ la virsta 
de 18 ani — sistem ce se instituie începînd de 
la 1 august 1977 — vor beneficia de ajutoare 
mamele care îngrijesc 5 sau mai mulți copii, fațâ 
de situația actualâ cînd ajutoarele se 
mai de la 8 copii în sus.

acordă nu-

• Ajutoarele acordate mamelor care 
copii în îngrijire se majorează de la 
350 LEI lunar, iar celor care au 10 sau mai mulți 
copii — de la 300 lei la 500 LEI lunar.

au 8 sau 9
200 lei la

• Circa 700 milioane lei se vor aloca suplimen
tar pentru aplicarea noului sistem de ajutorare a 
familiilor cu mai mulți copii.

i
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DIVERS
Din zestrea 
satului

i
i

O mașină de tors din prima ju
mătate a secolului trecut, foarte 
bine păstrată si în perfectă stare 
de funcționare, o sabie datînd de 
mai bine de 300 de ani, un caiet 
de muzică cu litere chirilice — 
iată numai citeva din exponatele 
reunite în noul muzeu școlar din 
Moscu—Tg. Bujor, județul Ga
lați. „La înființarea muzeului, 
pe care noi îl considerăm o mîn- 
drie a școlii noastre — ne scrie 
profesoara Livia Ciupercă — au 
depus strădanii lăudabile nu nu
mai elevii, ci și părinții lor. care 
au scotocit prin podurile si be
ciurile caselor, prin lăzile de 
zestre și actele de familie, pu- 
nind la dispoziția organizatorilor 
tot ce s-a considerat mai de va
loare. Unele dintre exponate, u-
nicate. prezintă o deosebită im- I 
portanță pentru cunoașterea tre- |

I
I
I
I
I
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NOTA REDACȚIEI:--------
Îmbunătățirea permanentă a activi

tății economice presupune, asa cum 
arăta tovarășul Nicolae Ceausescu la 
plenara C.C. al P.C.R. de la începu- , . __ .
tul lunii nolembrieza gnăTuT trecuȚ, p "ciTT>Ygdftiz<lțiile de partid isi pOt slăbi 
intensificare si adinefre colaborării « - **
intre organizațiile de partid, colecti
vele de muncă, inclusiv la nivel te
ritorial. In cazul de față, comitetul de 
partid din combinatul pitestean ne-a 
informat că s-a adresat, direct, in 
scris — cu precizările corespunză
toare — către fiecare organizație de 
partid din in treprinderile furnizoare. 
Pornind de la o experiență ante
rioară. cind un asemenea dialog di
rect de la organizație la organizație, 
de la comunist la comunist a declan
șat o reacție promptă, deosebit de efi
cientă, este de așteptat ca destinatarii 
scrisorilor amintite, respectivele or
ganizații de partid să adopte măsuri 
operative pentru a răspunde prin 
fapte la apelul îndreptățit ce li s-a 
adresat.

Desigur, respectarea 
contractuale, lichidarea 
sint probleme care

care răspund în mod nemijlocit con
ducerile tehnico-administrative ale 
unităților furnizoare de utilaje. Dar 
«ceasta nu- înseamnă citușf d'a puțin

termenelor 
restanțelor 

privesc si de

.atenția fată de problemele pe care 18 
ridică cooperarea cu alte întreprin
deri. Folosind mijloacele specifice de 
acțiune, toate formele activității po
litico-educative — să se asigure o 
largă informare asupra conținutului 
scrisorii, a situației exacte și răspun
derilor precise, să se explice cit de 
important este rolul fiecărei verigi, 
al fiecărui om in onorarea contrac
telor, in bunul nters al intregului an
grenaj al economiei țării. Indiferent 
de locul lor de acțiune — ministere, 
centrale. întreprinderi, secții sau 
locuri de muncă — organizațiile de 
partid au scopuri comune. Combă- 
tind spiritul discuțiilor sterile, exa- 
minlnr? cu exigență in cadrul comi
tetelor de partid, al adunărilor gene
rale ale organizațiilor 
căror comuniști lucrează 
manda Pitești", măsurile 
in vederea îndeplinirii 
recuperării restantelor și asigurării

de bază ai 
pentru „ea- 
ce se impun 
contractelor,

livrării ritmice, in ordinea de mon
tare a utilajelor, recomandind or
ganelor de conducere colectivă a în
treprinderilor soluții optime, stabi-. 
lind răspunderi și controlind -cu per
severență modul si termenele d’e în
deplinire, intr-un cuvirit, folosind 
toate mijloacele de care dispun, or
ganizațiile de partid au importante 
posibilități pentru a contribui la ac
celerarea investițiilor pitestene.

Rezultatele ce se vor obține vor re
prezenta, neîndoielnic, dovada forței 
de conducere, a capacității de mobi
lizare a organizațiilor de partid res
pective, dovada spiritului revoluțio
nar, a înaltei conștiințe și responsabi
lități muncitorești a colectivelor 
vizate.

Ținind seama de însemnătatea ma
joră a problemelor în discuție, re
dacția iși propune să urmărească 
indeaproape modul cum a fost re
cepționat mesajul comuniștilor piteș- 
teni, măsurile care se adoptă, și să 
prezinte In paginile ziarului răspun
sul comunist, prin fapte, al destina
tarilor scrisorii, eficiența dialogului 
dintre organizațiile de

Un viu interes fn rlndul tuturor ca
tegoriilor de cetățeni din patria noas
tră au stîrnit măsurile stabilite recent 
de Comitetul Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R. în legătură cu majorarea 
alocației de stat pentru copii, a aju
toarelor ce se acordă mamelor cu mai 
mulți copii și a altor ajutoare. Odată 
cu majorarea retribuțiilor, cu crește
rea volumului de construcții de locu
ințe, a fondurilor alocate cheltuielilor 
social-culturale, cu intensificarea e- 
forturilor făcute de stat pentru mai 
buna aprovizionare cu mărfuri a 
populației, mărirea substanțială a su
melor ce se acordă, sub diferite for
me, familiilor cu copii contribuie la 
crearea celor mai bune condiții pentru 
formarea și pregătirea tinerei gene
rații.

Din discuțiile avute in aceste zile 
cu nenumărați interlocutori se des
prinde același sentiment de recunoș
tință față de grija permanentă pen
tru prosperitatea familiei, hotări- 
rea de a răspunde acestor măsuri ini
tiate de conducerea parțidului si sta
tului nostru printr-o muncă din ce 
in ce mai eficientă, calitativ supe
rioară. in vederea creării mijloacelor 
materiale necesare înfăptuirii tuturor 
prevederilor Programului de ridicare 
a nivelului de trai al celor ce mun
cesc. După cum se știe, statul va 
aloca suplimentar importante fonduri 
bănești, de circa 3 miliarde lei. pen
tru majorarea alocației de stat pen
tru copii și acordarea celorlalte aju
toare pentru familiile cu multi copii.

— Pentru cei cinci copii, din care 
patru sub 16 ani, familia noastră pri
mește, în prezent, o alocație însu- 
rriind 590 de lei — ne-a spus Stela 
Dragnea, controlor de calitate la în
treprinderea „Mătasea populară" din 
București. De la 1 septembrie anul 
acesta, prin mărirea alocațiilor vom 
primi in plus 180 de lei lunar, sumă

se va dubla 
în același 

și soțul 
sporite.

în
timp, 

meu vom

o alocație de 590 lei ; de la 1 septem
brie 1977 vor primi 770 lei.

La Cluj-Napoca, in cunoscuta 
întreprindere producătoare de în
călțăminte „Clujeana" stăm de vor
bă cu Ileana Blaga, muncitoare, 
mamă a patru copii, între 3 și 
10 ani. „Hotărîrile partidului pri
vind creșterea nivelului de viață al 
celor ce muncesc, recent adoptate, 
ne-au umplut inimile de bucurie, atit 
mie cit și soțului meu, maistru la 
Trustul de construcții industriale. In 
urma aplicării acestor noi măsuri, 
familia noastră va beneficia de o se
rioasă ridicare a standardului de via
ță. Alocația pentru copii va spori la 
700 lei lunar, cu 200 lei mai mult de- 
cit primeam pină acum. De aseme
nea. soțul meu va primi, începînd cu 
luna iulie a.c., o retribuție majorată 
cu 18,7 la sută, ceea ce înseamnă că 
încă peste 400 lei se vor adăuga ce
lor 2 300 lei cit reprezintă încadrarea 
prezentă. Acest ciștig. după cum am 
înțeles, se majorează cu încă 20 la 
sută pentru maiștri, adică cu peste 
500 lei. Deci, numai soțul meu va re
aliza o retribuție de peste 3 000 lei pe 
lună. începînd cu luna august anul 
viitor, voi beneficia și eu de o ma
jorare a retribuției cu 17,3 la sută, 
edea ce va însemna circa 300 lei în. 
plus. Iată, așadar, motive, temeinice, 
exprimate in sume concrete ce vor 
completa bugetul familiei noastre, 
pentru a munci cu și mai mult en
tuziasm, cu și mai bune rezultate".

Sint ginduri firești, de fierbinte re
cunoștință pentru- toate aceste dovezi

cursul anului 
atît eu, 

_ ___ încasa re
tribuții sporite. In această primă 
etapă vom primi în fiecare lună, ca 
alocație pentru copii. 770 de lei la 
care se vor adăuga 200 lei. drept 
ajutor. Vom dispune de condiții sim
țitor îmbunătățite pentru a ne crește 
copiii și a le da o educație și o pre
gătire corespunzătoare cerințelor me
reu crescînde ale societății noastre.

în termeni asemănători și-a expri
mat gîndurile și simțămintele mun
citoarea Vasilica Anton de Ia între
prinderea de confecții București : 
„Soțul meu este lăcătuș la „Semănă
toarea". Avem patru copii sub 12 ani, 
dintre care trei școlari și unul 
mic. Oricine știe cîte sînt necesare 
într-o casă cu patru copii, incepînd 
cu hrana de toate zilele pînă la îm
brăcăminte și altele. Nici pină 
acum nu ne-au lipsit cele de trebu
ință, dar dacă în gospodăria noastră 
vor intra mai mulți bani ca pină 
acum ne vom descurca și mai bine. 
Sporul meu de retribuție și cel al 
alocației pentru copii se vor ridica la 
aproape 400 de lei. Soțul va beneficia 
și el de mărirea retribuției, așa că, 
încă din acest an, veniturile noastre 
vor cunoaște o creștere simțitoare. 
Este un imbold pentru mine, ca mun
citoare in această renumită între
prindere, de a munci mal mult si 
mai cu spor, iar ca mamă, de a-mi 
educa și crește copiii cit mai bine".

în fata mașinii de fălțuit, la secția 
„tipar înalt" a Combinatului poligra
fic „Casa Scînteii"/ l-am întilrwt^pș 
muncitorul^ fietre Ion. Alături, Z £
„rotativa de .cărți", soția sa. Petre rea condiții tot.: mai

partid.
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societății^ noastre pentru 
i.' iâmffieiX pentru asigifi-'ă*  i 

aiviauva..uc _cuiu , suim sa. norea umor condiții totimai bune de. 
Alexandra, muncitoare, lucreazf fh : rreșfefe șf educâre a~â>piiîpr, față-’ele - 
tura de după-amiază. Acum este aca
să. cu cei patru copii : Cornelia, de 11 
ani. fȚteluta, de 10. Daniel de 9 si Ele
na de 8 ani. La venitul actual primesc

preocuparea permanentă a conducerii 
partidului nostru pentru ridicarea 
continuă a nivelului de trai al între
gului popor.

L r
I
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La ordinea zilei în agricultură:

ÎNTREȚINEREA CULTURILOR

Șl RECOLTAREA FURAJELOR

cu foc continuu. Echipa de zidari 
pe str. Fr. Engels (foto 2). Primul

Foto : Mircea Lastnic

betoniera I.J.C M. Neamț (foto 1) — se lucrează
I.J.C.M. Teleorman finisează unul din noile blocuri cu 40 de apartamente, ridicat 

bloc dat in folosință după 4 martie se affâ pe bd. Eroilor (foto 3)

Imagini cotidiene din Zimnicea. La „brutăria șantierului 
o lui Ilie lordânescu de la I" '' ’ ' “

Lucrările de întreținere a culturilor concentrează, în aceste zile, 
un mare număr de utilaje agricole, cea mai mare parte din forța de 
muncă de la sate. Din datele centralizate la Ministerul Agriculturii și 
Industriei Alimentare rezultă că pină ieri Ia sfecla de zahăr 
prima prașilă mecanică s-a făcut pe 51 la sută din suprafață, iar cea 
manuală — pe 92 la sută. In multe unități agricole, după ce s-a încheiat 
prima prașilă, continuă să se lucreze la rărit și la executarea prașilei 
a doua. La floarea-soarelui, prima prașilă manuală s-a făcut în pro
porție de 69 la sută, iar cea mecanică— de 78 la sută. întrucit căldurile și 
umiditatea ridicată favorizează dezvoltarea culturilor, dar și înmulțirea 
buruienilor, se cere ca in toate unitățile agricole să fie intensificate 
lucrările de întreținere. Recoltarea furajelor constituie o altă lucrare 
la ordinea zilei în agricultură. Acum se string și se însilozează lucerna, 
secara masă verde și alte plante. Corespondenții noștri județeni ne 
relatează cum se desfășoară aceste lucrări.

I

șantierele reconstrucției la Zimnicea
(Urmare din pag. I)
teanu. Eugen Gheta. Marin 
Rotaru. Constantin Rotaru, 
Nicolae Voicu. Mihai Po- 
ting. loan Tipa. Nicolae 
Surdu. II ie Lăptarii. Tudor 
Cioacă. Marin Belinaș. Du
mitru Matei. Nicolae Pirva, 
Ion Crtstea. Ilie Neagu, 
Victor Zamfir si alți cetă
țeni. Cărau balast, sortau 
țevile de la schelele meta
lice. aprovizionau pe mese
riași cu materiale, ajutau 
la prepararea betoanelor. O 
imagine care ne-a întărit 
convingerea că si aceste 
două blocuri, care urmau 
să fie date fn folosință la 
1 iulie, vor fi predate be-

neficiarilor. asa cum ne a- 
sigurase primarul, cu două 
săptămini mai devreme.

Pină la sfîrșitul zilei, pri
marul orașului avea să-și 
mai noteze in agendă alte 
citeva din sarcinile curente 
rezolvate sau în curs de re
zolvare : „Pe strada Por
tului s-a Început plantarea 
florilor" ; ..Simbăta viitoa
re, la ora 11, «tăiem pangli
ca» la baza sportivă de pe 
malul Dunării"; „Pe bd. 
Republicii, la repararea a- 
costamentelor si bordurii, 
vor lucra : luni — angajați! 
de la
— cei 
—■ de 
de la

I.A.S. Viticola, marți 
de la I.G.O.. miercuri 
la Corn,petrol, joi — 
districtul C.F.R.. vi

neri — de la secția de me
canizare a C.A.P. Zimni
cea"; „Marți, 17 mai, de tri
mis un buldozer să nivele
ze terenurile, pentru a se 
amenaja spatiile de joacă 
pentru copiii familiilor ca
zate temporar in barăci"...

Din carnetul de însem
nări făcute in aceeași zi la 
Zimnicea mai spicuim : al 
167-lea nou născut In acest 
an la spitalul orășenesc. 
Este un băiat dolofan, pe 
nume Castel Graure. Mama 
este telefonistă la Oficiul 
PTTR. iar tatăl său plani
ficator principal la o uni
tate economică din localita
te. • La caele 14, la Liceul 
real-umanist. elevii din

ciclul gimnazial erau 
ore. Nu i-am deranjat, 
notat temele citorva lecții: 
clasele a V-a A si a V-a B 
aveau activitate tehnico- 
productivă ; clasele a Vl-a, 
educație fizică — „alergare 
de rezistentă în tempo mo
derat si săritura în lungime 
cu elan de un oas și ju
mătate"; clasa a VIII-a A — 
..cunoștințe despre stat 
drept" ; clasa a VIII-a 
chimie — „aluminiul" • 
„Magazinul universal", 
menajat in vechea piață a 
orașului (i-am spus maga
zin universal in ghilimele 
pentru că in realitate este 
un centru comercial impro
vizat in barăci si' automa-

va 
Am

si 
B, 
La 
a-

♦
gazine). cifra desfacerilor 
se ridică zilnic la peste 
300 000 Mei. Semn că apro
vizionarea este întotdeauna 
la fel de bună ca si luni. 16 
mai. și că nu-i o excepție 
faptul că gestionara Flori- 
ca Ivancea ..nu respectă" 
programul de funcționare 
al unității de produse za
haroase. La ora 15. de 
pildă, cind unitatea trebuia 
să fie închisă, Florica Ivan
cea vindea, totuși. înghe
țată.

— Ce era să fac 7 Să plec 
și să las copiii să m-aște.pte 
pină la ora 17. cind des
chid din nou 7
Florin CIOBANESCU 
Ion TOADER

BACAU. în majoritatea cooperati
velor agricole din județul Bacău lu
crările de intreținere a culturilor sint 
avansate. Prima prașilă manuală la 
sfecla de zahăr s-a efectuat, practic, 
pe întreaga' suprafață, iar acum se 
muncește din plin la rărit. La car
tofi s-a încheiat prașila mecanică și 
a început cea manuală. Pe terenurile 
unde porumbul a răsărit se aplică 
sapa rotativă. In cooperativele agri
cole din Săucești, Nicolae Bălcescu, 
Girleni, Parincea, Blăgești. zilnic 
sute de țărani cooperatori și mecani
zatori lucrează la întreținerea cultu
rilor. La Mărgineni, bunăoară, parcă 
întreg satul se mutase pe cimp. Peste 
400 de țărani cooperatori, organizați 
pe echipe, munceau laolaltă cu me
canizatorii la prășitul sfeclei. Alături, 
pe o altă tarla, tractoriștii Vasile 
Turcea, Nicolae Rîncu și Vasile Ma
nea. ajutați de un mare număr de 
cooperatori, executau lucrări de în
treținere la porumb. Aflat printre 
ei pentru a veghea la calitatea lucră
rilor. tovarășul Ovidiu Tomulescu, 
președintele unității, ne spunea că 
deși porumbul este incă mic. se exe
cută totuși o prașilă mecanică pen
tru a afina pămîntul și a distruge 
buruienile. Se lucra intens și pe o- 
goarele cooperativei • agricole Luizi- 
Călugăra. La punctul denumit Botoș 
erau peste 300 de cooperatori". în ma
joritate femei. Brigadiera Valeria 
Cherecheș ne-a informat că toată lu
mea vine la lucru în zori si nu se 
întoarce acasă decît seara, după asfin
țitul soarelui. Și la Plopana. Huru- 
iești. Lipova. Podu Turcului oamenii 
au ieșit, cu mic. cu mare, la prășitul 
florii-^oarelui. în zona Moinestiului, 
Ia Poduri, Ardeoani, Berești. Tazlău, 
Livezi, cooperatorii, preocupați de 
obținerea unor recolte mari de car
tofi, grăbesc lucrările de Întreținere 
a culturilor, prima prașilă manuală a 
fost executată de o calitate ireproșa
bilă. La aceasta a contribuit și fap
tul că atit cooperatorii, cit și meca
nizatorii lucrează în acord global.

Merită relevată preocuparea orga
nelor .județene și a conducerilor uni
tăților agricole pentru aplicarea acor-

dului global pa echipe. Pentru aceas
ta au fost organizate 134 de echipe 
formate din mecanizatori, 1 157 echi
pe mixte' și 850 echipe formate nu
mai din cooperatori. (Gh. Baltă).

VÎLCEA. în ansamblul lucrărilor 
agricole la care sint mobilizate im
portante forțe tehnice și umane, re
coltarea și însllozarea furajelor de
ține unul din locurile prioritare. 
Avind in vedere dezvoltarea zooteh
niei. la indicația comitetului județean 
de partid și sub directa îndrumare a 
organelor și organizațiilor de partid, 
în toate cooperativele agricole au fost 
întocmite, din vreme, programe pen
tru recoltarea eșalonată a furajelor. 
Prin aceste programe s-au stabilit 
formațiile specializate de mecaniza
tori și cooperatori, ordinea de recol
tare a suprafețelor ocupate cu trifo- 
liene. cu culturi pentru masă verde 
sau a finețelor etc. Din ultima situa
ție statistică a direcției agricole ju
dețene rezultă că pină la 19 mai a 
fost strinsă producția de pe 2 200 ha 
lucernă, trifoi și secară pentru masă 
verde -și au fost însilozate mai bine 
de 13 000 tone furaje. Aceste lucrări 
sint abia la început, ritmul lor cres- 
cind mai ales în ultimele zile. De alt
fel, in numeroase cooperative agricole 
cum sint cele din Galicea, Băbeni, 
Crețeni, Orlești, Prundeni ș.a. s-a 
reușit să se cosească aproape o trei
me din culturile furajere. Un accent 
deosebit se pune pe respectarea teh
nologiei de însilozare in vederea pre
venirii oricăror pierderi de substanțe 
nutritive. în acest scop, in vecinăta
tea silozurilor au fost transportate. 
Însemnate cantități de paie și coceni 
pentru ca prin amestec sau prin așe
zare în straturi succesive să 
tină furaje de bună calitate, 
ționărn ca în următoarele 7 
încheiem recoltarea lucernei ... 
toiului de pe întreaga suprafață — 
ne spunea Ion Toma. primarul comu
nei Lădești. în acest fel, pină în 
toamnă vom mai putea lua cel puțin 
încă două coase“. La fel se muncește 
și în localitățile de pe văile Carnei 
și Oltețului. (Ion Stanciu).

se ob- 
„Inten- 
ztle să 
si tri-

cutului istoric din acest colț de 
țară".

Longevi
tate... auto

Mai toată lumea din Baia 
Sprie, județul Maramureș, il cu
noaște pe șoferul Nicolae Gheor- 
ghe Chioreanu, de la autobaza 
din localitate. Puțini știu insă că 
el conduce același autocamion 
(31—MM—1047) de 14 ani fără 
întrerupere ! Dar asta nu e to
tul. Cu acest autocamion el a 
parcurs peste 1000 000 de kilo
metri și ne asigură că o să mai 
meargă pe puțin 300 000 kilome
tri fără reparații capitale. „Se
cretul" acestei... longevități auto 
rezidă in grija cu totul si cu to
tul deosebită manifestată de șo
fer față, de camionul respectiv, 
începînd de la motor pină la ul
tima șaibă sau piuliță.

„11 metri4* 
abia
urmează

Mare meci de fotbal pe terenul 
din comuna Prunișor, județul 
Mehedinți. Se înfruntau pe teren 
două vechi rivale : echipa locală 
și cea a mecanizatorilor din Si
mian. Cum gazdele doreau cu 
ardoare victoria — și încă la 
scor — și cum timpul trecea în 
defavoarea lor, „spiritele" au 
început să se infierbintei. Su- 
părați foc pe arbitrul care, chipu
rile. nu le-a acordat o lovitură 
de la 11 metri, cei 11 combatanți 
localnici s-au gindit să se răz- 
bune-ipe-cavalerul Fluierului. Au 
tăbafiț jîe >1 Și i-ăM s'muls din 
mină foaia;de arbitraj. Apoi i-au 
smuls și... o gheată, p e "care n-au 
vrut să i-o mai înapoieze.

— Ehei, dacă ne dădea un 11 
metri — ziceau ei — ii cumpă
ram și ghete noi...

Dar cum nu le-a dat. l-au... 
descălțat ! Cine va fluiera „lovi
tura de pedeapsă" în acest caz 7

Din
I instanță...

’ V

în instanța
>

In loc să-si vadă de meseria 
lui de constructor, Nicolae Onu 
din Bacău s-a apucat de furti
șaguri. Beneficiind de clemența 
ultimului decret de grațiere, in 
mod firesc trebuia să se apuce 
de o muncă cinstită. Dar. ca in 
povestea cu lupul, părul si năra
vul lui. Onu s-a apucat din nou 
de rele si a fost trimis in fața 
instanței de judecată. Deodată 
și-a adus aminte că n-ar fi a- 
juns la tribunal dacă nu-i întoc
mea dosarul un ofițer de miliție. 
„Am să mă răfuiesc cu el ime
diat". Deși cei din jur l-au sfă
tuit să se astimpere, Onu a por
nit val-virtej spre sediul mili
ției. „să tragă la răspundere" pe 
cel care l-a anchetat. Dar a a- 
juns tot înapoi, in fata instanței.

Vinul... 
inflamabil
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Se vedea de la o poștă inscrip
ția pe autocisterna 31—B—5709 : 
„Transchim". Și, alături : „Infla
mabil". Clar : acest „rezervor" 
pe roți este destinat transportu
lui de substanțe inflamabile.

Și totuși, ce credeți că le-a 
trecut prin minte membrilor 
unui echipaj al miliției ? S-au 
cocoțat pe cisternă, au desfăcut 
un căpăcel și — în loc de ben
zină, să zicem — mirosea a... 
butoi I Vin curat. Autorul alchi
miei : șoferul Ștefan Oprea. A- 
naliza vinului va stabili exact 
„schela" podgoriei din care pro
vine : Cotești, Panciu sau Odo- 
bești. Pină una. alta, rămine de 
stabilit răspunderea șoferului in 
toată povestea asta... inflamabilă.

Strict
autentic

Reproducem cu absolută exac
titate două fragmente din două 
acte 
care 
niul 
brie 
vei agricole din Strehaia a eli
berat o adeverință cu nr. 1272, 
in care se scria negru ne alb : 
„Defunctul Constantin Văleanu 
nu a figurat ca membru coope
rator". Aceeași conducere, a ace
leiași cooperative agricole, a 
semnat si stampilat recent o 
nouă adeverință cu nr. 370, in 
care se scrie, tot negru pe alb : 
„Defunctul Constantin Văleanu 
a fost membru cooperator". În
trebare : Care o fi adevărul ? 
Răspuns : de-ar mat trăi răpo
satul...

semnate si stampilate, din 
reiese o situație de dome- 

absurdului. La ll noiem- 
1975. conducerea cooperati
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Rubrică realizată da
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

I
I
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r într-una din după-amiezile tre
cute, în curtea Școlii generale 
nr. 205 din Drumul Taberei a oprit 
un autobuz O.N.T. Era tocmai re
creația mare și, bineînțeles, eveni
mentul n-a scăpat atenției școlari
lor. Dar spre mirarea lor. cei 20 
de călători, in marea lor majori
tate oameni cu tîmple argintii, au 
avut o comportare puțin cam ciu
dată pentru niște excursioniști. 
S-au aliniat, și-au luat în mină 
geamantanele și la comanda „cu 
cîntec înainte, marș!", s-au îndrep
tat spre citeva barăci din imediata 
apropiere. Nici cintecul pe care-1 
auzeau — „Brigadieri de la Salva- 
Vișeu" — nu le era prea bine cu
noscut puștilor aflați in recreația
mare...

Dimineața următoare, la ora 6 
fără 10 minute, „excursioniștii" s-au 
aliniat din nou, au traversat pla
toul școlii cîntînd „Hei rup, hei 
rup, bum!" și s-au oprit in fața 
fundațiilor unui viitor bloc. Hai
nele elegante fuseseră schimbate 
cu salopete; lumina din priviri și 
zîmbetul erau de adolescenți. Nu
mai argintul tîmplelor, ivit de sub 
căștile de protecție, rămăsese a- 
celași. Au muncit cu Indirjire toată 
dimineața. trebăluind unde era 
nevoie pe șantier: un bloc ce va 
avea 220 de apartamente, ridicat 
pentru bucureșteni, în cadrul pro
gramului de reconstrucție, de către 
lucrătorii Trustului de construcții- 
iriontaj din județul Mureș. Și totuși, 
oamenii cu timple argintii nu 
•înt constructori...

în prima lor pauză de prinz, a- 
șezați pe iarbă la umbra unui 
castan, ne-au înfățișat cu simplita
te rosturile care i-au adus in Ca
pitală. Iată, au venit în timpul con
cediului lor de odihnă să dea o 
mină de ajutor Ia reconstrucția Ca
pitalei atit de greu încercate de 
seismul din martie. Un gest emo
ționant. una din miile de manifes
tări concrete ale solidarității umane 
ce-a acționat imediat după în
cercarea prin care am trecut, dar și 
apoi, in efortul general pen
tru Înlăturarea efectelor ei. Ges
tul acestor muncitori, funcțio
nari și intelectuali de la IMATEX, 
„Metalotehnica", „Electromureș", în
treprinderea pentru valorificarea 
cerealelor și plantelor tehnice. 
P.T.T.. întreprinderea de gospodă
rie comunală, cooperativele „Mure
șul" și „Metalul", are însă și o tră
sătură aparte. Romantic-revoluțio- 
nară. Venind aici, ei și-au reconsti
tuit brigada de muncă patriotică din 
anii primelor mari șantiere națio
nale ale tineretului. 17 din membrii 
brigăzii de azi sint veterani de la 
Salva-Vișeu. Agnita-Botorca. Bum- 
bești-Livezeni și Ceânu Mare. Res
tul de trei sînt tineri uteciști luati 
„să le predăm ștafeta, să facem din 
ei brigadieri de nădejde pentru 
șantierele generației lor".

— Cum s-a născut ideea reconsti

tuirii brigăzii de acum 29 de ani?
— Simplu. Am purtat-o tot timpul 

în noi. Chiar dacă meseriile și 
locurile de muncă ne-au despărțit 
firesc, chiar dacă... au mai trecut 
ceva ani, în sufletul nostru tot bri
gadieri am rămas — ne-a răspuns 
comandantul brigăzii, Nicolae Cio- 

0 FLACĂRĂ PURTATĂ TINEREȘTE 
DE BRIGADIERI CU TlMPLE ARGINTII

Veterani de la Salva-Vișeu, Agnita-Botorca, Bumbești-Livezeni și Ceanu 
lucrează, în timpul concediului de odihnă, pe șantiere de

Mare, veniți de la Tîrgu Mureș 
locuințe ale Capitalei

lntr-o pauzâ, brigadierii servesc cafeaua de dimineață, pregătită de responsabilul cu probleme administrative. Participă întregul efectiv — veteranii: Nicolae Ciobanu, Antal Endre, Axente
Tomuțâ, Fazekas Karoly, Eduard Costin, Huszar lozsef, Meszaros lozsef, Farkas Alexandru, Serghei Cocimlrca, Trombitas ZoStan, Alexandru Buz, Marton Eugen, Ludovic Cătană, Kolozsvari 

Gyorgy, Kozi Francisc, Alexandru Lutian, Geresi Robert. Și tinerii uteciști: Uyfalvi Sandor, Silviu Coman, Bokor Andrei

banu, director comercial la „Me
talotehnica".

— Această nouă experiență de 
viață nu numai că ne-a întinerit, 
dar rte-a făcut să aruncăm o pri
vire asupra drumului parcurs in 
toți acești ani. să comparăm de 
unde am plecat — a continuat 
Fazekas Karoly, brigadier, în viața 

de toate zilele, vicepreședinte la 
cooperativa „Mureșul".

...Și așa au început să se depene 
amintiri emoționante, străbătute de 
patosul tinereții din anii eroic! de 
început. N-au lipsit nici remarcile 
ușor mucalite. începind cu compa
rația dintre elegantul mijloc de 

transport cu care au sosit în Ca
pitală, față de vagonul de marfă 
în care, acum 29 de ani, au călă
torit cu peripeții (și din care erau 
să fie debarcați de două ori de 
niște șefi de gară care aranjaseră 
cu niște speculanți de vite să le 
pună vagonul la dispoziție). A fost 
evocată și toaca de la miezul nopții 

care-i chema să curețe pădurea de 
sabotori („ne-au omorit doi tova
răși cei din banda sumanelor ne
gre"), și arpacașul și mămăliga 
„din care puteam face praștie", me- 
rindea săracă a unor vremuri 
aspre.

— Alte' timpuri, alte condiții, alte 

exigențe — a adăugat Axente To- 
muță, jurist, iar aici, locțiitor al 
comandantului, însărcinat cu pro
bleme de propagandă. Atunci parti
dul ne chema să reconstruim o țară 
greu încercată de război, pli
nă de răni, de sărăcie și de îm
potrivirea disperată a celor alun
gați de la putere. Ne chema să 

devenim stăpini pe destinele noas
tre și am luptat din greu și am 
învățat să fim stăpini. Acum parti
dul ne cheamă pe toți, indiferent 
de vîrstă, să ducem mai departe 
tradițiile revoluționare, să ne înăl
țăm și mai sus Țara.

Veteranii ne-au arătat cu min- 

drie, ca pe un blazon de noblețe, 
primele bătături din palme și 
ne-au prezentat și bilanțul primei 
dimineți de muncă: decofrări, cărat 
cu roaba etc. Munci necalificate. 
Așa cum au cerut ei. „pentru ca 
să poată da zor constructorii". Pro
gram de lucru: de la 6 la 18. cu o 
pauză de o oră la prinz. Nu lipsesc 

nici activitățile politico-educative 
de după program: seri culturale, in
formări politice, o intilnire in careu 
cu pionierii și uteciștii Școlii 205, 
o oră de orientare profesională cu 
elevii din clasa a VIII-a de la a- 
ceeași școală... Emoționant este și 
faptul că fiecare membru al brigă

zii are aceleași însărcinări ca acum 
29 de ani: Antal Endre, lăcătuș la 
„Electromureș", este tot locțiitor al 
comandantului cu partea tehnică 
și administrativă; profesorul de 
sculptură Eduard Costin, pensionar, 
are și acum sarcina să țină jurna-' 
Iul de zi al brigăzii; factorul poș
tal Marton Eugen, ca și în 1948,

cind n-avea decît 14 ani. se ocupă 
de aprovizionarea cu apă și țigări 
(chiar acum a apărut cu o sacoșă 
de sticle cu apă minerală).

I-am privit pe oamenii aceștia cu 
timple cărunte, dar cu un aer ti
nerește, cum își aminteau, fără să 
se plingă o singură clipă, greutățile 
cărora le-au făcut față în anii de 
început. Nimic nu s-a obținut ușor. 
Dar au știut să lupte, să spere și 
să învingă. Chiar și prezența lor 
aici, în brigada reconstituită, a fost 
o problemă. Erau prea multi candi
dați. Din 47 de veterani, care so
licitau insistent onoarea de a re
deveni brigadieri, 7 au picat la... 
vizita medicală („a fost o vizită 
exigentă de parcă am fi candidat 
la școala de piloți..."). Și tot rămă
seseră prea mulți. Ca să nu fie 
nimeni nedreptățit s-a hotărît al
cătuirea a două serii de cite 15 
zile. Cei cu care am stat la o 
țigară erau din prima serie. Nici 
corelarea concediilor de odihnă n-a 
fost o treabă simplă. Totul s-a re
zolvat însă pînă la urmă, și iată-i 
aici, simțindu-se din nou tineri, a- 
nimați de aceeași dragoste fierbin
te pentru patrie.

...Pauza s-a terminat. Brigadierii 
cu timplele argintii se îndreaptă cu 
pas tineresc spre șantier. Prezența 
lor aici este, de fapt, o dovadă a 
profesiunii de credință a întregii 
lor vieți. A conștiinței socialiste 
sădite de partid în inimile fiecărei 
generații de tineri. Pentru ei a fi 
brigadier al muncii patriotice a în
semnat și atunci cind erau adoles
cenți, și acum la vîrsta maturității, 
a fi patriot; a pune umărul la 
greu, a nu da înapoi, a te încă- 
pățina să învingi. Chiar și predarea 
ștafetei au înțeles s-o facă în a- 
celași spirit revoluționar, cîntînd cu 
fruntea sus: HEI RUP, HEI RUP, 
BUM !

Flacăra patriotismului, a spiritu
lui revoluționar autentic aprinsă în 
inima și conștiința omului nu se 
stinge niciodată, oricit de argintii 
i-ar fi timplele. Ea vine de peste 
decenii și se alătură flăcării care 
arde mereu mai intens, mai stră
lucitor și care luminează spiritul 
revoluționar al generațiilor de a- 
cum trei decenii, de acum două 
decenii, de acum un deceniu, al ge
nerației de azi și al generațiilor 
din deceniile ce vor urma.

Cinste vouă, brigadieri cu t-împle 
argintii și inima mereu tinără ! 
Cind în aceste zile, in zona Școlii 
generale nr. 205 din Drumul Ta
berei veți întîlni coloana tinerilor 
cu timplele argintii cîntînd vechiul 
refren al brigadierilor — „Hei rup, 
hei rup, bum !“ — tineri și copii 
de azi, opriți-vă o clipă și salutați-i 
cu respect!

Emil MARINACHE
Foto : E. Dichiseanu

VOCAȚIA DESCHIZĂTORILOR DE
Simplă statistică într-o 

secție a Uzinei de piese de 
schimb si reparații din vatra 
siderurgică a Galatiului : 
„Din 24 de propuneri înre
gistrate în ultima vreme. 15 
sînt deja fructificate în pro
ducție. Alte 4 sînt în curs de 
finalizare. Asupra celorlalte, 
conducerea colectivă munci
torească deliberează acum, 
pentru a extrage din ele 
grăuntele prețios". Ne intere
săm de valoarea celor intrate 
în circuitul de producție. Ni 
se răspunde : „Sînt idei de 
milioane. Puse în operă ele 
nasc alte idei de milioane".

...Simplă statistică a ideilor 
novatoare într-o secție de 
producție industrială. Cum 
am putea însă înfățișa uria
șul flux novator care pulsea
ză vibrant, clipă de clipă, 
între marginile întregii țări? 
Pentru că n-a existat nici- 
cind precum în acest capitol 
de istorie pe care-1 străbatem 
acum, făurindu-1. o aseme
nea manifestare liberă a spi
ritului de inițiativă al mun
citorului și țăranului, al in
telectualului devotat cauzei 
muncitorului si țăranului, de
venită cauza lui. Destinul 
Ideii, pus azi sub semnul îm
plinirii, decurge 
esența condițiilor 
realității noastre 
care prețuiește si 
beră gîndirii ce slujește rea-

firesc din 
sociale ale 

socialiste, 
dă cale li-

lizarea obiectivelor sociale 
majore, servestg colectivita
tea si aspirația ei neîntrerup
tă de progres. Fiecare loc de 
muncă nu are decît de cîști- 
gat de ne urma oamenilor cu 
vocația deschizătorilor de 
drumuri care antrenează în 
acest neastâmpăr mereu alte 
si alte energii.

„Lupta pentru nou în toa
te domeniile de activitate, 
afirmă secretarul general al 
partidului, este o luptă revo
luționară". Este o luptă re
voluționară pentru că obiec
tivele ei sînt schimbările re
voluționare. în toate laturile 
vieții materiale si spirituale. 
Generatorul de energie înno
itoare — capacitatea de în
noire a omului muncii care 
construiește socialismul aco
lo. în locul Încredințat lui de 
șocietate... Vocația pentru nou 
a acestuia e hrănită de reali
tatea că azi. în România, 
cuvîntul lui nu-i o rostire în 
pustiu. El are rezonanta con
ferită de prestigiul celui care 
decide, conduce. înfăptuiește. 
E stimulată această vocație 
de conștiința că ofensiva nou- 

- lui nu are drept adversar cine 
știe ce forte ostile de neîn
vins. Bariere, obstacole mai 
sînt destule în calea ideii no
vatoare.. Aceasta nu se afir
mă cit ai bate din palme, nu 
detronează vechiul prin sim
pla abdicare a acestuia. Dar 
superb in această confrunta-

știu 
spi- 
dată 
care

re este tocmai rolul omului 
înaintat, forță motrice a pro
gresului. de a nu depune ar
mele. De a nu avea liniște 
pină nu se materializează 
gindul îndrăzneț. De a se an
gaja convins în această luptă 
întrucît știe că are un reazem 
de nădejde, „protectori" pe 
care se poate bizui : societa
tea socialistă. Ia conducerea 
căreia se află el si tovarășii 
lui de muncă si de ideal.

Promotorii schimbărilor de 
esență, din bine în mai bine, 
la fiecare loc de muncă, în 
relațiile dintre oamenî 
exact că măsura acestui 
rit de perfecționare nu-i 
numai de vehementa cu
sînt atacate, incriminate ve
chile practici. Nici de decla
rațiile exprimate in propozi
ții savant alcătuite privind a- 
derența Ia cărările ce se cer 
croite. Măsura în care se a- 
firmă fiecare drept combatant 
convins de partea progresului 
o dă fapta sa. așezată la te
melia progresului. Efortul te
nace. comunist pentru împli
nirea firească a destinului i- 
deii. Puterea și neobosita de
voțiune cu care, prin exem
plul său. la forjă ori la cal
culator, în lanul de pîine al 
țării ori la planșetă, pe sche
le ori la catedră. în post de 
simplu ostaș ori comandant, 
promovează fiecare ideea no
vatoare. împămîntenește trai
nic climatul liberei circulații

a

DRUMURI
a propunerilor valoroase, aju
tă efectiv la materializarea 
lor cu operativitate, cu ne
strămutata convingere că nu 
există „stație terminus" în. 
bătălia în care ne-am anga
jat.

Parcurgem un timp fără a- 
semănare. în care dreptul 
nostru democratic de a avea 
idei se conjugă firesc cu o- 
biigatia democratică de a Ie 
infăptui. Avem nevoie de efi
cienta practică a acestui flux 
transformator de gîndire. De 
stimularea și afirmarea pu
terii lui de penetrație în o- 
fensiva împotriva rutinei, a 
mentalităților conservatoare. 
Avem puterea să accelerăm 
circulația acestei seve de in
teligență generată de colecti
vitate, în interesul colectivită
ții; avem capacitatea să a- 
șezăm peste tot. și mai trainic 
— sub semnul împlinirii — 
destinul ideilor novatoare do
minante din etapa istorică ne 
care o străbatem. Aceasta de
oarece. așa cum spuneau cla
sicii marxismului, „ideile do
minante nu sînt altceva decît 
expresia ideală a realităților 
materiale dominante".

Iar realitățile noastre, pro
cesul de continuă adîncire a 
democrației socialiste nasc, zi 
de zi. în proporții de masă, 
asemenea idei înnoitoare și 
dominante.

Ilie TANASACHE

E posibil ca noaptea de nesomn 
și emoțiile călătoriei să-și fi pus 
din plin amprenta pe chipurile lor, 
dîndu-le o aparență de maturizare. 
Poate că. tocmai aceasta să-l fi de
terminat pe omul de la recepția 
hotelului „Napoca" să Ie înmîneze 
fără nici o suspiciune cheia de la 
camera 617. Dar ceva mai tîrziu, 
cînd le-a transcris în registrul că
lătorilor datele de pe actele de 
idgptitate. au început să încolțească 
și bănuielile : 15 ani — virstă de 
școală, deci ; domiciliu în Bucu
rești ; ce să caute în mijlocul săp- 
tămînii tocmai la Cluj-Napoca ? în
grijorat. seara cînd au coborit după 
acte, le-a întrebat :

— Fetelor, nu vă supărați, cu ce 
treburi pe la noi ?

— Nu-i treaba dumitale. a răs
puns înțepat cea mai înaltă.

Evident, poza de fată umblată 
prin lume nu i se potrivea. Insă 
nici hotelierul nu s-a lăsat :

— Adevărat, dar trebuie să com
pletez aici rubrica, așa cere regula
mentul...

Neștiind de inexistența unei ase
menea rubrici, „fata umblată prin 
lume" a lăsat țîfna și i-a dat uh 
răspuns liniștitor : despre o excursie 
cu colegii, pe care ele, fiind 
obosite, au întrerupt-o după ce s-au 
înțeles să le aștepte o zi sau două 
reîntoarcerea prin Cluj-Napoca...

...Peste o săptămînă, la barul din 
holul aceluiași hotel. Poate mani
festările prea zgomotoase, poate tu
șea violentă, de nefumător înecat 
cu fum de țigară, să-i fi atras aten
ția omului de la recepție asupra 
consumatorilor de la o măsuță. Cine

se înecase cu fum. stîrnind amuza
mentul celorlalți ? Nimeni altele 
decît „excursionistele" ! Cu fețe li
vide și ochii în lacrimi încercau 
totuși să zîmbească printre convul
siile stîrnite de țigară, vrînd să lase 
impresia că e vorba de un banal 
accident... Din registrul hotelului, 
reieșea că au plecat după două zile. 
Dar la un alt hotel. A fost anunțată 
miliția. Peste citeva minute. Bobi și 
Lili, cum s-au recomandat ele lu
crătorilor de miliție (și cum le vom 
numi și noi în continuare), abordau 
aceeași mască blazată a omului 
„trecut prin multe" :

— Am venit să ne 
nu e voie ? !

— Sinteți la școală, 
va ? Din ce ați trăit 
mină ?

— Treaba noastră.
— E și a noastră...
— N-am furat, n-am cerșit. Am 

trăit din banii mei. Poftim !
Urmărind pe sub gene efectul (pe 

care, cum se va vedea, avea de ce 
să sconteze) Lili a aruncat pe masă, 
cu un gest teatral, un carnet C.E.C. 
Confruntarea datelor de pe carnet 
cu cele de pe actul de identitate a 
eliminat orice dubiu : C.E.C.-ul era 
pe numele lui Lili. Soldul ? Aici e 
aici și, de fapt, de aici începe toată 
povestea. 57 000 de lei !

Am stat de vorbă cu Lili și Bobi, 
a doua zi. Fuseseră anunțați părin
ții și ele așteptau să vină să Ie 
ducă acasă. Pe fața lor apăruseră 
cutele îngrijorării. Se pare că înce
puseră să-și dea seama de semni
ficația gestului lor. De ce au fugit 
de acasă ?

— Am lipsit două săptămini de la 
școală și Bobi. a fost de părere să 
plecăm și să ne încadrăm undeva...

— Unde ?
— Nu ne-am gîndit... Deocamdată 

aveam bani, stăteam pe la hoteluri, 
ne mai distram...

plimbăm. Ce,

lucrați unde- 
aici o săptă-

Cind
septembrie 1976 : de- 
de troleibuze „Vatra 

Luminoasă" al I.T.B. La ora 
15,30, impiegatul de serviciu 
Constantin Munteanu ii dă 
dispoziție șoferului Emanoil 
Rusu să iasă din garaj și să 
ducă pe traseu un troleibuz 
în locul unuia rămas în 
pană. Emanoil Rusu refuză: 
în locul său se oferă să ple
ce un alt șofer...

Un act de indisciplină ? 
După toate aparențele, da. 
Fiindcă nu poate fi decît o 
manifestare de indisciplină 
refuzul unui subaltern de a 
executa o dispoziție de ser
viciu dată de către cel care 
conduce și are răspunderea 
activității din compartimen
tul respectiv. Asupra acestui 
aspect nu este nevoie să 
stăruim : oricine știe că dis
poziția de serviciu este obli
gatorie, că îndeplinirea ei 
condiționează însăși buna' 
desfășurare a muncii. Dar 
pentru asigurarea unui cli
mat corespunzător, de ordine 
și disciplină, are o impor
tanță cel puțin egală și răs
punderea pe care trebuie să 
o dovedească cel care dă o 
anumită dispoziție ; față de 
ea, față de consecințele pe 
care le poate produce. Ast
fel incit dispoziția dată să 
nu afecteze interese mate
riale ori morale, principii 
de organizare și de muncă 
pe care le promovează so
cietatea noastră.

Să revenim asupra celor 
petrecute la depoul „Vatra

Luminoasă" ; la ora 15,30 
șoferul Emanoil Rusu refu
zase să iasă din garaj. Pes
te o oră, lucrurile se repe
tă. „Nu pot să ies din ga
raj"... „Atunci, ori rămîi la 
serviciu și pleci unde te 
trimit, ori te duci acasă și 
te dau lipsă". Șoferul refu
ză, impiegatul insistă. In 
cele din urmă, primul ce
dează și iese cu troleibuzul 
din garaj. Ce a urmat ? La 
nici un kilometru distanță, 
o creangă se agață de plat
forma troleibuzului, șoferul 
pierde controlul și mașina 
nimerește în plin 
pom... Din 
fost victime.
destul de mari (conform de
vizului — 14 440 lei), pe care 
întreprinderea i le-a impu
tat lui E. R. Precizăm că la 
această dată, prin hotărîre 
definitivă, Tribunalul muni
cipiului București a admis 
contestația sa și a anulat de
cizia de imputație.

Spre edificare, să relevăm 
acum și circumstanțele re
fuzului șoferului de a ieși 
cu troleibuzul din garaj : cu 
cîtva timp înainte, . avînd 
dureri de cap, amețeli și o 
teamă inexplicabilă față de 
circulație, și de conducerea 
mașinii, se duce la medic. 
Rezultatul ? Conform, reco
mandării medicale, de la 
1 septembrie fusese scos din 
traseu și trecut manevrant 
în garaj (diagnosticul din 
actul medical: stare 
steniformă).

intr-un
fericire, n-au 
Numai avani..

neura-

Sint. din păcate, nu atit de 
rare situațiile cind, sub for
ma și in virtutea obligativi
tății dispoziției de serviciu, 
se iau felurite măsuri care 
eludează legea, normele noas
tre de muncă și viață. Ce alt
ceva se întimplă cind, de pil
dă, jurisconsultul este che
mat la conducerea întreprin
derii și i se dă dispoziție „să 
facă ce-o ști", adică să cau
te vreo soluție care să se 
poată strecura printre para
grafele legii, pentru a „sal
va" cine știe ce situații care 
numai conforme cu legea nu 
sînt ? Cînd un gestionar este 
trimis in depozit să aleagă 
marfa „pe sprinceană" pen
tru a „servi pe cineva" ?

Ce se întimplă cînd, prin 
executarea unui ordin, a unei 
dispoziții. sint previzibile 
producerea unui prejudiciu 
material sau moral, încălca
rea normelor eticii și echi
tății socialiste ? Cînd preju
diciile vor fi materiale se va 
căuta, desigur, recuperarea 
lor de la vinovați. Mult mai 
întinse sînt însă efectele cînd 
prejudiciul adus este, înainte 
de toate, de ordin moral. Aici 
nu mai poate veni contabi
litatea să măsoare, să soco
tească. Răul, odată produs, 
se va întîlni și se va adăuga 
cîndva unei mentalități îna
poiate. se va asocia în altă 
parte cu superficialitatea, cu 
lipsa de fermitate și nu de 
puține ori vor ajunge de 
mînă cu formalismul, cu ne- 
principialitatea.

găsit odrasla, ne-asăptămînă și-a
spus:

— Cine s-ar 
treacă ei prin cap să fugă de-acasă 
cu banii? Am zis s-o ajutăm și 
noi, după puterile noastre, să-i fie 
mai ușor în viață. Dar asta cind o

fi gîndit că o să-i

cineva le-ar filibertinajul. Dacă
spus înainte acestor părinți că nu 
e bine să ispitească cu o sumă așa 
de mare un copil de 15 ani. cu un 
caracter în formare, ușor influen- 
țabil. s-ar fi supărat și ar fi re
plicat că „îi privește". Nu e o afir-

Nu-i mai puțin adevărat 
celălalt factor responsabil

esK'iuatUn meseriaș
la munca lui și trimis unde
va să zugrăvească un apar
tament ; unui șc er i se spu
ne să se «jbarteT de la traseu, 

■—-ari.~-.pur--ți simplu i se alcă
tuiește ad-hoc un „itinerar" 
pentru a servi pe cineva... O 
tinără dintr-o instituție este 
trimisă, tot printr-o dispozi
ție de serviciu, la forul tu
telar. să facă o treabă care 
nu numai că nu era de da
toria ei s-o facă, dar nu era 
nici măcar chestiune de ser
viciu. La care fata, surprin
să. își exprimă dezacordul și 
intenția de a nu se mai duce. 
Le-o spune pe față șefilor 
săi. Cum. adică să nu se 
ducă ? Doar i s-a dat o dis
poziție de serviciu. S-o exe
cute. Fiindcă, ce știe ea, sint 
obligații, uzanțe, așa „se pro
cedează" și „nu 
pe cineva de la 
lar“...

Da, dispoziția 
oricum s-ar numi ea intr-un 
loc sau altul, este obligato
rie. Nimeni nu poate s-o ig
nore. nimeni nu poate socoti 
dacă s-o execute sau nu, 
după bunul său plac. Dar nu 
mai puțin obligatorie este 
formularea unui ordin, a unei 
dispoziții de serviciu in con
formitate cu legea, cu inte
resele unității, ale comparti
mentului respectiv de activi
tate. Și în nici un caz dispo
ziția de serviciu nu poate fi 
transformată în ambiție de 
serviciu.

poți refuza 
forul tute-

de serviciu,

Dinu POPESCU

I

Banii ,,dc zestre"
și gustul de aventură

— Apropo de bani, ce-i cu suma 
aceasta ?

— Sint banii mei. Mi i-au pus 
părinții pe C.E.C. de cînd eram 
mică.

— Poate că nu erau pentru tine...
— Ba da. sînt banii mei de zes

tre ! Mi-au și spus : „să ai cînd 
ai să fii pe picioarele tale, indepen
dentă".

— De .aceea ai fugit și de-acasă 
și de la școală, ca să 
dentă" și să intri în 
lor ?
- Da...
în ce privește pe 

obosită după o noapte agitată pe 
tren, dar totuși fericită că după o

Anchetă socială

fii „indepen- 
posesia bani-

mama fetei,

termina școala, cînd s-ar fi mă
ritat...

Sigur, fiecare părinte se gîndește 
la viitorul copilului său. dorește ca 
acesta să intre mai ușor în viață, 
face tot ce poate ca să-i asigure 
condiții mai bune decît le-a avut 
el. E firesc, e omenesc. Dar aici, 
în cazul de față, este vorba de o 
înțelegere greșită a dragostei pă
rintești. Să pui la îndemina unui 
copil o sumă de 57 000 lei, după 
ce i-ai spus că sînt ai lui. este un 
act total antipedagogic, care fri
zează inconștienta și încurajează

mație gratuită, ci concluzia pe care 
am tras-o în urma unei replici a 
mamei lui Lili:

— Numai școala e de vină. Eu 
îmi știam fata la școală; pleca di
mineața și venea la prinz. Cînd 
colo, hoinărea prin oraș, clocind 
planuri, de fugă. Cînd n-a venit 
prima zi acasă m-am dus la școală 
să văd ce s-a întîmplat. Și am aflat 
că de două săptămini nu mai dă
duse pe acolo... Iar pe noi să nu 
ne sesizeze! Dacă i-am reproșat 
dirigintei, mi-a răspuns că dum
neaei nu poate să supravegheze pe 
toată lumea!

Ca și cum ei. ca părinți, n-ar 
avea ’nici o vină în toată această

poveste, 
că nici 
— școala — nu s-a dovedit a fi mai 
presus în cazul de față. Lili și Bobi 
sînt eleve în anul întîi la un liceu 
pentru alimentație publică. Diri
ginta lor ne-a răspuns cu senină
tate că n-a intrat în panică și n-a 
anunțat părinții nici după două 
săptămini de absențe, pentru că:

— Nu vor să mai învețe. Bobi a 
mai lipsit o lună pe celălalt tri
mestru. Ce pot eu să le fac?! Sînt 
căzute la 6—7 obiecte, să Ie exma
triculez nu pot, că sînt în primul 
an... Bobi n-a venit nici acum la 
școală. Am trimis după ea acasă 
să-mi restituie cărțile și să facă 
cerere de retragere, dar n-a fost de 
găsit. Cică s-ar căsători... Au fost 
răsfățate, nepuse la muncă! Pă
rinții sint de vină.

Văzind atitudinea, nefirească, de 
dezarmare totală a dirigintei, nu 
ne-am putut abține să n-o întrebăm 
ce vechime are în învățămînt.

— Peste 20 de ani. Dar de ce mă 
întrebați? Aoleu, nu cumva o să 
mi se intîmple ceva neplăcut?

Oare ce poate fi mai neplăcut 
pentru un pedagog cu atîția ani de 
experiență decit să-i dispară de 
sub ochi doi elevi și șă ridice ne
putincios din umeri a resemna
re?! Dar oare s-a făcut chiar totul? 
Ne îndoim. Sau, în orice caz. nu 
s-au ales metodele cele mai po
trivite (ca să n-o amintim decît 
pe cea a.......trimiterii vorbei" lut
Bobi de a aduce cărțile și cererea 
de retragere). Ceva mai tîrziu, cînd

am rugat-o să ne spună cum pu
tem ajunge la adresa celor două 
eleve, diriginta a trebuit să recu
noască că nu știe ; pentru simplul 
motiv că n-a fost niciodată la ele 
acasă pentru a discuta cu părinții a- 
cestor fete-„problemă“.

Am fost noi. La Bobi n-am găsit 
pe nimeni: tata lucrează in pro
vincie, mama era bolnavă in spi
tal, iar Bobi, după cum spunea o 
vecină, „a dispărut de citeva zile". 
Cui i-o fi trimis diriginta „vorbă"?

La Lili. lucrurile au început să 
se limpezească: merge la școală și 
e hotărîtă să-și îndrepte situația 
școlară. Mama, lăcătuș la o între
prindere bucureșteană (tata era 
plecat în provincie), ne-a asigurat 
că a pus C.E.C.-ul sub cheie.

Cum am mai spus-o, e normal 
ca părinții să se îngrijească de vii
torul copiilor, să-i ajute să pă
șească mai lesne în viață. Dar grija 
părintească, e una și răsfățul banu
lui nemuncit e alta. Poate că au 
înțeles acest lucru în clipele de 
frămîntare prin care au trecut cînd 
nu știau nimic de propriul copil, 
în afară de faptul că a dispărut 
de acasă cu banii. Și poate nu vor 
mai arăta cu degetul spre școală 
și îl vor întoarce și spre ei. Ceea 
ce este de așteptat și din partea 
școlii. Pentru că școala și familia, 
chemate deopotrivă să contribuie la 
formarea tinerilor în spiritul valo
rilor morale ale orînduirii socia
liste. au menirea de a conlucra in 
vederea nobilului scop educativ 
încredințat de societatea noastră.

M. EMIL
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EMULAȚIE IN VIATA CUITORAL-ARTISTICA
• Zile și săptămîni record în întreprinderi și pe ogoare, zile de 

vîrf în activitatea artistică
• Evoluția înfrățită a formațiilor române și maghiare

ISTORIE SI ARTĂ t V

In organizarea Festivalului „Cîn- 
tarea României" am pornit de la în
demnul secretarului general al parti
dului. tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU. adresat cu prilejul vizi
tei de lucru făcute la Sălaj în octom
brie anul trecut cînd spunea : .... Fes
tivalul „Cintarea României" este, îna
inte de toate, un festival al muncii. 
In acest sens trebuie el înțeles. Tre
buie să veniți la festival cu rezultate 
cît mai însemnate în îndeplinirea pla
nului, a sarcinilor ce vă revin din 
hotărîrile Congresului al XI-lea al 
partidului".

Prin multiplele «ale forme de ma
nifestare, festivalul a generat o am
plă mobilizare de forte în realizarea 
si depășirea sarcinilor de producție, a 
dat un nou impuls activității de crea
ție și a antrenat un mare număr de 
oameni ai muncii tineri și virstnici, 
români și maghiari, la activitatea 
cultural-artistică.

In acest impresionant concert al 
muticii. înfrățirea fabricii, atelierului, 
scolii, planșetei și a ogorului cu scena 
nu este doar o metaforă, ci o reali
tate evidentă in toată desfășurarea 
concursului.

Zilele si săptăminile record, orga
nizarea activității în schimburi pre
lungite. toate inițiativele patriotice 
au dat o elocventă expresie solidari
tății cu cei care au suferit de pe urma 
seismului din 4 martie, muncindu-se 
cu abnegație sub lozinca : „Sprijinul 
nostru in refacerea unităților distru
se de cutremur este depășirea planu
lui și ridicarea ștachetei calității". Cu 
această chemare in conștiință, cera- 
miștii sălăjeni raportează astăzi un 
spor de producție de 6,5 milioane că
rămizi echivalente, filatoarele — pes
te 15 tone fire’ de bumbac și tip bum
bac etc., aceasta pe fundalul depă
șirii. pe întreg județul, a planului pe 
primele patru luni din acest an cu 
36 milioane lei.

Un loc prioritar și-au găsit activi-, 
tățile organizate de comisia județea
nă a inginerilor si tehnicienilor in 
cercurile inovatorilor ; ca rezultat, 
în ultima vreme, au fost trimise spre 
aprobare mai bine de 10 inovații și 
2 invenții, numărul celor care studia
ză și vin cu propuneri de îmbunătă
țire a tehnologiilor fiind intr-o conti
nuă creștere.

O emulație deosebită a cunoscut și 
cunoaște munca pe ogoarele județu
lui. Eforturile depuse pentru efectua
rea lucrărilor de îmbunătățiri funcia
re pe 11 000 ha teren, calitatea lucră
rilor din campania de primăvară, 
plantarea a 110 ha vie. celelalte re
zultate constituie un răspuns al ță
ranilor cooperatori din Sălaj la che
marea Congresului țărănimii.

Merită, de asemenea, să fie subli

niat concursul „Cea mai frumoasă 
si îngrijită gospodărie", aflat in pli
nă desfășurare. Organizat sub egi
da consiliului județean de educație 
politică și cultură socialistă, aceasta 
a antrenat practic toți locuitorii sate
lor. Urmărindu-se stimularea intere
sului locuitorilor satelor pentru mal 
buna îngrijire și estetica proprii
lor- 'gospodării, folosirea rațională și 
eficientă a loturilor personale, regu
lamentul a prevăzut, în mod firesc, și 
participarea fiecărei gospodării la

în județul Sălaj

muncă în C.A.P.. la realizarea fondu
lui centralizat al statului și. desigur, 
încadrarea membrilor din familie in 
prevederile codului etic socialist.

Concomitent cu angajarea plenară 
în procesul producției si creației teh
nice, festivalul a stimulat activitatea 
unui număr mare de artiști plastici 
amatori, care, prin organizarea celor 
peste 20 de expoziții, au găsit un ca
dru prielnic de comparare si afirma
re a talentului lor. In paralel, expo
zițiile de artă populară au contribuit 
la stimularea preocupării pentru re
valorificarea motivelor specifice a- 
cestor zone in producția de artizanat.

La activitatea artistică au fost an
trenați peste 23 000 de oameni : mun
citori, țărani, intelectuali si elevi cu
prinși in aproape 1 000 de formațiuni 
culturale, din care peste 300 sînt nou 
înființate și al căror repertoriu a 
avut ca trăsătură definitorie un pro

ÎNTRECEREA formațiilor 
ARTISTICE DIN CAPITALA

După amplele ma
nifestări susținute pînă 
acum în cadrul Festi
valului național „Cin
tarea României", ar
tiștii amatori din Ca
pitală s-au întrecut, in 
această săptămină, in 
competiția menită să 
desemneze pe cei mai 
buni dintre ei pentru 
faza republicană a 
marelui festival al 
muncii și creației. Au 
participat la concurs 
129 de formații artis
tice și 94 de interpreți 
individuali — recita
tori și soliști vocali și 

instrumentiști — cîști- 
gători ai etapei prece
dente desfășurate în 
sectoarele Capitalei, 
întrecerea a debutat 
cu evoluția primei.se
rii de formații muzi- 
cal-coregrafice, pe sce
na casei de cultură a 
Ministerului de Inter
ne. In după-amiezile 
zilelor de 18, 19 și 20 
mai, pe scena ansam
blului „Rapsodia ro
mână" s-au confruntat 
celelalte formații mu- 
zical-coregrafice ; la 
teatrul „Ion Creangă" 
au evoluat brigăzile

nunțat caracter patriotic, revoluțio
nar. exprimind prin forme artistice 
alese atașamentul față de partid, fată 
de telurile construirii socialismului și 
comunismului. Momente de înaltă va
loare artistică au slăvit eroismul osta
șilor români pentru cucerirea indepen
dentei, lupta țăranilor pentru pămînt 
și dreptate socială din 1907, s-a cîntat 
munca entuziastă de construire a noii 
societăți, în acest spirit au fost con
cepute și realizate montajele literar- 
muzicale. recitalurile de versuri pa
triotice. dansurile cu temă, tematica 
concursurilor organizate printre care 
amintim doar pe cel întitulat „Inde
pendenți. demni și suverani" la care 
au participat circa 10 000 de munci
tori. elevi și intelectuali.

Evoluția formațiilor cultural-artis- 
tice înfrățite ale românilor si ma
ghiarilor. expresie elocventă a reali
tății politice și sociale a județului 
nostru, a revitallzat o seamă de da
tini și obiceiuri legate de munca și 
viata comună.

întreaga gamă de activități înscri
se în festival este menită să exercite 
o inriurire pozitivă, stimulînd întă
rirea atitudinii fată de muncă, con
tribuind la cunoașterea trecutului is
toric de luptă al poporului nostru, 
asigurînd un tot mai substantial con
ținut întregii noastre activități poli
tico-educative, pentru dezvoltarea 
conștiinței socialiste a celor ce mun
cesc.

Marla PITICA
secretar al Comitetului județean 
Sâlaj al P.C.R.

artistice, formațiile de 
satiră și umor, de es
tradă și muzică ușoa
ră ; iar la Teatrul e- 
vreiesc de stat — for
mațiile de teatru, mon
taje literare și recita
torii. Ieri, la Centrul 
de îndrumare a crea
ției populare a avut 
ioc gala filmelor de a- 
matori. Un mare nu
măr de spectatori, to
varăși de muncă ai 
artiștilor amatori pre- 
zenți în concurs le-au 
aplaudat cu căldură 
talentul și măiestria 
interpretativă. (Dumi
tru Tircob).

Sărbătorirea centena
rului Independentei de 
stat a României a fost 
marcată și de ampla și 
semnificativa manifesta
re expozitională din săli
le Dalles, a artiștilor 
plastici contemporani.

Caracterul nou al aces
tei expoziții constă în re
prezentarea, într-o conti
nuitate istorică, a luptei 
pentru independentă și 
a eroismului poporului 
român — eroism care s-a 
constituit, evolutiv și is
toric, ca o permanență a 
existenței noastre națio
nale. O astfel de expoziție 
situează pe creatorul plas
tic in deplinătatea înțele
gerii funcției sociale, e- 
ducative și de cunoaște
re a operei de artă, ridi
că pe o treaptă superioară 
relația dintre public și 
artist.

In ansamblul său, expo
ziția a fost concepută în 
trei capitole esențiale : 
primul înfățișează în ope
rele artiștilor actuali is
toria pînă la războiul de 
independentă din 1877, în 
care apreciem picturi ca 
28 februarie 1785. un mo
ment dramatic din fră- 
mîntata, dar eroica exis
tentă a lui Horia, de Ma
rius Cilievici, Poporul 
in Jurul lui Burebista, 
de Ootav Grigorescu. Po
sada de Gh, Spiridon, N. 
Bălcescu de Sabin Băla- 
șa. poetizat și profund 
spiritualizat, Rovine de 
C. Blendea, Hora Unirii

de Georgeta Năpăruș, 
Spada lui Ștefan, de Mi
hai Rusu, Al. I. Cuza de 
C. Vasilescu ș.a. Acestor 
picturi li se asociază ta
piseriile Voivozii de Con
stanta Crăciun. Primii 
străbuni de Elena Hașchie 
Marinescu, Mihai Vitea
zul de Miltiadi Nistotoi 
și îndeosebi impresionan
ta compoziție Oamenii

9
tistilor, ca în imaginile 
aureolate ale lui Matei 
Basarab în viziunile ar
tistice ale Elenei Bro- 
nițki și Mariana Popa, sau 
a lui Dimitrie Cantemir. 
In a doua grupare a ex
poziției. mai larg cuprin
zătoare. se situează lucră
rile ce redau momente si 
eroi din războiul din 
1877—1878. Cercetașil lui

Tema independenței 
în viziune contemporană

pămintului de Maria Con
stanta Blendea. în sculp
tură. vehementa roman
tică a lui George Apostu 
în Luptătorii pentru in
dependență atinge o for
ță lirică, dramatică și e- 
roică de o grandoare 
impresionantă. Florin Co- 
dre realizează la rindul 
său o imagine demnă, 
voievodală, a lui Mihai 
Viteazul călare, iar Paul 
Vasilescu în Compoziție 
redă avîntul călăreților 
în luptă, după cum Pin- 
tea Viteazul de C, Po- 
povici aduce imaginea di
namismului vital al pa- 
triotului-erou.

în grafică, ca si in ce
lelalte genuri, impre
sionează vasta cultură u- 
manistă și istorică a ar-

M. Bandac au gravi
tatea coeziunii umane. 
Șarja roșiorilor. în ta
bloul lui Nedel. structu
rat geometric în volume 
simple si în culori pure, 
lasă impresia mișcării 
continue. Călărașii in 
patrulare de Brăduț Co- 
valiu. de o inspirație 
temperată, evidențiază o 
paletă ce se îmbogățește 
continuu în armonii cro
matice ; Asalt prin Valea 
Sîngelui de Traian Bră- 
dean are grandoarea fres
celor și forța sonoră a 
griurilor ca și în tabloul 
lui V. Almășanu. Grupa 
III; Stegarii din regimen
tul de roșiori a lui Ion 
Pacea egalează demnita
tea si mîndria marilor 
cavaleri neînfricați. Mai

cinema
• Gloria nu clntâ : SCALA — 9,15;
11.30; 13,45; 16; 18,15; 20,30. FAVO
RIT — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15, VICTORIA — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18,15; 20.30.
• Ora spectacolului : SALA PA
LATULUI — 17,30; 20.
• Timpul dragostei și al speran
ței : CENTRAL — 8,30; 11,30; 14,30; 
17,30; 20,30.
• Un orășel In Texas : PATRIA 
~ 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, 
LUCEAFĂRUL ~ 9,15; 11.30; 13,45; 
16; 18,30; 20,45, la grădină — 20, 
GRADINA FESTIVAL — 19,45, 
CASA FILMULUI (la sala de festi
vități DINAMO) — 16; 18; 20,30.
• Mușcă și fugi ! ; FESTIVAL — 
9; 11,15; 13,30; 15.45; 18.15; 20.30, 
GRADINA CAPITOL — 19,45, FE
ROVIAR — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20,15, GLORIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,15.
• Republica din Uzlce î GIULEȘTI
— 9,30; 12.30; 15.45; 19.
• Tom și Jerry : DOINA — 9,30; 
11; 12.30; 17.
q Ruslan și Liudmila : DOINA — 
14; 19, PROGRESUL — 16; 19.
• Diavolii din Spartivepto : EX
CELSIOR — 9; 11,15; 13.30; 16; 18,15;
20,15, MELODIA — 9; 11,15; 13,30; 

16; 18,15; 20,30, MODERN — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30, la grădină — 
19,45.
• Parada surprizelor : TIMPURI 
NOI — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Cinci detectivi la miezul nopții : 
GRIVITA — 9; 11.15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15, AURORA — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20,15, la grădină — 19,45, 
FLAMURA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20.
• Echebka : EFORIE — 9; 11,30;
14; 16,30; 19, GRADINA TITAN
— 19,45.
• Zori In flăcări : DRUMUL SĂ
RII — 16; 18; 20.
• Sfirșitul legendei : BUZEȘTI —
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20.15, la
grădină — 19,30.
© Heydy — 9,45; 11,45, America
Melody — 14; 14 Iulie — 16.15, 
Cowboy-ul de la miezul nopții — 
18,30; 20,30 : CINEMATECA.
• Oaspeți dfe seară : COTROCENI
— 10; 12; 14; 16; 18; 20. MIORIȚA
— 9; 11; 13; 15; 17,15; 19.30.
• Lumea circului : LIRA — 9; 
11,45; 14,30; 17; 19,45. la grădină — 
19,45.
• Misterul lui Herodot : BUCEGI
— 9.30; 11,30; 13,30; 15,30; 17,45; 20.
• Șatra : GRADINA BUCEGI — 
20.
• Hollywood, Hollywood : FLO-
REASCA — 9; 11.15» 13,30; 15,45; 18; 
20,15, TOMIS — 9; 11.15; 13,30;
15,45; 18; 20,15, la grădină — 19.45.
• Albă ca zăpada și cei șapte pi

amintim, pentru valoarea 
lor artistică, relieful lui 
Horia Flămindu si Mihai 
Istudor : Luarea steagu
lui turcesc ; execuția ar
tistică de un profund 
realism și cald umanism 
din tabloul Intilnirea de 
Eugen Popa ; lucrările 
semnate de C. Piliută. 
I. Sălișteanu și alții.

Printre artiștii ale că
ror tablouri sint dedicate 
contemporaneității. re- 
flectind problemele ac
tuale ale construcției so
cialismului, amintim pe 
Ion Bițan, Viorel Mărgi- 
neanu, Vladimir Șetran, 
Splru Chintilă, Elena 
Greculesei, V. Grigore, A. 
Nedel, Grigore Minea, 
Mircea Ștefănescu, C. Ba
ciu, Fest Ladislau, Gina 
Hagiu, Iacob Lazăr, Car
men Groza ș.a.

Artiștii pun accentul în 
operele lor. în primul 
rind, pe portretul omului 
contemporan, ca și pe 
comuniunea lui cu solul 
și istoria natală, din care 
au desprins temele actua
lității, ideile de progres 
și libertate.

Faptele și operele îna
intașilor sînt, în acest 
sens, continuate si dez
voltate de urmașii con
temporani în modalități 
de expresie diverse. Ex
poziția de la Dalles este 
astfel un act de cultură 
patriotică.

Mircea DEAC

tici i 9; 11; 13, Imagini !n oglindă
— 15; 17; 19 : VIITORUL.
• Pentru un pumn de... ceapă i 
FERENTARI — 9; 11,15; 13,30; 13,45;
18; 20.15.
e Pinocchio î PACEA — 10; 12; 14.
• Meciul secolului ; PACEA — 16; 
18; 20.
• Africa Express : VOLGA — 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Cuibul salamandrelor s POPU
LAR — 15,45; 18; 20,15. GRADINA 
VITAN — 20.
• Ații înălțimilor : ARTA — 9;
11,15; 13.30; 15,45; 18; 20,15, la gră
dină — 20.
• Conrack j MUNCA — 9,30; 11,30; 
13.30: 15.45; 18; 20,15.
e B.D. Ia munte și la mare : 
FLACARA — 9,30; 11,30; 13,30; 16; 
18; 20.
• Oameni respectabili : COSMOS 
9; 11.15; 13.30; 15.45; 18: 20,15.
• B.D. intră tn acțiune : GRADI
NA MOȘILOR — 19,45.

teatre

PROGRAMUL I

12.00 Telex
12,05 Uverturi de mare popularitate
12.30 Roman-folleton : „Sub stele" — 

episodul 5
13.20 Anchetă socială : Dincolo de bre

vete
13.50 Cintece și dansuri interpretate de 

echipa de dansuri din Obirșia-Clo- 
șani, județul Mehedinți, șl grupul 
de fluierași de la exploatarea mi
nieră din Cimpulung Muscel, ju
dețul Argeș. Soliști : Angela Stoi- 
can șl Gh. Roșoga

14,05 Gospodărirea... gospodarilor — re
portaj

14.30 Magazin sportiv • Campionatele 
mondiale de tenis de masă de la 
Birmingham • Baschet masculin : 
Iugoplastlka Split — Selecționata 
Europei o Fotbal pe glob

16,00 „Oameni" — reportaj de C. Dumi
trescu

16.20 Clubul'1 tineretului. Formații de tl- 
’ neret pe scena Festivalului națio

nal „Cintarea României"
17.10 Antologia filmului pentru copii și 

tineret : Shirley Temple
18.30 Pasteluri de Vaslle Alecsandrl
18.50 Săptămină politică internă șl in

ternațională
19,05 Eroi îndrăgiți de copil : Heidl
19.30 Telejurnal
19.50 SUB SEMNUL PRIETENIEI FRĂ

ȚEȘTI — VIZITA DELEGAȚIEI DE 
PARTID ȘI DE STAT A REPUBLI
CII SOCIALISTE ROMANIA IN 
REPUBLICA POPULARA POLONA

20,25 Teleencielopedia
21,05 Film serial : Kojak
21,55 întilnlre cu satira și umorul
22,35 Telejurnal • Săptămină sportivă
22,45 Seară de romanțe
13.10 închiderea programului 

niei. Concert vocal-simfonic. Diri
jor : Mircea Cristescu — 20, (sala 
mică a Palatului) : Ciclul „Tinerii 
în fața capodoperelor**  — 18.

• Teatrul Național București (sala 
mare) : Viața unei femei — 19,30, 
(sala mică) : Comoara din deal — 
20.
• Filarmonica ,,George Enescu"
(Ateneul Român) ; Cintarea Româ

• Opera Română : Trubadurul — 
19.
• Teatrul de operetă : Tara surî- 
sului — 19,30,
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala Grădina Icoanei) : 
Interviu — 18.
• Teatrul de comedie : Noaptea la 
Madrid — 19,30.
• Teatrul Mic : Dosarul Ander
sonville — 19,30.
• Teatrul „Nottara**  (sala Ma- 
gheru) : Gaițele — 19,30, (sala Stu
dio) : Nu am încredere în bărbați 
— 19.
• Teatrul Giulești : Da sau Nu —
19,30.
• Teatrul satiric-muzical ,,C. Tă-
nase“ (sala Victoria) : Lasă supă- 
rarea-n hol — 19. (grădina
Boema) : Deschis pentru renova
re — 19,30.
• Teatrul „I. Vasilescu**  : Muza 
muzicii ușoare — 19,30 .
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română'* * : La hanul cu cintece —
19,30.
• Teatrul „Ion Creangă**  : Acțiu
nea Codalbul —- 17.
• Circul București : Cu circul 
nu-i de glumit — 16 (matineu pen
tru elevi) — 19,30.
• Studioul de teatru IATC : Omul 
cu mirțoaga — 19,30.

Secvențe din Festivalul „Cintarea României" la Timișoara : „Iarna lupului cenușiu", de I. D. Sirbu — pe scena Teatrului Național; concertul Filarmonicii 
de stat din Satu Mare — prezenta la faza lnter|udețeanâ desfâșuratâ în orașul de pe Bega; „Mâria sa. poporul", de Tomory Peter, montare a Teatrului 

maghlaf de stat Foto : E. Dichiseanu

&

Comori ale creației populare

Realismul, filon permanent vitalizant al literaturii
(Urmare din pag. I)
renunțarea la perspectiva nara
torului unic, omniprezent, Ia 
succesiunea in ordine cronolo
gică a situațiilor, într-un cuvint la 
organizarea clasică, scrierea se gă
sește la antipodul epicii tradiționale, 
ea nu amintește crin nimic de arhi
tectura sobră, severă a romanelor lui 
Rebreanu, de pildă. Și totuși, Vînă- 
toarea regală e în tradiția lui Ion și 
a Răscoalei în mult mai mare mă
sură deeit atitea cărți îndatorate di
rect lui Liviu Rebreanu sub aspectul 
construcției ! Trăsura de unire : rea
lismul. Cu mijloace total diferite de 
ale autorului lui Ion și Răscoalei, 
D.R. Popescu obține, mutatis mutan
dis, rezultate analoge, finalitatea 
procedeelor sale fiind investigarea 
umanului într-o anume perioadă is
torică (aceea a cooperativizării agri
culturii) și o geografie dată, sonda
rea unui climat moral-social specific.

Dinamitarea vechilor formule, de
venite. în anumite situații, inoperan
te. este un fapt curent și în litera
tura dramatică. Unul dintre cei mal 
îndrăzneți inovatori pe acest tărim e, 
cu evidență. Marin Sorescu. Ademe
nea tuturor dramaturgilor-poeti, el 
icrie. cum e și normal, teatru liric. 
Mai exact spus : metaforic. Fiecare 
piesă a lui este o metaforă. Iona, 
jroul unic al piesei omonime, e o- 
nul în luptă cu puteri opresive ira- 
ionale, cu absurdul, cu tot ce-i in- 
unecă zarea. îngreunin.du-1 efortu- 
ile de luare în plenară posesie a 
onditiei proprii.
în Matca traversăm o „tragedie 
Uimistâ". Metaforei eforturilor de 
șzmărginire. de „răzbire la lumină", 

aceleia a arderii pentru o idee îl 
rmează o metaforă a speranței, a 
ietii biruitoare. Ideea că „nu mu- 
im noi cu una cu două" străbate și 
.ltima piesă a lui Marin Sorescu, 
tâceala : ea evocă lupta pentru liber
ate a Tării Românești sub domnia 
ui Vlad Tepeș.
O caracteristică majoră a literaturii 

ontemnorane în ansamblul ei. dar 
n special a celei de orientare realis- 
ă. este deosebita apetență ideologi- 
ă. E de ordinul evidentei faptul că 
rta secolului XX posedă, în incom- 
arabil mai mare măsură decit aceea 
epocilor trecute, o natură proble- 

latică. Inclusiv arta ce refuză prin- 
pial problematicul. Romancieri, 
>eti. pictori, sculptori stăoiniți ex- 
usiv de ambiția de a experimenta 
lumite limbaje, cu evitarea oricăror

preocupări de conținut, se află, vo- 
lens-nolens, angajați si ei, prin însuși 
faptul respectiv. într-o dezbatere 
ideologico-estetică. Exercițiile lor 
sint modul unei opțiuni, al unei ati
tudini polemice, al unei — cum se 
spune in Occident — „situări".

La polul opus experimentatorilor 
„neutri" ideologic de tehnici artisti
ce. numeroși scriitori prin excelentă 
reprezentativi pentru spiritualitatea 
secolului nostru, de la Malraux la 
Ehrenburg, de la Thomas Mann la 
Camil Petrescu. Se’ străduiesc, de pe 
poziții filosofice extrem de diferite, 
să capteze pulsul epocii, să descifre
ze semnele timpului istoric. își pun 
întrebări, meditează asupra condiției 
umane.

O tensiune, o febrilitate, un refuz 
al imobilismului definesc nu numai 
literatura, ci întreaga cultură a lumii 
contemporane. Trăim intr-un veac al 
ideologizării tuturor domeniilor spi
ritului. In acest context, realismul nu 
poate, evident, să rămînă static. Nu 
poate fi un realism doar înregistra- 
tiv. Acea „indiferentă a artistului" cu 
care Flaubert contempla spectacolul 
vremii și lumii sale nu mai definește 
astăzi o atitudine creatoare. Insufi
cientă se dovedește si simpla denun
țare. Un autentic roman realist, o 
piesă de teatru realistă in înțeles ac
tual implică meditația, dezbaterea, 
„eseul". Totul în cultura contempo
rană este Impregnat de filozofie. Re- 
nuntind la prezumția naratorului 
atoatestiutor, prozatorul de azi in
troduce adeseori în narațiune un 
personaj stăpînit de o anumită preo
cupare. frămîntat de o problemă și, 
identificat cu el. îi înregistrează zbu- 
ciumările, avatarurile, revelațiile în 
conștiință. Tipic în acest sens e ul
timul roman al lui Marin Preda, 
Delirul. Prin excelentă ideologic, po
litic. acest roman asamblează ima
gini ce devin probe irefutabile in 
sprijinul rechizitoriului inclement pe 
care scriitorul îl face fascismului. 
Inserția în miezul fierbinte al unui 
moment istoric de răscruce situează 
Delirul în rindul scrierilor ce atacă 
frontal problematica majoră a timpu
lui nostru si. indiferent de locul pe 
care viitorul i-1 va rezerva în ierar
hia valorilor artistice, cartea posedă 
calitatea de a răscoli conștiințele, de 
a le injecta ura sacră împotriva de
clanșatorilor barbariei. Eminamente 
problematice sint si cîteva alte ro
mane. înainte dc tăcere de Paul 
Georgescu bunăoară e o narațiune 
amplă ce include o meditație drama

tică despre libertate si fericire, atri
buită unui tinăr comunist osindit de 
către tribunalul militar fascist la 
moarte si care. în așteptarea execu
ției. își rememorează viața, ounctind 
naratia cu reflecții. Tot meditație pe 
tema libertății constituie cimentul 
ideologic al romanului Racul de 
Al. Ivasiuc. al cărui scenariu epic e 
plasat int.r-o tară din America La
tină. tn romanul Galeria cu vită săl
batică al lui Constantin Toiu. medi
tația (de astă dată asupra resurselor 
și condiției purității morale) este in
sinuantă in analiza psihologică. Ulti
mul roman al lui Paul Georgescu, 
Doctorul Poenaru, un roman biogra
fic, exemplifică înțelegerea comunis
tă a autorealizării individuale.

In Fețele tăcerii de Augustin Buzura, 
evenimente din perioada cooperativi
zării agriculturii sînt evocate din două 
unghiuri de vedere diametral opuse 
— de către un instructor de partid, 
care a condus acțiunea de coopera
tivizare a unui anume sat, si de că
tre fiul unui țăran înstărit, care s-a 
împotrivit acelei acțiuni. Autorul nu 
face ~ decit să dea cuvintul ambilor 
naratori, obligînd astfel pe cititor să 
judece singur faptele expuse.

Lărgirea conceptului de realism, 
de veridicitate, a dus in chip firesc 
si la o sensibilă modificare a modu
lui de a concepe eroul pozitiv. In 
romanele și piesele de teatru bune 
apărute în ultimii 10—15 ani nu mai 
este prezentat ca fiind personajul 
exemplar, chipurile perfect descins 
parcă dintr-o icoană, deplin format 
de la început, născut matur, ca Mi
nerva din capul lui Jupiter, fără 
cusur sau „umanizat" Prin atribuirea 
de „greșeli" scuzabile, de rătăciri 
momentane. în special de natură 
sentimentală. Nu. Funcționalitate 
pozitivă au. în aceste scrieri (roma
nele citate sînt din această categorie 
și li se pot adăuga, desigur, și al
tele. precum Ultimul drum de Ion 
Brad. Clipa de Dinu Săraru), actele 
acelor eroi care, oameni ca toți oa
menii. cu calități și scăderi, urmă
resc mai presus de orice și asumin- 
du-și riscuri, inclusiv riscul de a 
greși, bunul mers al activităților con
structive in sfera în care se mani
festă.

Dezbătînd probleme ca acestea, 
participantii la conferința pe tară a 
scriitorilor pot aduce o contribuție 
efectivă la stimularea creației auten
tice. menită să exprime spiritualita
tea românească, dinamizată de prin
cipiile umanismului revoluționar, ia 
cel mai înalt nivel de artă.

Depuneri

la C.E.C. pe bază 

de consimțământ 

• scris
Apropierea servirii depunători

lor de locul lor de muncă con
stituie o problemă căreia Casa de 
Economii și Consemnațiuni îi a- 
cordă permanent o deosebită a- 
tenție. Printre alte măsuri luate 
in acest scop este și aceea a in
troducerii sistemului de econo
misire pe bază de consimtămint 
scris*.  Depunerile pe bază de con- 
simțămînt scris asigură depună
torilor continuitate in economisi
rea banilor la C.E.C., economie 
de timp și dobinzi, ciștiguri în 
bani sau in obiecte, precum și o 
serie de alte avantaje specifice, 
determinate de instrumentul de 
economisire ales și pe care se 
efectuează depunerile.

Orice depunere, avind la bază 
consimțămintul scris al depună
torilor, se efectuează la locul 
unde aceștia își desfășoară acti
vitatea, scutindu-i deci să se de
plaseze personal la unitățile 
C.E.C. Este • suficient ca cei in
teresați să solicite unității la 
care lucrează să li se depună la 
C.E.C.. chenzinal sau lunar, par
țial sau integral, retribuția pe 
care o primesc.

înscrierea in libretul de econo
mii a sumelor depuse prin con- 
simtămint scris se face la ghișeul 
C.E.C. de la locul de muncă sau 
la unitatea C.E.C. la care s-a vi
rat depunerea, iar înscrierea su
mei in contul personal se face 
din oficiu de către unitatea 
C.E.C. la care s-a deschis contul

Restituirea sumelor depuse 
prin consimtămînt scris se poate 
efectua oricind la cererea depu
nătorilor. iar consimțămintul dai 
de depunător poate fi modificat 
ori revocat oricind de acesta.

Antologia de basme ro
manești Omul de piatră —• 
una dintre ultimele apari
ții, poate chiar cea mai re
centă, in colecția Meșterul 
Mauole — ne oferă prile
jul de a face un popas și 
asupra întregului de pînă 
acum al acestei frumoase 
și binevenite inițiative a 
editurii „Minerva." Această 
perspectivă ni se impune 
cu atit mai mult cu cit re
centa antologie de basme 
fantastice — realizată și 
prefațată de Ruxandra Ni
culescu — însemnează și 
un moment oarecum dife
rențiat, in evoluția de pînă 
acum a seriei Meșterul 
Manole. Față de volu
mele apărute anterior în 
colecție, această antologie 
marchează o orientare spre 
a doua componentă a pro
gramului seriei, anunțat 
succint de editura ..Miner
va" : aceea a florilegiilor 
întrunind texte și analize 
ale temelor și motivelor 
specifice literaturii noastre 
populare. Antologia Omul 
de piatră și-a luat titlul de 
la cunoscutul și frumosul 
basm semnat de Nicolae 
Filimon, care se dovedește 
și in domeniul cinstirii 
creației populare unul din
tre deschizătorii de dru
muri în cultura și arta 
noastră. E un indiciu că
N. Filimon considera că in- 
basmele românești fantas
ticul. atunci cînd e prezent, 
se îmbină firesc cu reali
tatea și că acest fel de fan
tastic este o altă fată a 
realului în literatura popu
lară.

Pentru a reveni la anto
logia alcătuită de Ruxan
dra Niculescu, să amintim 
că are ca subtitlu Basmele 
călătorilor in timp, ceea ce 
vrea să spună că poveștile 
selectate in această carte 
au ca temă fundamentală 
sau includ în unele dintre 
peripețiile lor ideea trece
rii timpului, ca dimensiune 
a existenței omului pe pă- 
mint. Prin urmare, de la 
volumele anterioare ale se
riei — ilustrind prin texte 
alese culmile de artă lite
rară care au fost atinse in 
diferitele genuri și specii 
ale poeziei și prozei noas
tre populare — se trece 
aici la înfățișare^ unor 
teme fundamentale ale a- 
cestora. Ideea că în basme 
timpul nu este ireversibil 
și nu coincide mereu cu 
durata timpului calendaris
tic, astronomic, enunță o 
realitate. Autoarea caută 
să demonstreze această 
idee și printr-o amplă pre
față, nare e un veritabil 
studiu, atestind un remar
cabil efort de a cunoaște 
întreaga lume a basmului 
nostru, nu numai aceea a 
textelor incluse în antolo
gia Omul de piatră. Pre
fața e plină de speculații 
ingenioase și fine asupra 
temei timpului în basme, 
toate căutind să răspundă 
concepției editoriale care 
stă la baza colecției Mește
rul Manole : aceea de a re
liefa' înaltele valori ale 

folclorului nostru nu nu
mai prin selectarea capo
doperelor lui, dar și prir» 
prefețele acestor antologii. 
Conducerea editurii „Mi
nerva" considerase că — 
după ce folcloriștii au cer
cetat, au discutat amplu și 
în amănunt, ca specialiști, 
cultura noastră populară -~ 
ar fi vremea ca valorile ei 
artistice, profunda lor uma
nitate, înalta lor ținută eti
că, meditațiile asupra vie
ții omului, pe care le cu
prind, afirmarea sentimen
tului patriotic și de drep
tate socială, caracteristice 
literaturii noastre populare, 
«ă fie cît mai amplu și mai 
elocvent puse în lumină. 
Cu alte cuvinte, după tra
diția strălucită a studiilor 
de folcloristică, după încer
cările de constituire a udei 
estetici a creației populare, 
a venit rîndul unei ana
lize. de Înaltă ținută inte-

Însemnări despre colecția 
„Meșterul Manole"

lectuală, a filozofiei aces
teia, a concepției despre 
lume și viată pe care o ex
primă omul din popor prin 
modalitățile specifice ale 
fiecăreia dintre genurile și 
speciile literaturii și artei 
create de el. De aceea, 
majoritatea prefețelor din 
seria Meșterul Manole au 
fost încredințate scriitori
lor și criticilor literari, 
pentru a lărgi cunoașterea 
culturii noastre populare 
și din alte perspective de- 
cit acelea ale specialiștilor. 
Singura excepție pină a- 
cum este prefața la antolo
gia de ghicitori Bulgăre de 
aur, pe piele de taur, sem
nată de Radu Niculescu. 
tinărul folclorist care s-a 
impus prin remarcabile 
studii asupra poeticii popu
lare. Astfel, și In prefața 
amplă la antologia de ghi
citori, alcătuită de același 
autor — ghicitorile noastre 
constituind și ele o splen
didă lume a poeziei, nu nu
mai prin metaforele lor 
specifice, dar și prin le
găturile lor strînse cu viața 
omului, cu făptura lui. cu 
vietățile și natura care 
îl înconjoară pînă la 
depărtări cosmice — Radu 
Niculescu a îmbinat sub
til observațiile folclo
ristului cu entuziasmele 
unui bun cunoscător al 
modalităților artistice ale 
poeziei însăși. Scriitorii și 
criticii au pus firesc, in 
prefețele semnate de ei, 
accentul pe strălucitele va
lori literare ale folclorului 
nostru.'Dar ei au subliniat 
totodată — flecare în stilul 
său cunoscut — valorile 
umane, patriotice și socia
le pe care le ilustrează de 
multe secole literatura 
noastră populară. Infățișind

lumea și arta baladelor
haiducești din volumul
Tom» Alimoș, Mihai Be- 
niuc — bun cunoscător al 
literaturii noastre popu
lare, ce și-a trimis vastele 
ecouri în poezia lui — re
levă in prefață „simțul 
dreptății specific poporului", 
care a generat la noi in 
trecutul apropiat haiducia, 
ca mod de protest împotri
va stăpinirij asupritoare, 
pină la lupta cu armele și 
jertfa vieții, Prefațind an
tologia de teatru popular 
haiducesc Menii, Eugen 
Barbu evocă — întrebuin- 
țind pasta grasă, coloritul 

‘ viu al stilului său de pro
zator — lumea personaje
lor acestei dramaturgii mai 
puțin cunoscute.

In „Cuvintul Înainte" la 
florilegiul Miorița, balade 
păstorești — insistind asu
pra acelui superb unicat in 
poezia populară europeană 

care e „Cintecul mioarei", 
cum a denumit atit de în
țelept bătrinește Mihail Sa- 
doveanu capodopera baladei 
noastre folclorice — proza
torul Constantin Țoiu cau
tă să pună in lumină ceea 
ce ar putea spune cititori
lor din alte țări profunzi
mea tragicului și altitudi
nea ținutei etice a cioba
nului pregătindu-se de 
moarte. O Îndrăzneață ten
tativă — de astă dată rămi- 
nind numai in miezul rea
lității românești — o între
prinde criticul Valeriu 
Cristea. prefațind antologia 
de Balade istorice, specia 
cea mai apropiată prin 
temă de această realitate, 
din cintecul nostru bătrî- 
nesc. Observînd că totuși 
realitatea din aceste balade 
numite „istorice" — nu co
incide adesea cu realitatea 
atestată de documente, Vale
riu Cristea încearcă o expli
cație in atitudinea omului 
din popor față de domnitor 
și curtea lui. De fapt, pro
cesul sufletesc care a ge
nerat aceste balade este și 
el mult mai complex. Un 
element al acestei comple
xități a fost sesizat și de 
Valeriu Cristea, în apropie
rea frecventă a baladei is
torice de basmul popular, 
în prefața la Cartea înțe
lepciunii populare, florile
giu de proverbe românești, 
prefață semnată de Ion 
Dodu Bălan — un familiar 
și al folclorului nostru — 
întilnim una dintre cele 
mai convingătoare pledoa
rii pentru cunoașterea in 
profunzima a tezaurului de 
adevăruri, a splendidelor 
valori umane și a puterni
celor funcții educative, 
concentrate în forma de 
artă a aforismelor popu

lare. în fine, în Cuvintul 
despre semnificația nunții 
— prefață de loan Alexan
dru la antologia de „Ora
ții" cu titlul Nunta la ro
mâni — intîlnim cu îneîn- 
tare pagini de mare poezie, 
pline de acel profund etos 
românesc, de înțelepciune 
cu deschideri imense de 
perspective, de la moște
niri ancestrale afundate 
adine in timpul genezei 
poporului român pină la 
imensitatea cosmică — 
proprie scrisului acestui 
remarcabil poet. După cum 
s-a putut observa, centrul 
de greutate al volumelor 
apărute pină acum în seria 
Meșterul Manole stă in lu
mea cînteoului nostru bă- 
trinesc. Evident că nici ce
lelalte aspecte ale litera
turii noastre populare nu 
au fost cu totul neglijate 
și nu vor fi cu atit mai 
mult cu cît colecția se află 
încă departe de împlinirea 
ei. Alcătuite în majoritatea 
lor de specialiști — din re
dacțiile editurii „Minerva", 
ca loan Șerb, Ruxandra 
Niculescu, Mihai Dascăl, 
sau din afara el. ca Ion 
Moanță, Radu Niculescu și 
Horia Barbu Oprișan — 
florilegiile de texte din se
ria Meșterul Manole au 
îmbrățișat pină acum și 
alte domenii ale literaturii 
noastre populare. Selecția 
a fost făcută cu toată gri
ja și competenta, ca și ale
gerea prefațatorilor. O ca
racteristică a, prefețelor 
semnate de ei este aceea 
că sînt impregnate de un 
ardent patriotism — avind 
și ele deci o înaltă funcție 
educativă, pe lîngă aceea a 
textelor populare înseși se
lectate în antologiile se
riei. Aproape toți prefața
torii relevă elementele de 
continuitate din cele mai 
vechi timpuri, din moște
niri ale civilizațiilor ante
rioare genezei poporului 
român, pină in zilele noas
tre. In al doilea rind, de
monstrează unitatea cul
turii noastre populare, în 
intimă legătură cu aceea a 
culturii noastre feudale și 
moderne. Adeseori se sub
liniază ceea ce înseamnă 
ca înalte valori literatura 
noastră populară in tezau
rul universal.

O observație aș avea de 
însemnat. A împinge origi
nea unor motive ale litera
turii noastre populare (vezi 
referirile la „epocile cînd 
creațiunea nu era defini
tiv fixată"), pină în tim
puri anterioare însăși a- 
pariției omului pe pă- 
mînt, poate da scriitoru
lui prilejul unor asociații 
de idei, atractive prin ori
ginalitatea lor pentru cu
noscătorii avizați, dominați 
doar de farmecul lecturii, 
— dar poate genera și ne
dumeriri in concepția des
pre lume a cititorilor din 
publicul atit de larg, că
ruia ii este destinată colec
ția Meșterul Manole.

Ovldlu PAPADIMA



SCINTEIA — sîmbâfă 21 mai J977 PAGINA 5

Vizita delegației Excelenței Sale Domnului KALEVI SORSA
Primul ministru al Republicii Finlanda

Sovietului Suprem al U.R.S.S
Delegația Sovietului Suprem al 

U.R.S.S.. condusă de tovarășul 
A. P. Vader, membru al C.C. al 
P.C.U.S.. vicepreședinte al Prezidiu
lui Sovietului Suprem al U.R.S.S., 
președintele Prezidiului Sovietului 
Suprem al R.S.S. Estone, care face o 
vizită în tara noastră, la invitația 
Marii Adunări Naționale, s-a întîlnit, 
vineri dimineață, cu tovarășul Mihai 
Dalea. membru supleant al Comitetu
lui Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
președintele Consiliului General 
A.R.L.U.S.

In cadrul convorbirii care a avut

Ioc s-a subliniat cu satisfacție evolu
ția ascendentă a relațiilor frățești 
statornicite între țările, partidele și 
popoarele noastre, s-a reafirmat ho- 
tărîrea comună de a dezvolta in con
tinuare aceste legături prietenești, in 
folosul ambelor țări, al cauzei socia
lismului si păcii, al colaborării și în
țelegerii între popoare.

La intilnire au participat membri 
al Biroului Consiliului General 
A.R.L.U.S.

Erau prezenți ambasadorul Uniunii 
Sovietice la București, V. I. Droz
denko. și membri ai ambasadei.

MITING LA CASA PRIETENIEI 
ROMÂNO-SOVIETICE

în continuare, 
româno-sovietice 
ting.

Au participat 
Giosan. membru 
tetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., președintele Marii Adunări 
Naționale. Mihai Dalea, membru su
pleant al Comitetului Politic Execu
tiv al C.C. al P.C.R., președintele 
Consiliului General A.R.L.U.S.. de- 
putați. oameni ai muncii din Capita
lă. elevi și studenți.

Mitingul a fost deschis de tova
rășul Costică Chițimia, secretar al 
Comitetului municipal București al 
P.C.R.

1 luat cuvintul apoi muncitorul 
>ș)urin Ioniță. Erou al Muncii Socia

liste. de la întreprinderea de pompe 
„Aversa" din București.

în cuvintul său. tovarășul Vasile 
Mușat. membru al C.C. al P.C.R., se
cretar al Marii Adunări Naționale, a 
spus : întâlnirea de astăzi ne oferă o 
nouă si fericită ocazie de a evoca 
fructuoasele relații de prietenie, soli
daritate și colaborare multilaterală 
statornicite între Partidul. Comunist 
Român și Partidul Comunist al Uniu
nii Sovietice. între Republica Socia
listă România si Uniunea Sovietică, 
între parlamentele celor două țări, 
intre poporul român si popoarele so
vietice. Aceste relații cu adinei ră
dăcini istorice s-au făurit în cursul 
secolelor de luptă pentru libertate 
și independență. Cu deosebită sa
tisfacție evidențiem bogatele tradi
ții de solidaritate internaționalistă 
dintre mișcările muncitorești și so
cialiste din cele două țări, dintre re
voluționarii români și ruși, care s-au 
sprijinit activ în luptele împotriva 
exploatării, animați de măreața cau
ză a libertății si fericirii popoarelor 
lor.

Referindu-se la succesele obținute 
de popoarele sovietice, vorbitorul a 
subliniat că oamenii muncii din țara 
noastră urmăresc cu viu interes și 
caldă simpatie internaționalistă vasta 
activitate constructivă pe care oame
nii sovietici o desfășoară sub condu
cerea P.C.U.S. pe calea edificării so
cietății comuniste.

în continuare, evocînd 
relațiilor româno-sovietice. 
rul a subliniat că factorul 
al dezvoltării lor continue 
stituie intîlnirile și convorbirile din
tre tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășul Leonid Brejnev. Tara noas
tră — a spus în încheiere vorbitorul 
— este ferm hotărîtă să militeze activ

Ia Casa prieteniei 
a avut loc un mi-

tovarășii Nicolae 
supleant al Comi-

evoluția 
vorbito- 
esențial 
11 con-

*

și în viitor pentru amplificarea co
laborării cu Uniunea Sovietică, cu 
toate țările socialiste, cu toate sta
tele lumii, cu toate forțele care se 
pronunță și acționează pentru pacea 
și progresul omenirii.

Exprimînd mulțumiri pentru prie
tenia si ospitalitatea cu care delega
ția a fost intîmpinată pe tot 
parcursul vizitei în România, con
ducătorul delegației Sovietului Su
prem al U.R.S.S.. tovarășul A. P. 
Vader, a spus că această vizită, ca 
și mitingul organizat la Casa 
A.R.L.U.S.. reprezintă expresia prie
teniei trainice dintre țările și po
poarele noastre, prietenie. care se 
dezvoltă si se întărește continuu, a 
dorinței de a intensifica și în vii
tor colaborarea dintre țările noastre. 
Aceste legături au o veche tradiție., 
care asigură extinderea și întărirea 
prieteniei frățești sovieto-române.

O importanță decisivă în dezvol
tarea pe mai departe a relațiilor pe 
multiple planuri dintre țările noastre 
— a subliniat vorbitorul — au- a- 
vut Intîlnirile dintre tovarășul Leo
nid Brejnev si tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. la Berlin. în Crimeea și 
în special cu prilejul vizitei efectua
te de tovarășul Leonid Brejnev în 
România în cursul anului trecut.

Colaborarea sovieto-română ■— a 
spus în continuare vorbitorul — con
stituie o parte integrantă a solida
rității crescînde a statelor socialiste, 
reprezintă conlucrarea a milioane de 
oameni uniți prin teluri și idealuri 
comune, prin sentimente tovărășești 
si încredere reciprocă. Oamenii so
vietici se bucură sincer de succesele 
poporului frate român, obținute sub 
conducerea partidului său comunist, 
în direcția făuririi societății socialis
te în România, și sînt hotărîți să ex
tindă și să aprofundeze conlucrarea 
dintre țările noastre. La rindul lor, 
oamenii muncii din Uniunea Sovie
tică pregătesc sărbătorirea celei de-a 
60-a aniversări a Marii' Revolu
ții Socialiste din Octombrie sub 
semnul noilor și remarcabilelor reali
zări ale socialismului în. toate dome
niile.

în numele popoarelor sovietice, 
conducătorul delegației a urat în în
cheiere poporului frate român noi și 
importante succese pe calea înflori
rii continue a României socialiste.

★

în onoarea delegației Sovietului 
Suprem al U.R.S.S.. tovarășul Mihai 
Dalea a oferit un dejun.

RECEPȚIE

HELSINKI
Excelenței Voastre în funcția de prim-ministru al 
adresez, in numele guvernului român și al meu

Cu prilejul învestirii
Republicii Finlanda, vă ... - — ___  _ __
personal, sincere felicitări.

Exprim convingerea că relațiile de prietenie si colaborare româno-fin- 
landeze vor cunoaște o continuă dezvoltare, in interesul ambelor popoare, 
ăl păcii și securității în Europa și in lume.

MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

Primire la primul ministru al guvernului
Tovarășul Manea Mănescu. prim- 

ministru al Guvernului Republicii 
Socialiste România, a primit, vineri 
după-amiază. pe tovarășul Gancio 
Cristev. ministrul agriculturii și in
dustriei alimentare al Republicii 
Populare Bulgaria.

Cu acest prilej, oaspetele a rugat 
pe primul ministru să transmită un 
cald salut și urări de sănătate 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, din partea to
varășului Todor Jivkov, prim-secre- 
tar al Comitetului Central al Parti
dului Comunist Bulgar, președintele 
Consiliului de < Stat al Republicii 
Populare Bulgaria.

Mulțumind, primul ministru al gu
vernului a rugat pe ministrul bulgar 
să transmită din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu un salut călduros

★

Tovarășul Angelo Miculescu, vice- 
prim-ministru al guvernului, minis
trul agriculturii si industriei alimen
tare. si tovarășul Gancio Cristev, 
ministrul agriculturii si industriei ali
mentare al R.P. Bulgaria, au semnat, 
vineri, un protocol prin care s-au 
stabilit acțiunile noi ce urmează a fi 
întreprinse in vederea extinderii co
laborării între cele două ministere in 
producțiile vegetală si animală, in 
Industria alimentară, precum si în 
cercetarea științifică in aceste dome
nii. în perioada 1977—1978.

si cele mai bune urări tovarășului 
Todor Jivkov.

în cadrul întrevederii a fost ex
primată satisfacția față de cursul 
ascendent al relațiilor de colaborare 
româno-bulgare. relații care cunosc 
o continuă dezvoltare. în spiri
tul indicațiilor tovarășilor Nicolae 
Ceaușescu și Todor Jivkov. Totoda
tă. au fost analizate noi acțiuni 
menite să contribuie la amplificarea 
cooperării ' ‘ ‘ ______
economic, tehnico-științific. agricul
turii si in alte sectoare de activita
te de interes reciproc.

La primire, desfășurată intr-o 
atmosferă caldă. tovărășească, a 
participat tovarășul Angelo Micules
cu. viceprim-ministru al guvernului, 
ministrul agriculturii și industriei 
alimentare.

A fost prezent Petăr 
Hristov. ambasadorul R. P. 
la București.

în cursul zilei, oaspetele __ _ _
vizitat întreprinderea de industriali
zare a laptelui — Ploiești, Complexul 
intercooperatist de creștere a bovine
lor si serele de la Bărcănești. între
prinderea „Avicola" de la Băicoi și 
Institutul de cercetări pentru viticul
tură de la Valea Călugărească.

★

Seara, ministrul agriculturii și in
dustriei alimentare al R.P. Bulgaria 
a plecat spre patrie. ’

bilaterale în domeniile

Danailov 
Bulgaria

bulgar a

(Agerpres)

Primiri la Consiliul de Miniștri
Tovarășul Gheorghe Oprea, vice- 

prim-ministru al guvernului, , a pri
mit, în cursul zilei de vineri, pe prof. 
Hugo Aeby, președintele Consiliului 
elvețian de științe, care efectuează 
o vizită în țara noastră. Oaspetele a 
fost însoțit de prof. Aurelio Cerleti, 
vicepreședinte al consiliului.

în timpul întrevederii au fost dis-
★

Tovarășul Paul Niculescu. vice- 
prim-ministru al guvernului, a primit, 
vineri dimineața, pe Jean de Givry, 
reprezentantul directorului general al 
Biroului Internațional al Muncii, și 
pe Vladimir Rys, secretar general al 
Asociației internaționale pentru secu
ritate socială, care au participat la 
lucrările celui de-al VIII-lea Congres 
mondial pentru prevenirea acciden
telor de muncă și a bolilor profesio
nale, ale cărui lucrări s-au desfășu
rat la București.

cutate probleme referitoare la dez- ■ 
voltarea colaborării româno-elve- 
țiene, îndeosebi în domeniul științei 
și tehnologiei.

La primire a participat Ion Ursu, 
președintele Consiliului Național 
pentru Știință și Tehnologie.

A fost prezent Thomas H. R. 
Wernly. însărcinatul cu afaceri ad- 
interim al Elveției la București.

★

Au fost 
borării și 
naționale 
mele protecției muncii, cercetării în 
domeniul prevenirii accidentelor de 
muncă și a bolilor profesionale.

La întrevedere, care s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială, a partici
pat tovarășul Gheorghe Pană, pre
ședintele Consiliului Central al U- 
niunii Generale a Sindicatelor din 
România, ministrul muncii.

(Agerpres)

discutate aspecte ale cola- 
cooperării între instituțiile 
care se ocupă de proble-

„ Vizita tovarășului Nicolae Ceaușescu 
s-a înscris trainic în cronica relațiilor

noastre prietenești"
Presa poloneză de vineri — ziarele 

„TRYBUNA LUDU", „ZYCIE WARS- 
ZAWY", „ZOLNIERZ WOLNOSCI", 
„DZIENNIK LUDOWY", „STANDAR 
MLODYCH", „SLOWO POWSZECH- 
NE" — consacră spații ample vizitei 
oficiale de prietenie în Polonia a de
legației de partid și de stat conduse 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
relevînd că. prin rezultatele ei fruc
tuoase, s-au evidențiat dorința și ho- 
tărirea celor două partide, țări și po
poare 
teniei

Sub 
partid 
tingul 
lone la Katowice’ 
publică pe prima pagină un amplu re
portaj privind desfășurarea celei de-a 
treia zile a vizitei inalților oaspeți din 
România. Tot pe prima pagină a zia
rului este publicată o fotografie care 
îi prezintă pe tovarășii Nicolae 
Ceaușescu si Edward Gierek în mo
mentul semnării declarației. Sînt in
serate integral documentele rezultate 
din noul dialog româno-polonez la cel 
mai înalt nivel.

Sub titlul „Manifestarea prieteniei", 
„Trybuna Ludu" inserează un mate
rial consacrat mitingului prieteniei ro
mâno-polone, vizitei tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în bazinul Sileziei, 
în. care se arată : „La Katowice, Sos- 
nowiec, Dabrowa, Gornicza, numeroși 
locuitori din Silezia au salutat cu cor
dialitate pe conducătorul poporului 
român, Nicolae Ceaușescu, care s-a 
aflat în voievodatul Katowice îm
preună cu tovarășii E. Gierek, prim- 
secretar al C.C. al P.M.U.P., și Henryk 
Jablonski, președintele Consiliului de 
Stat al R. P. Polone. Aceasta a fost o 
mare zi a prieteniei polono-române, 
o zi a unei adevărate manifestări a 
sentimentelor puternice ale societății 
noastre față de delegația României so
cialiste și de întregul popor român". 
Subliniind, în continuare, primirea 
deosebit de călduroasă pe care colec
tivul de la Huța Katowice, partici
panții de la marele miting al priete
niei româno-polone au făcut-o șefului 
statului român, delegației de partid și 
de stat, ziarul arată : „în cuvintările 
lor, tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Edward Gierek au exprimat convin
gerea comună că prietenia frățească 
și colaborarea -dintre partidele, statele

de a da noi dimensiuni prie- 
si colaborării româno-polone. 
titlurile „încheierea vizitei de 
și de stat a României", „Mi- 
festiv al prieteniei româno-po- 

TRYBUNA LUDU"

•
și popoarele noastre s-au întărit și 
s-au dezvoltat. Participanții la miting 
au salutat cu aplauze cuvintările celor 
doi conducători ai partidelor frățești, 
exprimînd satisfacția față de con
vorbirile rodnice și rezultatele vizitei 
delegației române in Polonia, vizită 
care va avea o importanță deosebită 
pentru dezvoltarea relațiilor 
laterale româno-polone".

Vizita oaspeților români în 
continuă „Trybuna Ludu", a 
tuit, totodată, un prilej de eviden
țiere a faptului că oamenii muncii 
din regiunea industrială Katowice 
aduc o contribuție tot mai însemna-’ 
tă la dezvoltarea cu succes a colabo-

multi-

Silezia, 
consti-

Revista presei 
poloneze

rilor polono-române la cel mai înalt 
nivel și la documentele publicate la 
încheierea convorbirilor, ziarul ara
tă că „acestea reafirmă plenar nă
zuința comună de a dezvolta multi
lateral colaborarea polono-română, 
ca și comunitatea de idealuri și 
principii 'ce călăuzesc ambele țări în 
această direcție". Relevînd năzuința 
spre întărirea colaborării reciproce 
și importanța pe care Polonia și 
România o acordă conlucrării în do
meniul economic, „Dziennlk Lu- 
dowy" scrie : „Cu siguranță că vi
zita făcută în Polonia de delegația 
de partid și de stat a României a dat 
un nou impuls și a deschis noi po
sibilități dezvoltării colaborării și, 
din acest punct de vedere, 
deosebit de rodnică".

Primirea cordială făcută 
nia delegației de partid și 
României, condusă de

ea a fost

Polo- 
stat a

2

Cu prilejul vizitei pe care o efec
tuează în țara noastră delegația So
vietului Suprem al U.R.S.S., amba
sadorul acestei țări la București, 
V. I. Drozdenko, a oferit vineri 
seara o recepție.

Au participat tovarășii Gheorghe 
Radulescu, Iosif Banc, Nicolae Gio- 
san, Mihai Dalea, precum și vice
președinți și secretari ai M.A.N., 
Constantin Oancea, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, pre-

ședinți de comisii permanente și 
deputațl ai M.A.N., membri ai Con
siliului General A.R.L.U.S., repre
zentanți aj unor instituții centrale, 
organizații de masă și obștești, per
sonalități ale vieții culturale și ar
tistice.

Au luat parte, de asemenea, șefi 
ai unor misiuni diplomatice acredi
tați la București, alți membri ai 
corpului diplomatic.

(Agerpres)

Cronica zilei

încheierea lucrărilor Congresului mondial 
pentru prevenirea accidentelor de muncă

și a bolilor profesionale

Ministrul afacerilor externe al Re
publicii Socialiste România. George 
Macovescu, a adresat o itelegramă de 
felicitare ministrului afacerilor exter
ne al Republicii Finlanda. Paavo 
Vaeyrynen, cu prilejul numirii in 
această funcție.

v *
La invitația Comitetului Național 

pentru Apărarea Păcii ne-au vizitat 
-ra. in perioada 13—20 mai. delega - 

Comitetului vietnamez pentru a- 
Pitarea păcii mondiale, condusă de 
Le Toan Thu, membru al Prezidiului 
Comitetului vietnamez pentru apă-

rarea păcii mondiale, membru al Pre
zidiului Comitetului vietnamez de 
prietenie și solidaritate cu toate po
poarele ; delegațiile Consiliului ar- 
gentinean al păcii. Mișcării pentru 
pace din Mexic, Mișcării pentru pace 
din Senegal, Mișcării pentru pace din 
Noua Zeelandă.

★

Vineri după-amiază a 
București Jose de la Cruz 
Rosa, noul ambasador al 
Honduras în Republica 
România.

sosit la 
Hernandez 
Republicii 
Socialistă

(Agerpres)

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 

22, 23 și 24 mai. în țară : Vreme in 
curs de răcire. Cerul va fi tempo
rar noros. Vor cădea ploi locale, care 
vor avea si caracter de averse, în
soțite de descărcări electrice in ves
tul si nordul țării, precum și la 
munte. Izolat. în aceste regiuni can-

titătile de precipitații vor depăși 
15—20 litri pe metru pătrat în 24 de 
ore. în celelalte regiuni, ploi izo
late. Vint moderat, cu intensificări 
de scurtă durată, pînă la 50 km pe 
oră, la început din sud, apoi din nord- 
est. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse intre 8 și 18 grade, iar ma
ximele intre 18 și 26 grade, mai ri
dicate Ia începutul intervalului. în 
București : Vreme călduroasă la în
ceput. apoi in răcire ușoară. Cerul 
va fi temporar noros. Ploaie de 
scurtă durată. Vint moderat.

Cel de-al VIII-lea Congres mon
dial pentru prevenirea accidentelor 
de muncă și a bolilor profesionale, 
desfășurat la București sub înaltul 
patronaj al președintelui Republicii 
Socialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. și-a încheiat vineri 
după-amiază lucrările. Prin temati
ca largă și complexă, prin ideile noi 
avansate de numeroși participanti. 
prin amploarea și profunzimea inter
vențiilor. prin înalta tinută științifi
că a comunicărilor, congresul a con
tribuit la elaborarea și aplicarea de 
noi mijloace și măsuri pentru pro
tecția oamenilor în procesul muncii, 
la extinderea colaborării internațio
nale în acest domeniu.

Comunicările specialiștilor români 
participanti la congres, vizitele făcu
te de delegații străini în unități in
dustriale si agricole. în institute de 
cercetări au oferit posibilitatea cu
noașterii nemijlocite a realizărilor 
poporului nostru în dezvoltarea eco
nomică și socială a tării.

Așa cum se sublinia in mesajul 
președintelui Nicolae Ceaușescu, 
congresul a prilejuit un larg și fruc
tuos schimb de informații și de ex
periență în domeniul protecției mun
cii. a dus la întărirea contactelor, la 
lărgirea conlucrării dintre institutele 
și oamenii de specialitate din acest 
sector, inscriindu-se ca o contribu
ție de seamă la cauza colaborării 
internaționale, a păcii și progresului 
în lume — a declarat Vladimir Rys, 
secretar general al Asociației inter
naționale pentru securitate socială.

Exiprimind recunoștința si satisfac
ția pentru modul de organizare și 
rezultatele congresului. Jean de 
Givry, reprezentantul directorului 
general al Biroului International al 
Muncii, a relevat : Cunoaștem pre'o-

cuparea președintelui României, 
domnul Nicolae Ceaușescu. pentru 
problemele omului. De aceea subli
nierea din mesajul adresat congre
sului privind grija pentru om — su
prema valoare a societății — preocu
parea pentru îmbunătățirea continuă 
a condițiilor sale de muncă și de 
viață trebuie să stea în atenția 
tuturor.

Vorbitorul s-a referit apoi la preo
cupările O.I.M. pentru promovarea 
spiritului de colaborare și cooperare 
între specialiștii din toate țările 
lumii pentru sporirea mijloacelor de 
prevenire a accidentelor de muncă 
si a bolilor profesionale.

în numele partfcipanților Ia ședin
ță de închidere a congresului, 
G. Danielson — Suedia — a spus : 
Mulțumesc Guvernului Republicii 
Socialiste România pentru ospitalita
tea cu care am fost primiți, pentru 
condițiile asigurate bunei desfășurări 
a congresului. Vizita în România a 
însemnat un bun prilej de a cunoaș
te această frumoasă țară, acest mi
nunat popor.

în încheierea lucrărilor congresu
lui a luat cuvintul tovarășul Gheor
ghe Pană, președintele Consiliului 
Central al U.G.S.R.. ministrul mun
cii. președintele congresului, care. în 
aplauzele participanților. a exprimat 
încă o dată sentimentele de gratitu
dine și recunoștință președintelui 
Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru 
onoarea de a patrona această impor
tantă reuniune internațională, pen
tru mesajul adresat congresului.

Al IX-]ea Congres mondial pentru 
prevenirea accidentelor de muncă și 
a bolilor profesionale va avea loc. 
în anul 1980. la Amsterdam.

(Agerpres)

rării economice dintre România și 
Polonia. Minerii și metalurgișitii, lu
crătorii din industria constructoare 
de mașini din regiune dezvoltă o 
amplă cooperare cu unități similare 
din România.

Același ziar publică integral cu
vântarea rostită de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la mitingul prieteniei ro
mâno-polone, cu subtitlurile : „Ne 
bucurăm de succesele și realizările 
poporului polonez", „Dezvoltarea di
namică a economiei României socia
liste", „întărirea și extinderea prie
teniei și colaborării româno-polone", 
„Solidaritatea cu țările în curs dc 
dezvoltare", „Luptăm pentru frînarea 
cursei înarmărilor și pentru dezar
mare".

„DZIENNIK LUDOWY" publică 
comentariul „întărirea legăturilor de 
colaborare", în 
printre altele : 
tră a delegației 
stat conduse de secretarul 
al Partidului 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
scris în mod trainic în cronica rela
țiilor polono-române. Oaspeților, 
continuă ziarul, li s-a făcut o pri
mire deosebit de cordială Ia Varșo
via, Katowice și Gdansk". Referiți- 
du-se apoi la rezultatele convorbi-

care se subliniază
.Vizita în țara noas- 

de partid

Comunist

și de 
general 
Român, 
s-a în-

în 
de 
tovarășul 

Nicolae Ceaușescu. precum și con
vorbirile care au avut loc. la nive
lul cel mai înalt, confirmă, o dată 
in plus, prietenia sinceră care lea
gă cele două popoare, scrie și agen
ția poloneză ,JNTERPRESS“. Subli
niind caracterul de lucru al convor
birilor la nivelul cel mai înalt, pre
cum și atmosfera cordială în care 
s-au desfășurat, agenția relevă : Vi
zita tovarășului Nicolae Ceaușescu și 
a tovarășei Elena Ceaușescu, a. ce
lorlalți membri ai delegației româ
ne. precum și rezultatele convorbi
rilor reprezintă, în mod incontestabil, 
un eveniment important pentru dez
voltarea relațiilor de prietenie po- 
lono-române, deschid largi orizon
turi de cooperare între cele două 
state și popoare, atit pe plan bilate
ral cit și pe arena internațională.

Rezervind un loc, de frunte în bu-, 
letinele de știri și în alte emisiuni, 
posturile de radio și televiziune po
loneze au transmis, de asemenea, 
ample relatări privind principalele 
momente ale ultimei zile a vizitei 
delegației de partid și de stat con
duse de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
subliniind rezultatele rodnice ale 
convorbirilor dintre cei doi condu
cători de partid și de stat, dorința 
celor două țări de a adinei relațiile 
de prietenie și colaborare multilate
rală, în interesul ambelor popoare, 
al cauzei socialismului și păcii.

AMPLE PERSPECTIVE
COLABORĂRII frățești româno-polone
(Urmare din pag. I)

drepturi. avantajului reciproc și în
trajutorării. neamestecului în trebu
rile interne, constituie o adevărată 
cartă a, conlugrării multilaterale ro
mâno-polone. In același timp, dind 
expresie hotăririi celor două părți 
de a întări în continuare prietenia 
și colaborarea cu celelalte, țări so
cialiste. de a dezvolta relațiile paș
nice. constructive, cu țările în curs 
de dezvoltare, cu celelalte state, qu 
partidele comuniste și muncitorești, 
cu forțele revoluționare. democra
tice și progresiste. Declarația șe 
impune ca un document de ma
joră semnificație internațională, me
nit să contribuie Ia unitatea ță
rilor socialiste, a întregului front 
antiimperialist în lupta pentru elibe
rarea națională și socială a popoare
lor. pentru cauza păcii și progresului.

O deosebită satisfacție produce 
faptul — subliniat în cadrul convor
birilor de la Varșovia — că relațiile 
bilaterale româno-polone se dezvoltă 
pe o linie continuu ascendentă. Așa 
cum s-a constatat în cadrul convor
birilor. în. dorrteniui politic s-au in
tensificat contactele și schimburile 
de experiență pe linie de partid, la 
nivel guvernamental și parlamentar, 
pe linia organizațiilor obștești.

Procesul de adîncire a prieteniei 
si conlucrării româno-polone își are 
o solidă temelie materială in colabo
rarea economică dintre țările noas
tre. Pe acest plan, este semnificativ 
că în ultimii ani .volumul schimbu
rilor economice s-a dublat, a luat 
amploare și s-a diversificat coope
rarea în producție in ramuri de bază 
ale economiilor țărilor noastre. Con
vorbirile de la Varșovia au eviden
țiat în același timp posibilitățile spo
rite care există pentru extinderea in 
continuare a colaborării 
economice bilaterale.

Intr-adevăr, România dispune de 
un potențial economic 
creștere ; in tara noastră se dezvoltă 
ramuri din cele mai moderne ale 
industriei ; cuceririle revoluției teh- 
nico-științifice își găsesc o tot mai 
largă aplicare. La rîndul ei. Polonia 
populară si-a dezvoltat intens toate 
ramurile economiei, ocupind în pre
zent locul al zecelea în lume din 
punct de vedere al volumului pro
ducției industriale. Corespunzător

hotăririlor celui de-al VII-lea Con
gres al P.M.U.P., poporul polonez 
asigură avîntul continuu al econo
miei înfloritoare a patriei sale.

Ținînd seama de acești factori, de 
perspectiva dezvoltării în continuare

și cooperării

în continuă
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Plenara Consiliului Național
pentru Educație Fizică și Sport

GIMNASTELE NOASTRE S-AU ÎNTORS DIN ITALIA FOTBAL

membrii 
ai unor 
masă cu 

acti-

în ziua de 20 mai a.c. a avut loc 
plenara Consiliului Național pentru 
Educație Fizică și Sport.

La lucrări au participat 
consiliului, reprezentanți 
ministere si organizații de
atribuții în mișcarea sportivă, 
visti ai C.N.E.F.S. și ai federațiilor 
sportive, antrenori, sportivi fruntași, 
ziariști.

Președintele C.N.E.F.S.. tov. gene
ral-locotenent Marin Dragnea. a 
prezentat raportul cu privire la 
modul în care se îndeplinesc preve
derile Programului de dezvoltare a 
activității de educație fizică si sport 
pe perioada 1976—1980 și pregătirea 
sportivilor români în vederea parti-

tipării la Jocurile Olimpice din 
1980.

Plenara a dezbătut Planul de mă
suri cu privire la pregătirea sporti
vilor români pentru J.O. din 1980 și 
Regulamentul competiției 
naționale „Datiada".

în cadrul discuțiilor, 
participanti au 
menite să contribuie 
fectionare a muncii, 
sportivilor fruntași.

Cei prezenți s-au 
pună toate eforturile 
dezvoltare a educației fizice, a spor
tului de masă și de performantă din 
țara noastră.

sportive

numerosi 
propunerifăcut

la continua per- 
de pregătire a

angajat să de- 
pentru continua

(Agerpres)

POLO : „Cupa României"
Turneul internațional de polo pe 

apă pentru „Cupa României1*,  care se 
desfășoară în aceste zilei la Cluj- 
Napoca. a programat vineri două 
etape, încheiate cu următoarele re- 
xultat» tehnice i România—Ungaria

6—6 (1—3, 1—0. 2—1, 2—2) ; Iugo
slavia—România (tineret) 7—2 ; Bul
garia—Grecia 7—6 ; România—Româ
nia (tineret) 7—6 ; Ungaria—Grecia 
12—6 ; Iugoslavia—Bulgaria 7—5.

Echipa feminină de gimnastică a 
României, avind in frunte pe tripla 
campioană olimpică și dubla campi
oană europeană, Nadia Comăneci, s-a 
reîntors vineri în Capitală venind din 
Italia. După cum s-a anunțat, cu 
prilejul unei festivități desfășurate în 
localitatea Milano Marittima. unde 
s-au ținut și lucrările Congresului A- 
sociatiei internaționale a presei spor
tive. eroinei J.O. de la Montreal,

Nadia Comăneci, i s-a decernat tro
feul A.I.P.S., „Ramura de măslin" 
care se acordă anual celui mai bun 
sportiv din lume.

Cu prilejul vizitei în Italia. Nadia 
Comăneci. împreună cu celelalte 
componente ale echipei feminine de 
gimnastică a României, au participat 
la un spectacol demonstrativ la Pa
latul sporturilor din Bologna, spec
tacol apreciat elogios de presa ita
liană.

„Cursa
PRAG A 20 (Agerpres). — Dispu

tată pe traseul Usti—Sokolovo, cea 
de-a 12-a etapă (penultima) a com
petiției cicliste internaționale „Cursa 
păcii" a fost 
francez Jack 
distanta de 
4h 01’23”. La
a sosit un pluton în care se aflau și 
cicliștii români Teodor Vasile (locul 
9 in etapă). Eugen Dulgheru (locul 
15) și Costică Bonciu (locul

cîștigată de rutierul 
Hardy, cronometrat pe 
162 km cu timpul de 
50’’ fată . de învingător

în clasamentul general 
dual se menține lider Aavo

18).

indivi-
Pikkus

Astăzi se va juca meciul dintre 
echipele bucureștene Dinamo si Spor
tul studențesc. Partida este progra
mată pe stadionul Dinamo" din Ca
pitală. cu începere de la ora 17,00.

Celelalte opt jocuri ale etapei a 
XXVI-a se vor desfășura duminică, 
după următorul program : Steaua — 
Rapid (stadionul Steaua, ora 17.00) ; 
Universitatea Craiova — F. C. Con
stanța ; S.C. Bacău — F.C. Argeș ; 
A.S.A. — Jiul ; U.T.A. — Progresul ; 
Politehnica Iași — F.C.M. Galați ; 
F.C. Corvinul — F.C. Bihor ; Politeh
nica Timișoara — F.C.M. Reșița.

TENIS

5’11”. Primul 
este Teodor 
9’08”. Clasa- 
echipe : 1.

3.

păcii"
(U.R.S.S.), urmat de Osokin (U.R.S.S.) 
la 16”, Mytnik (Polonia) la 4’43”, 
Skoda (Cehoslovacia) la 
dintre cicliștii români
Vasile, pe locul 18, la 
mental general pe
U.R.S.S. ; 2. R. D. Germană ;
Cehoslovacia ; 4. Polonia : 5. Franța ; 
6. România ; 7. Suedia ; 8. Bulgaria ; 
9. Cuba ; 10. Italia ; 11. Olanda ; 12. 
Norvegia ; 13. Belgia. 14. Ungaria ; 
15. Anglia ; 16. R. F. Germania ; 17. 
Iugoslavia ; 18. Elveția ; 19. Finlanda.

întrecerea se încheie astăzi, cu eta
pa a 13-a. Sokolovo—Fraga (156 km).

• în sferturile de finală ale probei 
de simplu bărbați din cadrul cam
pionatelor internaționale de tenis ale 
Italiei. Vitas Gerulaitis l-a eliminat 
cu 1—6, 7—6. 6—3 pe Adriano Pa- 
hatta. iar 
6—3. 6—2 
din proba 
de finală) 
Jausovec 
Newberry
Renata Tomanova — Pam Teeguar- 
den 7—6. 6—7. 4—1 (abandon ■
Teeguarden).

Phil Dent l-a întrecut cu 
pe Ilie Năstase. Rezultate 
de simplu femei (sferturi 

: Maria Pinterova — Mima
5—7. 6—1. 6—4 ; Janet
— Iris Riedel 6—3, 6—1 ;

două țări» tovarășii Nicolae Ceausescu 
și Edward Gierek au elaborat un. 
adevărat program de lucru pentru 
extinderea în continuare a colabo
rării romârio-ipolone. în scopul pro
gresului tot mai rapid al construcției 
socialiste in ambele țări. în mod 
concret, așa cum se precizează și în 
Comunicatul comun, volumul schim-, 
burilor economice se va ridica în cin
cinalul actual la 3,3 miliarde de ru
ble. Totodată, vor cunoaște o nouă 
amploare acțiunile de cooperare și 
specializare în diverse domenii, intre 
care metalurgia, chimia, agricultura, 
cercetarea științifică, aplicarea în. 
producție a cuceririlor științei și pro
gresului tehnic, se va lărgi conlu
crarea în domeniile energiei, trans
porturilor. în același timp, s-au pus 
bazele extinderii schimburilor și co
laborării în domeniile culturii, știin
ței. educației, învățămintului. presei, 
radioului și televiziunii, turismului 
si sportului, amplificării contactelor 
dintre cetățenii celor două țări, din
tre colective de oameni ai muncii și 
organizațiile obștești — toate acestea 
în scopul cunoașterii reciproce mai 
aprofundate, apropierii și întăririi 
prieteniei dintre cele două popoare 
frățești.

Dezvoltarea colaborării și , coope
rării economice și tehnico-științifice 
româno-polone reprezintă o contri
buție de seamă la înfăptuirea planu
rilor si programelor de perspectivă 
elaborate de partidele noastre, la 
întărirea colaborării multilaterale 
dintre țări participante la C.A.E.R., 
la întărirea generală a socialismului.

Caracterul rodnic al convorbirilor 
de la Varșovia este atestat, de ase
menea, de faptul că au fost stabilite 
înțelegeri privind intensificarea con
tactelor pe linie de partid și de stat, 
schimbul de experiență în construc
ția socialismului, întărirea ansamblu
lui relațiilor de prietenie româno- 
polone.

Concomitent cu hotărîrile privind 
dezvoltarea continuă a colaborării 
bilaterale, convorbirile de la Varșo
via au evidențiat voința României și 
Poloniei de a întări conlucrarea din
tre ele. precum și cu celelalte țări' 
socialiste, cu toate tarile iubitoare 
de pace în scopul soluționării con
form intereselor popoarelor a pro
blemelor majore ale lumii de azi, 
promovării cauzei păcii și progre
sului.

Ca țări europene atit de greu în
cercate în anii celui de-al doilea 
război mondial. România și Polonia 
sînt vital interesate in instaurarea 
unor relații noi în Europa, care să 
asigure securitatea deplină a fiecărei 
națiuni de pe continent. Și cu acest pri
lej România și Polonia și-au reafirmat 
hotărîrea de a acționa neabătut pen
tru respectarea strictă și aplicarea 
consecventă in viată a principiilor și 
hotăririlor Conferinței general-euro- 
pene. pentru ca apropiata reuniune 
de la Belgrad să se constituie ca un 
forum al schimburilor de păreri pri
vind adincirea destinderii și dezvol
tarea colaborării între țările euro
pene, să marcheze un pas inainle in 
procesul de edificare a securității pe 
continentul nostru. în apest sens, 
ambele țări, reafirmînd actualitatea 
propunerilor cuprinse in documen
tele de la București ale Consfătui
rii din noiembrie a Comitetului Po
litic Consultativ al statelor partici-

pante la Tratatul de la Varșovia, 
consideră necesar să se acționeze cu 
hotăirire pentru a se înteepcinde mă
suri de dezangajare militară și dez- 

--ârmare pe continent, a se asigura 
dezvoltarea relațiilor economice, teh- 
ni’co-ytnarțet*ltan»le  și -în alto 
domenii întee- toate statele europene. 
De reală utilitate ar’fi. de asemenea, 
organizarea unor reuniuni multila
terale care să servească dezvoltării 
unei colaborări reciproc avantajoase, 
adâncirii încrederii și înțelegerii în
tre statele continentului, precum si 
â unor reuniuni consacrate conlu
crării in domeniul energeticii, trans
porturilor și ocrotirii mediului am
biant.

România și Polonia și-au reafirmat 
și cu acest prilej pozițiile în spriji
nul abolirii politicii de forță sau 
amenințării cu forța în relațiile in
ternaționale, în sprijinul încheierii 
unui tratat mondial în acest scop. 
Pornind de la imperativul opririi 
cursei înarmărilor, cele două țări 
s-au pronunțat pentru înghețarea și 
reducerea bugetelor militare, a tor
țelor armate și armamentelor, pentru 
măsuri efective îndreptate spre 
dezarmarea generală, în primul rând 
nucleară, subliniind rolul important 
ce revine în cadrul eforturilor pen
tru dezarmare sesiunii speciale din 
1978 a Adunării Generale a O.N.U., 
ca și Conferinței mondiale de dezar
mare.'în același timp — așa cum se 
arată în Declarație — atit România, 
cit și Polonia sprijină propunerile re
petate ale țărilor participante la Tra
tatul de la Varșovia, vizînd lichidarea 
împărțirii Europei în grupări mili
tare opuse.

în conformitate cu cerința impe
rioasă a soluționării pe cale pașnică 
a conflictelor dintre state, a fost rea
firmată necesitatea eforturilor pen
tru restaurarea unei păci juste 
și drepte în Orientul Mijlociu, 
pentru reglementarea problemei 
cipriote. Ambele noastre țări consi
deră că este necesară unirea efortu
rilor tuturor forțelor progresiste, de
mocratice. antiimperialiste în vede
rea lichidării politicii imperialiste, a 
colonialismului și neocolonialismului, 
a rasismului, pentru respectarea drep
tului fiecărui popor de a-și alege ca
lea dezvoltării sale social-economicc.

Subliniind preocuparea celor două 
state pentru dezvoltarea relațiilor cu 
țările în curs de dezvoltare, cu ță
rile nealiniate. România și Polo
nia au relevat necesitatea de a se 
acționa pentru lichidarea subdezvol
tării. pentru progresul armonios 
«1 tuturor țărilor si, îndeosebi, al ce
lor rămase în urmă, pentru făurirea 
unei noi ordini economice interna
ționale. întemeiată pe relații de ega
litate și
Sideră ca asigurarea păcii, soluțio
narea problemelor majore ale lumii 
contemporane, cu participarea tutu
ror statelor, impune sporirea rolului 
O.N.U. în întreaga viață internațio
nală. ț

Manifestindu-și aprobarea si salu- 
tind cu deosebită satisfacție bilanțul 
bogat, rezultatele 
de fructuoase ale 
ției de partid și 
noastre în Polonia.
dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Edward Gierek. comuniștii. întregul 
popor român își exprimă convingerea 
că ele vor întări și mai mult priete
nia frățească dintre popoarele noas
tre, vor stimula puternic relațiile de 
colaborare româno-polone pe toate 
planurile, vor servi în cel mai înait 
grad cauza socialismului, progresului 
și păcii.

șchitate. Țările noastre con-

multilaterale atit 
vizitei delega- 

de stat a țării 
ale convorbirilor

NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA LOTO DIN 20 MAI 1977

FOND GENERAL DE CÎȘTIGURI : 866 192 lei din care : 139 269 lei REPORT
Extragerea I : 28 84 67 66 27 36 41 60
Extragerea a II a : 18 54 42 57 58 15 16

76
33 59
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in pregătirea sesiunii speciale a Adunării
Generale a O.N.U. consacrată dezarmării

ÎNCHEIEREA LUCRĂRILOR COMISIEI MIXTE 
ECONOMICE GUVERNAMENTALE ROMÂNO-PORTUGHEZE

A fost aprobat prin consens 
proiectul ordinii de zi

NAȚIUNILE UNITE 20 (Agerpres). 
— Comitetul pregătitor al sesiunii 
speciale a Adunării Generale a O.N.U. 
consacrată dezarmării a aprobat prin 
consens proiectul ordinii de zi a se
siunii.

Agenda înscrie la primul punct 
examinarea și evaluarea situației in
ternaționale actuale ținînd seama de 
necesitatea stringentă de a realiza 
progrese substanțiale în domeniul de
zarmării, de continuarea cursei înar
mărilor și de legătura strînsă dintre 
dezarmare, pacea și securitatea inter
națională și dezvoltarea economică.

Punctele doi și trei vizează adop
tarea unei declarații asupra dezar
mării și a unui program de acțiune 
referitor la dezarmare. De asemenea, 
în proiectul ordinii de zi a fost înscri
să examinarea rolului O.N.U. în ca 
privește dezarmarea și a mecanismu
lui internațional de negocieri asupra 
dezarmării, inclusiv chestiunea con
vocării unei Conferințe mondiale a 
dezarmării.

Ordinea de zi are la bază un proiect 
preliminar propus de cele 32 state

Semnarea Convenției privind interzicerea 

modificării mediului înconjurător în scopuri militare 

sini nehsareIiasuwIhmDen™ "progrese 
REALE PE CALEA ÎNCETĂRII CURSEI ÎNARMĂRILOR

■ După cum s-a anunțat, Repu
blica Socialistă România a sem
nat Convenția privind interzicerea 
utilizării tehnicilor de modificare 
a mediului înconjurător in sco
puri militare sau în orice alte scopuri 
ostile. Acest act a avut loc la 18 mai 
la Palatul Națiunilor diin Geneva, .in 
prezenta secretarului general al
O. N.U., Kurt Waldheim, și a repre
zentanților altor țări participanți Ia 
ceremonia deschiderii spre semnare 
a convenției. în cuvintarea rostită la 
semnare, secretarul general al O.N.U., 
Kurt Waldheim, a apreciat convenția 
ca „un instrument modest".

Semnînd această convenție. Româ
nia a pornit de la poziția de prin
cipiu a partidului nostru în proble
ma dezarmării. Așa cum se știe, opri
rea cursei înarmărilor și înfăptuirea 
dezarmării constituie unul dintre o- 
biectivele centrale ale politicii exter
ne a tării noastre, pentru a cărui în
făptuire România socialistă a des
fășurat si desfășoară o activitate 
neobosită. Congresul al XI-lea al
P. C.R. a elaborat în acest sens un 
amplu și cuprinzător program de ac
țiune în vederea realizării dezarmării 
generale. în primul rînd nucleare, 
program ce include și măsuri parția
le. colaterale, de natură să favorizeze 
destinderea si încrederea între na
țiuni. să netezească înaintarea spre 
obiectivul fundamental al dezarmării 
complete. Pronunțîndu-se pentru ase
menea măsuri, tara noastră consideră 
însă că activitatea Comitetului de de
zarmare de la Geneva nu poate să 
se limiteze doar la asemenea măsuri. 
Ci trebuie să se concentreze spre 
abordarea problemelor de fond, care 
să ducă efectiv la încetarea înarmă
rilor. la dezarmare reală.

în spiritul acestei poziții. România a 
luat parte activă la negocierile care 
au dus la încheierea actualei convenții. 
Acest document a fost negociat in Co
mitetul pentru dezarmare de la Gene
va. de-a lungul a doi ani, pe baza unor 
proiecte identice prezentate de 
U.R.S.S. și S.U.A. După ce in preambul 
este exprimată dorința statelor de a 
interzice în mod eficient utilizarea 
tehnicilor de modificare a mediului 
în scopuri militare sau în orice alte 
scopuri ostile, cît și voința lor de 
a acționa pentru realizarea acestui 
obiectiv, convenția stabilește obliga
ția statelor de ă nu se angaja in 
folosirea oricăror modalități tehnice 
menite să schimbe prin manipulare 
deliberată procesele naturale, dina

Activitatea societăților supranaționale și cerințele
unei noi ordini economice mondiale

Tn ansamblul fenomenelor ce caracterizează capitalis
mul, în actuala etapă a crizei sale generale, un loc aparte îl 
ocupă activitatea societăților multi sau supranaționale, a 
căror pondere economică și politică a crescut considerabil 
pe măsură ce și-au amplificat raza de acțiune, determinînd 
profunde consecințe sociale. Referindu-se la acest proces, în 
Expunerea prezentată la reuniunea comună a forurilor su
preme de partid și de stat, de la sfîrșitul lunii martie, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu arăta că „are loc o intensifi
care deosebită a activității companiilor supranaționale, care 
încearcă să-și sporească profiturile în dauna suveranității și 
intereselor naționale ale popoarelor, provocînd puternice 
manifestări de opoziție".

Apărute încă în perioada dintre 
cele două războaie mondiale, societă
țile suipranaționale s-au impus. înde
osebi in ultimele decenii, ca un ele
ment structural nou, ca noi centre de 
putere și decizie în peisajul econo
mic si social-politic al lumii capita
liste. Formele de companii suprana
ționale — sau multinaționale ori 
transnaționale, cum li se mai spu
ne — pot. fi variate, dar. în esență, 
este vorba de o „societate-mamă" ce 
controlează o rețea importantă si di
versificată de întreprinderi, implanta
te în diferite țări ale lumii. Expresii 
ale concentrării capitalului, centrali
zării progresului tehnic și interna
ționalizării capitaliste a producției, 
i.supranaționalele" reprezintă adevâ- 
rati coloși, dispunînd de un potențial 
economic, financiar, tehnologic și 
uman fără precedent. Cifra de afaceri 
a societăților supranaționale reprezin
tă circa 33 la sută din valoarea pro
ducției totale a lumii capitaliste, iar 
ponderea lor in comerțul mondial 
a crescut, numai în șase ani. de la 
10 la 15 la sută.

De pildă, revista economică italiană 
„MONDO ECONOMICO" apreciază 
că producția în afara S.U.A. a „supra- 
naționalelor" de origine americană 
depășește în prezent 200 miliarde 
de dolari pe an — sumă de 4 ori 
mai mare decît exporturile nord- 
americane. Dacă însumăm și pro
ducția societăților supranaționale 

nealiniate, membre ale Comitetului 
pregătitor, la care s-au asociat alte 
șase state, între care și România,

Conform proiectului ordinii de zi, 
comitetul urmează să înceapă elabo
rarea proiectelor pentru Declarația și 
Programul de acțiune referitor la de
zarmare. precum și proiectelor de de
cizii și recomandări privind rolul
O.N.U, și mecanismul internațional 
de negocieri asupra dezarmării.

După o perioadă de consultări bi și 
multilaterale între membrii comitetu- 
tului, acesta își va relua lucrările în 
cursul lunii august a.c., urmînd să su
pună un raport preliminar viitoarei 
sesiuni a Adunării Generale a O.N.U.

Delegația română a acționat cu 
fermitate și perseverentă în spiritul 
mandatului încredințat pentru ca îm
preună cu delegațiile țărilor nealinia
te și în curs de dezvoltare și ale al
tor țări să contribuie la impulsionarea 
Comitetului pregătitor,' la accelerarea 
lucrărilor acestuia, in vederea unei 
pregătiri cît mai temeinice a sesiunii 
speciale.

mice, compoziția sau structura Pămîn- 
tului. inclusiv biosfera, litosfera. hi- 
drosfera si atmosfera sau spațiul ex- 
traatmosferic. Se mai prevede, tot
odată, ca această convenție să nu 
împiedice utilizarea în scopuri paș
nice a tehnologiei de modificare a 
mediului.

Apreciind însemnătatea pozitivă 
a unor măsuri cit mai eficace de pre
venire a extinderii cursei înarmări
lor, țara noastră a subliniat. în cursul 
tratativelor, că adoptarea unei astfel 
de convenții se justifică numai în 
măsura în care ea va fi privită ca o 
etapă intr-o concepție unitară, vizînd 
atingerea scopului final al preocupă
rilor comunității internaționale : în
cetarea cursei înarmărilor și realiza
rea dezarmării generale, în primul 
rînd a dezarmării nucleare.

în acest sens. România, sprijinită, 
de alte țări, a propus includerea în' 
textul convenției a unei dispoziții 
care să stipuleze voința părților de a 
continua cu bună-eredință negocierile 
privind încetarea cursei înarmărilor, 
în primul rînd a înarmărilor nuclea
re, și realizarea dezarmării generale. 
Pornindu-se de la constatarea că. ini
țial, textul convenției a fost elaborat 
de state ce dispun de un nivel ridicat 
de cunoștințe tehnico-științifice șl de 
teritorii întinse, țara noastră a cerut 
ca textul final al documentului să fie 
completat cu punctele de vedere ale 
altor state, spre a ține seamă în egală 
măsură de interesele securității tutu
ror țărilor, mari sau mici, de situa
ția specială a fiecăreia dintre ele. 
răspunzind astfel cerințelor reale ale 
păcii.

Reprezentanții țării noastre au ce
rut ca în convenție să fie inclus an
gajamentul statelor de a încuraja 
cooperarea în domeniul . interzicerii 
tehnicilor de modificare a mediului, 
inclusiv prin crearea unui sistem per
manent de schimb de date și infor
mații între statele-părți. România s-a 
pronunțat, de asemenea, pentru sta
bilirea unui sistem de verificare ba
zat pe principiul participării egale a 
tuturor statelor-părți.

Semnarea convenției constituie 
încă o expresie a hotărîrii României 
de a folosi toate căile posibile pen
tru oprirea cursei înarmărilor și în
făptuirea dezarmării, ca problemă 
cardinală a lumii de azi de care de
pind în mod direct destinderea și 
securitatea internațională, ridicarea 
bunăstării popoarelor, destinul însuși 
al umanității.

neamericane realizată în afara ță
rilor de origine (circa 150 mi
liarde de dolari), rezultă că giganții 
industriei occidentale au o cifră de 
afaceri superioară veniturilor anuale 
obținute de Japonia. R. F. Germa
nia și Franța la un Ioc ! Experții es
timează că. pînă in jurul qnului 
1985, un număr de 200—300 dintre 
aceste companii vor controla 70—80 
la sută din producția lumii capita
liste ! Ca urmare, datorită acestei 
forțe, ele reușesc să se impună și 
în statele capitaliste avansate, unde 
urmăresc să-și asigure controlul a- 
supra ramurilor industriale „de 
virf". de care depinde în mod ho- 
tărîtor potențialul tehnico-științific 
al economiilor respective: industrii
le electrotehnică, radioelectronică, 
metalurgică, construcții de mașini, 
automobile, aeronautică etc.

Este de înțeles că, cu atît mai 
mult, ele reușesc să pătrundă si să se 
impună în țările în curs de dezvolta
re. căutînd să-și asigure dominația 
îndeosebi asupra unor ramuri cum sînt 
industriile extractive, de care depinde 
procurarea materiilor prime, și unele 
industrii prelucrătoare, te dau mari 
beneficii pe termen scurt. Comentînd 
forța „supranaționalelor", posibilități
le create prin aceasta de a afecta in
teresele economiilor naționale, cu
noscutul om politic american Geor
ge Ball, fără a fi un critic al 
acestora, spunea, totuși) „Societă

LISABONA 20 (Agerpres). — La 
Lisabona s-au desfășurat lucrările 
celei de-a Il-a sesiuni a Comisiei 
mixte economice guvernamentale ro- 
mâno-portugheze.

Protocolul semnat la încheierea lu
crărilor consemnează creșterea schim
burilor economice între cele două țări 
în anul 1976 de peste două ori față de 
1975 și prevede măsuri pentru defi
nitivarea acțiunilor de cooperare în 
curs. în timpul lucrărilor sesiunii au 
fost încheiate contracte pentru expor
turi românești în sectoarele industriei

Ambasadorul României in Argentina și-a prezentat 
scrisorile de acreditare

BUENOS AIRES 20 (Agerpres). — 
Președintele Argentinei, general-lo- 
cotenent Jorge Rafael Videla, l-a 
primit pe ambasadorul extraordinar 
și plenipotențiar al Republicii So
cialiste România la Buenos Aires, 
Gheorghe Apostol, care și-a prezen
tat scrisorile de acreditare.

Din partea președintelui Republi
cii . Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, ambasadorul 
român a transmis președintelui Ar
gentinei un mesaj de salut, urări de

In interesul consolidării păcii și dezvoltării 
colaborării în Balcani

Declarația primului ministru al Greciei
ATENA 20 (Agerpres). — Luînd 

cuvîntul în parlament, primul minis
tru, Constantin Karamanlis a declarat 
că. Grecia dorește în mod ■ sincer 
restabilirea prieteniei și cooperării 
cu Turcia. El a subliniat că 
țara sa nu consideră Marea Egee ca 
un lac grecesc închis și este de 
acord cu existența unor ape interna
ționale în regiune. în legătură cu di
ferendul greco-turc, el a preconizat ur
mătoarea procedură : începerea unor 
negocieri serioase, substanțiale și în 
condiții de respect deplin, iar proble
mele pentru care nu se pot realiza 
soluții la acest nivel să fie înaintate 
Curții internaționale de justiție de 
la Haga.

Reafirmînd liniile esențiale ale po
liticii externe a guvernului său, 
premierul Karamanlis a declarat că 
poziția Greciei se plasează în cadrul 
Occidentului, adăugind că aceasta nu 
împiedică totuși Grecia să-și dez

Ministrul de externe

„Sînt necesare eforturi 
mai bune intre

BELGRAD. — Ministrul francez al 
afacerilor externe, Louis de Guirin- 
gaud, a declarat, într-un interviu 
acordat revistei iugoslave „Nin", că 
reuniunea de la Belgrad a reprezen
tanților statelor participante la Con
ferința pentru securitate și coopera
re în Europa trebuie să reprezinte 
un stadiu util al eforturilor con
stante depuse de statele europene

RF G. t Securitatea europeană impune interzicerea 
organizațiilor neonaziste

Congresul Uniunii persoanelor persecutate de naziști
BONN 20 (Agerpres). — în locali

tatea Manheim au început vineri lu
crările Congresului Uniunii persoa
nelor persecutate de naziști — orga
nizație a participanților la mișcarea 
de rezistență împotriva regimului hi- 
tlerist. Lucrările se desfășoară sub 
deviza „Unitate în lupta pentru de
mocrație, libertate, pace si dezarma
re". Participă peste 350 de delegați, 
între care lideri ai partidelor și or
ganizațiilor democratice, oaspeți de 
peste hotare.

țile care cumpără, vind si produc 
în exterior au. de fapt, puterea de 
a afecta viata oamenilor si națiunilor 
de o manieră care, in mod necesar, 
pune sub semnul întrebării prero
gativele și responsabilitățile autori
tăților publice. In ce mod mai poate 
un guvern național să elaboreze ferm 
un plan economic dacă un consiliu 
director reunit la 8 000 km distanță 
poate influenta in mod categoric 
regimul de producție si vinzări, afec- 
tind profund viata economică a tă
rii ?!“.

Expansiunea vertiginoasă a „supra- 
naționalelor" în alte țări și zone ale 
lumii decît țara de origine are mo

• Cifre de afaceri superioare veniturilor anuale ale Japoniei, 
R. F. Germania și Franței la un loc • „Un consiliu director, 
reunit la 8 000 km distanță, poate influența categoric viața social- 
economică a altor țări" ® România se pronunță pentru soluțio
narea problemei supranaționalelor în concordanță cu exigențele 

edificării unei noi ordini economice internaționale

tive multiple: mina de lucru mal 
ieftină, noi piețe de desfacere, 
noi surse de materii — sensul 
întregii strategii fiind obținerea pro
fitului maxim. Studiul întreprins 
de ..BUSSINES INTERNATIONAL 
CORPORATION" relevă că rata 
medie a profitului cQmpaniilor mul
tinaționale din industria farmaceu
tică, de pildă, este de 22,4 la sută 
în operațiunile din exterior față de 
15,5 la sută în S.U.A. O statistică 
globală reprodusă de ziarul „COM
BAT" arată că. în perioada 1'950—1971, 
la investițiile directe de capital a- 
merican peste hotare, de 42 miliarde 
de dolari, a fost obținut un profit de 
35 miliarde de dolari. „în 1974 — se 
arăta, de exemplu. într-un document 
prezentat la ultima reuniune a So
cietății Braziliene pentru Progresul 
Științei — 115 cele mai mari com
panii străine care operau in Brazi
lia au importat in valoare de 3 mi
liarde de dolari si exportat numai 
in valoare de 0,8 miliarde, cauzind

siderurgice și metalurgice, chimice, 
agroalimentare și construcției de ma
șini. ♦

Lucrările sesiunii s-au desfășurat 
într-o atmosferă prietenească. în spi
ritul bunelor relații existente între 
cele două popoare. Protocolul a fost 
semnat de Bujor Almășan, ministru 
secretar de stat la Ministerul Comer
țului Exterior și Cooperării Economi
ce Internationale, din partea română, 
și de Antonio Celeste, secretar de stat 
pentru comerț exterior, din partea 
portugheză.

sănătate și suoces, precum și de 
progres și prosperitate poporului ar- 
gentinean.

Mulțumind pentru mesaj, pre
ședintele Argentinei a rugat să se 
transmită președintelui Nicolae 
Ceaușescu un salut cordial, urări de 
sănătate,, iar poporului român noi 
realizări pe calea progresului și 
bunăstării.

S-a exprimat, cu acest prilej, hotă- 
rîrea de a se întări colaborarea din
tre cele două țări.

volte relațiile cu alte state. „Știți, 
desigur — a menționat el — că am 
întreprins inițiativa convocării unei 
conferințe balcanice și că printr-o 
asemenea politică climatul s-a îm
bunătățit în Balcani".

în continuare, vorbitorul a relevat 
că Grecia a dezvoltat și întărit rela
țiile sale prietenești cu țările socia
liste și cu lumea arabă.

Pe de altă parte, premierul grec a 
reafirmat că Grecia, care s-a retras 
din N.A.T.O. în 1974, ca urmare a 
evenimentelor din Cipru, nu va re
veni în cadrul organismelor sale 
militare integrate pînă cînd nu vor 
fi eliminate cauzele care au provocat 
retragerea. „Sîntem în curs de nego
ciere cu Alianța atlantică a unui 
nou sistem de cooperare, care să pre
vadă, între altele, controlul deplin al 
Greciei asupra forțelor armate ale 
țării".

al Franței subliniază: 

constante pentru relații 
țările europene11

pentru stabilirea de relații mai bune 
și de mai bună înțelegere intre di
versele regiuni ale continentului. 
După cum informează agenția Tan- 
iug, ministrul francez a subliniat 
că printre țelurile reuniunii sint și 
cele vizînd a menține deschise căile 
cooperării, a spori încrederea și a 
înlătura suspiciunile intre state.

Raportul prezentat de președintele 
organizației, Joseph Rossen, sublini
ază importanta aplicării și transpu
nerii în viață a prevederilor Actului 
final al Conferinței general-europene 
pentru securitate și colaborare în 
Europa, pentru încetarea cursei în
armărilor și dezarmare. Documentul 
relevă necesitatea interzicerii în 
R.F.G. a tuturor grupărilor și orga
nizațiilor neonaziste, precum și a li
teraturii ce cultivă spiritul nazist.

prin aceasta un deficit de mai mult 
de 2 miliarde in balanța comercială 
a țării".

în activitatea lor. companiile su
pranaționale recurg frecvent la prac
tici de dictat, de eludare a legislației 
economice și sociale din țările unde 
acționează, exercită adeseori presiuni 
și se amestecă în viața politică a sta
telor — prin toate acestea încâlcind 
în mod grav interesele naționale ale 
statelor ce le găzduiesc, afectînd se
rios suveranitatea și independen
ta lor.

Forța economică și ramificațiile pe 
glob ale „supranaționalelor" pun la 
dispoziția unui grup restrîns de 

persoane (consiliile de administrație 
executive). în condițiile centraliză
rii puterii de decizie, capacități ex
cepționale de a utiliza mijloace fi
nanciare, tehnologice și forme de 
comercializare, cu profunde impljca- 
ții în economiile țărilor în care acțio
nează. „Împuternicita multora dintre 
aceste firme — scriu economiștii nord- 
americani Richard Barnet și Ro
nald Miiller. in lucrarea lor „GLO
BAL REACH" — iau zilnic deci
zii in materie de afaceri care pro
duc efecte mai mari decit deci
ziile majorității guvernelor suverane 
in ce privește locul unde- vor munci 
persoanele, din țările respective, ce 
vor produce, ce vor minca. bea si 
îmbrăca, ce tipuri de cunoștințe vor 
fi predate in scoli si universități și 
ce fel de societate vor lăsa moștenire 
fiilor lor".

Și mai acut se pun aceste proble
me cînd este vorba de activitatea 
societăților supranaționale în țările 
în curs de dezvoltare. Potențialul

BELGRAD

Președintele Tito 
a vizitat pavilionul 
României la Tîrgul 

internațional de tehnică
BELGRAD. — Președintele R.S.F. 

Iugoslavia, Iosip Broz Tito, a vizitat 
cel de-al 21-lea „Tirg internațional 
de tehnică de la Belgrad", la care 
participă peste 600 de firme și între
prinderi de specialitate din 20 de țări 
din Europa și din alte continente.

La pavilionul României, înalților 
oaspeți iugoslavi le-a fost prezentat 
un bogat sortiment de exponate din 
domeniile tehnicii de calcul. între 
care sistemul de calcul „Felix-C 256“ 
realizat de specialiștii români, echi
pamente de automatizare, aparataj de 
joasă tensiune, tuburi cinesîop, apa
rate de măsură și control, electrice și 
electronice, receptoare radio și tele
viziune, sisteme de televiziune cu 
circuit închis.

Conferința internațională 
de solidaritate cu popoarele 
din Zimbabwe și Namibia

MAPUTO 20 (Agerpres). — Țările 
africane nu vor permite imixtiunea 
statelor occidentale în problemele 
popoarelor Zimbabwe și namibian, a 
declarat. în cadrul conferinței de la 
Maputo, reprezentantul guvernului 
din Lesotho. Puterile occidentale, a 
subliniat vorbitorul. încearcă prin 
toate mijloacele să mențină vechile 
orînduieli în aceste teritorii, susți- 
nînd actualele regimuri minoritare 
ilegale.

La rindul său. delegatul Republi
cii Burundi s-a pronunțat pentru in
tensificarea sprijinului acordat Fron
tului Patriotic Zimbabwe și Organi
zației Poporului din Africa de Sud- 
Vest (S.W.A.P.O.). El a condamnat 
politica agresivă și de apartheid a 
regimului Vorster din R.S.A.. care 
își arogă „dreptul" de a „apăra ci
vilizația occidentală" în Africa aus
trală. acordînd sprijin guvernului 
minoritar rasist al lui Ian Smith în 
acțiunile sale agresive contra state
lor africane vecine, regim care o- 
cupă în mod ilegal Namibia și pro
movează o politică de represiuni îm
potriva tuturor celor care se pro
nunță pentru abolirea legislației ra
siste în R.S.A.

Reprezentantul Poloniei a adre
sat tuturor țărilor lumii chemarea 
de a sprijini aceste popoare in vede
rea cuceririi independentei și suvera
nității naționale.

agențiile de presă transmit:
Președintele Consiliului 

de Miniștri al R. P. Bulga
ria, Stanko Todorov, l-a primit vi
neri pe Mihail Florescu, ministrul 
industriei chimice al Republicii So
cialiste România, care a efectuat o 
vizită de lucru în R.P. Bulgaria. Au 
fost discutate probleme privind ex
tinderea colaborării economice și 
tehnico-științifice, a cooperării în 
domeniile industriei și chimiei între 
România și Bulgaria.

Primul ministru al Indiei, 
Morarji Desai, l-a primit pe amba
sadorul României în India. Dumitru 
Niculescu. Cu acest prilej au fost 
trecute în revistă aspecte ale rela
țiilor bilaterale româno-indiene. ex- 
primîndu-se convingerea că bunele 
relații dintre cete două țări se vor 
dezvolta în continuare.

La Berlin au luat sfîr?it lucră-
rile Congresului al IX-lea al U- 

economic al acestor coloși neli
niștește și îngrijorează guvernele 
statelor-gazdă, îndeosebi datorită 
faptului că de cele mai multe 
ori activitatea „supranaționalelor" 
vine în contradicție cu opțiunile 
fundamentale de dezvoltare inde
pendentă și suverană, cu interesele 
reale ale popoarelor, cu cerința ca 
acestea să fie stăpine pe propriile 
resurse și să le folosească potrivit ne
cesităților specifice de progres. Dato
rită dezvoltării de către monopoluri 
numai a acelor ramuri industriale 
care aduc beneficii mari și imediate, 
în economiile naționale apar flagrante 
distorsiuni. în același timp, practica 
plasării de investiții în acele ramuri 
care necesită un volum mare de 
muncă, pe de o parte, și dezvoltarea, 
în schimb, în țările de origine, a 
ramurilor „de vîrf" și a cercetării 
științifice, pe de altă parte, duc la 
menținerea și accentuarea decalaje
lor — sub raportul structurii, nivelu
lui si potențialului economic — dintre 
țările în curs de dezvoltare și cele 
avansate.

Față de asemenea acțiuni ale so
cietăților menționate devin din ce 
în ce mai puternice manifestările de 
opoziție. Partide politice, guverne, 
parlamente, sindicate, organisme in
ternaționale. pe plan mondial (sub 

.auspiciile O.N.U.) sau regional, 
foruri științifice, cercuri largi ale o- 
piniei publice se pronunță pentru 
investigarea politicii și practicilor 
„supranaționalelor". pentru limitarea 
posibilităților lor de acțiune, pen
tru sancționarea lor în cazul con
statării abuzurilor.

Desigur,, ar fi eronată o judecată 
„în bloc" asupra tuturor societăților 
respective și chiar a tuturor laturilor 
sau aspectelor activității unora din
tre acestea. în acest sens, trebuie să 
se discearnă asemenea aspecte cum 
sînt plasarea de investiții, aportul de 
capitaluri, de tehnologie modernă, 
de organizare avansată a producției 
și a muncii. Tocmai ținîndu-se sea
ma de complexitatea întregului an
samblu de factori, în ultimii ani, ac
tivitatea „supranaționalelor" a fost 
dezbătută în Organizația (Internațio

Cu privire la ședința Consiliului militar 
al Torțelor armate unite ale statelor participante 

la Tratatul de la Varșovia
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în zilele de 16—20 mai, în Republica 
Socialistă Cehoslovacă — orașul 
Praga — a avut loc ședința ordinară 
a Consiliului militar al Forțelor ar
mate unite ale statelor participante 
la Tratatul de la Varșovia.

Consiliul militar, sub președinția 
comandantului suprem al Forțelor 
armate unite, mareșal al Uniunii So
vietice V. G. Kulikov, a analizat pro
bleme ale activității curente a For
țelor armate unite, care prezintă 
pentru armatele aliate interes re
ciproc, și a adoptat recomandări co
respunzătoare.

Ședința Consiliului militar al For
țelor armate unite s-a desfășurat

Interviul acordat de tovarășul Kim Ir Sen 
ziarului japonez „Yomiuri Shimbim“

După cum .s-a mai anunțat, tovară
șul Kim Ir Sen, secretar general al 
Comitetului Central al Partidului 
Muncii din Coreea, președintele 
R.P.D. Coreene, a acordat recent un 
interviu ziarului japonez „Yomiuri 
Shimbun" în care, după ce s-a referit 
la unele probleme ale construcției 
socialiste în R.P.D. Coreeană, a răs
puns la o serie de întrebări privind 
diversele aspecte ale situației inter
naționale.

în acest context, la întrebarea co
respondentului japonez privind a- 
precierile asupra noii administrații 
americane, tovarășul Kim Ir Sen a 
spus : „în promisiunile sale electorale. 
J. Carter s-a angajat să retragă tru
pele S.U.A. din Coreea de Sud și a a- 
rătat că se va opune unui regim care 
încalcă drepturile omului. în plus, 
recent, a proclamat revocarea mă
surilor restrictive asupra călătoriilor 
în unele țări, printre care si R.P.D. 
Coreeană. Se poate spune că toate 
acestea reprezintă o atitudine bine
voitoare fată de tara noastră. Pro
blema insă constă în faptul că sînt 
deosebiri între ceea ce a promis 
înaintea alegerilor și ceea ce a în
treprins de atunci. Desigur, ținîn- 
du-se seama că nu șe află Ia pu
tere decît de cîteva luni, trebuie să 
așteptăm să vedem cum își va res
pecta promisiunile electorale. De a- 
ceea ne abținem de la orice critică 
la adresa sa.

Dar, într-o problemă, administrația 
Carter procedează evident contrar 
promisiunilor sale electorale. Deși a- 
firmă că este împotriva regimurilor 
care încalcă drepturile omului, ad

niunii Sindicatelor Libere Germane 
din R.D.G. Delegații au aprobat ra
portul Consiliului Central al U.S.L.G. 
si o rezoluție care stabilește sarci
nile de viitor. Luînd cuvîntul la con
gres. Erich Honecker, secretar gene
ral al C.C. al P.S.U.G.. președintele 
Consiliului de Stat al R.D.G.. a e- 
videntiat importanța sindicatelor — 
componentă importantă a exercitării 
puterii de către clasa muncitoare si 
aliătii ei — în edificarea societății 
socialiste dezvoltate în R.D.G. La 
lucrările congresului a participat o 
delegație din tara noastră, condusă 
de Gheorghe Petrescu, vicepreședin
te al Consiliului Central al U.G.S.R.

Congresul culturii din 
R. P. Bulgaria,Ia care au parti- 
cipat peste 1 800 delegați, precum și 
oaspeți de peste hotare, și-a încheiat 
lucrările la Sofia.- Din tara noastră a 
fost prezentă o delegație, condusă de 
Tamara Dobrin, vicepreședinte al 
Consiliului Culturii și Educației So
cialiste. Congresul a adoptat o de

nală a Muncii, în Adunarea Generală 
a O.N.U., ca și într-o serie de con
ferințe ale țărilor în curs de dezvol
tare și țărilor^nealiniate. Ca o con
cluzie generală a dezbaterilor s-a 
preconizat adoptarea unui cod in
ternațional de conduită, care să 
reglementeze activitățile societăților 
supranaționale. să facă imposibile 
practicile și abuzurile, atentatele la 
suveranitatea și independenta sta
telor.

Acest cod — se arată în „Progra
mul de acțiune în vederea instaură
rii unei noi ordini internaționale", 
adoptat de O.N.U., la Inițiativa ță
rilor în curs de dezvoltare — ar 
urma să prevadă, obligatoriu. împie
dicarea imixtiunii companiilor su
pranaționale in treburile interne ale 
statelor în care operează, precum șî 
colaborarea lor cu regimuri si admi
nistrații coloniale; reglementarea 
clară a activității acestora în ță- 
rile-gazdă și coordonarea acțiunilor 
lor cu planurile de dezvoltare ale ță
rilor în curs de dezvoltare; realiza
rea asistentei și transferului de 
tehnologie în condiții echitabile si 
avantajoase ; reglementarea distribui
rii si repatrierii beneficiilor etc.

Participînd activ la dezbaterea 
tuturor problemelor internaționale 
actuale, tara noastră consideră că so
lutionarea problemelor create de 
activitățile „supranaționalelor" este 
necesar să fie înscrisă în aria mai 
largă a eforturilor pentru edificarea 
unei noi ordini economice interna
ționale. în acest context, Româ
nia a susținut și susține con
secvent, ideea aducerii problemei 
„supranaționalelor" în dezbaterea 
O.N.U., precum și crearea unei 
comisii și a unui centru de infor
mare și cercetare privind societățile 
supranaționale. Codul de conduită 
pentru societățile supranaționale tre
buie să fie fundamentat — în con
cepția țării noastre — pe principiile 
dreptului internațional, ale respectu
lui suveranității naționale, neames
tecului în treburile interne ale 
statelor.

Valentin PAUNESCU 

într-o atmosferă de adîncire și dez
voltare în continuare a prieteniei și 
colaborării strînse a armatelor sta
telor participante la Tratatul de la 
Varșovia.

în cadrul ședinței, Ministerul A- 
părării Naționale al Republicii So
cialiste Cehoslovace a prezentat par- 
ticipanților unele activități de in
struire privind pregătirea de luptă in 
Armata populară cehoslovacă.

★

Gustav Husak, secretar general al 
C.C. al P.C. din Cehoslovacia, pre
ședintele R.S. Cehoslovace, i-a primit 
pe reprezentanții armatelor, partici
pant! la ședința Consiliului militar.

ministrația Carter amenință alte 
țări, continuă să acorde ajutor mi
litar autorităților sud-coreene. efec- 
tuîndu-se. în continuare, manevre 
militare comune. După părerea 
noastră, asemenea acțiuni sînt con
trare promisiunii electorale a lui 
Carter, carp a declarat că nu va 
sprijini un regim care reprimă drep
turile omului.

Deși avem o părere bună în lf 
gătură cu promisiunile electorate ale 
președintelui Carter, totuși urmărim 
felul în care el și te va indeplini. O 
părere definitivă asupra administra
ției Carter este încă prematură".

în legătură cu problema reunifică- 
rii Coreei. Kim Ir Sen a spus că 
„aceasta depinde de coreenii înșiși. 
Pentru ca problema reunificării Co
reei să fie rezolvată, trebuie. înain
te de toate, ca populația sud-coreea- 
nă să acționeze în direcția democra
tizării societății sud-coreene... în 
ceea ce privește dialogul între Nord 
și Sud. noi considerăm că este im
posibil să dialogăm cu autoritățile 
sud-coreene în cazul în care acestea 
continuă, ca în prezent, politica lor 
represivă, fascistă".

★

Agenția Associated Press transmi
te din Washington : „Președintele 
Jimmy Carter a ordonat rechemarea 
imediată în tară a generalului-ma- 
ior John Singlaub. șeful Statului Ma
jor al Forțelor S.U.A. din Coreea de 
Sud. ca urmare a faptului că gene
ralul a contestat proiectul președin
telui de a retrage trupele americane 
din această țară".

clarație privind colaborarea culturală 
internațională. La ședința de închi
dere au luat parte Todor Jivkov, 
iprim-secretar al C.C. al P.C.B.. pre
ședintele Consiliului de Stat al R. P. 
Bulgaria, alți conducători de partid 
și de stat, informează agenția B.T.A.

Reuniunea tripartita la 
nivel înalt desfășurată la Riad, 
la care au participat regele Khalid 
Ibn Abdul Âziz al Arabiei Saudite, 
președintele Egiptului. Anwar El 
Sadat, și președintele Siriei. Hafez 
Al Assad, s-a încheiat joi seara, 
între subiectele discutate au figurat 
problemele legate de zona arabă si 
problemele mondiale afectînd direct 
interesele lumii arabe. în acest ca
dru. cei trei șefi de stat au analizat 
ultimele evoluții ale situației din 
Orientul Mijlociu, în lumina contac
telor pe care președinții Sadat și 
Assad, precum și regele Hussein al 
Iordaniei, le-au avut cu conducătorii 
unor state ca S.U.A.. Franța, R.F. 
Germania și U.R.S.S., precum și re
zultatele alegerilor generale din Is
rael.

Vizita vicepreședintelui 
S.U.A. în R.S.F. Iugoslavia. 
Vicepreședintele Statelor Unite. Wal
ter Mondale. a sosit in cursul după- 
amiezii de vineri la Belgrad, unde 
va efectua o vizită oficială de două 
zile.

La Praga a £ost semnat acar- 
dul comercial si de plăți pe anul 
1977 dintre R.S. Cehoslovacă și R.P. 
Chineză — informează agenția C.T.K. 
Conform prevederilor documentului, 
volumul comerțului dintre cele două 
țări va crește. în anul curent, cu 6’ 
la sută în comparație cu nivelul a- 
tins în 1976.

Menahem Begin, liderul 
Blocului LIKUD, care a cîștigat a- 
legerile de la 17 mai. din Israel, a 
avut, vineri, o întrevedere cu primul 
ministru în exercițiu. Shimon Peres, 
liderul Partidului Muncii. Menahem 
Begin a declarat după această în
trevedere că Partidul Muncii nu va 
participa la un guvern de unitate 
națională.

P. C. din Spania condamnă 
acțiunile care tind spre 

escaladarea violenței
MADRID. — Fostul primar al ora

șului Bilbao, Javier de Ybarra, a fost 
răpit, vineri dimineața, de un grup 
de persoane neidentificate — infor
mează agențiile France Presse și 
Associated Press.

Pînă în prezent, arată agențiile, 
responsabilitatea acestui act nu a 
fost revendicată. în același timp, se 
precizează că toate formațiunile po
litice din Spania și-au exprimat re
probarea față de această acțiune te
roristă, calificînd-o ca un atentat la 
desfășurarea normală a procesului de 
democratizare. într-un comunicat dat 
publicității vineri după-amiaza. Parti
dul Comunist din Spania condamnă 
„toate genurile de acțiuni care tind 
să accelereze escaladarea violenței". 
P.C.S. — arată comunicatul — își re
afirmă opinia potrivit căreia „numai 
instaurarea democrației în Spania și 
desfășurarea în bune condiții a 
viitoarelor alegeri vor oferi soluții 
problemelor clasei muncitoare spa
niole".
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