
PROLETARI DIN TOATE TARILE, UNITI-VĂ! Tovarășul Nieolae Ceaușescu 
va avea o întîlnire prietenească

cu tovarășul Jânos
în conformitate cu înțelegerea 

anterioară, între tovarășul Nieolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, pre

ședintele Republicii Socialiste 
România, și tovarășul Jânos Kădâr, 
prim-secretar al Comitetului Cen
tral al Partidului Muncitoresc So-

Kădâr
l - .'f?-?;

cialist Ungar, va avea loc, în zilele 
următoare, o întîlnire prietenească, 
în zona de frontieră, la Oradea ți 
Debrecen.
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PROGRAMELE DE MĂSURI PRIVIND RIDICAREA 

NIVELULUI DE TRAI AL POPORULUI

Factori determinanți • Implicații • Direcții de acțiune

Folosirea cu indici soperiori 
a capacităților de producție

Realizări de prestigiu

înscriindu-se ca o coordonată sta
tornică a politicii economice a parti
dului si statului nostru, repartizarea 
sistematică a unei părți însemnate 
din venitul național pentru fondul 
de dezvoltare a creat premisele unei 
dezvoltări impetuoase a economiei, 
ne calea infăptuirii unui amplu pro
gram de investiții, concretizat, in cea 
mai mare parte a sa. în noi. moderne 
și puternice capacități și obiective, 
cu deosebire in sfera producătoare 
de bunuri materiale. Evident, această 
opțiune de mare răspundere pentru 
destinele țării nu constituie un scop 
în sine. Oamenii muncii s-au con
vins de-a lungul anilor, iar noi
le măsuri adoptate recent de con
ducerea partidului constituie o do
vadă in plus, că acționind pentru 
dezvoltarea și modernizarea poten
țialului productiv al țării, pentru 
creșterea avuției naționale, partidul 
pornește de la premisa că aceasta 
este calea sigură și trainică spre ri
dicarea continuă a nivelului de trai 
al poporului, temelia progresului 
multilateral al societății noastre.

Concomitent cu marele efort de in
vestiții pentru construirea de noi ca
pacități și unități economice dotate 
cu tehnică modernă, conducerea par
tidului pune cu acuitate sarcina de a 
se utiliza cit mai bine întregul po
tențial productiv al unităților exis
tente. De ce ? în condițiile unei eco
nomii dinamice, moderne, cum este 
economia României, dezvoltarea in 
ritmurile înalte stabilite nu poate fi 
Înțeleasă numai sub latura sa can
titativă — importantă, desigur, și ea 
— ci. mai ales, sub aspectul cali
tativ. de eficiență, care impune, ca o 
cerință de prim ordin, fructificarea 
cu maximum de rezultate a poten
țialului productiv — componentă e- 
sențială a avuției naționale. Sublini
ind că în industrie aceasta este o sar

cină primordială, in expunerea la șe
dința comună a forurilor supreme de 
partid și de stat din martie 1977, 
tovarășul Nieolae Ceaușescu arăta: 
„Dispunem de fonduri fixe de 
peste 560 miliarde lei și dacă acest 
potențial productiv, pentru care s-au 
făcut mari eforturi financiare, va fi 
integral valorificat, se vor obține, 
fără îndoială, creșteri de producție 
mult superioare prevederilor actua
le. Iată de ce este necesar ca toate 
ministerele, centralele și întreprinde
rile să ia cele mai energice măsuri 
pentru creșterea indicelui de utiliza
re a parcului de mașini-uneltc, uti
laje si instalații, pentru redarea rapi
dă in circuitul economic a tuturor 
mijloacelor tehnice nefolosite și asi
gurarea funcționării la întreaga ca
pacitate a tuturor unităților econo
mice".

Evident, pentru țâra noastră. în
făptuirea acestor sarcini apare și 
mai stringentă, ținind seama de sco
purile imediate și de perspectivă pe 
care ni le-am propus.- O asemenea 
cerință majoră derivă, in primul 
rind. din faptul că folosirea ra
țională. intensivă a tuturor mijloa
celor tehnice și a suprafețelor pro
ductive existente in întreprinderi 
permite obținerea unor sporuri de 
producție într-un timp scurt și fără 
investiții suplimentare, sau uneori cu 
investiții mici, economisindu-se ast
fel însemnate fonduri materiale și 
bănești, care pot fi indreptate spre 
alte sectoare ale economiei națio
nale.

Astfel, potrivit. Directivelor 
Congresului al XI-lea. in ulti
ma parte a anului trecut și in 
acest an. s-au luat o serie de 
măsuri pentru reducerea cheltu
ielilor materiale in activitatea 
de producție și in investiții, 
pentru utilizarea integrală a tu

turor capacităților de producție. 
Această acțiune a dus la iden
tificarea unor noi rezerve și po
sibilități de a realiza în cursul 
cincinalului actual economii de 
peste 10(1 miliarde lei. Noile ca
pacități de producție ce se vor 
crea astfel suplimentar, precum 
si folosirea mai intensivă a po
tențialului productiv existent 
vor asigura sporirea produsului 
social, pe întregul cincinal, pu 
circa 80 miliarde lei peste pre
vederile inițiale.

Pe această bază vor fi create noi 
si importante resurse, atît pentru 
creșterea avuției naționale, cit și 
pentru ridicarea mai rapidă a ni
velului de trai al poporului. De fapt, 
recentele măsuri de ■ suplimentare a 
fondului de majorare a retribuțiilor 
prevăzut în planul cincinal cu circa 
35 miliarde lei se fundamentează. în 
bună parte pe rezultatele obținute in 
aceste domenii și pe posibilități
le existente de creștere, in con
tinuare. a eficienței economice.

Există, desigur, și alte argumente 
care pledează pentru utilizarea la ca
pacitatea maximă și cu înalt randa
ment. a întregului potențial de pro
ducție din întreprinderi. între altele, 
avem in vedere faptul că spre deose
bire de situația in care potențialul 
productiv se mărește prin investiții, 
prin folosirea mai rațională, intensi
vă a tuturor mijloacelor tehnice și a 
suprafețelor de producție se ciștigă 
timpul care ar f.i trebuit afectat con
struirii și intrării în funcțiune a unor 
noi capacități de producție. Cu alte 
cuvinte, se asigură mai rapid canti
tăți sporite de produse necesare sa
tisfacerii consumului productiv și al 
populației. De asemenea, pe această 
cale se economisește forța de muncă,
(Continuare in pag. a Il-a)

în industria ușoară
întreprinderile industriei ușoare au 

încheiat primele cinci Juni din acest 
an cu realizări remarcabile. Din da
tele centralizate la ministerul de re
sort reiese că oamenii muncii din a- 
ceastă ramură a industriei au înscris 
la rubrica „realizări suplimentare" 
mai mult de 3.5 milioane metri de 
țesături. 723 009 tricotaje. 1.2 milioane 
perechi încălțăminte, diverse articole 
din sticlă și ceramică fină de menaj 
in valoare de peste 62 milioane lei, 
numeroase alte bunuri, a căror va
loare totală se ridică la aproape 1.5 
miliarde lei. Comparativ cu perioada 
corespunzătoare a anului trecut, spo
rul de producție este acum de 
aproape 12 la sută. De remarcat că 
cea mai mare parte din realiză
rile peste plan au fost obținute 
pe seama creșterii productivității 
muncii, indicator la care s-a înregis
trat o depășire a prevederilor cu 2.4 
la sută. Ca urmare, industria ușoară 
a livrat. în perioada care a trecut din 
acest an. suplimentar, unităților co
merciale bunuri în valoare de peste 
680 milioane lei.

Producția 
și productivitatea 

în continuă creștere
Aplicînd In viață indicațiile condu

cerii de partid și de stat privind uti
lizarea mai deplină a capacităților 
de producție și a forței de muncă, 
organizarea superioară a producției și 
a muncii, promovarea neabătută a 
progresului tehnic, oamenii muncii 
din industria județului Brașov au 
reușit să incheie primele cinci luni 
din acest an cu o depășire a planului 
producției globale industriale de peste 
588 milioane lei. Demn de subliniat 
este faptul că in perioada amintită 
indicii de utilizare a mașinilor s-au 
ridicat la cote înalte. Succese deo
sebite s-au înregistrat și in creș
terea productivității muncii, indica
tor la care sarcina planificată a fost 
depășită cu peste 2 000 lei pe anga
jat. Numeroase colective de muncă, 
de la „Tractorul". „Rulmentul". în
treprinderea mecanică Codlea. între
prinderea de scule Rișnov. „Electro- 
precizia" Săcele. întreprinderea „Co- 
lorom" Codlea. Combinatul chimic 
din Făgăraș ș.a.. și-at^ indeplinit și 
depășit cu mult angajamentele asu
mate in cinci luni ale anului (Nieolae 
Mocanul.

Slobozia. Vedere din centrul orașului Foto : S. Cristian

ACTULUI DE CONDUCERE 
o larga bază democratică

9 La Combinatul de fire și fibre sintetice din Săvinești, deciziile consiliu
lui oamenilor muncii poartă girul gîndirii colective • „Noi propunem, noi 
înfăptuim" - o deviză care ilustrează pregnant procesul de adîncire a 

democrației muncitorești
Din discuțiile cu mai multi mem

bri ai marelui detașament muncito
resc al cliimiștilor din Săvinești am 

: desprins ideea că participarea electi
vă a colectivului la organizarea Ș> 
conducerea treburilor combinatului 
înseamnă, in primul rind. a-si spori 
contribuția Ia mai buna valorificare 
a rezervelor producției pentru creș
terea eficientei economice. Este și 
firesc. întrucit. așa cum demonstrea
ză practica, nici un director, nici un 
inginer-sef. nici un ait cadru din 
conducerea operativă a oricărei uni
tăți economice, oricit de capabili și 
pregătiți ar fi. nu pot rezolva in. mod 
just și eficient toate problemele, nu 
pot lua cele mai bune decizii in toa
te situațiile impuse de buna desfă
șurare a complicatelor procese teh
nologice. de perfectionarea continuă 
a activității economice, dacă nu se 
bizuie De priceperea si înțelepciunea 
colectivului.

Iată de ce. aici. la. Combinatul de 
fire și fibre sintetice din Săvinești, 
acțiunile principale ale consiliului 
oamenilor muncii pentru mai mult, 
mai bine, mai eficient isi au izvorul 
în larga consultare a întregului co
lectiv de chimisti la luarea deciziilor, 
in participarea conștientă si respon
sabilă a acestora la tot ceea ce pre
supune imbunătătirea organizării și

Sub semnul încrederii în om
• în aceste zile pornesc spre o nouă viață tineri eli
berați din penitenciare în conformitate cu recentul 
decret. • O misiune educativă deloc ușoară pe care 
colectivele în care vor lucra acești tineri sînt pregă
tite să o îndeplinească. • Repartizarea și încadrarea 
în muncă — pentru care sînt asigurate toate condițiile 

— trebuie să se facă fără nici o întîrziere
...Cu puțin, timp înainte, schimba

seră uniforma de detenție cu hai
nele lor obișnuite ; li se întocmiseră 
formele de punere in libertate și le 
fuseseră predate drepturile bănești 
cuvenite : pentru drum și pentru pe
rioada pînă ce vor încasa prima re
tribuție la noul lor loc de muncă. 
Apoi, comandantul penitenciarului 
le-a vorbit pe îndelete despre rațiu
nile și scopul recentei măsuri a condu
cerii de partid și de stat cu privire 
la punerea în libertate a mino
rilor și a tinerilor între 18 și 21 de 
ani și reeducarea lor prin muncă, 
fără privațiune de libertate. Le-au 
fost date, in mod explicit, îndrumă
rile necesare, în privința reîncadrării 
lor în viața socială, în familie și în 
rindul colectivelor de muncă unde 
vor fi repartizați de către oficiile 
forțelor de muncă, deja înștiințate 
de venirea lor.

Se aflau în acea sală 24 de tineri 
care, doar cîteva minute mai tîrziu, 
aveau să părăsească locul de deten
ție. Dincolo de poartă îi așteaptă o 
viață nouă, întoarcerea in familie, 
un loc de muncă, posibilitatea de 
a-și ciștiga existența în mod cinstit.

I-am privit acum, ridicîndu-se din 
bănci și primind din. miinile coman
dantului actele și, îndeosebi, biletul 
de punere in libertate. Ce sentimen
te, ce gânduri îi încearcă ? Sînt oare 
pe deplin eonștienți de ceea ce li se 
cere să devină de acum incolo ? 
I-am privit ridicîndu-și actele. Unii 
mai șovăitori, cu mîinile tremurînde, 
se opresc după cițiva pași să mai 
citească o dată, iar unul freacă de 
barbă biletul de liberare cu gestul 
geambașului care a făcut „safteaua"; 
alții mai „siguri" de ei, afișind din 
obișnuință acea maturizare timpurie 
și rău înțeleasă, rădăcină nu de pu
ține ori a comportării teribiliste care 
i-a făcut să intre în conflict cu legea 
și societatea. I-am privit pe acești 
tineri și am stat de vorbă cu ei. 
Faptele care i-au adus aici sînt, de
sigur, felurite. Unele sînt săvârșite 
din inconștiență, în Împrejurări in 
care au concurat nefast lipsa de su
praveghere părintească, „prieteniile"

Dinu POPESCU 
Al. PEAIEȘU

(Continuare în pag. a IV-a)

De cum treci podul peste 
Sușița, venind dinspre f oc
șani — inima Țării Vrancei 
— vei întâlni curînd o răs
cruce. Se desfac aici dru
muri spre toate zările Mol
dovei. Spre fostele cetăți 
de scaun, spre podgorii, 
spre munții „Mioriței"... 
Chiar la această răscruce 
se ridică, maiestuoasă, în
frunzind negura vremuri
lor. statuia eroinei Ecate- 
rina Teodoroiu. Pe soclul 
acestei statui sin.t încrus
tate cuvintele „Pe aici nu 
se trece".

E semnul că ne aflăm în 
preajma acelui loc intrat 
in istoria și în conștiința 
neamului, locul uneia din
tre marile victorii in lupta 
poporului nostru pentru a- 
părarea integrității națio
nale, împotriva cotropitori
lor de orice fel. Aici, la 
Mărășești. in fața vitejiei 
ostașilor români și-au aflat 
mormăitul iluziile trufașe 
ale trupelor prusace. La 
nici doi kilometri depărtare 
de răscruce, se află impu
nătorul mausoleu ridicat 
„Intru slava eroilor de la 
Mărășești". Aici odihnesc

Munca cinstită ne face pe toți demni și egali 
Să-i aducem pe toți la cinstea muncii

Creșterea rolului colectivelor de muncă, lărgirea res
ponsabilităților și atribuțiilor lor in opera de educare 
și reeducare constituie miezul umanist revoluționar al 
recentelor măsuri cuprinse în Hotărirea Comitetului 
Politic Executiv al' C.C. al P.C.R. și în Decretul pri
vind amnistierea unor infracțiuni. Documente de o 
înaltă semnificație socială. întimpinate cu o vie apro
bare de întreaga opinie publică, ele reliefează forța 
educativă în creștere a societății noastre socialiste, 
capabilă să-și asume sarcini fără precedent în trans
formarea omului. în formarea sa ca promotor al înal
telor valori morale comuniste.

Ca pretutindeni în tară, și în puternicul centru mun
citoresc Brăila recentele hotăriri ale conducerii parti
dului și statului au avut, un adine ecou în rîndurile 
colectivelor de muncă, angajate cu întreaga lor forță

politico-educativă. cu bogata experiență a „pedagogi
lor în salopete" în transpunerea în viață a amplului 
program de integrare în muncă. In hale și ateliere, 
pe șantiere am întilnit adevărate „catedre ale muncii 
socialiste", ne-au întâmpinat nenumărate fapte si ini
țiative. experiențe și opinii care probează capacitatea 
și hotărirea comuniștilor, ale tuturor oamenilor muncii 
de a continua cu dăruire, pe un plan superior, activi
tatea educativă revoluționară — prin si pentru mun
că — destinată formării omului nou. Ei ne-au decla
rat. cu forța argumentului muncitoresc :

MUNCA CINSTITA NE FACE PE TOȚI DEMNI ȘI 
EGALI. SA-I ADUCEM PE TOȚI LA CINSTEA 
MUNCII.

Angajament pe care l-am ales drept titlu al repor- 
taiului-anchetă din pagina a III-a.

osemintele eroilor și trăieș
te vibrant amintirea celor 
care, in urmă cu 60 de ani, 
s-au jertfit pentru apărarea 
țării, a pămîntului străbun 
pe care trudeau si asudau 
de milenii și pe care il 
udaseră de atitea ori cu

semeni multor altora din 
Moldova, un tîrgușor des
tul de puțin arătos. O mină 
de bogătani, ca Dodici, 
Chiru. familia Vasiliilor. 
trăiau în huzur. Pentru 
ceilalți rămîneau exploata
rea, nedreptatea, nevoile.

mai departe, ,.la vale", un
de sărăcia era și mai dezo
lantă. Dacă nimereau spre 
izlazul comunal. întîlneau 
cartierul de bordeie al lin
gurarilor : dacă o apucau 
spre „Cttza". nimereau in 
lutărie — niște gropi mari

gătașilor, iar toamna. Cu 
tot ce ciștigau abia de pu
teau să-și cumpere ceva 
ieftin de îmbrăcăminte, 
cărți și caiete. Cu încălță
mintea era și mai greu, 
fiindcă era tare scumpă. 
Umblau desculți și se în-

MĂRĂȘEȘTI - istorie la timpul prezent
singe si lacrimi moșii si 
strămoșii noștri. Cind. în 
primul război mondial, pă- 
mintul tării a fost din nou 
cotropit, aici, la Mărășești, 
printr-o nemuritoare pagi
nă de vitejie, ostasii-eroi 
n-au știut ce-i supunerea. 
Au luptat călăuziți de în
demnul patriotic „mai bine 
să mori in picioare decît să 
trăiești în genunchi".

După acel crîncen război, 
Mărășeștii și-au cucerit o 
binemeritată faimă istorică. 
Dar a rămas, altminteri, a-

Mulți străini de partea locu
lui veneau să vadă așeza
rea intrată de-acum in le
gendă. După ce coborau 
treptele gării, o porneau pe 
strada principală, iar cind 
ajungeau in dreptul primă
riei întrebau pe cite cine
va : „Mai avem mult pi- 
nă-n centru ?“ Răspunsul 
era invariabil același: ..Păi, 
șentru-i pi deal, chiar pe 
unde-ai venit matale 1“ Mi
rați, vizitatorii care trecu
seră pîhă aici printre căsu
țe sărăcăcioase, porneau

de unde lua lumea pămînt 
galben ca să-și lipească pe
reții caselor și „dușu
meaua" ; dacă porneau pe 
„Eremia Grigorescu" — o 
stradă dreaptă ca lumina
rea — vedeau aceleași case 
sărăcăcioase, . aceiași oa
meni trudiți, aceiași copii 
dezbrăcați.

Mărășeștii erau locul unde 
copiii celor mulți munceau 
toată vara, cit era ziulica 
de mare, de la răsăritul si 
pînă la asfințitul soarelui, 
pe la viile și moșiile bo-

călțau cu te miri ce, abia 
după ce cădea bruma, ca 
să meargă la școală — una 
singură pentru aproape 
5 000 de suflete.

Bărbații care își găsiseră 
de lucru la C.F.R. sau la 
fabrica chimică se socoteau 
„norocoși" deși'n-o duceau 
cu mult mai bine decît cei
lalți. Dacă ne referim la 
agricultură, care pe atunci 
constituia îndeletnicirea de 
bază a majorității, este su
ficient să spunem că în în
tregul Mărășești erau tot

atitea tractoare cite degete 
la o nună si că acestea se 
aflau pe moșiile lui Dodici 
și Chiru. Oamenii munceau 
din greu pămîntul, iar 
toamna culegeau te miri 
cc. Așa arătau Mărășeștii 
pînă in urmă doar cu 30 
de ani, căci vechea cîrmu- 
ire, in frunte cu camarila 
regală, în afară de vizitele 
ocazionate de 6 august — 
ziua victoriei de la Mără
șești— n-a făcut nimic 
pentru și în folosul urma
șilor acelor eroi din vara 
anului 1917.

Orașul Mărășești de azi 
— căci sîntem acum, aici, 
într-un oraș... De cum co
boară pe treptele gării, vi
zitatorului nu-i mai apare 
înaintea ochilor coșmelia 
crîșmei lui Vasilache. ci un 
bloc cu 4 niveluri, la parte
rul căruia se află un mo
dern complex comercial : 
alături, în linie, alte două 
blocuri care, și ele. au la 
parter unități comerciale. 
Mai la dreapta, pe colț, la

Neculai ROȘCA
(Continuare în pag. a Il-a)

conducerii producției, buna gospodă
rire a mijloacelor tehnice si mate
riale de care dispun.

— Ne-am organizat munca și ac
ționăm de asa natură incit chimiștii 
din secțiile si sectoarele combinatului 
au devenit cei mai apropiati consul
tanți si colaboratori ai consiliului oa
menilor muncii — ne spune maistrul 
Aurel Cosma. unul dintre reprezen
tanții oamenilor muncii in consiliu. 
Zilele trecute, de pildă, a avut loc o 
nouă ședință a consiliului ne combi
nat. in cadrul căreia s-au luat in 
dezbatere măsurile ce se impun pen
tru valorificarea deșeurilor de mela- 
nă și relon. Ideea includerii pe or
dinea de zi a acestei probleme a 
venit din rindul colectivului de la 
secția noliamid, unde lucrez și eu. 
Desigur, o preocupare în acest sens 
a existat și înainte. Dc data aceasta, 
insă, chimiștii noștri au prezentat 
consiliului, spre dezbatere si apro
bare. nu numai propunerea in sine, 
ci si modalitățile concrete de acțiu
ne : in plus, am adus și un set de 
mostre de obiecte decorative si arti
zanale ce pot fi realizate din de
șeuri. însoțite de calculele economi
ce precise. Ne-am dat seama că ac
țiunea este de un deosebit interes 
economic. Atunci am făcut propune
rea ca reprezentanții muncitorilor in 
consiliu, cit si celelalte cadre din or
ganul de conducere colectivă să ex
tindă consultarea pe această temă și 
in celelalte secții. în final, s-au pri
mit zeci de propuneri, care s-au 
înscris ne agenda de lucru a consi
liului. sub forma unui proiect de ho- 
tărire, transformat apoi in decizie, 
cu numeroase efecte economice, 
dintre care amintesc : „în scopul va

lorificării deșeurilor de melană sl re
lon și folosirii rationale a persona
lului se. înființează un atelier pen
tru realizarea de elemente decorative 
de interior si artizanale, unde se va 
obține anual o eficientă economică 
exprimată într-un venit de aproape 
10 milioane lei".

Operatorul chimist Maria Olindra- 
ru si strungarul Dumitru Filoreanu 
— reprezentanți ai oamenilor mun
cii in. consiliul ,pc combinat — ne-au 
precizat că atunci cind ideea valori
ficării deșeurilor s-a reîntors în sec
ții. sub formă de hotărîre, nimeni nu 
s-a mai întrebat : „Ce-o mai fi și 
asta ?!“. pentru că tema și soluțiile 
le erau cunoscute tuturor. Acesta 
este numai un singur exemplu din 
care rezultă că geneza comună a ori
căror idei valoroase o constituie co
lectivul <lc oameni ai muncii, fructi
ficarea ințelepciunii colective, după 
cum tot colectivul este acela care 
acționează cu hotărîre pentru tradu
cerea in viată a soluțiilor elaborate. 
Se realizează astfel in practică de
viza : „Noi propunem, noi înfăp
tuim", care. aici, la Săvinești. carac
terizează in mod pregnant procesul 
de adîncire a democrației muncito
rești.

La rindul său. ing. Valeriu Moma- 
nu. președintele consiliului oameni
lor muncii, ne-a spus : „Așa s-au 
născut si ideile privind modernizarea 
a trei linii de filare de la instalațiile 
„Relon I“. folosirea judicioasă a spa
tiilor de producție, valorificarea de
șeurilor poliamidice prin desfibrare, 
fabricarea granulelor chimice din de
șeuri printr-un procedeu original".
(Continuare in pag. a V-a)
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Zilele săptămînii care se încheie, 
săptămină cu care am intrat în cea 
de-a șasea lună a anului, au pus in 
evidentă, odată in plus, strădania 
fructuoasă a colectivelor din econo
mie pentru îndeplinirea exemplară a 
sarcinilor celui de-al doilea an al 
actualului cincinal. Știrile primite din 
toate colturile țării relevă succese, 
importante obținute de numeroase 
colective din industrie în îndeplini
rea prevederilor planului in acest 
interval de timp.

Creșterea 
productivității muncii 

în centrul preocupărilor
Un loc central in activitatea colec

tivelor din economie, ca și a lucră
torilor din cercetare și proiectare, il 
ocupă crearea condițiilor optime pen
tru înfăptuirea programelor de creș
tere suplimentară a productivității 
muncii — programe a căror însem
nătate sporește și mai mult ca ur
mare a recentelor măsuri inițiate de 
Comitetul Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R. pe linia ridicării- nivelului de 
trai. Este o cerință fundamentală a 
oricărei economii sănătoase ca rit
mul de creștere a productivității 
muncii să devanseze pe ecl de creș
tere a retribuției medii, numai astfel 
fiind posibilă asigurarea resurselor 
pentru ridicarea in continuare a ni
velului de trai al întregului popor. 
Or. majorarea retribuției medii no
minale cu 38 la sută, față de 29.5 
la sută, cit se prevăzuse initial in 
planul cincinal, impune cu stringen
tă o creștere corespunzătoare a ni
velului productivității muncii, res
pectiv de la 50.7 la sută la peste 55 
la sută. în acest sens, edificator este 
următorul calcul : creșterea supli
mentară. încă în cursul acestui an. 
a productivității muncii cu 3 la sută 
asigură un spor de producție indus
trială de circa 15 miliarde lei. ceea 
ce echivalează cu aproape 43 la sută 
din fondurile suplimentare de majo
rare a retribuției.

Ințelegînd că majorarea retribuției 
si a altor venituri trebuie să aibă v 
acoperire în munca mereu mai spor
nică și mai eficientă a fiecăruia și 
a tuturor, colectivele din unitățile 
productive acționează stăruitor in di
recția introducerii progresului tehnic, 
modernizării tehnologiilor existente, 
folosirii raționale a forței de muncă, 
mecanizării transportului intern, mai 
bunei organizări a producției. Întă
ririi disciplinei în muncă.

Cu spor și hărnicie s-a muncit rin 
săptămină pe care o încheiem si pe 
șantierele reconstrucției imobilelor 
afectate de seism, cit și pe șantiere
le construcțiilor de locuințe. în acest 
sens, pe un șir de șantiere, depășin- 
du-se faza definitivării proiectelor, 
se inregistrează inviorarea și inten
sificarea ritmului de lucru.

Marele volum de lucrări ce trebuie 
executate in continuare,,numărul in- 

i semnat de apartamente moi ce ur
mează să fie date în folosință impun 
ca fiecare zi. fiecare ceas bun de 
lucru să fie folosite din plin de către 
întreprinderile de reparații și con
strucții pentru ca ritmul de muncă 
să se accelereze și măi mult și să 
se mențină în permanență la o cotă 
ridicată. în același timp. un. impor
tant factor de grăbire a ritmului de 
lucru il constituie participarea cetă
țenilor, preluarea de către aceștia a 
diferitelor munci sau reparații mai 
mici care nu necesită o calificare 
specială ; există experiențe poziti
ve în acest, sens — este insă lentă 
generalizarea lor.

în această săptămină. agricultura 
a cunoscut condiții meteorologice 
nefavorabile. Pe aproape întreg, cu
prinsul tării s-au înregistrat mari 
cantități de precipitații și scăderea 
temperaturii, ceea ce a determinat 
stagnarea apelor în exces. încetinirea 
ritmului de creștere a culturilor, im- 
buruienarea lanurilor. In această si
tuație. oamenii muncii de la sate 
si-au concentrat eforturile spre înlă
turarea băltirilor și efectuarea de 
prasile prin orice mijloace, potri
vit condițiilor specifice. Firește, aces
tea sint lucrări urgente, care presu
pun aportul imediat și general al 
tuturor locuitoriloi* satelor, cerințe 
de mare însemnătate pentru Înfăp
tuirea mobilizatorului obiectiv pus 
in fața lucrătorilor din agricultură de 
recentul Congres al țărănimii —■ rea
lizarea unei recolte superioare Pro- 
ductiei-record de anul trecut.

Continuitatea 
procesului de formare 

a omului nou
în cursul săptămînii ^are se în

cheie s-a împlinit un an dc la Con
gresul educației politice și al culturii 
socialiste. Acest moment a pus in 
evidentă amploarea și .continuitatea 
eforturilor pentru traducerea in via-

Ioan ERHAN
___ AI. CAMPEANU

(Continuare in pag. a V-a)
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7ot satul-la timp, la prășit!
Este timpul să se termine pregătirile pentru recoltare

în ședința sa de vineri, comanda
mentul central pentru agricultură a 
analizat atît desfășurarea lucrărilor 
de întreținere a culturilor, cit și sta
diul pregătirilor pentru recoltarea 
cerealelor păioase, stabilind, totoda
tă, măsuri pentru intensificarea tu
turor lucrărilor de sezon, pentru asi
gurarea condițiilor materiale și teh
nice care să permită însămințarea 
celei de a doua culturi pe suprafețe 
cit mai mari.

Executarea la timp și in condiții 
tehnice superioare a lucrărilor de în
treținere a culturilor constituie una 
din principalele căi de sporire a re
coltelor la toate culturile prăsitoare. 
Ploile din ultimele zile au refăcut re
zerva de apă din sol pe o mare adin- 
cime. asigurind astfel condiții bune 
pentru dezvoltarea plantelor cultiva
te. Dar umiditatea favorizează și în
mulțirea buruienilor, ceea ce impu
ne, mai mult decit în alți ani. să se 
acorde cea mai mare atenție prăși- 
tului. Datele prezentate în ședința co
mandamentului central arată că. pină 
la 2 iunie, prașila a doua la sfecla de 
zahăr s-a executat mecanic pe 56 Ia 
sută din' suprafețe, iar cea manuală 
— pe 88,1a sută. Eloarea^soarelui a 
fost prășită mecanic a doua oară pe 
67 la sdtă din suprafețe și manual — 
pe 42 la sută. Prima prașilă Ia po
rumb s-h executat mecanic pe 75 la 
sută din .suprafețe, iar manual — pe 
56 la sută.

Comandamentul central, avînd în 
vedere timpul înaintat, precum si 
starea generală a culturilor, a apre
ciat că rezultatele obținute pină a- 
cum la prășit, mai ales la porumb — 
principala cultură cerealieră a țării — 
sint necorespunzătoare. între județe 
situate în aceeași zonă și care au în
cheiat, semănatul culturilor aproxi
mativ la aceeași dată există diferen
te mari in ceea ce privește proporția 
in care au fost executate lucrările de 
întreținere a culturilor. în timp ce in 
unele județe — Buzău. Timiș, Praho
va. Dîmbovița — s-a încheiat cea de 
a doua prașilă la sfecla de zahăr pe

FOLOSIREA CAPACITĂȚILOR 
DE PRODUCȚIE

(Urmare din pan. I)
intrucit utilizarea intensivă a mijloa
celor tehnice presupune, in genere, 
nu un spor de personal, ci ridicarea 
calificării personalului existent și fo
losirea sa mai judicioasă, o organi
zare mai bună a producției si a 
muncii.

Așadar', creșterea producției indus
triale cu aceleași capacități înseam
nă folosirea mai eficace a muncii ma
terializate. concomitent cu gospodări
rea judicioasă a muncii vii. economi- 
sindu-se astfel munca socială. Toate 
acestea se reflectă, in final. în creș
terea productivității muncii și in re
ducerea costurilor de fabricație ale 
produselor și. pe această bază. în 
sporirea venitului national, sursă si
gură de dezvoltare a economiei na
ționale și ridicare continuă a nive
lului de trai al oamenilor muncii.

Desigur, dotarea tehnică modernă, 
caracteristică marii majorități a uni
tăților noastre economice, asigură 
condițiile desfășurării unei activități 
productive calitativ superioare, ridi
cării susținute a eficientei producției. 
Potrivit calculelor

sporirea cu numai un singur 
procent a indicelui de utilizare a 
mașinilor, utilajelor și instalații
lor in trei ramuri de bază ale 
economiei — construcțiile de ma
șini. chimia și metalurgia — e- 
chivalează. la nivelul acestui an, 
cu un plus de producție de a- 
proape 5 miliarde lei.

Este limpede că pentru folosirea 
mai rațională a mașinilor și utilaje
lor este necesar un intens si perma
nent efort organizatoric, un activ spi
rit gospodăresc. In ce direcții trebuie 
să se acționeze pentru creșterea in
dicelui de utilizare a mijloacelor teh
nice și a suprafețelor de producție ?

Extinderea lucrului în trei schim
buri și incărcarea lor corespunzătoa
re se detașează, in acest sens, ca 
o principală direcție de acțiune. Sint 
cunoscute indicațiile date de condu
cerea partidului in această, privință. 
Și este pozitiv faptul că in nume
roase unități s-a trecut de mai multi 
ani la generalizarea, cu bune rezul
tate. a lucrului in trei schimburi. Se 
știe insă că lucrul in trei schimburi 
dă roadele scontate numai dacă mun
ca este bine organizată pină la cele 
mai mici amănunte. Deosebit de im
portantă este, in acest sens. întărirea 
asistenței tehnice in toate schimbu
rile.

Un loc central în cadru] preocupă
rilor colectivelor de Întreprinderi 
pentru utilizarea cit mai eficientă a 
potențialului de producție trebuie 
să-l ocupe pregătirea forței de muncă, 
creșterea calificării muncitorilor, în 
vederea asigurării cadrelor necesare 
lucrului în trei schimburi, realiză
rii unei productivități corespun
zătoare nivelului tehnic al in
dustriei noastre. însușirea mai mul
tor meserii — policalificarea — se 
înscrie, in acest șens. ca o soluție ab
solut obligatorie pentru formarea de 
muncitori capabili să răspundă mobi
lității proceselor de producție și să 
folosească in cel mai inalt grad mij
loacele tehnice pe care le utilizează. 
După cum. o influentă pozitivă asu
pra folosirii eficiente a mijloacelor 
tehnice o exercită și extinderea zo
nelor de deservire a mașinilor și uti
lajelor de către un muncitor, introdu
cerea largă a mecanizării lucrărilor 
auxiliare și de deservire.

Firește, ne-am referit doar la 
citeva dintre numeroasele căi prin 
care se poate acționa în fiecare 
intreprindere pentru gospodărirea 
cu randament maxim a întregu
lui potențial de producție. Ac
tualitatea și importanta deosebită a 
problemei utilizării mai rationale a 
mașinilor, utilajelor, a tuturor capa
cităților productive impun insă, așa 
cum a subliniat in repetate rinduri 
conducerea partidului nostru, să se 
realizeze o cotitură radicală în acest 
domeniu. Aceasta va trebui să deter
mine o creștere substanțială a pro
ducției industriale si a productivită
ții muncii, să se materializeze în cote 
sporite de venit net. astfel ca renta
bilitatea să se ridice cit mai mult la 
nivelul dotării tehnice, asigurin- 
du-se.astfel îndeplinirea in cele mai 
bune condiții a sarcinilor planului 
pe acest an și pe întregul cincinal. 

toate suprafețele. în județele Con
stanța. Galați, Sălaj și altele supra
fețele pe care s-a executat această 
lucrare sint cu mult mai mici tată de 
cele prevăzute în program. Este mult 
întirziată prima prașilă manuală la 
porumb. Îndeosebi în cooperativele a- 
gricole din județele Ialomița și Brăi
la — județe situate în sud. unde cul
turile sint mai dezvoltate decit în alte 
zone- ale tării.

Acum, nu există sarcină mai im
portantă pentru oamenii muncii din 
agricultură decit grăbirea lucrări
lor de Întreținere a culturilor. După 
ploile abundente din ultimele zile, 
un timp, utilajele nu vor putea in
tra în cîmp. De aceea trebuie să se 
treacă cu toate forțele la prășitul ma
nual. Este o Îndatorire patriotică și o 
obligație prevăzută de lege ca toți lo
cuitorii satelor să iasă în aceste zile 
la prășit. Fructificind condițiile cli
matice favorabile — ploi abundente, 
care asigură o bună dezvoltare a 
plantelor — trebuie să facem totul 
pentru a obține recoltele superioare 
prevăzute în planul pe acest an și in 
angajamentele asumate în întrecerea 
socialistă. Iată de ce. pretutindeni, cu- 
vintul de ordine trebuie să fie : tot 
satul la cimp. la executarea neîntîr- 
ziată a lucrărilor de întreținere a 
culturilor. Săptămina care urmează 
trebuie să fie o săptămina record la 
prășit. Aceasta presupune acțiuni 
hotărite din partea organizațiilor de 
partid și a comandamentelor locale 
pentru mobilizarea oamenilor la lu
cru. întărirea spiritului de ordine si 
disciplină, astfel incit toate culturile, 
pe toate suprafețele, să fie prăsite în 
mod exemplar.

Recoltarea cerealelor păioase tre
buie temeinic pregătită încă de pe a- 
cum. Specialiștii apreciază că masa 
vegetativă a griului și orzului este 

Prășitul mecanic pe ogoarele C.A.P. Satchinez, județul Timiș
Foto : E. Dichiseanu
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capătul Bulevardului Re
publicii (Strada Mare, cum 
ii spunea Înainte), pe lo- 
cuL fostei circiumi a lui 
Mustață, unde-și beau pu
ținii bani bărbații satului, 
se află acum un hotel mo
dern, construcție nouă. Ne 
îndreptăm privirile spre 
cimpu! de altădată, pe lin
gă care oamenii (printre 
care și autorul acestor rin
duri) mergeau la lucru, ia 
depoul de locomotive ; se 
văd alte și alte blocuri cu 
4 etaje. Se află aici și blo
cul tineretului, al celor care 
lucrează la „chimica", la 
C.F.R., în unitățile coope
rației meșteșugărești. O 
pornim pe „Republicii", 
stradă acum asfaltată și 
canalizată, spre centrul o- 
rașului... Pentru că acum 
se poate vorbi de un cen
tru. Un centru cu noi con
strucții. cu moderne com
plexe comerciale. Ceva mai 
la vale, lingă restaurantul 
„Moldova", se află in con
strucție o clădire impună
toare — noul sediu al poș
tei. Și mai la vale — după 
ce treci pe lingă frumoasa 
piață agroalimcntară a o- 
rașului — pe locul fostelor 
grajduri ale lui NegrO- 
Pontes. se văd nenumăra
te case noi, care se întrec 
in frumusețe. Peste drum 
de ele, la marginea tînăru- 
lui parc de peste trei hec
tare. vizitatorul întiinește

Fotbalul, cum bine se știe, este un 
joc. Un joc sportiv care, e drept, nu 
poate fi tratat cu ușurință, fiindcă 
nu e joacă, dar nici in tragic, fiindcă 
nu e război. De aceea, trebuie să ne 
obișnuim să pretindem și să așteptăm 
de la o partidă de fotbal mai mult 
decit rezultatul de pc tabela de mar
caj, cu alte cuvinte să apreciem un 
campionat nu numai prin prisma 
clasamentului in sine, ci și în raport 
cu ceea ce reușește el să ofere pe 
plan spectacular ți din punct de 
vedere etico-educativ.

De ce spunem toate acestea ? Pen
tru că, pe măsură ce ne apropiem de 
finalul sezonului fotbalistic, apar tot 
mai evident unele manifestări care 
întinează curatul spirit al sportivi
tății desăvârșite ce trebuie să troneze 
pe stadioane și in jurul lor, arun- 
cind o lumină nefavorabilă asupra 
unui campionat desfășurat în general 
corespunzător și punind în pericol 
reputația unor jucători și echipe.

Vremea scadenței nu mai e de
parte și fiecare din cele trei cam
pionate divizionare — A, B, C — 
trebuie să-și desemneze laureatele și 
retrogradatele. Mai cu seamă în pri
ma divizie apele sint agitate, incă 
neștiindu-se cine va cuceri titlul și 
care echipe vot însoți pe F. C. Ga
lați in eșalonul secund. Din ierarhia 
prezentată de actualul clasament 
decurg atit o anume incrîncenare la 
cei doi poli ai acestuia, cit si un oa
recare dezinteres din partea echipe
lor de mijloc. Iar în confruntările di
recte dintre reprezentantele celor trei 
..plutoane" apar unele manifestări 
nesănătoase — datorate celor care, 
nesocotind spiritul sportului, tintesc 
cu orice preț numai să-și mărească 
zestrea de puncte și să-și rotunjească 
golaverajul. 

mai bogată decit în alți ani. ceea ce 
va face cu putință să se obțină re
colte mai mari. Aceasta presupune 
pregătirea cu cea mai mare răspun
dere a utilajelor de recoltat, asigura
rea și curățirea spațiilor de depozi
tare. în programele de măsuri privind 
pregătirea si executarea lucrărilor în 
campania de vară se prevede ca pînă 
la 10 iunie să se încheie repgrareă 'și 
revizuirea tuturor combinelor și a ce
lorlalte mașini care vor fi folosite la 
recoltat, recepția lor de către colec
tive de specialiști cu înaltă calificare. 
Tot pină la această dată. Întreprinde
rile de valorificare a cerealelor vor 
termina lucrările de reparații, cură
țire și dezinfectare a spațiilor de de
pozitare. pregătirea utilajelor tehno
logice și instruirea întregului perso
nal care va lucra la preluarea pro
duselor. Comandamentul central a a- 
preciat ca necorespunzătoare situația 
din stațiunile pentru mecanizarea a- 
griculturii din unele județe — Ialo
mița, Olt. Satu Mare — care nu au în
cheiat repararea și recepția combine
lor.

întrucit campania agricolă de vară 
concentrează un mare număr de oa
meni și multe utilaje agricole, se cere 
ca peste tot. în fiecare unitate agri
colă. munca să fie temeinic organiza
tă. pînă in cele mai mici amănunte. 
Iată de ce comandamentele locale, 
conducerile unităților agricole, orga
nele și organizațiile de partid, odată 
cu întocmirea programelor privind 
pregătirea si executarea lucrărilor în 
campania agricolă de vară, au dato
ria de mare răspundere de a uni e- 
forturile specialiștilor, mecanizatorilor 
și cooperatorilor, ale tuturor locuito
rilor de la sate în vederea efectuării 
fără întârziere și de bună calitate a 
lucrărilor de întreținere a culturilor, 
spre a culege roade cit mai mari.

un cinematograf a cărui 
sală are 300 de locuri, apoi 
un alt complex comercial 
cu parter și etaj.

Tovarășul Vasile Apostol, 
vicepreședinte al Consiliu
lui popular al orașului Mă- 
rășești, ne-a vorbit pe larg 
desore realizările din ulti
mii ani :

— Producția industrială

asigură în cel mai înalt 
grad siguranța circulației și 
a ușurat simțitor munca 
oamenilor. Secția de meca
nizare a agriculturii dis
pune de • sute de tractoare 
și mașini agricole.

înțelegem de aici că în
fățișarea nouă a localității 
și bunăstarea cetățenilor 
orașului au o bază econo-

Mărășești
globală ce se realizează în 
acest an este de peste 500 
milioane lei, iar la sfirșitul 
cincinalului, aceasta va de
păși 1,3 miliarde lei. Nu
mai întreprinderea chimică 
Mărășești și-a mărit pro
ducția de peste 20 de ori. 
în ultimii., ani au fost con
struite secții noi. care re
alizează importante canti
tăți de produse ce se im
portau. Secția prefabrica*? 
din beton, care cuprinde 
un număr de peste 600 
muncitori, iși va spori pro
ducția globală industrială 
prin asimilarea de noi pro
duse, încă din acest an. cu 
peste 70 milioane lei anual. 
A intrat în producție. în a- 
cest cincinal, o fabrică 
nouă de sticlă. Complexul 
C.F.R. — total modernizat 
prin electrodinamizare —

mică solidă, reflex al pro
cesului amplu de industria
lizare. de dezvoltare mul
tilaterală pe care-1 trăiește 
intreaga țară.

— A crescut simțitor ni
velul.de trai al celor 11 509 
de locuitori — spunea în 
continuare interlocutorul 
nostru. Prin unitățile co
merciale locale se vînd a- 
nual mărfuri de circa 150 
milioane Iei. Au fost con
struite pină în prezent a- 
proape 1 000 de apartamen
te din fondurile statului, la 
care se adaugă un număr 
de peste 600 case construi
te de către populație din 
fonduri proprii și cu spri
jinul statului ; s-au con
struit cinci școli cu peste 
30 săli de clasă, iar pentru 
asigurarea forței de muncă, 
în prezent și în perspecti

Pe teren, in partidele in care evo
luează o candidată la titlu , sau la 
retrogradare, ca să nu mai vorbim 
dacă au amindouă un interes arză
tor. jocul devine deseori dur. fot
baliști lipsiți de tehnică și de scrupu
le urmărind nu atit mingea, cit pi
cioarele adversarilor. Așa se ajunge, 
tot mai des in ultima vreme, la 

Finalul sezonului fotbalistic 
are nevoie de un climat perfect sănătos

accidentări care tin apoi pe tușă fot
baliști ce n-au nici o vină pentru că 
adversarul se teme de retrogradare, 

în tribune, de asemenea, isi fac loc 
tot mai des manifestări nesportive 
— mergînd de la atitudinea ostilă 
față de partenerii de întrecere (ati
tudine anunțată zgomotos chiar de la 
intrarea acestora pe teren) si pină la 
intervenții huliganice. Dacă la Iași <■■ 
parte din public s-a mulțumit să 
aplaude (? !) gestul nesportiv al umr 
jucător localnic care-1 lovise intențio
nat si-1 accidentase pe un ranidist. 1: 
București, un grup de inrăiți suporteri 
rapidisti a degradat gradenele din 
tribunele stadionului Steaua, iar la 
Bacău mai multi spectatori certati cv 
regulile de conduită cetățenească. 
fapt cu însăși legea, au trecut la acte

PROTEJAREA MEDIULUI AMBIANT 
politică de stat, răspundere 
a prezentului față de viitor

JAP TU LiIDIVERS
Parte integrantă a politicii consec

vente a partidului și statului nostru 
de dezvoltare economică și social- 
culturală a țării, activitatea de pro
tejare a mediului înconjurător con
stituie q cerință esențială pentru u- 
tilizarea rațională a resurselor natu
rale. prevenirea și combaterea de
gradării cadrului biologic natural. Îm
bunătățirea condițiilor de -viață, a 
stării de‘“săbăiâte a întregii popu
lații. ..Ținind seama de ritmul înalt 
în care se dezvoltă industria, de in
troducerea tot mai accentuată in viața 
societății a elementelor civilizației 
moderne — sublinia secretarul gene
ral al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — o problemă de impor
tantă vitală pentru națiunea noastră 
este protejarea mediului înconjură
tor. Este o datorie de onoare a parti
dului, a întregului nostru popor să 
facă totul pentru asigurarea cadru
lui ambiant propice ocrotirii sănătă
ții oamenilor, pentru păstrarea ne
alterată a frumuseților patriei, pen
tru a transmite generațiilor viitoare 
toate darurile cu care natura a 
hărăzit România". în acest scop, 
în țara noastră a fost creat și 
perfecționat, in ultimii ani, un ca
dru juridic și instituțional adec
vat. care a permis adoptarea de 
măsuri și programe de natură or
ganizatorică. economică și științifică 
pentru o mai eficientă protejare și 
ameliorare a calității factorilor de 
mediu. Astfel, pe lingă Legea nr. 9 
din 1973 privind protecția mediului 
înconjurător. în anul 1974 au fost a- 
doptate Legea apelor și Legea pri
vind sistematizarea teritoriului și lo
calităților urbane și rurale, iar in 
1976 Marea Adunare Națională a a- 
doptat Legea privind Programul na
țional de perspectivă pentru amena
jarea bazinelor hidrografice și Legea 
privind Programul național pentru 
conservarea și dezvoltarea fondului 
forestier pentru perioada 1976—2010.

Eforturile pe care țara noastră le 
face pentru menținerea și ameliora
rea calității factorilor mediului în
conjurător sint. din an in an. tot mai 
mari. în legătură cu citeva din pre
ocupările in acest domeniu. tovarășul 
profesor VIRGIL IANOVICI. pre
ședintele Consiliului național pentru 
protecția mediului inconjurător. ne-a 
spus :

Plinea
Pîinea are o importanță deosebită 

pentru alimentația rațională a omu
lui. prin faptul că ea poate acoperi 
o mare parte din rația calorică și 
glucidică zilnică. De aceea, ori de cite 
ori intră in discuție un regim alimen
tar fie pentru cei bolnavi cu diferi
te afecțiuni, fie pentru persoane sănă
toase, se fac recomandări speciale in 
ceea ce privește consumul d» piine. 
în acest sens. prof. dr. GHEORGHE 
BACANU. de la Institutul de medi
cină din Timisoara, a avut amabilita
tea să facă unele precizări :

— Piinea constituie o sursă bogată 
în primul rind de glucide, apoi de 

vă. funcționează în oraș un 
liceu industrial. S-au con
struit, de asemenea, o cre- 
șă și patru grădinițe pentru 
preșcolari, două dispensare 
de tip urban, trei dispen
sare de întreprindere, iar 
spitalul s-a dezvoltat de la 
20 la 150 de paturi. Adău
gați magazinele noi. sta
dionul, terenurile sportive 
școlare. Apoi rețeaua de 
canalizare — pe 15 km, cea 
de apă — pe 18 km, ilumi
natul public, parcul...

în anii următori se vor 
mai construi 600 de aparta
mente (in afara celor peste 
230 din acest an), cămine 
pentru nefamiliști, un club 
al tineretului, internat, can
tine, laboratoare și ateliere 
școlare, săli de clasă, noi 
grădinițevși creșe. Pentru 
ultimii tpci ani ai cincina
lului, in vederea dezvoltă
rii industriei orașului, sint 
alocate fonduri de peste 
600 milioane lei.

îndrumați de o organiza
ție de partid puternică, cu 
vechi tradiții in mișcarea 
muncitorească, locuitorii 
din Mărășești iși asigură, 
prin muncă neobosită, o 
viață demnă și prosperă. 
Și-i dau orașului lor avin- 
tul economic și social pe 
care îl merită, aducînd ast
fel o adîncă și autentică 
cinstire celor care s-au 
jertfit aici, in urmă cu 60 
de ani, pentru libertate și 
independență, pentru feri
cirea urmașilor.

huliganice, de molestare a simpati- 
zantilor dinamovisti veniti din Capi
tală. Și exemplele ar mai putea con
tinua. din păcate, cu cazuri si situații 
similare din prima divizie, dar mai 
ales din diviziile B sau C.

La fel de condamnabilă este si ati
tudinea unor fotbaliști sau chiar a 
unor echipe care, uneori, nu-si joacă 

sansa cu toată dăruirea si cu toată 
sportivitatea, prilejuind adversarilor 
aflati în mare nevoie de nuncte si de 
goluri realizarea unor scoruri ce par 
cel puțin ciudate opiniei publice și 
specialiștilor. Bineînțeles, nimeni nu 
pune la îndoială rezultatele normale, 
fie ele si surprinzătoare, reușite prin 
mobilizarea ieșită din comun a unei 
echipe la un moment dat. Dar. orice 
ar spune cei în cauză — gata oricînd 
să riposteze acuzînd si pretextind că 
nu au fost prinși în flagrant delict, ca 
si cînd ceea ce mimează ei în fata 
tribunelor n-ar fi flagrant delict — 
masele de iubitori ai fotbalului au 
comentat cu îndreptățită ^suspiciune 
..surprize" cum au fost : acel 0—0 al 
craiovenilor pe teren propriu în fata 
constănțenilor ; acel 2—2 al studenți

— De la început țin să subliniez 
că România se numără printre pri
mele țări din lume in care există o 
lege-eadru de protecție a mediului 
inconjurător. Pe lingă implicațiile 
sale ecologice și social-sanitare de
osebit de importante, protecția fac
torilor de mediu tfipieijintă și o pro
blemă economică de prim ordin, în- 
trucîț ea operează direct asupra efi
cienței potențiale de Valorificare ra
țională a principalelor resurse na
turale indispensabile dezvoltării e- 
conomice și sociale. Trebuie avut în 
vedere că avantajele materiale re
zultate pe termen lung, ca urmare a 
adoptării unor tehnologii nepoluante

5 iunie, Ziua internațională 
a mediului inconjurător

sau a echipării instalațiilor tehnolo
gice poluante cu sisteme de protecție 
a mediului depășesc de mai multe 
ori pagubele provocate de degradarea 
mediului. în cazurile în care sursele 
de poluare nu ar fi dotate cu siste
me adecvate de protecție. în același 
timp, aflindu-ne intr-o perioadă de 
dezvoltare fără precedent a științei, 
tehnologiei și industriei, apare nece
sitatea Că o serie de măsuri Între
prinse pe plan intern să fie corelate 
cu cele luate in alte țări. Consecven
tă principiilor politicii sale externe. 
România militează pentru promova
rea programelor privind protecția 
mediului înconjurător prin acorduri 
bi sau multilaterale cu toate țările 
socialiste si cooperează pe plan știin
țific. tehnic și economic si cu alte țări 
în acest domeniu. La inițiativa unui 
grup de țări, printre care și România, 
Adunarea Generală a O.N.U. a adop
tat in 1972 propunerea ca ziua de 5 
iunie să marcheze in fiecare an 
„Ziua internațională a mediului în
conjurător". Cea de-a 5-a sesiu
ne a Programului Națiunilor U- 
nite pentru mediul inconjurător. 
care s-a desfășurat în luna mai. a 
acestui an. la Nairobi, a pus în evi
dentă liniile directoare ale Programu
lui pe termen lung in lumina coope- 

și alimentația
proteine de origine vegetală, vitamine 
îndeosebi din grupul B. săruri mine
rale și celuloză. Cantitatea de 100 g 
piine furnizează circa 240 calorii și 
conține aproximativ 50—60 g glucide. 
8—10 g proteine vegetale. 1 g lipide, 
vitamine, săruri minerale și apă. Pii
nea poate asigura circa jumătate din 
rația glucidică pentru o zi si între 
1/4 si 1/5 din rația calorică zilnică.

— La noi se produc mai multe sor
timente de piine (neagră, interme
diară. albă, fără sare, de graham, 
piinea hipoglucidică) si numeroase 
sortimente de panificație cu adaos 
de miere, dulceață, zahăr, lăute, ouă. 
grăsimi etc. Ce proprietăți sau cali
tăți le conferă o anumită preferință 7

— Dintre sortimentele de piine 
existente apreciem că piinea inter-

OMUL Șl VIAȚA 
RAȚIONALĂ

mediară este de preferat în alimen
tația omului sănătos. Ea conține la 
100 g circa 55 g glucide. 9 g pro
teine vegetale, o cantitate de vitami
ne mai crescută decit in piinea albă 
și o cantitate moderată de celuloză 
necesară asigurării unui tranzit in
testinal normal.

Piinea neagră sau integrală conține 
mai multă celuloză și mai multe vi
tamine decit celelalte sortimente si 
este mai ușor digerabilă : piinea albă 
este si ea ușor de digerat, dar fiind 
mai săracă în vitamine si în celuloză 
favorizează constipatia. Multe persoa
ne suferinde preferă piinea de gra
ham, despre care se crede că ar fi 
utilă diabeticilor : în realitate ca 
conține, printre altele. 49 g glucide, 
deci diferența în glucide fată de ce
lelalte sortimente nu este semnifica
tivă. Est» greșit ca bolnavul de dia
bet și obezul să consume piine de 
graham fără limită, in loc să respecte 
cantitățile recomandate de medic. în 
schimb, piinpa hipoglucidică. caracte
rizată printr-un conținut scăzut în 
glucide (in jur de 20 la sută), este 
foarte utilă în alimentația persoane
lor suferinde de diabet sau obeze, 
ori care doresc să prevină obezitatea 
și care iși pot satisface senzația de 
sațietate printr-un consum mai mare 
de piine. Dar si în acest caz piinea 
trebuie consumată rational : în loc 
de 100 g piine intermediară se poate 

lor bucureșteni, tot pe teren propriu 
Si tot în fata constăntenilor : acel 
prea ușor 0—5 al reșitenilor la Con
stanta ; acel 0—1 de la Galati în fa
voarea Corvinului : acei singular l-r-7 
al Sportului studente.se ne stadionul 
din șoseaua „Ștefan cel Mare"...

Actele de încălcare flagrantă a fair- 
play-ului contravin nu numai norme- 

lor sportive, ci si normelor civice, in
festând climatul sănătos care trebuie 
să caracterizeze orice întrecere me
nită să desemneze pe cel mai bun. 
Ele sint condamnabile pentru că pro
liferează. pentru că nu o dată in
fluențează buna desfășurare a jocului 
si rezultatul final, dar mai ales pen
tru că oferă exemple nocive tineri
lor veniti la stadion să vadă specta
cole fotbalistice, nu altceva. Sigur că 
Si opinia publică, si presa — ca expo
nent al opiniei publice — au datoria 
să respingă asemenea manifestări 
străine civilizației sportului si mora
lei noastre, să ia atitudine fermă fată 
de vinovati si să-i tragă la răspun
dere. Ceea ce opinia nublică si nresa 
au făcut de altfel, nînă acum, si tre
buie să facă in viitor cu mai multă

rării internaționale pentru sprijinirea 
țărilor în curs de dezvoltare și în 
acest domeniu. Animată de dorința 
unei cit mai largi cooperări. Româ
nia — ca țară membră a Consiliului 
de administrație a Programului Na
țiunilor Unite pentru mediul incon
jurător — susține acest program și 
participă activ la acțiunile intreprin- 
se de acesta.

în ulfimii ani. ca urmare a efor
turilor de investiții si cheltuieli efec
tuate de statul nostru. în domeniul 
protecției mediului înconjurător s-au 
obținut o serie de rezultate bune. în
tre care realizarea de instalații pen
tru protecția aerului și apelor in pro
porție de peste 80 la sută de concep
ție românească, precum și infăptuirea 
unor importante lucrări de protejare 
și ameliorare a factorilor de mediu.

Odată cu realizarea investițiilor 
pentru noile obiective industriale și 
agrozootehnice sau pentru dezvol
tarea celor existente, este necesar să 
se realizeze integral si investițiile 
pentru instalațiile de protecție a me
diului inconjurător. astfel incit in
trarea în funcțiune a noilor capacități 
de producție să nu se facă fără asi
gurarea protecției mediului ambiant. 
La rîndul său. cercetarea științifică 
și ingineria tehnologică au de rezol
vat in acest domeniu teme importante 
privind păstrarea nealterată a cadru
lui biologic natural, realizarea de 
tehnologii antipoluante si de insta
lații pentru tratarea apei potabile si 
a proceselor de epurare a apelor 
uzate, păstrarea și ameliorarea ferti
lității solului, protecția faunei și flo
rei. a monumentelor naturii.

Constituind o componentă esen
țială a calității vieții oamenilor — ne 
spune interlocutorul — mediul am
biant trebuie ocrotit și înfrumusețat 
nu numai de factorii cu atribuții in 
acest domeniu, ci și de fiecare ce
tățean in parte.

Consiliul național pentru protecția 
mediului înconjurător și comisiile 
sale județene vor depune și în con
tinuare eforturi susținute pentru su
pravegherea. protejarea și amelio
rarea mediului de viată pentru gene
rația actuală și pentru generațiile 
viitoare.

Petre POPA

folosi circa 250 g piine hipoglucidică, 
dar nu mai mult. Piinea hipoglucidi
că conține o cantitate crescută de 
proteine vegetale (gluten), in jur de 
30 g Ia 100 g piine.

Piinea fără sare este deosebit do 
necesară celor care sint obligați să 
consum» foarte putină sare. De fapt, 
la bolnavii cardiaci, hipertensivi, re
nali. regimul alimentar corect începe 
cu reducerea consumului de sare. 
Este de dorit ca un asemenea sorti
ment să fie mult mai accesibil popu
lației. iar factorii de planificare si 
distribuire să depună mai multe efor
turi pentru a asigura cantitățile ne
cesare.

— Toată lumea preferă piinea 
caldă...

— Este bine să se știe că piinea 
caldă si foarte proaspătă poate fi in
digestă. De aceea medicii recomandă 
piinea veche de o zi, mai ușor di- 
gestibilă.

— Ce cantitate de piine se poate 
consuma zilnic ?

— Cantitatea este in raport cu ne
cesitățile calorice ale fiecărei persoa
ne. De exemplu, un preșcolar are ne
voie de aproximativ 125 g pe zi 
(aproximativ 3 chifle de 40 gj. un elev 
intre 6 și 13 ani de 300 g zilnic, iar 
între 14 și 19 ani de 350—400 g pe zi 
și aproximativ aceeași cantitate este 
necesară si unui adult care desfă
șoară o activitate fizică de intensitate 
medie. Persoanele care desfășoară 
o muncă grea fizică, sportivii de per
formantă si numai alunei cînd fac 
sport au nevoie de 500—600 g pe zi. 
Pentru persoanele adulte cu activi
tăți fizice ușoare este suficientă o 
cantitate de 200—250 g de piine pe 
zi. iar pentru obezi 50 g piine pe zi 
sau se poate chiar renunța. Renun- 
tind la piine. organismul primește 
glucidele necesare din consumul de 
cartofi, fructe și legume, care aduc 
totodată si o cantitate suficientă de 
vitamine și săruri minerale.

— Care sint consecințele unui con
sum mai mare de piine ?

— încet, încet poate duce la insta
larea unei boli foarte grave care este 
obezitatea si care din fericire poate 
fi tratată. Dar este cu mult mai 
u.șor să prevenim obezitatea decit să 
o tratăm. Prin obez se înțelege orga
nismul supraponderal, avind o greu
tate cu 15—20 Ia sută mai mare față 
de greutatea normală.

Convorbire consemnata de
Elena MANTU

convingere, cu mai multă hotârîre si 
intransigență.

Un rol mult mai mare in prevenirea 
si reprimarea atitudinilor antisoorti- 
ve. in instaurarea unui climat perfect 
sănătos pe stadioane si în jurul lor se 
cuvine însă să-l aibă factorii inves
tiți cu răspunderi si atribuții speciale 
în acest sens. Ne referim la conducă
torii de cluburi și la antrenori — care 
trebuie să vegheze ei înșiși pentru 
principialitate, corectitudine si spirit 
sportiv, luînd măsurile de rigoare ce 
se impun, desfășurînd muncă educa
tivă si un control corespunzător în 
rândul sportivilor respectivi. Ne refe
rim. totodată, la fotbaliștii înșiși — 
printre care sint foarte multi tineri 
cu virtuți ce le conferă prestigiul de 
a lua atitudine deschisă fată de aba
terile din jurul lor. Și ne referim, cu 
deosebire, la Federația de fotbal — 
care trebuie să-si sporească si să-și 
Întărească metodele de control si de 
intervenție. Poate că ar fi cazul să 
se amendeze mai drastic manifestări
le nesportive, indiferent cine sint au
torii lor. poate ar trebui ca observa
torii federali să fie mai activi si mai 
atenți. chiar atoatevăzători. după 
cum poate ar fi nimerit ca — în mod 
excepțional — în acest campionat să 
nu se cistige titlul si să nu se retro
gradeze la golaveraj : în caz d» ega
litate la puncte, să se joace partide de 
barai, astfel îneît anele să se limpe
zească prin mijloace cu adevărat 
sportive.

...Sint-. se înțelege, numai simple 
sugestii. Important este ca toti fac
torii răspunzători să vegheze si să 
acționeze pentru asigurarea unei 
atmosfere loiale si profund sportive 
fiecărui meci dintre cele rămase să 
decidă în acest final de sezon fotba
listic.

G. MITROI
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Pasiune
Pictorul Friederich Bomches 

din Brașov este un nume de 
mult cunoscut în lumea artelor. 
Buna aceasta va deschide și o 
expoziție retrospectivă in sala 
Dalles. Mai puțin sint cunoscu
te insă și pasiunile sale... extra- 
profesionale. Una din aceste 
pasiuni se numește marea dra
goste fată de natură, fată de 
flora și fauna tării. Cu ajutorul 
unor aparate de fotografiat cu 
teleobiectiv, 
surprindă pe peliculă 
ale unui mare număr de ani
male și păsări, inclusiv monu
mente ale naturii din. Delta 
Dunării. Ba, mai mult : el a în
registrat pe benzi „vocile" aces
tora, incepind de la boncălăitul 
cerbilor pină la trilul melodios 
al privighetorii. Atit fotografi
ile, cit și înregistrările s-au fă
cut in mijlocul naturii, la locul 
„de baștină" al animalelor și 
păsărilor. De rodul pasiunii sale 
se bucură toti cei care-i trec 
pragul casei.

Un gest 
firesc
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Aurica Popistaș din Slatina 
(Strada Păcii, bl. 8) a găsit in- 
timplător pe stradă un portmo- 
neu Cu acte și cu o importantă 
sumă de bani. Imediat s-a pre
zentat cu ele și le-a depus la 
militia orașului. Tot imediat, 
lucrătorii de miliție de aici au 
pornit in căutarea... păgubașu
lui. A fost depistat în persoana 
unui piteștean, care ne roagă 
să aducem, și pe aceăstă cale, 
mulțumirile lui pentru Aurica 
și pentru oamenii in uniformă 
albastră.

Ca mierea
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Cercul micilor apicultori de la 
Casa pionierilor din - Tg. Mureș 
numără 128 de membri. Stupina, 
pe care pionierii o Îngrijesc cu 
multă pricepere și pasiune, au 
primit-o anul trecut în dar din 
partea Agrocoop. cind au obținut 
o bogată și dulce recoltă. Micii 
mari apicultori mureșeni și-au 
prezentat propriile observații... 
științifice despre viața și hărni
cia albinelor in cadrul unui sim
pozion. în vacanta mare, ei vor 
pleca intr-o expediție avind ca 
temă cercetarea apiculturii pas
torale si baza ei meliferă. Pînă 
atunci, ei și-au compus și un 
cintec al lor : „Prisaca". Un cîn- 
tec care relevă talentul de... 
compozitoare al elevei Dana 
Ardeleanu. pe cunoscutele sti
huri ale lui Arghezi.

| Compot de... 
ardei iuti?

Și de ce n-ar fi ? O echipă de 
control al oamenilor muncii din 
Focșani (al cărei responsabil este 
Iile Ion) ne-o dovedește „pe 
viu". Intr-o acțiune obișnuită de 
control prin magazine de produ
se alimentare, echipa cetățeneas
că a avut ..curiozitatea" să vadă 
dacă ce e scris pe unele cutii de 
conserve este și înăuntru. Ideea 
a fost sugerată de reclamatiile 
unor cetățeni, precum că una au 
cumpărat și altceva au găsit in 
unele cutii. Și iată că echipa a 
inceput să sondeze cutiile pe 
care scria „compot de prune. — 
calitate superioară" (expediate 
la Focșani de la fabrica din Tr. 
Măgurele), tn unele, in loc de 
prune au găsit ghiveci de legu
me. iar in altele... vinete împă
nate. Pe cind și compot de ardei 
iuti ?

Rugămintea 
unui tată
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Om vrednic și bun gospodar. 
Gheorghe Hriseu, muncitor la 
„Avicola“-Iași. domiciliat în co
muna Lețcani. se bucură de 
toată stima colegilor. Mare bucu
rie a avut G. H. și din partea 
familiei, a celor patru copii ai 
săi. Am scris „a avut", pentru 
că de la un timp încoace soția 
sa a părăsit casa și copiii. Toată 
grija casei apasă pe umerii ta
tălui si ai Lenuței. elevă in cla
sa a VI-a. care vede de-ale gos
podăriei. dar este nevoită une
ori să întirzie de la școală sau 
să aibă teme nefăcute. Ba. mai 
mult : unul dintre copii, tot elev, 
a plecat de acasă, in căutarea 
mamei. Se pare că i-a dat de 
urmă, dar mama nu-l mai lasă 
să se întoarcă, deși ii pune în 
pericol încheierea situației șco
lare acum, in pragul vacantei 
mari. Dacă o întiinește cineva 
pe soția lui G.H. e rugat să-i 
îndrume pașii spre casa si co
piii care-o aștăâptă cu dor și 
drag.

Lupoaica
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cu cmci pui
Tn ultima vreme, de cite ori 

pădurarul Nicolae Adam de la 
Ocolul silvic Mănăstirea Cașin. 
județul Bacău, iși făcea rondul 
prin cantonul său. găsea urme 
proaspete 
zis, 
lui. 
zată 
rul 
Nu 
cînd 
nu era altul decit o namilă de 
lupoaică. Cu multă discreție și 
agilitate. pădurarul a urmărit 
lupoaica pină la punctul „Gru
maz". unde i-a descoperit culcu
șul. Aici o așteptau nu mai pu
țin de cinci pui de lup. destui 
de mari și el. Datorită interven
ției prompte. „în viitor, pe raza 
mea de activitate — cum 
spunea el zimbind — va fi 
haită de lupi mai puțin".

I
I

de vinat. Mai bine 
urme ale victimelor vinatu- 
întrucit nu fusese organi- 
aici nici o vînătoare. pădura- 

a inceput să stea la pindă. 
mică i-a fost însă mirarea 

a văzut că ..braconierul"
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Mi tea cinstită ne face pe toți demni și egali
SĂ-I ADUCEM PE TOȚI
LA CINSTEA MUNCII

„Sîntem convinși câ ai venit în mijlocul nostru purtat de gîndul unei munci cinstite 
și demne pe care dorești să o desfâșori în cadrul colectivului ce te întîmpinâ azi cu 
urarea de ,,bun venit!". Am dori să simți chiar din primul ceas căldura prieteniei pe 
care ți-o dăruim, dar și răspunderea ce ți se încredințează odată cu locul de muncă, 
în clipele de impas, să ne ceri sprijinul. împreună vom împărți atît efortul muncii cît 
și bucuria realizărilor noastre".

Poate că nu pretutindeni este întimpinat noul angajat cu o urare atit de „sufle- 
tistă" ca aceea de mai sus (elegant imprimată pe o foaie ce se înmînează, cu un aer 
solemn, la întreprinderea de celuloză, hîrtie și fibre artificiale din Brăila). Important, 
de altfel, nu este protocolul integrării în colectivul de muncă. Important este conținutul 
„contractului moral" — asumarea unor responsabilități sociale și umane de un fel 
deosebit, care depășesc ordinea angajamentului administrativ. Important este rolul pe 
care societatea noastră socialistă, in procesul dezvoltării sale multilaterale, îl atribuie 
fiecărui colectiv în privința formării și educării oamenilor în muncă și pentru muncă,

a cultivării înaltelor valori morale cuprinse în Codul etic comunist. Străbătute de 
umanism revoluționar, de o profundă încredere și grijă față de om, 
recentele măsuri inițiate de partid, cuprinse în Hotărirea Comitetu
lui Politic Executiv al C.C. al P.C.R. și în Decretul Consiliului de 
Stat, fac să crească substanțial acest rol, chemînd fiecare colectiv 
să-și pună în valoare întregul potențial educativ, să-și sporească 
forța de înrîurire în munca nobilă de educare și reeducare.

Dar cum se manifestă, practic, forța morală a colectivului ?
Cu ce rezultate ?
Să căutăm răspunsul la fața locului...

„Avem un colectiv sudat, cu o 
mare experiență educativă. Mulți 
oameni de nădejde s-au format 
la noi. Munca e cel mai bun 
pedagog!" (Ștefan Cazan, șef 
de ephipă la sculăria întreprin
derii de utilaj greu „Progresul")

„în ce constă forța educativă a 
colectivului nostru ? în primul 
rînd, în coeziunea sa morală" 
(Vasile Popescu, secretarul co
mitetului de partid din secția 

sculărie de la „Progresul")

„Opinia colectivului trebuie să 
funcționeze din plin cu toate 
motoarele" (loan Stanciu, mais
tru în sectorul mecano-energetic 

de la „Progresul")

Femeia venise în audiență cu ochii 
in lacrimi. Povestea că iși crescuse 
copiii singură, numai ea știe cum. și 
iată că de la o vreme, tocmai cînd 
spera un sprijin de la băiatul cel 
mare, el își părăsise meseria și se a- 
pucase de prostii. Nu mai ciștiga, 
trăia din banii ei de taxatoare de 
tramvai, n-o mai asculta deloc — ea 
ce să facă, cui să-i spună, cine s-o 
ajute, mai ales că pe băiat a început 
să-l cam caute militia. Și dacă... ?

Numai de lipsă de treburi nu se pu
tea plînge, în acea zi, Ion Nicolae, 
secretarul Comitetului municipal de 
partid Brăila. Dar îndată după au
diență („al naibi copil, ce-și chinu
iește mama și cum te pune pe dru
muri !“) luă citeva informații de la 
miliție („ăsta se ține de bișnițărie 
prin port, tovarășe secretar, e parazit, 
noi îi facem dosar pentru tribunal, 
altfel nu se mai învață minte, mîine 
cine știe ce lovitură dă") și ajunse 
în sculăria centrală de la ..Progresul". 
Aici intrase cîndva fugind de la un 
stăpîn ciinos carc-i făcuse contract pe

- Nu vă temeți să primiți „un cai" în echipă ?
- Dacă m-aș teme, ar însemna că nu e bună nici echipa, nici șeful ei

— Am auzit că aveți o echipă bună. 
Nu v-a fost teamă să intre in ea unul • 
ca Andronic ?

— Păi dacă mi-ar fi fost teamă — 
surîde Cazan — înseamnă că echipa 
nu e bună. Și nici șeful ei.

— Oricum, puteați să nu-1 luați. Nu 
vă obliga nimeni...

— Ba mă obliga.
— Cine, tovarășul Ion Nicolae ?
— Ei. tovarășul Nicolae ! Mă obli

ga faptul că sînt tată de copii. Dar 
v-aș pune și eu o întrebare : dacă 
nu-1 luam noi aici unde ar fi ajuns 
băiatul ?

— Părea că la miliție.
— Poate la miliție, poate intr-un 

alt colectiv, nu știu. Fapt este că tot 
în țara noastră românească. Și atunci? 
Cine-mi dă mie dreptul să pasez al
tora răspunderea ?

— Dar nu v-a fost greu cu el ?
— Hai să începem cu sfirșitul. An

dronic a stat în mijlocul nostru pes
te un an de zile, pină acum citeva 
luni cînd a plecat militar. Atunci, la 
despărțire, i-am zis : „Acolo o să te 
știe că ești muncitor la «Progresul». 
Vezi ce faci, să nu ne pomenim cu 
vreo scrisoare neplăcută despre tine". 
N-a fost cazul. Mai alaltăieri, cu cine 
ne pomenim noi in atelier ? Cu An
dronic. venit intr-o permisie de trei 
zile. Putea să nu treacă deloc pe la 
fabrică, dar a trecut. Și mi-a zis : 
„Nea Fane. îmi păstrezi locul pină

MSPUNmAimREBARjAj în ce constă forța morală a colectivului?
Dar. după cum prea bine se știe, 

în privința formării oamenilor nu 
există „rețetar unic". Cazan de la 
Brăila are experiența și metodele 
lui, uneori chiar foarte diferite de 
cele ale lui Cazan de la Hunedoara, 
de la Brașov, de la Vaslui, sau de la 
București, sau de oriunde există Ca
zani, iar ei există la noi pretutin
deni. Oameni și colective. în același 
timp însă, indiferent de punct geo
grafic. de vîrstă. de locul ocupat în 
schemă, de temperament, de condi
țiile specifice in care acționează, o 
mare asemănare îi apropie : încre
derea comunistă în om, convingerea 
lor in forța transformatoare a con
științei revoluționare.

Nu puține sînt elementele care 
deosebesc fundamental educația co
munistă de cea burgheză, dar in con
textul nostru merită Să reflectăm 
măcar la unul singur. Vorbind, de 
pildă, despre „universalitatea educa
ției". predicatorul burghez poate de
monstra o elocință seducătoare, in 
timp ce, tributar concepției pe care 
o reprezintă. în sinea sa va spune 
resemnat : „Omul e bun sau rău de 
la natură, fiecare cu destinul său de 
înger sau diavol, treaba lui cum se 
descurcă, in fond ce mă privește asta 
pe mine ?“ Comunistul insă, care ex
clude din educație ipocrizia și defe
tismul. iși face nu o temă de spe

Ambianța în care încolțesc numai gînduri bune
— Cred că evoluția întreprinderii 

noastre este cît se poate de grăitoare 
pentru ce reprezintă forța moral- 
educativă a colectivului -- ne spune 
ing. Irimie Cîmpian, directorul gene
ral al întreprinderii de celuloză, hîr
tie și fibre artificiale din Brăila, 
cunoscută mai de mult sub numele 
de „Combinatul de la Chișcani". 
Cind am venit aici, cu aproape zece 
ani în urmă, m-a întimpinat un soi 
de fatalism care rodea ca o rugină 
sufletească. După unii, combinatul, 
„rușinea chimiei și a Brăilei", cum 
era poreclit, părea condamnat să 
nu-și facă niciodată planul. Marea 
greșeală fusese că. o vreme, se ne
glijase complet construcția colecti
vului. astfel incit instalații de mi
lioane ajunseseră pe mina unor an
gajați ocazionali, care, după ce-și în

Pedagogia comunistă a încrederii în
„bătaie și pe mincare" (și nu respec- 
'tase decîț primul termen al învoielii); 
aici il învățaseră meseria de recti
ficator : aici fusese primit în partid. 
Aici era matca și familia lui de su
flet. Au trecut ani mulți. revenea me
reu în atelierul său și-l cunoștea pe 
fiecare.

„Uite, e un băiat care a făcut așa 
și pe dincolo — ii spuse șefului de e- 
chipă Ștefan Cazan, vechi tovarăș de 
muncă. Ce zici, il iei pe garanție să 
făci om din el ? Altfel riscă să ajun
gă la răcoare...". „De ce să ajungă 
el acolo ? Cum ziceai că il cheamă ?" 
„Andronic. Leonard Andronic". „Și 
cînd mi-1 trimiți ?“. „Păi nu ți-1 tri
mit. vin eu cu el de mină". Și a ve
nit cu el de mină, chiar a doua zi. Și 
de multe ori apoi, fie trecînd prin 
sculărie. fie intilnindu-1 prin oraș, o- 
mul foarte ocupat, secretarul comite
tului municipal. î.și făcea timp să 
afle cum muncește și ce gîndește ti- 
nărul în viața căruia începuse un nou 
capitol. Ca de la părinte la fiu. Ca de 
la prieten la prieten. (Și e locul s-o 

mă întorc eu din armată ?“. In clipa 
aia mi-am dat seama că nimic nu e 
prea greu ca să ajungi la un astfel 
de rezultat.

— Și cum ați ajuns la rezultate ?
— Eu zic să nu mai discutăm des

pre Andronic. Citește lumea in ziar 
si crede pe urmă că a fost cine știe 
ce caz special. Sau că sintem noi 
ăștia de-aici grozavi în probleme din 
astea. Eu nu zic că toți, fac și dreg 
ce-a făcut și a dres Andronic. Dar 
probleme, de un fel sau altul, află de 
la mine, sînt cu fiecare. Crezi că eu 
am fost îngeraș cînd eram de vîrsta 
lor ? Las-că iți povestesc altădată. Știi 
care e soluția care rezolvă toate pro
blemele ? Munca.

— Asta e clar.
— E clar in teorie. Dar ce te faci 

cu unul care nu vrea să muncească ? 
Tu ii tot spui de bine, răgușești de 
cit îl prelucrezi, el dă din cap. dar 
in sinea lui se gîndește că nu-1 scoa
te foamea din casă, că tot mai bună 
ar fi o plimbare pînă in atelierul ve
cin ori o șuetă despre fotbal : sau. 
mai rău. că știe el pe unul care nu 
trage la pilă, dar se. descurcă binișor 
vinzind pe sub mină brichete sau cea
suri aduse de vaporeni. Ei, cum îl 
apropii de muncă ? !

— Chiar, cum ?
— Făcindu-1 să se simtă că e „ci

neva". Că e util. Nu să-i spui sec „fă 

culații intelectualiste. ci o cauză din 
transformarea omului, din formarea 
lui în spiritul celor mai înalte valori, 
morale. Doar un astfel de tip uman.' 
născut de revoluție, este capabil nu 
numai să elaboreze un cod etic iden
tificat cu însuși statutul partidului al 
cărui ostaș este, dar să si facă din 
transpunerea lui în viață rațiunea 
propriei sale vieți.

Nu sint simple gînduri. sînt reali
tăți tot mai pregnant afirmate in 
colectivele noastre de muncă, nu sînt 
„idei generoase", ci fapte, experiențe, 
căutări cu identități precise. In do
rința de a măsura acest potențial 
educativ cu resurse nebănuite, care 
antrenează vocația a milioane de oa
meni. am încercat un sondaj de opi
nie pornind de la întrebarea : „în 
ce constă forța morală a colectivu
lui din care faceți parte ?“

— Cu ani de zile în urmă (pot 
să-mi dau mai bine seama de asta ca 
unul care lucrez in acest colectiv de 
vreo 22, de ani), ca să pui pe pi
cioare o acțiune erai nevoit să umbli 
mult și bine cu „lămurirea". Acum, 
cel mai adesea, omul te înțelege 
dintr-o vorbă, dintr-o privire, dovadă 
că gindește și simte la fel cu tine, la 
fel cu ceilalți, și nu se mai tocmește 
cind e de pus umărul, il pune — ar
gumentează maistrul Vasile Popescu, 
secretarul comitetului de partid din 
sculăria întreprinderii „Progresul".

casau leafa, dispăreau zile In Sir
in baltă, la pescuit. Incit, cînd am 
trecut la redresarea situației, noi 
n-am pornit de la pritoceli de teh
nologii și de la cirpeli de utilaje, 
cum sugerau unele comisii minate 
doar de ideea salvării de moment, 
ci de la calitatea oamenilor, de la 
selecționarea și formarea în perspec
tivă a colectivului. Intii — ordine, 
disciplină, răspundere. Nu ne-am bi
zuit pe reorganizări de suprafață, 
„de ochii ministerului", ci. cu spriji
nul organizațiilor de partid, am în
tărit baza — colectivul fiecărei in
stalații. Școlarizarea profesională de 
masă, cu precădere ucenicia la locul 
de muncă, de ordinul miilor de cadre, 
cu adevărat industriale, a început să 
aducă suflul înviorător al conștiinței 
socialiste, al unei atitudini de parti

spun : episodul nu l-am aflat de la 
activist, ci de la oamenii de la „Pro
gresul").

— Tovarășe Ion Nicolae. ce v-a fă
cut să vă ocupați atît de stăruitor de 
acest caz ?

— Aș putea să răspund simplu : 
calitatea de comunist. Sau : tinerețea 
băiatului. Sau : durerea mamei. Dar 
a mai fost ceva... După audiență, 
l-am chemat la mine, să stăm de 
vorbă intre patru ochi. Să mă con
ving dacă merită intr-adevăr să fie 
luat pe garanție. A venit cu mare 
întirziere. M-am cam supărat — pof
tim. vrei să-l ajuți, iți pui obrazul și 
ăstuia puțin ii pasă ! Așa am aflat 
că tocmai atunci unui vecin ii luase 
foc casa, iar băiatul, fără să fie ru
gat. ii sărise în ajutor. Unul capabil 
de așa ceva, mi-am zis. are fond bun. 
face să te bați pentru recuperarea 
lui. Si nu este singurul caz. Dacă vrei 
să reușești, nu trebuie să te lași or
bit de abaterile cuiva. Ca să poți în
drepta un om. trebuie intii să-i desco
peri părțile bune, să pleci de la piu- 

asta", ci să-1 pui în situația de a des
coperi cu mintea si cu mina lui cum 
se face un lucru sau altul. Ai văzut 
cum le place copiilor să demonteze un 
ceasornic ? Am și eu vicleniile mele. 
Desfac alături de el desenul unei pie
se mai complicate și mă fac că nu 
pricep ceva, chem în ajutor și cițiva 
băieți mai pricepuți. care intră si ci 
în joc. îi dăm încrederea si mulțu
mirea că fără el nu ne-am fi 
descurcat... Sau. altă dată : „Măi 
băiatule, avem de făcut o lucrare fru
moasă. complicată, m-am gindiț să 
ti-o dau tic. dar mi-e frică să n-o 
strici și să ne pomenim cu toții la vi
trina calității. Mai bine i-o dau lui...". 
Asta il ambiționează. „O fac. n-avea 
grijă. Ce. sînt eu chiar ăl mai prost 
din echipă Dar nu prea se 
descurcă. Și. ca să nu se facă de ris, 
e nevoit să ceară cite un sfat de "la 
unul sau altul. Desen, tehnologie, cal
cul — se încinge între ei cite o dis
cuție de ți-e mai marc dragul... si în
cepe băiatul meu să-și dea seama că 
ăștia cu pila nu-s deloc „fraieri", cum 
auzea printre bișnițarii de port. Știu 
ce se petrece în lume, citesc ziare și 
cărți. învață la liceul seral, merg la 
film și nu-și toacă banii prin bodegi, 
ba să-i vtai ce mai probleme se 
pricep ei sa pună în adunare. Am în 
echipă oameni foarte serioși și pre
gătiți — uite, ca Fotin Ion, secretarul

In materie de creștere a conștiinței 
nu prea ai cum să măsori cu cifra, 
și totuși m-aș încumeta in următo
rul caz. Ca toată țara, am avut și 
noi serios de suferit de pe urma 
lui 4 martie, în uzină și pe la casele 
noastre. Cu toate acestea. în. luna 
imediat următoare s-a înregistrat 
cea mai mare producție de excava
toare de cind există fabrica. Cum se 
explică ? Se explică prin aceea că 
forța colectivului stă în coeziunea lui 
morală. Și, uite, cînd se creează o 
situație excepțională apare neobiș
nuit de limpede cît de uniți sînt oa
menii, cît de puternic este colectivul. 
Și nu numai in lucrurile mari. De 
curînd a venit să ne ceară sprijin 
soția unui muncitor din secția noas
tră. Că nu știe ce să se mai facă cu 
el — a dat in patima băuturii, și-a 
părăsit căminul și cei doi copii. Era 
firesc să fie ajutată, dar am pornit 
să mă ocup cu oarecare st.ringere de 
inimă. In astfel de cazuri, ca să 
ajungi la un rezultat, nu te apuci 
să-1 chemi și să-i spui „bagă-ți min
țile in cap". Cauți să-1 influențezi cu 
ajutorul celor din preajmă, oameni 
care-i cunosc mai îndeaproape 
situația și firea. Or. mi-era frică, 
cum se mai întimplă. că o să 
apară „avocații". oameni mai slabi 
și mai toleranți care, pe te
meiul prieteniei, ajung să strice 
totul — „las’ că și femeia i-a făcut 

cipare la toate marile bătălii ce le 
aveam de dus cu mentalitățile moș
tenite : între care cea mai nocivă era 
„timpul trece, leafa merge....".

— Firește, o astfel de strategie a 
redresării presupune nenumărate re
sorturi de conștiință. Dar dacă ar fi 
să alegeți unul singur. definitoriu 
pentru forța Tnorală a colectivului, la 
care v-ați opri ?

— La spiritul critic și (aici e tot
deauna loc de mai mult) autocritic. 
Ca să nu mai fac un „istoric" al 
problemei, iată un ultim fapt. V-a 
căzut cumva in mină „Retorta" ? 
Atunci, iat-o (directorul general scoa
te dintr-un sertar o fasciculă trasă la 
xerox)... ultimul număr, cel pe apri
lie. E foaia de temperatură a nea
junsurilor cu care ne războim. Cred 
că titlurile ' rubricilor vă sugerează

om
suri, nu de la minusuri. Recentele 
hotărîri ale conducerii partidului și 
statului, prin adincul lor spirit uma
nist revoluționar, oferă orientări și 
indicații de mare preț pentru munca 
de educare și reeducare pe care sînt 
chemate să o desfășoare colectivele 
noastre de muncă.

— De ce ați intervenit pentru bă
iat la „Progresul" ?

— Fiindcă lucrind și crescînd acolo 
am putut să mă conving, din proprie 
experiență, de forța educativă a co
lectivului. S-au realizat adesea mi
nuni ; au putut fi reeducați pină și 
faimoși „zmei de Brăilița". Comuniști 
ca Ștefan Cazan, care au format ge
nerații de muncitori, maiștri, ingineri, 
nu lasă pe nimeni să treacă prin uzi
nă ca giscai prin apă. La ei, legile 
producției sînt nedespărțite de legile 
educației. Iar dacă ne gîndim bine, 
tocmai asta) face dintr-un colectiv o 
școală a muncii. Dar întrebați-1 mai 
bine pe Cazan, el conduce de peste 
douăzeci de ani o astfel de școală...

comitetului U.T.C. din sculărie. Cu 
alte cuvinte, colectivul incepe să-1 
influențeze pe băiat, să-și exercite 
autoritatea asupra lui ; exemplul 
personal nu mai este un simplu nume 
auzit intr-o ședința sau o poză deco
lorata pe un panou, exemplul e omul 
de alături pe care, poate fără să și-o 
mărturisească nici șieși. il imită cu 
o stimă invidioasă.

— Așa a fost și cu Andronic ?
— Parcă ne-am înțeles că nu mai 

vorbim despre el. Așa e cu toți. Mai 
devreme sau mai tirziu. Iar cind in
tră în echipă cîte unul nou. vrînd-ne- 
vrind se pătrunde de spiritul colecti
vului. „Scăpare" ,nu există 1

— Dar cu barca cum este ? Aud că 
face parte din pedagogia șefului de 
echipă.

— Care barcă, a mea ? Nu știu 
ce-ar avea ea cu pedagogia. Dar dacă 
vin băieții la mine, eu le-o dau. de 
ce să nu le-o dau. că-mi place să-i 
aud .Nea Fane, frumos mai e pe 
Dunărea'asta 'a noastră:'Treci pe lin
gă vappare, auzi păsăretul din ză
voaie. tragi si la undiță". Cred că-i 
mai bine așa decit să-și piardă vre
mea bătind aiurea bulevardul. Une
ori ne plimbăm împreună, iar seara, 
la întoarcere. îi poftesc și la un pa
har de vin. Acasă, bineînțeles, nici
odată la circiumă. O fi și pedagogie, 
dacă-i zici asa...

destule", „să-i lăsăm să-și descurce 
singuri treburile", „dacă nu se mai 
înțeleg, să divorțeze" și altele de ge
nul ăsta. Ei bine, nu. Toți cu care am 
vorbit și-au pus problema la inimă, 
au acționat cu răspundere si tact, 
într-una din serile trecute am avut 
surpriza să-i văd pe soți, pînă atunci 
ajunși în pragul tribunalului, plim- 
bindu-se braț la braț. Colectivul, 
cind e intr-adevăr sudat, are forța 
morală să rezolve cele mai dificile 
situații de viață.

— Are, cu condiția participării tu
turor „pe , aceeași parte a baricadei" 
— intervine, ascultind cele de mal 
sus, maistrul Ioan Stanciu din secto
rul mecano-energetic.

— In ce sens ? Ce anume aveți în 
vedere ?

— Fuga de complicații. Mergeau 
rău lucrurile într-o formație de lu
cru : indisciplină, treabă de mîn- 
tvială. Pus să răspundă, șeful de 
echipă, ca și cum ar fi avut bilet de 
spectator, ridică din umeri : „Ce să 
le fac eu dacă întârzie ? Ce să le, fac 
eu dacă nu învață meserie ?“ El însă 
nu că nu știa „ce să le facă", pur și 
simplu nu voia bătaie de cap. De ce 
să se pună el „rău" cu chiulangiii ? 
Voia să-i facă alții ordine în echipă. 
De aceea spun : opinia colectivului 
nu poate acționa așa cum trebuie 
decit dacă funcționează toate mo
toarele.

șpiritul combativ al conținutului 1 
„Risipitorii". „Curățenia — carte de 
vizită", „Pierdevară", „In flagrant 
delict de... sustragere". Cum s-a năs
cut acest buletin ? în cadrul adu
nării generale a oamenilor muncii, 
mai multi vorbitori, ocupîndu-se de 
problemele întăririi disciplinei, au 
cerut să se stimuleze mai puternic 
opinia de masă. Chibzuind asupra 
propunerilor făcute, consiliul oame
nilor muncii a decis să alcătuiască 
acest buletin, menit pe de o parte să 
ofere o oglindă a deficiențelor și 
abaterilor din diferite sectoare, iar 
pe de altă parte să asigure o bază 
de dezbateri pentru întregul colectiv. 
Să știți că fiecare critică, formulată 
deschis și fără menajamente, este 
stăruitor urmărită de consiliul oame
nilor muncii. Dar „Retorta" nu s-a

„Pe ce mă bizui ? Mă bizui pe capacitatea colectivului de a face 
muncitori adevărați chiar din cei care au călcat strimb. Mă bizui pe 
dragostea de muncă a tinerilor noștri" (Sandu Dumitrache — în centrul 

imaginii — șeful secției uzina) a Șantierului naval Brăila)
Foto : E. Dichiseanu

născut deloc ușor... S-au auzit și 
voci deranjate : n-ar fi sănătos să 
ne „ponegrim" ; de ce să oferim al
tora pe tavă lipsurile noastre ? A 
triumfat însă rațiunea : nu pot exis
ta nici un fel de argumente pentru

în mijlocul unor asemenea 
oameni, nu pot exista neoameni

— Atunci a fost cea mai grea zi 
din viața mea...

Afară, pe cala șantierului naval, 
cresc ca niște păsări ale visului, le
bedele. deocamdată negre, ce vor 
pluti curind, una după cealaltă, spre 
zările mărilor și oceanelor. Iar aici, 
în hala de strungărie. un tinăr in ai 
cărui ochi albaștri ar trebui sâ se 
oglindească păsările visului, fiindcă 
ele cresc și din munca lui. se des
tăinuia poticnit. Umbre nebănuite 
alunecă peste cuvinte :

— ... n-aș mai vrea să trăiesc o zi 
ca aceea...

Cit de grea poate fi „o zi ca aceea" 
în viața unui tinăr de douăzeci de 
ani ? Așa cum incenuse dimineața, 
cu întrebări și declarații scrise, cu 
prețul faptei sale caligrafiat apăsat 
in procesul-verbal, se mai întreba 
doar cind va sosi milițianul. Simțea 
înverșunarea întregului atelier. Pină 
acum fusese iertat de două ori : ab
sențele nemotivate cu duiumul, de
clarația de martor falsă, iar acum 
spargerea dulapului cu scule. Nu mai 
avea nici o scăpare. Desigur, aveau 
să-și amintească de toate în aduna
re, pină și de mama venită tocmai 
din Timboieștii Vrancei, care-i stri
gase față cu toți : „Să te lași o dată 
de derbedeii ăia cu care hoinărești, 
să faci bine să muncești, să trimiți 
bani acasă, că ești singurul băiat 
printre șase surori și să nu mai bat 
eu o dată atîta drum pin-la Brăila 1“ 
Și, intr-adevăr, și-au amintit de toa
te. Și șeful secției, și maiștrii, și alții 
pe care-i cunoștea mai mult din ve
dere. Iar el simțea că ar fi mai 
bine să-1 prindă o elice sub Dunăre 
decît să le mai audă vorbele și pă
rerile. Ca prin vis a auzit, cînd s-a 
încheiat adunarea : .... cu toate aces
tea, propun să-i mai dăm lui Ilie 
Stoian o ultimă posibilitate de în
dreptare. aici. în mijlocul nostru !“

— Și acum ce faci, Ilie Stoian ?
— Trag tare ! șcinteiază brusc 

ochii săi albaștri. N-am și eu ambiție 

îngrădirea spiritului critic și auto
critic : un colectiv care știe să-și 
privească, să-și recunoască bărbă- 
tește lipsurile, are negreșit și forța 
de a le înlătura, dind dovada matu
rității sale.

să ajung stimat în atelier ? Să-m 
șterg ziua aceea din viață ?

Șeful secției uzinaj a șantierului 
Sandu Dumitrache. om cu multă ex
periență in „problemele delicate", re 
zumă in termeni navali situația ti 
nărului :

— Muncim ca să-1 aducem pe lini 
de. plutire.

Am mai avut asemenea cazuri 
Clteodată mai auzeam pe unul sa 
pe altul : „Ce atita dădăceală cu u 
ăsta care doar chiulește și abia aș 
teaptă să-ți vire mina în buzunar 
N-aveți telefonul miliției ?" îptr-r 
devăr, uneori îmi părea și mie că r 
luăm pe umeri prea mari răspunde! 
Dar iată că hotărirea Comitetuli 
Politie Executiv ne-a arătat că mut 
citorii noștri gindeau bine și sănăto 
Omenia comunistă nu e de a tc li 
păda imediat de unul care a călc 
strimb, ci de a-1 tace să pășeaSi 
drept. Nu sintem o lume cu „cei 
tru“ și „periferie" socială, n-avem o. 
meni de azvîrlit la grămada cu r 
buturi. Iar dacă munca cinstită 
face pe toți demni și egali, atur 
să-i aducem pe toți la cinstea mu 
cii.

— Pe ce vă bizuiți încrederea 
care o manifestați in astfel de c 
zuri ?

— Pe multe. Mi-o bizui pe soc 
tatea noastră, că e dreaptă și urr 
nă. Mi-o bizui pe etica și echitai 
noastră, că e smulsă din inima 
din faptele poporului. Mi-o bizui 
acest șantier care cunoaște o ader 
rată explozie a dezvoltării Si asii 
ră muncă și piine pentru mii dc < 
meni. Pe tinerii noștri, optzeci la S' 
din efectiv, ai zice niște copii, i 
copii din miinile cărora pleacă 
tea vapoare cîte n-a construit Bri 
niciodată. Și mă .mai bizui, f: 
falsă modestie, pe'comunistul Sar 
Dumitrache. așa cum mă cheamă 
mine. Nu-i dc ajuns ?

Cu astfel de oameni este de ajt

Victor VÂNTl
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Oameni de cultură, personalități ale vieții artistice, membri ai juriilor despre:

VITALITATEA TALENTULUI POPULAR
Expoziția republicană de pictură, sculptură, grafică

Dina COCEA,
artistă emerită

Un adevărat act 
de restitute culturală

Etapa republicană a Festiva
lului național «Cintarea Româ
niei» — formațiile de teatru, reci
tatori, montaje literar-muzicale 
— a confirmat valorile artistice 
care au fost selecționate in eta
pe anterioare, județene, inter- 
județene. Au evoluat in fața 
juriului și a spectatorilor nu- I 
meroase formații de teatru, 
montaje literar-muzicale și reci
tatori. Trebuie să spun că ju
riului ii va fi foarte greu să se
lecționeze pe cei mai buni dintre 
cei mai buni. în mod deosebit, 
varietatea genurilor, de la tea
trul popular nescris pină la pie
se de autori consacrați a adus în 
fata spectatorilor, alături de pie
se de dezbatere etică, socială, 
politică, istorică, nenumărate' o- 
biceiuri străbune din țară, ceea 
ce a constituit, pe lingă bucuria 
de a le admira, un adevărat act 
de restituție culturală. Teme e- 
sențiale ale creației festivalului, 
centenarul independenței de stat 
a României, marile evenimente 
istorice care l-au precedat și ur
mat. marile mișcări țărănești 
de la 1907, mișcarea revoluțio
nară. muncitorească, au fost 
prezente în toate montajele li
terar-muzicale, într-o impresio
nantă varietate de mijloace de 
expresie, dintre cele mai eleva
te. Ca o notă generală, am putut 
remarca seriozitatea, entuzias
mul echipelor de amatori. 
Am admirat recitatori foarte 
buni, unii chiar excepționali, dar 
iarăși, ca o notă generală, ei 
s-au remarcat mai ales în ca
drul montajelor literar-muzica
le. în colectivitatea ansamblului 
artistic. Aș vrea să spun că. gra
ție bogăției repertoriului și ta
lentelor prezentate în fața ju
riului, deși programul a fost și 
este in continuare foarte în
cărcat. timpul a zburat, zilele a- 
cestea ne vor lăsa o amintire 
emoționantă, dovada vie a efer
vescentei creatoare, a talentului 
pus în slujba unor înalte idea
luri al acestor admirabili și 
inimoși artiști amatori.

Evoluează formația întreprinderii 
de porțelan menai din Alba lulia

Formația de dansuri populare a Că
minului cultural din comuna Flă- 

mînzi, județul Botoșani

Carol LITVIN,
dirijor

Noi formații de amatori, 
noi forme artistice de mare 

expresivitate și elevație
Dacă această ..explozie11 a 

creației și interpretării din ca
drul marelui Festival „Cîntarea 
României11 impresionează, ui
mește prin vitalitate și bogăție 
a conținutului, nu mai puțin in
teresantă este latura noilor for
me artistice care au apărut ori 
s-au consolidat pe baza unor 
tradiții. în acest sens as remar
ca activitatea orchestrelor sim
fonice. de cameră, a formațiilor 
instrumentale și a soliștilor vo
cali și instrumentiști de muzi
că cultă.

jbioase, consumul de alcool. „Ne 
limbam, într-o seară, prin preajma 
arii de Nord — ne spune tinărul 
i.G. (știți, v-aș ruga să nu-mi dați 
■um numele in ziar, am mai fost 
it atunci și nu vreau să-mi mai 
idă numele părinții pe la astfel de 
brici...). Băusem ceva și ne-a ve- 
t deodată gindul să descuiem o 
Jșină. să luăm casetofonul... Nu știu 

ce. fiindcă atunci lucram, termi- 
sem calificarea și eram strungar 
I.R.A.-17... Acum, dacă mă pri- 

■sc inapoi. mă duc o zi-două pe la 
rinți la țară și mă incadrez iar...11, 
ptele altora sint insă mai grave : 
mtate la bunurile și integritatea 
ică a cetățenilor, acte de sustra
ge In diverse forme din avutul 
jtesc : unii dintre aceștia au ispă- 
deja o bună parte din durata pe- 

jsei.
li pentru unii și pentru alții există 
te temeiurile redresării morale.
1 cum, in cele mai multe dintre 
tele comise, am recunoscut, in dis-
iile purtate eu acești tineri, același 
nitor comun al carențelor din edu- 
ie. Familii dezorganizate, care au 

la absenta oricărei supravegheri 
intești. atragerea tinerilor în an- 
aje dăunătoare și — situație nu 

puțin regretabilă — slăbiciunile, 
ivitatea unor colective de muncă 
■are nu s-au făcut simțite grija și 
tunderile pentru integrarea tutu- 
tinerilor abia ieșit! din pragul 
ii. care au început să neglijeze 
tea. meseria, fără ca nimeni să se 
■meze.

Nu poți asculta fără deosebită 
emoție Beethoven în interpre
tarea orchestrei simfonice de 
amatori din Arad sau Iuliu Mu- 
reșanu în interpretarea unui 
cvartet ostășesc. Să mai amin
tim aici despre orchestrele de 
cameră din Odorheiu Secuiesc, 
Drobeta Turnu-Severin. orches
trele sindicatelor din învătămînt, 
ale medicilor sau inginerilor care 
în multe din orașele țării com
pletează fericit viața artistică 
desfășurată de formațiile artis
tice profesioniste sau îmbogă
țesc tradițiile locale ale mișcă
rii artistice de amatori — acești 
amatori cu A mare, pasionați, 
entuziaști, neobosiți.

Mi-aș permite să atrag atenția 
cu această ocazie creatorilor 
noștri că ar putea ajuta mai 
mult aceste formații prin crea
ții adecvate.

și artă decorativă a artiștilor plastici profesioniști

Franz STORCH,
scriitor

Pe marea scenă 
a festivalului, un mesaj 

înalt patriotic, revoluționar
Am urmărit cu deosebită a- 

tenție prezența literaturii în eta
pa finală a Festivalului național 
„Cîntarea României'* 1 nu numai 
pentru faptul că sint scriitor. 
Pentru mine este o adevărată 
bucurie să observ cum acel cu- 
vînt înveșmintat în haina de 
preț a operei literare se înfă
țișează în ipostaza vorbită, de 
spectacol, Cuvîntul scriitorului 
apare în aceste montaje literar- 
muzicale, ca și direct in versu
rile recitate îmbogățit de vibra
țiile interioare ale unor oameni 
pe care-i simțim aproape, de 
oameni care duc mesajul acestei 
arte, populare sau culte, mai a- 
proape de inimile tuturor seme
nilor noștri. Nu întimplător 
și-au făcut apariția în sală nu
meroși creatori așteptind să tră
iască momentul declamației și 

I al primirii operei de către sală.
Pe marea scenă a festivalului 
mesajul inalt patriotic, revolu
ționar și uman al creației lite
rare și-a găsit rosturi noi pe 
măsura misiunii de cinste în
credințată scriitorului și artei 
sale de timpul nostru, de so
cietatea și poporul nostru. Cred 
că marele ciștig al prezenței li
teraturii în festival este însăși 
posibilitatea acesteia de a se 
prezenta direct spectatorului, de 
a stabili cu acesta un dialog viu, 
emoțional. Felul cum s-a desfă
șurat acest dialog dovedește că 
literatura bună, frumoasă, ade
vărată este aproape de inima 
oamenilor.

BERECKZY lulia,
actriță, Tg. Mureș

Forțe artistice excepționale 
de la care avem 

cu toții de învățat
Trăiesc în aceste zile ale 

Festivalului național „Cîntarea 
României11 o emoție compara
bilă cu aceea cînd am văzut 
pentru prima dată. direct, 
in Făgăraș, cum țișneau izvoa
rele din munte. Festivalul a re
levat forțe artistice excepționa
le din care avem cu toții de În
vățat. Mă gindesc, de pildă, la 
recitalul de poezie al Sălajului. 
,1a montajele literar-muzicale de 
la Costești — Vilcea. Galați. Să- 
liște și Sibiu. Maramureș, Vir- 
ciorog — Bihor. Este o datorie 
a noastră să captăm si să valo
rificăm in arta amatorilor sau în 
cea profesionistă aceste resurse 
ce au ieșit la suprafață. Si să 
facem să tișnească noi izvoare, 
din adincuri. Să le îndrumăm și 
mai bine — sub aspectul unor 
repertorii substanțiale, de <fu- 
tentic mesaj politic și cetățe
nesc.

Poate că acesta ar trebui să 
fie subiectul unei dezbateri a- 
nume — după decernarea dis
tincțiilor.

Prof. dr. docent
Ion TOBOȘARU

Tradiții folclorice demne 
de a fi cultivate 

în manifestările teatrale 
profesioniste și de amatori

O latură importantă care se 
integrează într-o judecată glo
bală de valoare în legătură cu 
Festivalul național „Cintarea 
României11 o constituie preocu
parea pentru cultivarea filonu
lui folcloric al culturii noastre. 
Impresionează tentativele forma
țiilor artistice din județele Sibiu, 
Sălaj. Vilcea. Bihor. Bistrița-Nă- 
săud. Elementele folclorice, de 
ritual popular, de tradiție spi
rituală. reflectă amploarea unor 
zone de dramaturgie și specta- 
cologie demne de a fi continua
te în .manifestările teatrale pro
fesioniste și do amatori. Istoria 
României se obiectivează în ele, 
noi ne regăsim in demnitatea 
morală, civică și patriotică a 
ființei naționale. Teatrul folclo
ric prezent în ..Cintarea Româ
niei11 poartă amprenta unei sen
sibilități ariistice și tensiunea 
unei adincimi psihologice și re
prezintă expresia unei atitudini 
angajate, revoluționare și pa
triotice exprimate cu forță in
telectuală si cu deosebită acu
ratețe estetică.

Co.ectivul de dans tematic al Casei de cultură a municipiului Drobeta- 
Turnu Severin Foto: E. Dichiseanu

OPERE INSPIRATE DIN ISTORIA 
EROICĂ A POPORULUI

Festivalul național „Cîntarea României11 a re
flectat în felurite manifestări de artă mari
le evenimente aniversate în anul 1977 : cen
tenarul independenței naționale, răscoalele ță
rănești care au zguduit țara în ..primul dece
niu al secolului nostru. Cultivarea dragostei 
față de trecutul nostru glorios, prin interme
diul creațiilor literare și artistice de valoare 
constituie o preocupare importantă pentru scrii
torii și artiștii din toate generațiile. Expoziția de 
pictură și sculptură, grafică și arte decorative se 
cere privită tocmai dintr-un atare unghi de ve
dere. Expun artiști din majoritatea orașelor țării. 
Bucureștiul deținînd. desigur, ponderea cea mai 
importantă: sint prezenți artiști români, maghiari, 
germani, sîrbi, de la maeștrii de seamă ai picturii 
și sculpturii noastre contemporane, pînă la proas
peți absolvenți ai institutelor de artă.

Tematica istorică, in cele mai multe cazuri ne
mijlocit legată de cele două evenimente evocate 
reprezintă o dominantă, dacă se poate spune așa, 
a expozițiilor. Sint multe lucrări realmente fru
moase, de o înaltă ținută nu numai estetică, dar 
și etică, angajarea artistului în evocarea isto
riei apărind profundă, eu indiscutabile rezo
nanțe pe planul viziunii interne a creației. In
spirate din marile momente ale Istoriei poporu
lui. din luptele și jertfele înaintașilor, aseme
nea creații au menirea de a ne arăta cu fide
litate chipul spiritual și moral, nemuritor, al 
eroilor neamului nostru. Desigur, reflectarea în 
opere de artă a acestei generoase tematici nu 
presupune rețete și cu atît mai puțin este ea com
patibilă cu uniformitatea, monotonia. Se cade să 
subliniem de aceea preocuparea, vădită în expo
ziții. față de diversificarea modalităților artistice 
de exprimare a bogatului tezaur de valori al is
toriei noastre. împletirea armonioasă dintre tra
diție și inovație, căutarea unor formule moderne, 
accesibile contemporanilor, iubitorilor de artă de 
astăzi. Prezenta unor artiști din toate generațiile 
și din toate colturile țării cu lucrări inspirate din 
tematica istorică solicitată și stimulată în cadrul 
Festivalului „Cîntarea României11 arată roadele 
bogate, de o mare varietate, pe care le aduce asi
milarea profundă a istoriei, a dominantelor ei, 
desigur, trecute prin filtrul personalității, al ta
lentelor de care dispune puternicul front al artiș
tilor noștri plastici. Să adăugăm că o serie întrea
gă dintre lucrările de inspirație istorică, lucrări 
îndrăznețe ca factură, valoroase, aparțin unor ti
neri creatori. Este cit se poate de fericit că ta
lentul lor se exercită, se formează la flacăra unor 
asemenea teme istorice de mare anvergură, apte 
cu adevărat să stimuleze exigenta și răspunderea 
celor care le abordează.

Desigur, pe lingă lucrurile bune ce pot fi spuse 
pe marginea acestor expoziții mai rămîn o serie 
de aspecte susceptibile de discuții, de puncte de 
vedere diferite. în ansamblu însă. expoziția 
oferă un bun. elocvent exemplu al modului în 
care artele noastre se înscriu în contextul preo
cupărilor specifice culturii socialiste față de is
toria. tradițiile de luptă ale poporului.

Gheorghe ACHIȚEI

CUPRINZĂTOR TABLOU 
AL PATRIEI SI OAMENILOR El 

Operele realizate în climatul stimulativ al primei 
ediții a Festivalului ..Cîntarea României11, încadrîn- 
du-se programului tematic și ideologic al acestei 
ample manifestări cultural-educative, poartă am
prenta unei superioare înțelegeri a raportului din
tre imagine și realitate, dintre creator și public — 
beneficiarul legitim al creației sale. Documentă
rile sistematice, contactele nemijlocite cu realită
țile unităților economice și culturale, cu oamenii 
orașelor si satelor noastre au ca rezultat, cum se 
vede în expoziții, o infuzare a imaginii artistice 
cu date concrete ale procesului de construcție 
socialistă. Aceste date — pe care, uneori, expo
zițiile făcute imediat după documentare ni le pre
zintă sub forma unor pasionante, spontane note 
de impresie — sînț trecute prin filtrul unei aten
te elaborări, aspirmd la o calitate înaltă. în expo
ziția de pictură și sculptură deschisă în holul 
Teatrului Național din București există numeroase 
lucrări ce se referă direct, convingător, la actuali
tatea românească, la mutațiile din planul conștiin
ței. Ia peisajul nou al patriei, ce oferă o admira
bilă armonie între om si natură. între om și pro
priile sale edificii. Remarcăm în acest sens ta
blourile semnate de pictorii Al. Ciucurencu 
(..Flori11). Dan Hatmanu („Continuitate11). Gheor
ghe I. Anghel („Brigada de tineret11). Vasile Gri- 
gore (..Bărăgan11). Sorin Ilfoveanu („Cîmpul11), 
C. Piliuță („Portretul scriitorului Marin Preda11), 
Viorel Mărgineanu („Portul Constanța11), Gheor
ghe Șaru („Cîntare patriei. II“). Mihai Bandac 
(..Mărginimea Sibiului11). Ion Grigore („Peisaj11). 
Viorel Grimalschi („Peisaj cu irigații11). Mihai Tri- 
fan („Universitatea din Craiova11). Ion Bănulescu 
(„Oțelari") ș.a.. ca și lucrările inspirate de o largă 
problematică umană ale sculptorilor lulia Oniță, 
Vasile Gorduz, Radu Aftenie, Constantin Popovici, 
Ovidiu Maitec, Dumitru Cusa. Nicolae Fleissig ș.a.

Fascinația actualității i-a făcut și pe unii autori 
din expoziția de grafică, deschisă la Cluj-Napoca. 
să abordeze teme evocatoare ale cadrului material 
și spiritual al vieții noastre. Printre acești autori se 
numără Napoleon Zamfir („Ziua constructorului11; 
„Centenarul Brâncuși11), Georgeta Borusz („Con
structori11). Emilia Boboia („Cîntarea României11), 
Cristina Crinteanu („O nouă navă11). Emilia Du- 
mitrașcu („Apă și aur în Bărăgan11). Coriolan 
Hora („Șantier naval11). Veronica Gridinoc („în 
port11) etc.

La Oradea, unde e prezentată expoziția de artă 
decorativă, avem prilejul să vedem o valoroasă 
selecție care ne lasă totuși impresia că organiza
torii au dat. pentru acest domeniu, un înțeles prea 
îngust termenului de actualitate. Dacă sint de 
remarcat lucrările de tapiserie (Teodora Moisescu- 
Stendl, Daniela Grușevschi. Carmen Groza ș.a.), 
obiectele de ceramică (Costel Badea. Radu Tă- 
năsescu, Virgil Mihăiescu. Marta Jakubovits). de 
sticlă (Dan Băncilă. Adrian Nicula. Serban Popa. 
Florian Dumitriu). mobilierul, trebuie să spu
nem că. în această expoziție, s-a acor
dat un prea mic rol esteticii industriale, acelor 
obiecte decorative ce compun ambianța noastră 
zilnică, parte componentă a calității estetice a 
mediului nostru de existență și de muncă.

Constantin PRUT

VARIETATE DE STILURI, 
PARTICIPARE REPREZENTATIVĂ

O artă fundamental implicată în construcția ca
lității umane — așa ar putea fi definită partici
parea artiștilor profesioniști la ultima fază — re
publicană — a Festivalului și concursului național 
„Cîntarea României11. Cele trei mari expoziții: 
pictura și sculptura la București, grafica la Cluj- 
Napoca și artele decorative la Oradea — reunesc, 
intr-un semnificativ și amplu bilanț, cele mai 
bune dintre rezultatele muncii artistice desfășu
rate pe întreg teritoriul țării.

Trebuie subliniată, atît din punct de vedere 
numeric, cît și calitativ, participarea artiștilor din 
toate centrele tării, o participare pe care puține 
expoziții de artă plastică au întrunit-o pină acum; 
o participare care transformă actualele manifes
tări în expoziții-argument. Un argument în favoa
rea calității, a talentului.

Stiluri dintre cele mai variate, transmise prin 
intermediul acestor lucrări de pictură, sculptură, 
grafică și arte decorative, converg în afirmarea unor 
sentimente cu adevărat contemporane, în amplitu
dinea vibrațiilor emoționale provocate de rememo
rarea unui trecut glorios sau de realizările cele mai 
de preț ale României socialiste. Ele vorbesc, in a- 
celași timp, despre extinderea și profunzimea unor 
fenomene culturale care au loc. în zilele noastre, 
pe tot cuprinsul țării. Iar dacă semnătura unor 
maeștri venerați ai artei noastre, precum Ciucu
rencu. I. Irimescu. Iosif Bene, Fr. Bdmches, 
Abodl Nagy Bela, A. Ciupe, I. Musceleanu etc., 
este prezentă si de această dată pe lucrări de 
aleasă calitate artistică, realizate cu mijloacele 
care le-au adus consacrarea, cele mai multe din 
lucrările apartinînd artiștilor din generațiile medii 
si tinere, precum I. Pacea. B. Covaliu. Paul Erdos, 
Napoleon Zamfir. loan Petrovici, Dan Hatmanu, 
I. Sălișteanu. Paul Vasilescu, Costel Badea, E. 
Haschie Marinescu, C. Ionescu-Drăgușin, Constan
tin Popovici ș.a.. se dovedesc, de asemenea, ca
pabile să desemneze direcții în care evoluează 
arta plastică contemporană.

Elementele noi pătrunse în spațiul civilizației 
contemporane au comunicat picturii, de pildă, o 
suplețe dinamică, o bogăție de impulsuri îndrăz
nețe care trebuie să intre, ca termen obligatoriu, 
in orice dezbatere despre realism, despre sensu
rile figurativului și ale altor moduri de expresie. 
Dincolo de aceste necesare disocieri recunoaștem, 
de multe ori. în lucrările unor pictori ca C. Pi
liuță. V. Mărgineanu. V. Șetran, V. Celmare, Oc- 
tav Grigorescu, Șt. Cîlția, M. Bandac, Petru Po
povici ș.a., suveranitatea imaginației poetice, le
gitimitatea valorilor de continuare a tradiției, ca și 
aceea a elaborărilor care pun în formă noi expe
riențe de ordin artistic și social. Dincolo de dife
rențele individuale, trăsătura dominantă a celor 
trei expoziții republicane pare a fi tocmai aspira
ția spre desăvîrșirea mijloacelor de expresie im
pusă de respectul tradiției, încercări de lămurire 
a drumului de urmat, a forjării unor imagini ca
pabile să exprime pregnant ideile, sentimentele și 
aspirațiile omului de astăzi.

Marina PREUTU

Bătrinul. (interpretat de nimeni 
altul decit cunoscutul animator al 
echipei din Șanț — Constantin Ju- 
gan) se vaită de singurătate, de 
hainele grele ale vîrstei și de 
apropierea sfîrșitului. Hotărînd să-și 
împartă averea celor trei fii ai 
săi va cunoaște aceeași experiență 
amară ca și celebrul rege al 
lui Shakespeare : Lear. Feciorii, 
slabi, vor ti sub papucul neves
telor... Și surorile, care promiseseră 
să-1 țină „ca pe-un pui11 „ca pe-un 
domn11 nu mai vin să-1 vadă (au 
treabă : „de căpătuit11, „de pus la 
rind11 etc.).

Mai puternică decit imaginea as
primii vieții și decit finalul fericit 
sint pline de haz în „Bătrinul își 
imparte averea11 satira ascuțită, iro
nizarea necruțătoare a moravurilor.

Oral, dar expresie a unei practici 
îndelungate, teatral lui Jugan pare 
mai elaborat și mai nuanțat (va
rietatea situațiilor, subtilitatea dialo
gului mai aproape de ceea ce înțe
legem prin teatru).

Nu se poate spune același lucru 
despre formația de teatru nescris a 
căminului cultural din Măru, co
muna Zăvoi, județul Caraș-Severin 
— care a adus in festival o formă de 
teatru mai pură și mai accentuat 
colectivă, un spectacol tradițional (cu 
scene realiste și cu elemente de obi
cei popular).

Echilibrul dramatic al scenariului 
acesta străvechi vine din satirizarea 
deopotrivă a „soacrei — poamă acră11 
și a nurorii „lenioase11 care nu știe 
să facă nimic bine. Pentru a crea 
atmosferă cei din Măru (cițiva —

membri ai aceleiași familii) au a- 
dus pe scenă nu numai lucrurile 
specifice unei gospodării din satul 
de munte în care trăiesc de mii de 
ani : pat. lavițe, perne, oale, dara- 
ce. curpătoriu, teascuri)... ci și pe 
cel mai mic copil al lor, Table Iosif, 
frumos și zdravăn, de numai un an 
și patru luni, care s-a plimbat ca 
acasă pe scena Teatrului de come

sînt. în mare, cam aceleași. Pe aces
te teme, oarecum date, ei se strădur 
iese să reinventeze situații și replici 
cit mai vii, reacții psihologice și ac
țiuni scenice cît mai apropiate de 
viață, de actualitatea socială și morală 
a satului.

Preocupați și de expresivitate, ar
tiștii sint atenți mai ales la îmbogă
țirea observației de viață. sociale.

In întrecere, formații din Șanț - 
Bistrița-Năsăud, Măru - Caraș-Severin, 

Ciumăfaia - Cluj
die, printre femeile certărețe, ju- 
cindu-se cu un ulcior, șl plingînd, 
din cînd în cînd, ca să fie luat (și 
mai) în seamă.

Echipa din comuna Ciumăfaia — 
județul Cluj, a adus în festival o tra
diție artistică originală : aceea a 
unui teatru jucat în exclusivitate de 
femei. Travestiul, rotunjimea și ro
bustețea formelor feminine, greu di
simulate de linia hainelor bărbă
tești. degajarea țărăncilor care jucau 
și roliil uhui pantofar bătrîn și ne
căjit și ale celor doi băieți tineri — 
rivali — etc. s-au dovedit de un 
deosebit farmec comic.

★
Preocuparea de a face, de a juca 

teatru (termenii consacrați nu mai 
sint cu totul proprii, in cazul aces
tei categorii de actori) au moștenit-o 
de demult și au deprins-o. unii, 
chiar de la părinții lor. Chiar și 
motivele, temele speriacolelor lor.

morale — în acord cu realitatea con
cretă a zilelor noastre.

Morala lor eternă și actuală — in 
cazul femeilor din Ciumăfaia — Cluj, 
chiar bine actualizată — care ple
dează deschis, uneori chiar didactic, 
pentru omenie ; pentru recunoștința 
fiilor față de părinți ; pentru familia 
întemeiată pe dragoste și nu pe in
teres. pentru potolirea patimii de 
„a avea11, pentru prețuirea muncii 
harnice și pentru blindețe, cinste și 
sinceritate etc. este viu sprijinită pe 
studiul moravurilor contemporane. 
Pentru satirizarea năravurilor. Căci 
nu întimplător toate cele trei echipe 
de teatru-vorbit ce ne-au fost pre
zentate în Festivalul „Cintarea 
României" cultivă comedia, care nu 
ignoră aspectele tragice ale vieții, 
critica unor înclinații condamnabile, 
a unor mentalități dezumanizante.

Calitatea, ascuțimea acestei obser
vații conferă acestor artiști amatori,

Scenă din spectacolul prezentat de 
formația de teatru a căminului cul

tural din comuna Șanț

țărani din sate de munte, o extraor
dinară naturalețe a reacțiilor, a jo
cului. (Ritm susținut, debitul teribil 
al vorbirii, cu interferări și supra
puneri, ce nu se practică in teatrul 
profesionist ; un contrapunct al 
vorbei și mișcării care, de asemenea, 
nu este ăl teatrului așa cum îl știm, 
ci al vieții, un firesc — cotidian al 
mișcării etc.).

Natalia STANCU-ATANASIU

Urmare din pag. I)

Sub semnul încrederii în om
Acum, iată-i pe acești tineri por

nind spre căminele și spre noile lor 
locuri de muncă și educație. Cunos- 
cindu-lc faptele, comportarea lor an
terioară știm că sarcina reeducării lor 
nu este ușoară. Redresarea lor mo
rală. integrarea deplină in societate 
nu se vor face de la sine. Este lim
pede că acolo unde acești tineri vor 
fi trimiși să lucreze, colectivele de 
muncă in care vor fi repartizați se 
angajează la o sarcină plină de răs
punderi. Cu unii, privind lucid lu
crurile. va fi mai greu. Poate cu cei 
pe care i-am văzut acum mai nedu
meriți in ei inșiși. cu gindijri de vii
tor mai puțin clarificate. în care se 
amestecă și oarecarj neliniști și neîn
crederi: cum vor fi primiți, cum vor 
fi tratați acolo unde vor merge să 
muncească, dacă Se vor obișnui, dacă 
vor rezista cu totul la „chemarea" 
vechilor tentații...

Este însă în afară de orice îndoială 
că „tentația" unei munci cinstite, 
care să le dea satisfacții, forța edu
cativă și tactul, exemplul personal al 
oamenilor in mijlocul cărora vor lu
cra se vor dovedi incomparabil mai 
puternice decit orice „chemări", că so
cietatea noastră, in care acești ti
neri reintră acum, va ști să-i facă a 
deprinde gustul pentru viața adevă
rată. pentru adevăratele bucurii și 
împliniri pe care numai munca le 
poate oferi.

In legătură cu încadrarea în mun
că a tuturor celor puși în libertate 
prin recentul decret al Consiliului 
de Stat, tovarășa Ana Drăgan, di
rector al Direcției de muncă din Mi
nisterul Muncii, ne-a informat : 

Alături de consiliile populare, in
spectoratele școlare și toți ceilalți 
factori cărora le revin sarcini in lu
mina recentului Decret privind am
nistierea unor infracțiuni, Ministe
rul Muncii, prin organismele sale 
teritoriale, direcțiile pentru proble
mele de muncă si ocrotiri sociale, 
au creat condiții pentru ca toți cei 
puși în libertate să se poată încadra 
imediat iu muncă. Astfel, toți direc
torii direcțiilor județene pentru 
problemele de muncă și ocrotiri so
ciale fac parte din comisiile specia
le, care au îndatorirea de a repar
tiza locurile de muncă corespunză
toare. Situația fiecărui tîhăr este 
analizată separat și, de la caz la caz. 
se asigură cuprinderea in conti
nuare în invățămintul școlar, într-o 
formă de pregătire profesională. în
cepută sau neîncepută, dar pentru 
care îndeplinește condițiile și op
tează. De asemenea, s-a avut în ve
dere cuprinderea în muncă, cores
punzător pregătirii și experienței 
acumulate de tineri. înainte de a fi 
săvirșit abaterea pentru care au 
fost sancționați. Urmărim realizarea 
unei îmbinări armonioase între in
teresele celui în cauză, stabilite co
respunzător aptitudinilor sale, și in
teresele colectivului, respectiv posi
bilitățile de angajare existente.

Pentru municipiul București, liste
le nominale, ca și unitățile în care 
vor lucra tinerii au fost întocmite și 
se află la Direcția pentru probleme
le muncii și ocrotirilor sociale, pre
cum și la oficiile de muncă din 
sectoare. Ele au fost întocmite și în 
județe, astfel îneît cei in cauză se 

vor prezenta în prima zi de la pu
nerea in libertate la oficiile de re
partizare a forței de muncă in ve
derea încadrării neintîrziate. Minorii 
din centrele de reeducare vor fi ex
ternați zilele acestea, odată cu în
cheierea situației școlare, și vor fi 
încredințați familiiior, respectiv au
torității tutelare, înmînîndu-li-se 
încă de la plecarea din centrul res
pectiv și repartiția la locul de mun
că. pentru cei de peste 16 ani.

Sînt și situații cind tinerii ajunși 
la vîrsta de 17—18 ani nu au pre
gătirea școlară de bază necesară 
pentru a se califica. Cazurile de a- 
cest fel sint, din fericire, puține. 
Dar și aceștia, cu sprijinul celei mai 
aprooiate școli de locul de muncă, 
vor putea să învețe. Se creează fa
cilități ca să se poată da examene, 
pină Ia clasa a VIII-a, pentru cite 
două clase intr-un an. Fiind înca
drați in muncă, pot să recupereze 
răminerile in urmă la pregătirea 
școlară și acel tineri a căror vîrstă 
depășește cu trei ani vîrsta elevilor 
clasei in care ar urma să continue 
pregătirea școlară. Toate aceste mă
suri, împreună cu cele prevăzute de 
legislația muncii creează condiții 
pentru ca și acești tineri să-și poa
tă desăvirși pregătirea profesională, 
fie în cadrul unor forme speciale de 
pregătire, fie în condițiile încadrării 
in muncă.

Deși ne aflăm abia la începutul 
aplicării decretului, peste 250 de ti
neri din Capitală si din alte locali
tăți ale tării au si fost încadrați în 
muncă în unități, din care 33 pen
tru continuarea calificării.

• HUNEDOARA. Timp de două 
zile, la Hunedoara s-au desfășurat 
lucrările sesiunii de comunicări 
tehnico-științifice a Institutului de 
subingineri din localitate, consa
crată centenarului independenței 
de stat a României. In expunerile 
ținute s-au prezentat aspecte ale 
integrării invățămintului cu pro
ducția. cu cercetarea și proiecta
rea. contribuția Combinatului side
rurgic Hunedoara la utilizarea efi
cientă a metalului în economia na
țională. considerații asupra posibi
lităților de creștere a fiabilității 
utilajului mecanic din industria 
metalurgică, perfecționarea și ridi
carea continuă a eficientei activi
tății tehnico-productive, problema
tica formării și perfecționării ca
drelor, a educării materialist-știin- 
țifice și patriotice a acestora. (Sa
bin Ionescu). 0 ALBA. Pină la 10 
iunie, în sala Unirii a Muzeului din 
Alba lulia este deschisă expoziția 
națională de filatelie a pionierilor 
„Cravatele roșii cu tricolor11, ma
nifestare aflată Ia cea de-a VH-a 
ediție, la care participă 310 tineri 
filateliști din 36 județe și munici
piul București. în holul casei mu
nicipale de cultură din aceeași lo
calitate s-a deschis o expoziție de 
fotografii cu tema : ..România tu
ristică". La întreprinderea meca
nică din Cugir a avut loc o mani
festare cultural-educativă intitu
lată „Fiii de onoare ai uzinei11, or
ganizată în cinstea fruntașilor în 
producție. (Ștefan Dinică). • DÎM
BOVIȚA. Societatea științifică șco
lară de chimie și fizică de la Liceul 
din Găești, condusă de prof. ing. 

Petre Bocu, organizează o sesiune 
de comunicări și referate științifice. 
Alături de elevi prezintă lucrări 
cadre didactice universitare, spe
cialiști din producție, foști elevi ai 
liceului și membri activi ai socie
tății. (FI. Dinu). 0 GALAȚI, La 
Galați se desfășoară un simpozion 
de biodeteriorare și climatizare, 
manifestare înscrisă în Festivalul 
național „Cîntarea României11. Au 
fost prezentate comunicări și refe-

CARNET CULTURAL

rate avind ca temă protecția ma
terialelor și produselor industriale 
care funcționează în climat marin 
— produsele industriale și echipa
mentele navelor maritime, instala
țiile portuare, platformele de fo
raj marin, instalațiile electrice etc. 
Cu această ocazie, in holul Casei de 
cultură a sindicatelor din Galați a 
fost deschisă o expoziție tematică. 
La Tecuci s-a desfășurat o săptă- 
mină culturală care a programat 
recitaluri de muzică și poezie, dez
bateri și întîlniri științifice, expo
ziții, concursuri de creație etc. 
(Dan Plăeșu). e CARAȘ-SEVERIN. 
în orașul minerilor de la Dunăre, 
Moldova Nouă, a fost deschisă o 
expoziție permanentă de istorie a 
Clisurii Dunării. Materialul bogat 
descoperit în această zonă este 
dispus pe secții : civilizații și cul
turi străvechi ; continuitate și uni
tate etnică ; lupta pentru indepen
dentă și dreptate socială ; tradiții 

ale mineritului : tradiții și obice
iuri folclorice. Reșița a găzduit un 
nou spectacol — al 41-lea — de 
muzică folk și poezie, realizat de 
cenaclul Ateneului tineretului. La 
complexul turistic Crivaia, de Ia 
poalele muntelui Semenic, a avut 
loc o consfătuire pe teme de pedia
trie cu participarea cadrelor medi
cale de specialitate și a unor cer
cetători din orașele județului, pre
cum șl din Timișoara, Craiova, Tul- 
cea. Slatina. Gheorghe Gheorghiu- 
Dej. (N. Cătană). 0 COVASNA. Bi
blioteca județeană din orașul Sf 
Gheorghe organizează numeroase 
acțiuni destinate copiilor. Astfel, 
cu participarea artiștilor de la Tea
trul maghiar de stat din localitate 
a avut loc o dimineață de basm și 
poezii ; micii prieteni ai cărții s-au 
întilnit'cu scriitorii Magyari Lajos. 
Radu Selejan. Farkas Ărpad șt au 
asistat la spectacolul de păpuși cu 
piesa „Mureșul și Oltul11 etc. (Td- 
mciri Gâza). 0 ARGEȘ. Pictorul 
piteștean Constantin Marinescu a 
deschis, la galeria „Metopa11 din 
localitate, o expoziție cuprinzînd 
lucrări inspirate din peisajele ine
dite ale meleagurilor argeșene. Co
mitetul orășenesc de partid Cim- 
pulung a organizat simpozionul 
„Cincinalul actual, cincinalul revo
luției tehnico-științifice". La Casa 
de cultură din Curtea de Argeș s-a 
ținut expunerea „România pe me
ridianele lumii11. La Clubul tehnic 
al tineretului din Pitești a avut 
loc o seară cultural-distractivă și 
a fost vernisată o expoziție de 
carte tehnică. (Gheorghe Cîrstea).
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Vizita secretarului de stat pentru afacerile externe 
al Republicii San Marino

Continuindu-și vizita oficială pe 
care o întreprinde in tara noastră, 
Giancarlo Ghironzi. secretar de stat 
pentru afacerile externe al Republi
cii San Marino, a făcut, simbătă. o 
călătorie in județul Neamț, unde a 
luat cunoștință de o serie de obiec
tive industriale și culturale de pe 
aceste meleaguri. Ministrul sanmari- 
nez s-a interesat, cu acest prilej, de

tv
DUMINICA, 5 IUNIE 1977
PROGRAMUL I

8.00 Sportul pentru toți
8.15 Tot înainte !
9.15 Film serial pentru copii : ..Prinț 

și cerșetor". (Episodul I)
9.45 Pentru căminul dumneavoastră

10,00 Viața satului
11.45 Bucuriile muzicii
12.30 De strajă patriei
13.00 Telex
13,05 Album duminical
15.10 Film seria! : ..Exploratorii" (Episo

dul ..Expedițiile Ra“) — produc
ție a Televiziunii suedeze

16.10 „Un suflet, o flacără, o patrie"
16.45 Ziua internațională a mediului În

conjurător
17,00 Aspecte de la finalele Campiona

telor europene de box. (Transmi
siune directă de la Halle)

17.30 Fotbal : Politehnica Iași — A.S.A. 
Tg. Mureș. (Transmisiune directă 
de la Iași)

19.20 1001 de seri
19.30 Telejurnal
19,50 Reportaj TV : ,,De la oțel la cîn- 

tecul ciocîrliei"
20.10 Film artistic : ..Don Juan" — pro

ducție a studiourilor franceze. Pre
mieră TV. în distribuție : Fernan- 
del și Carmen Sevilla. Regia : John 
Berry

SPORT • SPORT • SPORT • SPORT ® SPORT • SPORT vremea
„STEAUA" —30
La Steaua care-a răsărit in urmă 

cu 30 de ani pe firmamentul sportului 
românesc au loc zilele acestea ser
bări jubiliare. Bucuria aniversării 
este in primul rind a celor peste 
1 000 de sportivi militari și a zecilor 
de mii de simpatizanți ai lor. dar 
este și a celorlalți parteneri de în
trecere sau de tribună, a însăși miș
cării noastre sportive. Pentru că 
Steaua se prezintă la acest moment 
sărbătoresc cu un admirabil palma
res.

37. 149, 164 . 2800. 93 — iată cele 
cinci „colțuri** de rubin ale Stelei 
care strălucește astăzi: sînt cinci ci
fre ce reprezintă, in ordine, medaliile 
olimpice, medaliile mondiale, meda
liile europene, titlurile naționale, 
distincțiile de maeștri și maeștri e- 
meriți ai sportului — cucerite de-a 
lungul celor trei decenii de către re
prezentanții culorilor steliste. Pen
tru toate acestea, pentru succesele 
de azi și pentru cele de miine — pe 
care le dorim și mai bogate, la ni
velul posibilităților si experienței a- 
cestui club fruntaș — tuturor sporti
vilor stelisti li se cuvin felicitări.

Felicitări pe care, cei ce doresc, 
le pot adresa direct chiar miine — 
cu prilejul „Zilei sportive" organiza
te de sărbătoriți cu începere de la 
ora 10 pe terenurile din cadrul cu
noscutului complex al clubului.

Pină atunci, ca și mai apoi, „La 
mulți ani. Steaua 1"

Azi, la fotbal
• Etapa a 29-a a diviziei A pro

gramează astăzi următoarele partide : 
In București : Rapid — Progresul 
(stadion Ciulești, ora 11) : Sportul 
studențesc — Steaua (stadion Repu
blicii, ora 11). In țară : F.C.M. Reșița 
— F C. Argeș ; U. T. Arad — Univ. 
Craiova ; F.C.M. Galați — Poli Ti
mișoara ;. S. C. Bacău — Jiul ; Cor- 
vinul Hunedoara — F. C. Constanța ; 
Politehnica lași — A.S.A, Tg. Mureș 
(toate meciurile încep la ora 17.30).

în primul meci al etapei, Dinamo a 
învins ieri, la București, pe F. C. Bi
hor cu 4—1.

ACTUL DE CONDUCERE
(Urmare din pag. I) 

soluțiile constructive ale importan
tului obiectiv energetic de Ia Bicaz, 
primul de acest tel din istoria hidro
centralelor românești. De asemenea, 
oaspetele a vizitat monumentele is
torice de la Agapia, mînăstirea 
Neamțului și din Piatra Neamț, pre
cum și casa memorials ..Mihail Sa- 
doveanu". în care a trăit și scris 
mulți ani marele nostru prozator.

21.40 Marele premiu al Euroviziunii
22.20 Telejurnal

PROGRAMUL II
10,00 Concert educativ

LUNI, 6 IUNIE 1977
PROGRAMUL I

16.00 Telex
16.05 Teleșcoală
16.30 Emisiune în limba maghiară
19.00 Secvențe suedeze. (Documentar)
19.20 1001 de seri
19.30 Telejurnal
19.50 Panoramic
20.30 ..Cîntarea României" festivalul 

creației si hărniciei
20.55 Roman-foileton : ,,Sub stele" — 

-- episodul 11
21.45 Cadran mondial 
22,05 Un cîntec de demult
22.20 Telejurnal

PROGRAMUL II
16.30 Diminețile oțelului
16.40 întîlnire cu satira și umorul
17,25 Cenacluri ale tineretului din Ca

pitală
17.55 Pentru căminul dv.
18,10 Muzee, expoziții și galerii de artă 

bucureștene
18.35 Reportaj TV : Artiștii aerului
18.55 Eroi îndrăgiți de copil : Heidi
19.20 1001 de seri
19.30 Telejurnal
19.50 Bucureștiul necunoscut
20.15 Actualitatea bucureșteană
20.35 Film serial : Un șerif la New York
21.45 Album coral

CAMPIONATELE EUROPENE DE BOX 
Programul finalelor

Astăzi, Ia Halle, se încheie campio
natele europene de box. în gala fina
lă intîlnindu-se următorii pugiliști: 
categ. semimuscă: G. Ghiorghiev 
(Bulgaria) — Srednicki (Polonia); 
categ- muscă: Blazynski (Polonia) — 
Tkacenko (U.R.S.S.); categ. cocoș: 
Teodor Dinu (România) — Forster 
(R.D. Germană); categ. pană: No- 
wakowsky (R.D. Germană) — Got- 
fryd (Polonia); categ. semiușoară: 
Zornow (R.D. Germană) — Rusevski 
(Iugoslavia); categ. ușoară: Beyer

Ieri au început campionatele internaționale 
de atletism ale României

Campionatele internaționale de a- 
tletism ale României au inceput ieri 
pe stadionul Republicii din Capitală, 
întrecerile din prima zi fiind mar
cate de o serie de rezultate promi
țătoare obținute de sportivii români. 
Astfel, la 400 m garduri fete. Ale
xandrina Bădescu a obținut un nou 
record național cu timpul de 60”4/10, 
Alina Gheorghiu a ciștigat proba

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
• Pe stadionul Parc des Princes 

din Paris s-a disputat simbătă intil- 
nirea amicală de rugbi dintre selec
ționatele Franței (ciștigătoarea „Tur
neului celor 5 națiuni") și României 
(campioană europeană), victoria re
venind gazdelor cu scorul de 9—6 
(6—6), în precedenta întîlnire, cu ca
racter oficial (București, 14 noiem
brie 1976) învinseseră, după cum «e 
știe, rugbiștii români cu 15—12. 
Acum, pentru gazde au înscris : 
Jean-Michel Aguirre (două lovituri 
de pedeapsă) și Jean Pierre-Romeu, 
iar pentru oaspeți Bucos (două lo
vituri de pedeapsă). Din inițiativa 
federației franceze de specialitate, 
încasările realizate la această partidă 
au fost depuse în contul 1977 al 

este un mare cistig faptul că. prin 
participarea la organizarea si con
ducerea treburilor combinatului, a 
sporit încrederea in forțele si capa
citatea lor creatoare. Climatul pro
pice creat a lărgit cadrul de mani
festare a inițiativei muncitorilor, de 
participare exigentă si responsabilă 
— in dubla calitate de proprietari 
si producători — la solutionarea pro
blemelor esențiale ale activității eco
nomice.

— în ultimul timp am luat mă
suri pentru a lărgi baza democratică 
a acestui mod de a conduce — ne-a 
spus economistul Ion Let. secretar 
al comitetului de partid din combi
nat. Astfel, unele ședințe ale consi
liului se tin intr-un cadru lărgit, 
chiar în secțiile de producție. Alte
ori — asa cum a fost si cazul ulti
mei ședințe — discuțiile sint insolite 
de demonstrații practice, prin orga
nizarea de expoziții cu produse noi 
sau — atunci cind e nevoie — cu 
produse necorespunzătoare calitativ ; 
in fine, atunci cind situația impune, 
organizăm si analize comune ale 
consiliului oamenilor muncii si co
mitetului de partid din combinat. Pe 
de altă parte, prin formele specifice 
muncii de partid, asigurăm o bună 
cunoaștere de către toti angajatii nu 
numai a ceea ce se dezbate în con
siliul oamenilor muncii, dar și a 
ceea ce se hotărăște.

Am retinut. în acest sens, că

Cronica
Simbătă după-amiază. la Institutul 

agronomic ..Nicolae Bălcescu" din 
Capitală a avut loc o adunare festi
vă. organizată de studenții africani 
aflati la studii în tara noastră, cu 
prilejul celei de-a XIV-p aniversări 
a Organizației Unității Africane și 
Zilei Africii.

La adunare au luat cuvîntul Peter 
Komba. președintele Uniunii studen
ților africani din România, și Mihail 
Vârtosu. secretar al Consiliului Uniu
nii Asociațiilor Studenților Comu
niști din România. Din partea corpu
lui diplomatic al țărilor africane la 
București a vorbit Sy Abou. consi
lier al Ambasadei Senegalului.

în încheiere, studenti africani șl 
români au luat parte Ia un program 
cultural-artistic dedicat evenimentu
lui aniversat.

♦
Ambasadorul Italiei la București, 

Ernesto Mario Bolasco. a rostit o 
cuvîntare la posturile noastre de 
radio si televiziune cu prilejul Zilei 
naționale a tării sale.

A apărut: „ERA SOCIALISTĂ" nr. 111977
Numărul cuprinde articolele : Con

siliile oamenilor muncii — expresie 
a democrației socialiste ; Contribuția 
mai eficientă a științei și tehnolo
giei la progresul societății : Reuniu
nea de la Belgrad si exigențele con
tinuării procesului de edificare a 
securității si cooperării in Europa ; 
Dinamism si responsabilitate in do
meniul construcțiilor : Valorificarea 
resurselor naturale in strategia creș
terii economice. Sub genericul Un an 
de la Congresul educației politice și 
al culturii socialiste sînt grupate ar
ticolele : Educarea oamenilor muncii 
în. spiritul patriotismului socialist ; A

(R.D. Germană) — Gajda (Polonia); 
categ. semimijlocie: Kruger (R.D. 
Germană) — Limasov (U.R.S.S.): ca
teg. mijlocie mică : Intlekofer (R.F. 
Germania) — Savcenko (U.R.S.S.) ; 
categ. mijlocie: Witenburg (R.D. Ger
mană) — Sapoșnikov (U.R.S.S.) : ca
teg. semigrea : Kvaciadze (U.R.S.S.) 
— Sachse (R. D. Germană) ; categ. 
grea : Gorstkov (U.R.S.S.) — Fan- 
ghaenel (R. D. Germană).

Televiziunea va transmite. înce- 
pînd de la ora 17. aspecte de la me
ciurile finale.

de săritură, în lungime cu 6.58 m, iar 
Ileana Silai s-a situat pe primul loc 
la 1 500 m plat cu timpul de 4’04”7/ 
10. Alte rezultate: 10 000 m: Ilie 
Floroiu — 28’34” ; aruncarea discu
lui femei : Argentina Menis — 61,98 
m ; triplusalt : Carol Corbu — 16.35 
m ; aruncarea suliței bărbați : Ca
rol Raduli — 80,80 m. Întrecerile 
continuă astăzi de la ora 14,30.

omeniei și solidarității pentru înlătu
rarea urmărilor cutremurului de la 4 
martie din România.

• Proba de dublu mixt din cadrul 
campionatelor internaționale de tenis 
ale Franței a revenit cuplului PaPy 
Carillo. John McEnroe (S.U.A.) care 
a intrecut in finală cu 7—6. 6—3 pe
rechea Florența Mihai (România), 
Ivan Molina (Columbia).

• Meciurile din etapa a 8-a a cam
pionatului republican de polo pe apă 
s-au încheiat cu următoarele rezul
tate : Dinamo — Clubul nautic u- 
niversitar 9—5 : Rapid — Progresul 
10—4 ; Voința Cluj-Napoca — Crișul 
Oradea 10—2.

multe din temele si problemele ce 
urmează să constituie obiectul unor 
analize in consiliul oamenilor mun
cii sint precedate de editarea unei 
foi volante, cum s-a procedat cu 
ședința din luna aprilie, care a abor
dat problema muncii politico-educa
tive în sprijinul reducerii cheltuie
lilor materiale si ridicării calității 
produselor. De asemenea, tot in acest 
scop sint folosite statia de radio
amplificare. filme tematice de scurt 
metraj realizate de cineclub. care, 
aducind pe ecran fapte concrete din 
viata colectivului ce urmează să fie 
discutate în consiliu, constituie o 
bază pentru dezbateri la obiect, cu 
rezultate dintre cele mai bune pe 
planul producției si conștiinței. Ase
menea acțiuni asigură, pe de o parte, 
profunzimea necesară hotâririlor pe 
care le adoptă consiliul oamenilor 
muncii, iar. pe de altă parte, dau 
garanția înfăptuirii exemplare a a- 
cestor hotăriri. intrucit ele devin o 
cauză a întregului colectiv.

Tocmai participarea directă, tot mai 
angajantă. a lucrătorilor combinatului 
la conducerea activității economice 
conferă stilului și metodelor de 
muncă ale consiliului oamenilor 
muncii prospețime, vigoare in re
zolvarea problemelor complexe, pro
prii unei mari unități industriale.

Ion MANEA
corespondentul „Scînteii"

zilei
Cu prilejul Zilei internaționale a 

mediului inconjurător. simbătă a 
avut loc în Capitală o dezbatere 
științifică cu tema „Natura, omul, 
tehnica*’. Au vorbit prof. univ. dr. 
docent Virgil Ianovlci. președintele 
Consiliului national nentru protecția 
mediului înconjurător, si prof. univ. 
dr. docent Nicolae Cajal.

în continuare a rulat filmul docu
mentar ..Culorile florilor**.

★
La Oradea s-au încheiat, simbătă 

lucrările prilejuite de al treilea sim
pozion national de anestezie si te
rapie intensivă, avînd ca generic 
..Efectele secundare ale medicației 
si tehnicilor de anestezie si r-eani- 
mare“.

★
Casa de cultură a sindicatelor din 

Rimnicu Vilcea a găzduit, simbătă, 
o consfătuire de lucru ne tară cu 
tema ..Educația sanitară și dezvol
tarea armonioasă neuropsihică a co
pilului în primii șase ani de viață**.

(Agerpres)

fi scriitor-cetătean : Spiritul umanist 
in cultura românească.

în continuare sint inserate artico
lele : Stimularea potențialului crea
tor al maselor — la rubrica Festiva
lul national ..Cîntarea României" ; 
Neoraționalismul si interpretarea 
problematicii cunoașterii științifice — 
la rubrica Consultații ; Un jubileu 
glorios — aniversarea tovarășului 
Iosip Broz Tito — la rubrica Din 
mișcarea comunistă si muncitorească 
mondială : Economia occidentală : 
problematică acută, solutii-paliativ — 
la rubrica Viata internațională : Ra
dicalismul și pledoaria pentru teoria 
economică clasică.

Ieri In țară : Vremea s-a încălzit ușor. 
Îndeosebi in vestul și sudul țării. Cerul 
a fost variabil, mai mult noros. îndeo
sebi tn partea de nord a Moldovei șl In 
Dobrogea. Pe alocuri au căzut ploi, care 
au avut și caracter de averse în nordul 
Moldovei, sudul și estul Dobrogei și în 
centrul Transilvaniei. Treptat. în 
cursul după-amiezii. ploile au încetat, 
spre seară semnalîndu-se cu totul izolat, 
pe litoral și în zona deluroasă a Olte
niei. Tn masivul Rarâu a nins. Vîntul 
a suflat slab pină la potrivit, cu inten
sificări izolate in zona de munte. în 
centrul Moldovei, pînă la 40—50 km pe 
oră. La ora 14, temperatura aerului era 
cuprinsă intre II grade la Tntorsura Bu
zăului și 19 grade la Drobeta-Turnu Se
verin. Pe alocuri s-a produs ceață, cu 
deosebire în zona de munte.

Timpul probabil pentru 6. 7 și » iu
nie. In țară : Vremea va continua să se 
Încălzească, mai ales la Începutul inter
valului. Cerul va fi variabil. Vor cădea 
averse izolate de ploaie. mai ales 
după-amiaza. Vint slab pină la mode
rat. Minimele vor fi cuprinse intre 4 si 
14 grade, iar maximele între 15 și 25 de 
grade, local mai ridicate. Izolat, ceață 
dimineața. x

(Urmare din pag. I)
ță a hotâririlor ’ congresului. rezulta
tele sale determinind o puternică 
intensificare a activității politico-e- 
ducative. concomitent cu creșterea 
calitativă a acesteia. Ca urmare, a 
crescut nivelul conștiinței socialiste 
a oamenilor muncii, societatea româ
nească dispunind astăzi de o foiță 
morală fără precedent.

O convingătoare ilustrare constitu
ie în acest sens Decretul Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste 
România privind amnistierea unor 
infracțiuni, decret emis in cursul 
săptăminii curente pe baza masuri
lor luate recent de Comitetul Poli
tic Executiv al C.C. al P.C.R. Este 
un important act care reliefează ca
pacitatea de influențare a opiniei 
publice, puterea de. modelare spiri
tuală și responsabilitatea colectivelor 
din unitățile de producție, rolul e- 
ducativ al muncii in condițiile so
cietății socialiste. O asemenea mă
sură reflectă. în același timp, con
secventa umanismului revoluționar 
și adincirea continuă a democratis
mului orînduirii noastre socialiste.

Festivalul 
„Cîntarea României" — 

în etapa finală
Bogata activitate politico-educativă 

desfășurată de partid a fost pusă 
pregnant in evidentă. în zilele săp- 
tămînii care se încheie, prin multi
plele activități ocazionate de Festi
valul national „Cîntarea României". 
Manifestare de o amploare fără pre
cedent a spiritului creator al mase
lor. a marilor resurse artistice ale 
poporului nostru. Festivalul „Cin- 
tarea României" a reunit acum, in e- 
tapa sa finală, mii de artiști ama
tori — oameni ai muncii de profesii 
diferite, muncitori, țărani. intelec
tuali, tineri și vîrstnici. români, ma
ghiari. germani și de alte naționa
lități — alături de artiștii profesio
niști. intr-o conlucrare rodnică și o 
fericită osmoză a talentelor, specta
colele constituind o expresivă mate
rializare a concepției revoluționare 
cu privire la rolul activității cultu- 
ral-artistice. la legătura intimă și 
organică a acesteia cu munca, uni
tatea creației materiale și spirituale 
— deopotrivă îndreptate spre îmbo
gățirea vieții poporului. Se poate a- 
precia că etapa republicană a festi
valului a atestat plenar marea bo
găție de talente care se afirmă în 
rîndul maselor, frumusețea, vigoarea 
și conținutul profund educativ al ar-

Academician THEODOR BURGHELE
DIN PARTEA COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN 

Șl CONSILIULUI NAȚIONAL AL FRONTULUI UNITĂȚII SOCIALISTE
Comitetul Central al Partidului Comunist Român. Con

siliul National al Frontului Unității Socialiste anunță cu 
profund regret încetarea din viată a academicianului 
Theodor Burghele. membru supleant al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român, președintele Acade

miei Republicii Socialiste România, eminent om de știință 
si profesor, care a desfășurat o bogată și îndelungată 
activitate didactică, științifică și obștească, pusă in slujba 
progresului științei și invătămintului românesc, a cauzei 
socialismului și progresului patriei.

Constituirea unei Comisii pentru organizarea funeraliilor
Pentru organizarea funeraliilor aca

demicianului Theodor Burghele a fost 
constituită o comisie, formată din to
varășii Ion Ursu. președintele Con
siliului National pentru Stiintă si 
Tehnologie — președinte. Suzana 
Gâdea. ministrul educației și învăță- 
mîntului. Nicolae Nicolaescu. minis
trul sănătății. Șerban Tițeica. vice

In ziua de 3 iunie 1977 a Încetat 
din viată academicianul profesor 
Theodor Burghele. membru supleant 
al C.C. al P.C.R.. președintele Aca
demiei Republicii Socialiste România, 
președintele Comisiei naționale de 
demografie, directorul spitalului cli
nic ..Panduri".

Născut la 12 februarie 1905 la 
Iași, dintr-o familie de intelec
tuali. Theodor Burghele a făcut 
studiile la Facultatea de medi
cină din orașul natal, .pe care a 
absolvit-o in anul 1929. între anii 
1930 si 1931 a făcut studii de spe
cializare la Viena. iar în peri
oada următoare funcționează ca 
preparator, asistent, sef de lu
crări, conferențiar și profesor la 
clinica urologică a Facultății de 
medicină din București.

Paralel cu activitatea didacti
că. Theodor Burghele incepe de 
timpuriu o activitate științifică 
susținută, ale cărei rezultate se 
constituie în importante mono
grafii și lucrări amplu citate în 
literatura de specialitate și care 
au deschis căi noi in. urologie, 
chirurgia cardiovasculară și în 
alte domenii. în chirurgie, pe 
care a practicat-o cu pasiune, 
talent. competență. dăruire, 
pină în ultima clipă a vieții, a 
elaborat procedee personale ori
ginale. de mare eficientă.

Ampla sa experiență chirurgi
cală și valoroasa sa activitate 
științifică și-au găsit o bineme
ritată apreciere și la numeroase 
congrese științifice internaționa
le. unde, a reprezentat cu prestigiu 
chirurgia românească, contribuind in 
acest fel la afirmarea ei peste ho
tare.

Nu mai puțin valoroasă si rodnică 
a fost și activitatea sa în învățămîn.- 
tul medical, în calitate de profesor.

ACADEMIA REPUBLICII SOCIALISTE ROMANIA MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI ÎNVĂȚAMINTULUI 
CONSILIUL NAȚIONAL MINISTERUL SĂNĂTĂȚII

PENTRU ȘTIINȚA ȘI TEHNOLOGIE

-CTONWCA SĂPTĂMINII

tei lor. patriotismul înflăcărat, ho- 
tărirea de a munci și trăi in chip 
comunist.

Amplă activitate 
în interesai păcii 

si colaborării 
internaționaleț

Si iir această săptămină acțiunile 
întreprinse de partidul și statul nos
tru pe tărimul vieții internaționale 
oglindesc consecventa cu care sint 
traduse in viată orientările funda
mentale de politică externă ale Con
gresului al Xl-lea. îndreptate spre 
promovarea telurilor păcii, indepen
dentei popoarelor, progresului ome
nirii.

Aceste orientări își găsesc reflec
tare in bogata activitate a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. care și in cursul 
săptăminii ce o încheiem a avut nu
meroase contacte si convorbiri cu 
factori de răspundere și personalități 
marcante din diferite țări. în acest 
•s.ms se înscrie primirea delegației 
C.C. al P.C.U.S. — prilej de manifes
tare a voinței comune de a adinei și 
diversifica conlucrarea dintre parti
dele. .țările și popoarele noastre pe 
toate planurile — aceeași dorință reci
procă fiind exprimată și cu ocazia 
întîlnirilor și convorbirilor pe care 
le-au avut la Moscova reprezentanți 
ai partidului și guvernului nostru. 
Dezvoltarea continuă a relațiilor mul
tilaterale româno-sovietice se Înscrie 
pe linia politicii statornice a partidu
lui și statului nostru, care situează in 
centrul său adincirea colaborării fră
țești cu toate tarile socialiste, cu toate 
partidele comuniste și muncitorești. 
Totodată. în spiritul orientării sale 
principiale, partidul nostru acționea
ză pentru dezvoltarea colaborării cu 
partidele socialiste și social-demo- 
crate, cu toate forțele înaintate — pe 
această linie înscriindu-se convor
birea tovarășului Nicolae Ceaușescu 
cu președintele Partidului Muncito
resc Norvegian — în interesul cauzei, 
generale a progresului și păcii in 
lume. 

președinte al Academiei Republicii 
Socialiste România. George Ciucu. 
secretarul Academiei Republicii So
cialiste România.

★
Comisia pentru organizarea funera

liilor academicianului Theodor Bur- 
ahele comunică : 

șef de catedră și rector al Institutului 
medico-farmaceuțic din București. Ca 
rector al Institutului medico-farmaceu- 
tic din București, a adus o mare con
tribuție la dezvoltarea și afirmarea a- 
cestei instituții de prestigiu din tara 
noastră. Este unanim cunoscută preo
cuparea sa permanentă pentru forma

rea și promovarea a numeroase cadre 
medicale.

Pentru meritele sale deosebite in 
activitatea medicală, didactică și ști
ințifică. Theodor Burghele a fost ales 
în anul 1955 membru corespondent al 
Academiei Republicii Socialiste 
România, iar în 1963. membru titular

Un șir de alte convorbiri ale 
tovarășului Nicolae Ceaușescu din 
această săptămină. intre care cu mi
nistrul comerțului exterior al Fran
ței. cu secretarul de stat pentru afa
cerile externe al Republicii San 
Marino, ca și întrevederi ale repre
zentanților tării noastre cu factori de 
răspundere din S.U.A., Iran. Portu
galia. Luxemburg etc. denotă orien
tarea neabătută spre extinderea și in
tensificarea raporturilor României cu 
țările in curs de dezvoltare, ca și cu 
statele avansate economic, practic eu 
toate țările, indiferent de orinduire 
socială, in concordantă cu cerințele 
majore ale destinderii. înțelegerii si 
colaborării internaționale.

În scopul dezvoltării 
neîngrădite 

a cooperării 
internaționale

Dezvoltarea economico-socială a 
fiecărei țări, cerințele progresului im
pun. ca necesitate obiectivă, o par
ticipare activă la diviziunea inter
națională a muncii, la circuitul de 
valori materiale și spirituale. Pro
movarea comerțului, a cooperă
rii economice internaționale, fără 
nici un fel de discriminări și res
tricții, constituie, totodată, un fac
tor principal al destinderii și păcii. 
Căutarea modaiilătilor de a dezvolta 
cooperarea reciproc avantajoasă a 
format și obiectul conferinței econo
mice a unui grup de țări în curs de 
dezvoltare și a unui grup de țări oc
cidentale industrializate, a cărei fază 
finală s-a ținut zilele acestea la Paris. 
Observatorii relevă că. deși s-au rea
lizat unele înțelegeri, un șir întreg de 
probleme de fond au rămas in conti
nual e nesoîuționate. Desfășurarea 
negocierilor a evidențiat și mai clar 
concepția — subliniată în repetate 
rinduri de tara noastră — că solutio
narea unor asemenea probleme ma
jore. care interesează toate țările in 
curs de dezvoltare și afectează intr-un 
fel sau altul întreaga comunitate in
ternațională, nu se poate obține în 
cadrul unor grupe restrinse de state.

Sicriul cu corpul defunctului va fl. 
depus in holul spitalului „Panduri". 
Accesul publicului va fl permis in 
ziua de 6 iunie. între orele 9—12.

Mitingul de doliu va avea loc in a- 
ceeași zi. la ora 12. iar înhumarea 
la cimitirul Bellu.

al acestui înalt for științific. în anul 
1969 este ales membru titular al Aca
demiei de științe medicale. Pentru 
aceleași considerente. Theodor Bur
ghele a fost ales membru al Acade
miei franceze de chirurgie, membru 
al Academiei naționale de medicină 
din Franța și al altor numeroase so

cietăți științifice din străinătate, 
în afară de activitatea științifică, 

didactică și ca medic și chirurg 
de reputație mondială. Theodor 
Burghele a îndeplinit înalte res
ponsabilități pe linie de stat si 
obștească ; a fost ministrul să
nătății. iar în ultima parte a vie
ții — președintele Comisiei na
ționale de demografie și pre
ședintele Academiei Republicii 
Socialiste România.

Savant patriot, membru al 
Partidului Comunist Român din 
anul 1948. cetățean profund pă
truns de perspectivele luminoa
se pe care societatea socialistă le 
deschide poporului nostru. Theo
dor Burghele a participat activ 
la opera de construire a socialis
mului pe pămîntul României. 

Pentru meritele sale deosebite 
a fost distins cu numeroase or
dine și medalii ale Republicii 
Socialiste România.

Ca profesor și medic, ca om 
de știință și cetățean. Theodor 
Burghele și-a pus întreaga sa 
activitate și putere de muncă in 
slujba idealurilor poporului, ale 
progresului științei și invătămin
tului medical românesc, pen

tru asigurarea și întărirea sănătă
ții poporului.

Prin încetarea din viată a acade
micianului profesor Theodor Bur
ghele. ocrotirea sănătății, învățămin- 
tul. știința medicală din tara noas
tră suferă o grea pierdere.

Totodată, s-a vădit că problemele a- 
bordate își pot găsi o soluție reală si 
completă numai prin făurirea unei 
noi ordini economice internaționale, 
care să ducă la lichidarea subdezvol
tării și a decalajelor dintre state, ia 
progresul mai rapid al tuturor țări
lor.

Pentru respectarea 
dreptului 

de autodeterminare 
a popoarelor 

din Africa australă
Evenimentele din Africa australă 

scot din nou in evidentă anacronis
mul și caracterul tot mai periculos 
al politicii rasiste și de apartheid pe 
care o promovează regimurile din 
Republica Sud-Africană . și Rhodesia 
în scopul de a menține în țările res
pective și in NaiTiibia rinduielile co
lonialiste. în această încercare, auto
ritățile rasiste de la Salisbury au tre
cut de la opresiunea internă a popu
lației majoritare la arte fățișe de a- 
gresiune Împotriva unor state inde-* 
pendente și suverane. Atacurile ar
mate împotriva Mozambicului și a- 
menintările de război la adresa Zam- 
biei și Botswanei arată că regimu
rile rasiste nu ezită să se angajeze pe 
o cale aventuristă, care comportă 
riscuri grave pentru pacea in zona 
respectivă si în lume. Riposta fermă 
întimpinată de invadatori, intensifi
carea mișcării de eliberare din Na
mibia. Rhodesia. R.S.A. demonstrea
ză, totodată, hotărirea popoarelor de 
a-și apăra cu toată energia libertatea, 
dreptul sacru de a-și hotări singure 
soarta.

în concordantă cu întreaga sa po
litică de afirmare a dreptului po
poarelor la existentă de sine stătă
toare. România condamnă artele 
agresive ale autorităților rasiste, iși 
manifestă solidaritatea militantă cu 
lupta dreaptă a popoarelor din 
Africa de Sud împotriva agresorilor, 
cere să se acționeze hotărit pentru 
înfăptuirea drepturilor de autode
terminare a popoarelor din Africa 
australă.

Poziția fermă a României în apă
rarea drepturilor popoarelor la inde
pendentă. acțiunile ei constructive 
in favoarea păcii si colaborării in
ternaționale se bucură de o largă 
apreciere din partea popoarelor, 
contribuie la creșterea continuă a 
prestigiului international al tării 
noastre.

• MESAJ PENTRU...
FIINȚELE EXTRATERES
TRE. Secretarul general al
O.N.U.. Kurt Waldheim, a înre
gistrat pe bandă textul unui 
mesaj destinat ființelor care ar 
putea să existe in spațiul extra- 
solar. mesaj ce urmează să fie 
plasat pe nava spațială ..Vo
yager". După ce-i salută pc e- 
ventualii primitori ai mesajului, 
în numele popoarelor planetei 
noastre. Kurt Waldbeim mențio
nează că. „intrind în Univers, 
noi nu urmărim decit pace si 
prietenie". „Sintem conștienti de 
faptul — se arată în continuare 
— că planeta noastră și toti 
cei care o locuiesc nu repre
zintă decit o mică parte a imen
sului Univers care ne încon
joară și. ca atare. întreprindem 
această aventură cti umilință și 
speranțe".

• IN PERSPECTIVA - 
ENERGIA SOLARĂ. Pri' 
mind premiul pe anul 1977 al 
Federației internaționale Pahlavi 
pentru mediul înconjurător, co
mandantul Jacques Yves Cous
teau a combătut opinia potrivit 
căreia energia solară nu poate 
fi obținută decit pe acoperișurile 
unor clădiri sau cu ajutorul unor 
oglinzi în deșert. Fapt este, a 
spus Cousteau, că energia solară 
poate fi obținută peste tot — 
din deplasările curenților de aer. 
din valuri, din imensitatea ocea
nelor. din surse de energie 
termală, prin bioconverjiune. 
Singurul lucru de care depinde 
utilizarea acestei mari surse de 
energie, a menționat el. sînt in
vestițiile pentru cercetare și ex
ploatare. Totalitatea energiei 
care se poate obține din rezer
vele de combustibil de origine 
minerală — petrol. cărbune.

șisturi bituminoase — nu repre
zintă decit 3.6 zile de energie 
solară, a afirmat Cousteau.

• PENTRU CONSER
VAREA PATRIMONIULUI 
CULTURAL. Guvernul pe
ruan. împreună cu P.N.U.D. și 
UNESCO, a înființat la Cuzco 
— celebra capitală a imperiului 
incaș — un institut de formare 
a specialiștilor pentru restaura
rea monumentelor din această 
zonă. Au început deja lucrările 
pentru conservarea și refacerea 
unor monumente vechi, între 
care faimosul Templu, al Soare
lui. Totodată, ca urmare a cer
cetărilor făcute în ultimul timp, 
s-au descoperit noi scări și te
rase la Machu Pichu. cetate 
incașă construită pe virful unui 
munte acoperit de vegetație 
luxuriantă.

• LIMBA „TUPAL". 
Spaniolul Juan Ramon Palanca 
a pus la punct o nouă limbă 
artificială — denumită de el 
„tupal" — prin- intermediul, că
reia. arată „inventatorul", se 
poate inlesni comunicarea dintre 
persoane de diferite naționali
tăți. „Tupal" nu seamănă, ca 
sistem, cu esperanto, intrucit se 
bazează pe un cod de numere 
cărora le corespund 17 litere. 
Corespondenta dintre aceste, 
numere și literele respective a- 
sigură. în baza codului, comu
nicarea verbală sau în scris, 
subliniază ziarul „El Pueblo", 
care publică o pagină specială 
despre noua limbă artificială. 
Ziarul afirmă că „tupal" va avea 
un viitor promițător, deoarece

este foarte simplă și se poate 
învăța ușor.

• PROTEJAREA ME
DIULUI ÎNCONJURĂ
TOR ÎN UNGARIA. Po
luarea mediului înconjurător 
provoacă economiei ungare pier
deri anuale in valoare de 7 mi
liarde de forinți. scrie agenția 
M.T.I. Pentru a combate efec
tele negative ale poluării, auto
ritățile ungare au lansat un 
vast program a cărui înfăptuire 
solicită 1 la sută din venitul 
național. Pină în 1980 se vor 
cheltui 20 de miliarde de forinti 
în vederea protecției apelor și 
2.2 miliarde de forinti pentru 
combaterea poluării aerului. Sint

lansate, de asemenea. 80 de 
teme de cercetare în vederea 
protejării mediului ambiant.

©APROAPE DE 
ZERO ABSOLUT. Un 
de cercetători finlandezi de la 
Institutul tehnic Otaniemi au 
realizat cea mai scăzută tempe
ratură obținută pină acum, res
pectiv de 0.0004 grade deasupra 
lui zero absolut. Recordul an
terior de temperatură scăzută 
aparținea Institutului francez de 
cercetări nucleare Orsay, care a 
atins 0.00045 grade peste zero 
absolut.

• „TIGRUL IMPERI
AL" SUB PROTECȚIE. 
Uriașa felină — tigrul bengalez 
— supranumită pentru frumuse
țea sa și „tigrul imperial" este 
pe cale de dispariție. Potrivit 
statisticilor, în prezent sint de

20 de ori mai puțini tigri im
periali decit la începutul seco
lului. cînd existau 50 000 de 
exemplare, tn anii ’50. in pădu
rile tropicale din regiunea Sun- 
darbans din Bangladesh mai 
existau aproximativ 1 000 de ti
gri, dar un nou recensămint 
efectuat în 1973 semnala redu
cerea numărului lor la, numai 
250. Cercetătorii au constatat cu 
tristețe că in anul recensămin- 
tului s-au născut doar 2 tigri, 
fapt concludent ce arată că spe
cia este în pericol de dispariție. 
Pentru a contracara aceas'ă 
evoluție, autoritățile din Ban
gladesh au proclamat Sundar- 
bansul rezervație naturală a ti
grului imperial, interzicind 
vinarea lui.

© RECORDURI AN
TICE DE... VITEZĂ, «is
torii din vechime nu se depla
sau chiar atit de lent, cum

ne-am putea închipui astăzi. în 
epoca automobilului. Iată cite- 
va date istorice care atestă a- 
cest lucru: serviciul poștal ro
man acoperea distanța dintre 
Antiohia (așezare in Siria anti
că) și Constantinopol in numai 
șase zile, adică parcurgea 190 
de km pe zi. Julius Cezar 
(100—44 î.e.n.) a călătorit de ia 
Roma la Rhone in opt zile (150 
km. pe zi). Un curier călare, 
însărcinat să transmită o știre 
importantă, a ajuns de la Aqui- 
leia. pc coasta de nord a Adria- 
ticii, la Roma, in patru zile, 
atingîrid o viteză de 200 km o<> 
zi. evident prin schimbarea, din 
loc în loc. a cailor epuizați. Cea 
mai rapidă deplasare cunoscută 
din acele vremuri este pusă pe 
seama generalului roman Tibe
rius, care a parcurs distanța 
din Pavia pină in Germania 
(circa 290 km) in 24 de ore spre 
a-I vedea pe prietenul său bol
nav Drusus.

De fapt. aici, la Săvinești. aproape 
că nu există problemă înscrisă pe 
agenda de lucru a consiliului oame
nilor muncii care să nu poarte girul 
colectivului, să nu constituie o ema
nație a gindirii si acțiunii creatoare 
a chimiștiior. iar principala unitate 
de măsură a rodniciei practice a a- 
cestui mod democratic de a organiza 
si conduce treburile combinatului 
constă in prestigioasele rezultate in 
producție, in creșterea eficientei eco
nomice a intregii activități. în cinci 
luni din acest, an s-au realizat su
plimentar produse în valoare de 87 
milioane lei, cum ar fi : 1 600 tone 
melană. 730 tone caprolactamă. 210 
tone rețele cord si fire tehnice, 1 300 
tone acid sulfuric s.a. Și pentru că 
ne-am referit la sporirea eficienței 
economice, ca acțiune prioritară pe 
acenda de lucru a consiliului oame
nilor muncii din combinat, trebuie 
spus că intregul spor de producție 
este rezultatul direct al creșterii pro
ductivității muncii, care. în cinci 
luni, a ajuns să fie mai mare cu 7.5 
la sută fată de prevederile de plan. 
De asemenea, tot ca un element al 
eficientei economice, ponderea pro
duselor de calitatea I la melană a 
aiuns la 94,7 la sută, față de 90 Ia 
sută cit stabilea planul.

Dar în afara rezultatelor economi
ce. pentru chimistii din Săvinești
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„Romania si Italia au hotărit 
să-si intensifice conlucrarea în interesul 

reciproc, al securității in Europa" 
Aprecieri ale guvernului italian privind convorbirile 

dintre președintele Nicolae Ceaușescu 
și premierul Giulio Andreotti

ROMA 4 (Agerpres). — Vineri, 8 
avut loc la Roma o ședință a Con
siliului de Miniștri al Italiei. în eo- 
municatul dat .publicității la șfirșitul 
reuniunii se menționează că minis
trul afacerilor externe, Arnaldo For-, 
lani. referindu-se la vizita întreprin
să recent in România de primul mi
nistru al Italiei. Giulio Andreotti, a 
relevat că tema aflată in centrul 
convorbirilor cu președintele Nicolae 
Ceaușescu a constituit-o Conferința 
pentru securitate și cooperare in 
Europa, cu referire la apropiata re
uniune de la Belgrad și la rolul pe 
care își propun să ii aibă la această 
reuniune Italia și România — infor
mează agenția ANSA.

Relevînd poziția României față de 
principalele probleme internaționale 
și cu privire la apropiata reuniune 
de la Belgrad pentru securitate și

Vizita delegației P. C. R. in Luxemburg
LUXEMBURG 4 (Agerpres). — De

legația P.C.R. condusă de tovarășul 
Virgil Trofin. membru al Comitetu
lui Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al Comitetului jude
țean Brașov al P.C.R.. care face o 
vizită in Luxemburg, la invitația 
P.M.S.L., a fost primită vineri de 
Rene Van. Den Bulcke. președintele 
Camerei Deputaților.

Cu acest prilej, ambele părți au 
relevat necesitatea creșterii rolului 
parlamentelor în viața politică inter
națională. a contribuției lor la în
tărirea păcii si prieteniei între po
poare. S-a subliniat, de asemenea.

Inițiative ale comuniștilor portughezi în vederea 
depășirii dificultăților economice ale țării

LISABONA. (De la trimisul nos
tru, Vasile Oros). — Simbătă dimi
neața s-a deschis la Lisabona Con
ferința națională a Partidului Comu
nist Portughez, pc agenda căreia fi
gurează un singur punct : „Situația 
economică și financiară și calea de 
depășire a dificultăților acturfle ale 
tării".

Timp de două zile, cei 950 de dele
gați. reprezentînd organizațiile parti
dului de pe întreg cuprinsul țării, ur
mează să prezinte și să dezbată pro
puneri de măsuri urgente menite să 
contribuie la soluționarea probleme
lor cu care este confruntată econo
mia tării. Printre aspectele avute in 
vedere figurează balanța de plăti, co
merțul exterior și cooperarea econo
mică internațională, creditele și in
vestițiile. salariile, planificarea, sec
torul privat, producția agricolă din 

cooperare pe continentul european, i 
ministrul de externe al Italiei a 
menționat că „partea italiană a fost- 
de acord asupra necesității ca aceas
tă reuniune să constituie o etapă pe 
calea unui esențial proces istoric...". 
De ■ asemenea,. vorbitorul a subliniat 
semnificația pe care o acordă cele, 
două țări legăturii. între securitatea 
europeană și securitatea din zona 
Mediteranei. „In ce privește proble
mele economice, in cursul convorbi
rilor de la București cele două părți 
au relevat faptul că rezultatele con
crete pot fi atinse pe baza cooperă
rii economice, accelerînd procesul 
acesteia" — se arată în comunicat, 
menționindu-se că România și Italia 
au hotărit intensificarea acestei con
lucrări într-o serie de sectoare eco
nomice, precum și pe terțe piețe.

necesitatea ca reuniunea de le Bel
grad să se desfășoare într-o atmosfe
ră de înțelegere și conlucrare, care 
să permită realizarea de înțelegeri 
pentru punerea deplină în aplicare 
a celor stabilite prin Actul final a- 
doptat la Helsinki.

★
în cursul șederii sale la Luxem

burg. delegația P.C.R. s-a întâlnit cu 
secretarul Uniunii sindicatelor lu
xemburgheze. a vizitat uzinele chi
mice Good Year din Colmar-Berg, 
precum și unele obiective cultural- 
istorice.

nordul țării și din zona reformei a- 
grare. transporturile și diferitele 
ramuri ale industriei. Conferința a 
fost precedată de o îndelungată ac
tivitate de pregătire, la care au parti
cipat peste 25 000 de muncitori, ță
rani. economiști, ingineri si tehni
cieni. membri și nemembri ai P.C.P.

în intervenția sa la deschiderea lu
crărilor. Carlos Costa, membru al 
Comisiei Politice si secretar al C.C. 
al P.C.P.. a declarat că obiectivul 
conferinței este de a „defini pro
puneri de măsuri concrete, aplicabi
le in actualul context economic și po
litic. pentru a soluționa în timp scurt 
cele mai acute probleme naționale", 
adăugind că aceasta este ..o contri
buție pozitivă a P.C.P. la efortul de 
depășire a actualei crize economice 
si financiare".

Sarcinile actuale ale construcției 
socialiste in Polonia

Cuvîntări ale tovarășilor Edward Gierek și Piotr Jaroszewicz
VARȘOVIA 4 (Agerpres). — Luind 

cuvîntul în cadrul întâlnirii pe care 
a avut-o cu muncitorii din Radom, 
Edward Gierek, prim-secretar al C.C. 
al P.M.U.P.. a relevat că dezvoltarea 
potențialului industrial va determina 
si. în viitor dezvoltarea accelerată a 
clasei muncitoare din marea indus
trie si va intări rolul ei conducător 
în Polonia. întărirea clasei muncitoa
re contribuie la întărirea relațiilor 
sociale echitabile, bazate pe unitatea 
dintre drepturi si îndatoriri. Cațița- 
țea tot mai bună a muncii colecti
velor contribuie la satisfacerea tot 
mai deplină a nevoilor sociale indi
viduale si colective, a spus vorbito
rul. El a relevat în continuare că. în 
pofida uriașelor succese repurtate de 
Polonia in această perioadă și măi 
ales în ultimii ani. mai trebuie re
zolvate numeroase probleme impor
tante. ...Noi. a. spus Edward Gierek, 
sîntem conștienti de marea însem
nătate a soluționării problemei lo
cuințelor. de rămînerea noastră în 
urmă în ce privește gospodăria co
munală. rețeaua comercială, servicii
le către populație, sănătate si asi
gurări sociale, transporturi Si tele
comunicații". îndeplinirea sarcinilor 
trasate de plenara a 5-a a C.C. al 
P.M.U.P. face necesară și dezvoltarea 
eficientă a comerțului exterior si mai 
ales a exportului. Aceste sarcini nu 
sînt ușoare. De aceea, astăzi, mai 
mult ca oricind. este necesară o 
muncă bine organizată, productivă și 
conștiincioasă. Este necesară unita
tea politico-morală a întregului po
por. simt de răspundere și disciplină.

Vehementă condamnare a acțiunilor 
agresive ale rasiștilor

• Poziția unor grupuri de state de la Națiunile Unite • Bilanț 
al atacului contra Mozambicului • Regimul de la Salisbury 

pune la cale noi provocări
NAȚIUNILE UNITE. — Grupul 

statelor africane de la Națiunile Uni
te a condamnat, intr-un comunicat 
difuzat la sediul O.N.U.. agresiunea 
armată a regimului rasist al lui Ian 
Smith împotriva Mozambicului. Re
centul atac, se menționează, este cel 
mai grav din seria de agresiuni co
mise de regimul lui Ian Smith îm
potriva statelor independente vecine.

Pe de altă parte, grupul statelor ne
aliniate de la Națiunile Unite apre
ciază că regimul lui Ian Smith se fo
losește de neg.ocierile privind regle
mentarea situației din Rhodesia pen
tru a cistiga timp si a-si consolida 
ocuparea ilegală a Zimbabwe. Națiu
nile Unite si Consiliul de Securitate, 
se menționează, nu pot să nu consta
te faptul că acțiunile lui Ian Smith 
sint de natură să înlăture orice spe
ranță privind o reglementare nego
ciată. iar atitudinea guvernului ra
sist de la Salisbury nu lasă altă op
țiune decit intensificarea luptei ar
mate pentru restabilirea drepturilor 
populației majoritare în Zimbabwe.

MAPUTO. — Potrivit agenției mo- 
zambicane de presă. 26 de persoane 

grija față de Polonia populară, de 
dezvoltarea căreia depinde bună
starea fiecărui cetățean.

Sarcinile actuale ale construcției 
socialiste au fost evocate si de Piotr 
Jaroszewjcz. membru al Biroului Po
litic al C.C. al P.M.U.P.. președintele 
Consiliului de Miniștri al R.P. Po
lone, la o adunare a tineretului de 
Ia Varșovia. în programul P.M.U.P., 
a spus el. un loc primordial îl- ocu
pă strategia social-economică. elabo
rată de Congresele al Vl-lea și al 
VII-lea ale partidului. Ea a permis 
depășirea minimalismului telurilor și 
conservatorismului metodelor, a aju
tat la accelerarea transformărilor so- 
cial-economice din Polonia, la pu
nerea în valoare a puternicelor pîr- 
ghii sociale și morale de dezvoltare, 
bazate pe unitatea dintre muncă și 
modul de viață. Istoria și mai ales 
experiența ultimelor decenii ne în
vață că pentru. Polonia și polonezi 
lucrul cel mai important îl consti
tuie unitatea poporului, avînd un 
fundament socialist și întemeiată pe 
dragoste față de patrie. Vorbind des
pre cercul restrîns de „jucători po
litici profesioniști, de dușmani în- 
răiți ai socialismului și Poloniei, care 
au transformat intrigile și demago
gia. minciuna si provocările în pli
nea lor cea de toate zilele", vorbi
torul a subliniat că aceștia se carac
terizează prin aceea că nu au făcut 
niciodată nimic bun pentru Polonia, 
că și-au pus speranțele politice neîm
plinite și foarte îndoielnice mai pre
sus de interesele statului și ale po
lonezilor.

au fost ucise in orașul Chioco. pro
vincia Tete, cu prilejul atacului de la 
27 mai întreprins de unitățile mili
tare ale regimului de la Salisbury. 
Mai multi soldați inamici au fost 
uciși în cursul luptelor, menționează 
agenția, dar nu se cunoaște exact nu
mărul lor. deoarece au fost evacuați 
de propriile trupe.

GABERONES. — Unități militare 
ale guvernului de la Salisbury au 
atacat. în noaptea de joi spre vineri, 
un post militar în Botswana. infor
mează un comunicat publicat de pre
ședinția republicii,.. Se menționează că 
trupele rliodesiene s-au retras după 
ce forțele militare din Botswana au 
ripostat. în cursul acestei operațiuni, 
se precizează, trupele rhodesiene au 
deschis focul si .asupra unei baze mi
litare zambiene. situată in apropie
rea frontierei dintre Botswana si 
Zambia. Comunicatul relevă, de ase
menea. că forțele militare ale regimu
lui lui Ian Smith se concentrează în 
prezent la frontiera cu Botswana 
pentru a lansa o acțiune agresivă de 
amploare.

Opțiuni ale Partidului Comunist Francez
expuse de tovarășul

PARIS 4 (Agerpres). — în cadrul 
unei întâlniri cu reprezentanții pre
sei străine, Georges Marchais, se
cretarul general al P.C.F., s-a refe
rit la poziția adoptată de partidul 
său în problemele apărării naționale.

Georges Marchais a arătat că a- 
ceasta se bazează, în primul rînd, pe 
faptul că „Partidul comunist, în ca
litate de partid al clasei muncitoare, 
este foarte atașat păcii, securității, 
coexistenței pașnice, dezarmării". Pe 
de altă parte — a adăugat el — 
„atita timp cit nu trăim într-o lume 
în care există dezarmarea universa
lă și controlată, avem datoria să asi
gurăm securitatea țării noastre, a te
ritoriului și poporului ei“. „Prin ur
mare, Franța trebuie să dispună de 
o apărare națională".

Am apreciat — a arătat Georges 
Marchais — că avem datoria să luăm 
hotărirea care se impune, adică de a 
permite țării noastre să aibă o apă
rare reală, o forță de descurajare 
reală. In consecință, ne-am pronun
țat pentru menținerea forței de ri
postă nucleară.

Secretarul general al P.C.F. a a- 
preciat, totodată, că „apărarea unei 
țări nu se bazează exclusiv pe ar
mamente. Apărarea unei țări se ba
zează și pe mijloace politice". De 
aceea — a spus el — P.C.F. a for
mulat o serie de propuneri în sen
sul asigurării securității țării, al unei 
politici de prietenie și colaborare cu 
toate popoarele, fără nici o excepție.

în legătură cu eventualitatea cîști- 
gării de către Stingă Unită a alegeri
lor generale de anul viitor. Georges 
Marchais a arătat că P.C.F. nu in
tenționează să continue politica ex
ternă urmată în prezent de președin
tele Valery Giscard d’Estaing, pe 
care a apreciat-o ca o „politică a 
nonprezentei". „Ceea ce dorim noi 
este ca un guvern francez să acțio
neze intens pentru a contribui în 
mod eficace la noi progrese ne ca
lea destinderii, a coexistentei paș
nice. dezarmării, colaborării cu toate 
țările".

Sărbătoarea ziarului 
„Neues Deutschland11
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BERLIN 4 (Agerpres). — Zeci de 
I mii de berlinezi au luat parte sim

bătă la manifestările organizate cu 
prilejul sărbătorii tradiționale a or
ganului central al C.C. al P.S.U.G., 
„Neues Deutschland". în săli de 
spectacole și pe estrade special ame
najate și-au dat concursul numeroa
se colective de artiști profesioniști și 
de amatori. De asemenea, au fost 
organizate expuneri ale unor activiști 
de seamă ai vieții publice și scriitori 
din R. D. Germană.

La sărbătoarea ziarului participă 
' reprezentanți ai organelor de presă 
I din unele țări socialiste, precum și 

ale unor partide comuniste și mun
citorești din țări occidentale.

i Din partea ziarului „Scinteia" par- 
I ticipă Ada Gregorian, șef de secție.

Georges Marchais
în ce privește dezarmarea si redu

cerea forțelor nucleare, poziția P.C.F.. 
care nu este partizanul formulei „to
tul sau nimic", va fi aceea de a favo
riza. intr-un viitor guvern al stîngii, 
orice nas constructiv înainte pe ca
lea dezarmării — a precizat secreta
rul general al P.C.F.

Formulind punctul de vedere al 
P.C.F. în legătură cu modalitatea de 
desemnare a membrilor Parlamentu
lui vest-european. Georges Marchais 
a arătat că problema care se pune 
este ca acest organism „să nu fie în
vestit cu responsabilități noi. dincolo 
de ceea ce a fost prevăzut în Trata
tul de la Roma" (din 1957. prin care 
s-a constituit Piața comună — n.r.l.

Noi am desfășurat întotdeauna bă
tălia pe acest teren — a adăugat el. 
„Sîntem atașați independentei și su
veranității' tării noastre; apreciem — 
si aceasta nu este cituși de puțin in 
contradicție cu cooperarea necesară 
cu alte țări, inclusiv în cadrul C.E.E. 
— că francezii trebuie să fie stăpîni 
la ei acasă".

Răspunzînd unei alte întrebări, se
cretarul general al P.C.F. s-a referit 
la relațiile dintre partidele comuniste. 
„Un număr de partide comuniste din 
țări capitaliste dezvoltate se găsesc 
într-o situație analogă în mai multe 
probleme si dau răspunsuri conver
gente acestor probleme. Dacă acest 
lucru se are în vedere cînd se vor
bește de „eurocomunism". atunci a- 
ceasta este o realitate, deși cuvîntul 
este limitativ. Dacă prin noțiunea de 
„eurocomunism" se are în vedere să 
se meargă la un nou centru. Ia un 
centru regional, atunci aceasta în
seamnă categoric Nu. Nu mai există 
Internațională Comunistă ne olan 
mondial. Este exclus să existe unul 
sau mai multe centre pe plan regio
nal. Relațiile dintre partidele comu
niste si muncitorești se bazează pe 
intîlniri bilaterale, multilaterale, re
gionale sau mondiale, dar este vorba 
exclusiv de întâlniri asupra unor o- 
biective stabilite de comun acord, 
dinainte".

Rezultatele alegerilor 
legislative din Maroc
RABAT 4 (Agerpres). — La Rabat 

au fost date publicității simbătă re
zultatele .oficiale ale alegerilor legis
lative de la 3 iunie — organizate 
pentru distribuirea a două treimi 
(176) din mandatele Camerei Repre
zentanților. La vot. au participat 81.63 
la sută din cei 6,5 milioane alegători 
marocani. Potrivit comunicatului Mi
nisterului de Interne, repartizarea 
mandatelor e următoarea : candida- 
tii independenți — 81 ; Partidul Is- 
tiqlal — 45; Mișcarea Populară — 
29 ; Uniunea Socialistă a Forțelor 
Populare — 16 : Partidul Democrat 
Constituțional — 2 : Partidul Acțiu
nii — 2 : Partidul Progresului și So
cialismului — 1.

Conform precizărilor oficiale, res
tul de 88 de deputați vor fi aleși 
prin vot indirect la 21 iunie de co
lectivitățile locale și adunările pro
fesionale.

' AGENȚIILE 
DE PRESĂ

TRANSMIT:
0 delegație a comitetului 

foștilor luptători antifasciști si Co
mitetului organizatoric al veteranilor 
din războiul antifascist din România, 
condusă de Nicolae Cioroiu. vicepre
ședinte al C.F.L.A.. a efectuat o vizită 
între 30 mai și 3 iunie în R.S. Ceho
slovacă. Delegația română s-a întil- 
nit cu delegația Uniunii cehoslovace 
a luptătorilor antifasciști condusă de 
general-locotenent Jaroslav Masele, 
precum și cu prof. dr. Tomas Travni- 
cek. vicepreședinte al Frontului Na
țional al R.S. Cehoslovace.

La Piaga 3 avut loc ședinta B 
73-a a Comisiei permanente C.A.E.R. 
pentru construcții de mașini. La șe
dință au participat delegațiile țărilor 
membre ale C.A.E.R.. delegația R.S.F. 
Iugoslavia și în calitate de observa
tor reprezentantul R.S. Vietnam.

La Milano a avut loc inaugu
rarea Centrului de studii istori
ce italiano-romăne. Noua insti
tuție are drept scot) promovarea 
studiilor istorice privind trecutul 
celor două popoare. Președinte 
a fost ales prof. Brunello Vi- 
gazzi.

Plimire. Hua Kuo-fen, pre
ședintele C.C. al P.C. Chinez, pre
mierul Consiliului de Stat al R.P. 
Chineze, a primit delegația Comite
tului Militar al Partidului Congolez 
al Muncii condusă de Franțois Xa
vier Katali, ministrul de interne al 
Guvernului R. P. Congo, care între
prinde o vizită de prietenie în R.P. 
Chineză.

Primul ministru al Guver
nului R. S. Vietnam, Fam Van 
Dong, și-a încheiat vizita oficială în 
Norvegia. înaintea plecării, el a de
clarat că relațiile și cooperarea din
tre cele două țări se vor întări.

Plenara C.C. al P.C. din
Belgia, care a situația po
litică din tară în urma recentelor 
alegeri parlamentare, a adoptat o ho- 
târire ce subliniază că P.C. din Belgia 
intenționează să pregătească condi
țiile pentru lărgirea opoziției de stin
gă.

C.C. al P.C. din Israelev|- 
dentiază câ venirea la putere a unui 
guvern format de grupările de 

i dreapta din blocul ..Likud" constituie 
o amenințare la adresa libertăților 
democratice — se arată in comuni
catul recentei sale plenare.

Reuniunea Biroului Inter
naționalei Socialiste s a in- 
cheiat la Roma., între altele fiind ho- 

: tărită constituirea unui Comitet 
1 de solidaritate cu poporul chilian.

In principalele țări occidentale-

criza locuințelor este dramatică, persistă și se agravează
• Milioane de familii își duc traiul în slumsuri, favele, bidonville-uri
• Oameni fără case, case fără oameni • Nu tunuri și rachete, ci

locuințe

I

înfățișarea marilor metropole occidentale reflectă fidel inegalitățile so
ciale și contrastele flagrante pe care le generează orinduirea capitalistă : 
pe de o parte, panorama palatelor și a vilelor luxoase; pe de 
altă parte, aglomerările de cocioabe insalubre din așa-numitele „cen
turi ale sărăciei". în funcție de țară, de limbă, de materialul din care 
e făcut adăpostul (resturi de lăzi, tablă, cutii de conserve, carton) aceste 
cartiere ale dezmoșteniților societății se numesc bidonville, slums, ghetou, 
borgate, favela. Aceste aglomerări de „locuințe" suprapopulate, fără apă 
și canalizare, devin adevărate focare de infecție șl boli la periferiile ma
rilor orașe, in ele își duc traiul, dacă trai se cheamă acesta — zeci de 
mii de oameni care și-au pierdut locurile de muncă sau cărora venitul din 
muncă nu le permite o existență decentă, Imigranți porniți de pe-meleagu
rile natale in căutarea unei Iluzorii bunăstări. Aceste mizerabile condiții 
de locuit sînt strîns legate de faptul că în țările respective pentru con
strucții nu se găsesc fonduri sau se repartizează sume infime, în timp ce 
resurse imense sint alocate pentru inarmări. Drept urmare, chiar țări avan
sate economicește și care se caracterizează printr-un nivel relativ ridicat 
de civilizație sînt confruntate cu o criză de locuințe tot mai acută. Desigur, 
nu se poate spune că 
dominant este pus pe 
căror chirii sint atît de 
cu venituri modeste.

acolo nu se 
apartamente 
ridicate incit

construiesc locuințe ; dar accentul pre- 
de lux, ale căror preț de cost sau ale 
sint cu desăvirșire inaccesibile familiilor

Pentru unii palate,
...intr-una din stafiile metroului pa

rizian poate fi văzut zilnic, intre 
orele 5 și 8 dimineața, un tinăr de 
vreo 15 ani. Se așază pe o banchetă 
retrasă și își pregătește lecțiile, ci
tește. visează. La asemenea ore ma
tinale. acolo e relativ cald, lumină și 
liniște. In schimb, locuința sa din

pentru alții cocioabe
arondismentul 13 nu-i poate oferi 
condiții normale de studiu : OPT 
PERSOANE SE ÎNGHESUIE ÎNTR-O 
SINGURA CAMERA, in prelungirea 
căreia se află o bucătărie' minusculă. 

Revista „Nouvel Observateur", 
care relatează cazul. arată că 
potrivit Unui studiu publicat de

La umbra .„buildingiiriloi

O imagine edificatoare care poate fi întiinitâ în orice metropolă occidentală

de l’île de France", 
recensămint din

revista „Aspects 
pe marginea unui 
1975 — într-o situație ‘ asemănătoare 
se află încă 927 000 de parizieni. Din 
date statistice oficiale reiese că 
aproape 460 000 DE IMOBILE DIN 
PARIS SÎNT SUPRAPOPULATE.

O mare parte din locuințele metro
polei franceze nu oferă nici cel mai 
elementar confort. Astfel. 45 la sută 
din locuințe nu dispun de W.C.-uri. 
Este lesne de înțeles în ce condiții 
de INSALUBRITATE, de LIPSA 
DE IGIENA se trăiește in aseme
nea locuințe.

Aceleași date statistice relevă că in 
momentul de fată există la Paris 
88 000 de locuințe neocupate (1 650 000 
în întreaga Franță), care sînt prea 
costisitoare pentru a se găsi ama
tori... In asemenea locuințe. CHIRIA 
ECHIVALEAZĂ UNEORI CU DOUĂ 
ȘI CHIAR TREI SALARII MEDII.

Fonduri pentru înarmări există; 
pentru locuințe... NU!

Cu suma cheltuită în 1975 PENTRU ÎNARMĂRI — 300 de 
miliarde de dolari — s-ar fi putut construi 50 MILIOANE 
DE LOCUINȚE sau 1 000 DE ORAȘE CU CÎTE 200 000 DE 
LOCUITORI. O SINGURĂ RACHETĂ echivalează cu costul 

UNUI BLOC DE LOCUINȚE cu 30 DE ETAJE

ÎN 1976, NUMĂRUL LOCUINȚE
LOR CONSTRUITE ÎN FRANȚA 
S-A REDUS SUBSTANȚIAL.

în ceea ce privește perspectiva de 
viitor, este semnificativ că în pe
rioada 1959—1974. în timp ce numărul 
locuințelor eu chirii moderate a cres
cut cu 42,6 la sută, al celor de lux a 
eunoseut o creștere vertiginoasă — cu 
514 Ja sută. Iată deci pentru cine se 
construiesc locuințe : PENTRU BO
GĂTAȘI. 
MASA a 
ca lor !

NU PENTRU MAREA 
celor care trăiesc din mun-

Insule ale mizeriei umane
lo- 

pe-
Detașamente de „baracoati", 

cuitorii barăcilor insalubre de Ia 
riferiile Romei, au invadat recent 
clădirea Capitoliului. din centru, re- 
vendicînd locuințe pentru ei și fa
miliile lor. A fost, după cum rela- 

o ,.re- 
..celeilalte 

se scrie și

tează ziarul „Le Monde", 
vărsare" : neașteptată a 
Rome", despre care nu 
nu se vorbește.

„Cealaltă Romă" este 
intre altele, din ceea ce 
numit 
grupuri 
permis 
agricole de 
în perioada 
rut o sută 
gate", care adăpostesc aproape OPT 
SUTE DE MII DE PERSOANE din-

ir-o populație citadină de 3 milioane 
locuitori.

în cartea „Anatomia della citta", 
medicul Roberto Javicoli scrie că O 
JUMĂTATE DE MILION DE CETĂ
ȚENI ai Romei locuiesc in BARĂCI,

iar peste UN MILION — ÎN CASE 
INSALUBRE. în cartierul „Borgetto 
Latino", din Roma, ca și în atitea 
alte cartiere, aproape nici una din 
case nu are apă, electricitate, în
călzire sau canalizare.

Devine din oe în ce mai anevoioa
să găsirea unui adăpost pentru fa
miliile cu venituri modeste, în mod 
deosebit pentru tinerii căsătoriți. Un 
tinăr muncitor plătește drept chirie 
pentru un apartament modest de 
două camere, intr-un cartier perife
ric din Neapole, JUMĂTATE DIN 
SALARIU, la care se adaugă cheltu
ielile de întreținere — lumină, gaz 
— etc. „Dacă aș închiria un astfel 
de apartament, nu mi-ar mai rămine 
din ce să măninc" — mărturisea 
muncitorul Ricardo Andolfi, recent 
căsătorit.

Construcții vechi, dărăpănate, insalubre

în limba
de locuințe 
de

constituită, 
a fost de- 

italiană „borgate", 
ridicate fără 

în zonele 
orașului, 

au apă- 
„bor-

construcție 
la periferia

postbelică
tie asemenea

,,Dolphin House'. O clădire in stil 
de cazarmă din cartierul londonez 
East End. Aici, locuiește, in condiții 
cvasilegale, Bill Thomas, actor in 
virstă de 24 de ani, împreună cu 
sofia și fiul său care are numai șapte 
luni. S-au instalat fără autorizație in 
acest imobil rămas neocupat de doi 
ani de zile, 
rii. Așa 
me dat celor , 
probare, locuințe

in așteptarea demolă- 
a devenit „squater". nu

ce ocupă, fără a- 
’ neutilizate.

Numai în acest cartier londonez, 
faimos pentru construcțiile sale vechi 
și insalubre, trăiesc in aceeași situa
ție circa 2 000 de persoane, iar ÎN 
TOATA LONDRA SE AFLA ÎN SI
TUAȚIA DE „CHIRIAȘI ILEGALI" 
........... — de 35 000—50 000 DE 

scrie „Dagens Nyheter".

Aici se adăpostesc, muncesc, dorm 
și țes vise de viitor zece persoane

Chirii exorbitante

• Din cele 3,5 milioane de locuințe existente în Belgia, 2 
milioane se află în imobile vechi, din care 1 300 000 sînt in
salubre, 870 000 necesită renovări, iar 440 000 se află într-o 
stare avansată de degradare și trebuie demolate. Dacă în 
Belgia se va menține actualul ritm al construcției de locuințe 
— doar 13 000 apartamente pe an — ar fi necesar un secol 
pentru a adăposti cele 1 300 000 de familii care trăiesc as
tăzi în locuințe insalubre. (Date prezentate la o recentă 
conferință cu tema „Habitatul uman în Belgia").

• 450 000 de familii elvețiene trăiesc în locuințe care 
necesită lucrări urgente de renovare și modernizare. Multe 
asemenea case nu oferă nici un minimum de confort 
arată ziarul „Tribune de Geneve"

UN NUMĂR 
OAMENI —

Familia Brooks, formată din zece 
persoane, 
ir-o casă 
toanele, pereții, 
ne de găuri ; nu există 
curentă; ca urmare, doi din copii su
feră de tuberculoză. Această casă 
face parte din zonele de barăci de
numite slums, din care există atitea 
la Londra. Birmingham. Glasgow 
etc. în aceste orașe, supraaglomerarea 
duce la împărțirea unei locuințe in
tre mai multe familii ; adesea 7 
persoane locuiesc în aceeași cameră : 
4 oameni dorm in același pat ; la 20 
de locatari revine o singură toaletă.

Refuzînd să se împace cu o soartă 
ingrată, squaterii ocupă un șir de 
imobile de închiriat. (ÎN METROPO
LA BRITANICĂ EXISTA CIRCA 
100 000 DE APARTAMENTE PARTI
CULARE VACANTE), ca si ne cele 
destinate demolării, fără permisiunea 
proprietarilor sau a municipalității.

trăiește la Manchester în- 
pe jumătate năruită ; pla- 

dusumelele sînt pli- 
nu există apă’

...Faptul s-a petrecut intr-o clădire 
degradată din strada Waldstrasse nr. 
15 din Berlinul occidental. La sfirși- 
tul lunii ianuarie, toți locatarii au 
primit din partea proprietarului în
științarea că va vinde întregul imo
bil. Noul proprietar a majorat ime
diat prețul chiriei, iar in martie a 
adus la cunoștință locatarilor că va 
moderniza apartamentele, introducin'! 
încălzire centrală și instalații de 
baie. Aceasta echivala cu sporirea de 
4—5 ori a chiriilor. Multi locatari nu

au putut face fată scumpirii. Cel mai 
bătrin chiriaș și-a pus capăt zilelor.

In deceniul ’60—70. CHIRIILE RE
PREZENTAU in țările capitaliste 
circa UN SFERT DIN BUGETUL 
FAMILIEI. iar ulterior, ca urmare a 
inflației, acestea s-au scumpit cu 
10—15 la sută. Chiria plătită de un 
strungar pentru o locuință modestă 
reprezintă, in Franța, 37, iar in Me
xic — 50 la sută din salariu, la a- 
ceasta adăugindu-se cheltuielile pen
tru întreținere și reparații.

Ceea ce se desprinde din cifrele și datele de mai sus 
este lipsa de preocupare pentru soluționarea unei atît 
de acute probleme umanitare — criza locuințelor. Aceas
ta reflectă o desconsiderare elementară a condiției omu
lui de rînd, a majorității populației. Se știe că problema 
locuințelor nu este complet rezolvată nici în țările care 
făuresc noua orînduire, unde a fost moștenită și în acest 
domeniu o situație prea de Ia vechiul regim. Dar — așa 
cum arată concludent exemplul țării noastre — această 
problemă constituie în cel mai înalt grad obiectul preo
cupărilor regimului socialist, care nu precupețește efor
turi imateriale pentru a crea oamenilor muncii condiții 
de locuit din ce în ce mai bune.

Gabriela BONDOC
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