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LUCRĂRILE DE 1MRUNĂTĂȚIRI 
FUNCIARE

cu forțe și mijloace locale
TREBUIE REALIZATE ÎN CONFORMITATE CU LEGEA, CU PLANUL, 

CU INTERESELE FIECĂREI UNITĂ Jl AGRICOLE, ALE ECONOMIEI NA țlONALE
se execute celelalte lucrări de îmbu
nătățiri 
pîrghie 
ducției 
sporire 
stării 
sate. Trebuie combătută energic ten
dința unor conduceri de unități agri
cole de a aștepta ca și lucrările sim
ple de amenajări locale — fie de 
irigații, desecări sau combatere a 
eroziunii solului — să fie executate 
cu mijloace mecanice de către uni
tăți de stat specializate.

Pentru a se obține rezultatele 
scontate este necesar, totodată, ca 
uniunile județene ale cooperativelor 
agricole — învestite de recentul Con
gres al țărănimii cu atribuții largi 
în ce privește organizarea unor ac-

funciare, aceasta fiind o 
sigură, de creștere a pro- 
agricole și, implicit, de 

a averii obștești și a bună- 
oamenilor muncii de la

PRIN APLICAREA ACORDULUI GLOBAL
o organizare superioară 

e productivitate sporită

• câștiguri mai mari

întreprinderea „Automatica", 
montează o nouă cameră de co

mandă

Ca formă superioară, deosebit de stimulativă, de organizare și re
tribuire a muncii in 
ba! se aplică în tot 
penîru producție și 
acordului global se 
muncii, îndeplinirea 
plan, a prevederilor 
bal asigură folosirea mai eficientă a forței de muncă, duce la întă
rirea spiritului de echipă în realizarea obiectivelor asumate, a spiri
tului de colaborare și ajutor reciproc in muncă, a ordinii și disciplinei 
în producție. Prezentăm, în cele ce urmează, date și fapte despre ex
periența unui mare colectiv muncitoresc din industria 
de mașini in aplicarea acordului global.

condițiile industriei noastre socialiste, acordul glo- 
mai numeroase întreprinderi, cu bune rezultate 
pentru muncitori. Prin introducerea și extinderea 
asigură creșterea producției și a productivității 
la termen și chiar mai devreme a sarcinilor de 
din contractele încheiate. Aplicarea acordului glo-

La noi, introducerea acordului 
global a început prin anul 1973 — ne 
spunea Virgil Zota. inginer șef al 
Șantierului naval 
din Galați. în a- 
cea perioadă s-a 
acționat 
mid. 
din partea 
maiștri, 
ateliere 
secții, 
anumite 
privind 
respunzătoare a 
teriale pentru. ______  _______
te. a frontului de lucru din par
tea celorlalte __ _ .'
Cea dintîi secție, al cărei colectiv a 
înțeles importanța acestei forme 
organizare și retribuire a muncii 
a aplicat acordul global. începînd 
anul 1974. a fost secția I. condusă 
inginerul Victor Paladescu.

în cei patru ani de cînd se lucrea
ză aici în acord global, colectivele 
de muncă s-au convins despre mul
tiplele avantaje pe care le generea
ză în procesul de realizare a produc
ției. Despre aceste avantaje ne-au 
vorbit toți angajații cu care am dis
cutat în timpul anchetei noastre. 
Sintetizate, ele ar arăta astfel : se 
Înregistrează în primul rînd termene

mai scurte de execuție 
de nave prin mai buna 
muncii, ceea ce a dus

construcțiilor

la comenzile 
organizare a 
la obținerea

Ce evidențiază experiența de patru ani 
a Șantierului naval din Galați

mai li
eu rețineri 

unor 
șefi de 
sau de 
Existau 
temeri 

posibilitatea asigurării co- 
bazei tehnico-ma- 

lucrările contracta-
ateliere sau secții.

de 
Si 
cu 
de

unui volum sporit de producție. în 
cifre, aceasta înseamnă creșterea cu 
79 Ia sută a volumului producției 
globale industriale la Șantierul na
val din Galați in 1977, comparativ cu 
1973. Evident, o astfel de creștere a 
producției nu trebuie pusă în exclu
sivitate pe seama acordului global, 
dar acesta a fost elementul impor
tant, dinamizator ce a permis o ase
menea dezvoltare a producției. între 
alte lucruri bune pe care acordul 
global le-a adus cu sine se numără 
și sporirea răspunderii în asigurarea 
condițiilor tehnico-materiale, în con
cordanță directă cu nevoile reale ale 
producției. Totodată, au fost mai bine 
organizate locurile de muncă, au 
sporit indicele de utilizare a fondului 
de timp — de la 92 la sută în 1973, 
la 95 la sută în prezent — precum

și gradul de folosire 
unelte (cu 9 la sută în 
parativ cu anul 1973). 
sînt. în ultimă instanță, 
productivității muncii cu 44 la sută 
in cei patru ani de cind s-a introdus 
acordul global și. odată cu aceasta, 
sporirea cu 32 la sută a retribuției 
medii pe angajat.

— Aplicarea acordului global:ne-a 
cointeresat mai mult în găsirea ace
lor căi care să ne permită realizarea 
în bune condiții a comenzilor con
tractate, preciza șeful de brigadă 
Constantin Popa. Fiecare a înțeles că 
fără o perfectă organizare a muncii 
nu putem beneficia de avantajele 

noii forme de re
tribuire a lucră
torilor. Să luăm, 
de pildă, situația 
din atelierul de 
tubulatură. Aici 
am socotit că 
trebuie neapărat 
să utilizăm un 
anume flux teh

nologic și. astfel, am înființat o 
brigadă pentru operațiile 
doire.
alta 
după albume. Prin promovarea unui 
mod mai științific, mai ordonat de 
muncă, avantajele noului sistem n-au 
întirziat să se arate. Acum reușim 
ca odată cu lansarea navelor să fie 
realizate și predările de instalații la 
dublu fund, magazii și suprastructu
ră ; de asemenea, efectuăm alte im
portante operații care scurtează ter
menul de construcție a vasului.

a mașinllor- 
acest an. com- 

Remarcabile 
creșterea

de în
alta pentru polizat-sudat, 

pentru execuția comenzilor

Dan PLAEȘU 
corespondentul „Scînteii'

(Continuare in pag. a III-a)

în condițiile tării noastre, cu re
zerve limitate de sporire a suprafe
ței arabile, principala direcție de ac
țiune pentru creșterea producției 
agricole o constituie sporirea randa
mentelor la hectar. în acest scop, 
alături de mecanizare si chimizare, 
de aplicarea cuceririlor științei agri
cole. un rol deosebit au lucrările de 
îmbunătățiri funciare pentru amelio
rarea și creșterea potențialului pro
ductiv al solului.

După cum se știe. conducerea 
partidului a adoptat un program 
complex de lucrări de îmbunătățiri 
funciare. Din ansamblul acestor lu
crări. extinderea suprafețelor irigate 
se detașează ca un factor hotărîtor 
pentru dezvoltarea intensivă a pro
ducției agricole. Evidențiind însem
nătatea acestui 
factor, în expu
nerea la Congre
sul țărănimii, 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a su
bliniat că realizarea integrală, an de 
an, a lucrărilor de amenajare pe su
prafețele stabilite, astfel incit pînă 
în 1980 să se asigure irigarea a trei 
milioane hectare, constituie una din 
cele mai importante sarcini pentru 
progresul agriculturii noastre.

Cea mai mare parte a lucrărilor de 
îmbunătățiri funciare se realizează 
în sisteme mari și moderne, execu
tate din fondurile statului, de că
tre unități de construcții specia
lizate. Pe 
ve ample, 
stat si cooperatiste 
văzut să realizeze 
cale, cu mijloace si forte proprii, im
portante lucrări de irigații. îndiguiri, 
desecări și de combatere a eroziunii 
solului. Care este stadiul realizării 
lucrărilor locale de hidroameliorații 
prevăzute pentru acest an ?

în ce privește amenajarea sisteme
lor locale de irigații, pînă la 31 mai 
lucrările trebuiau să fie terminate pe 
8 000 ha si au fost puse în funcțiune 
sisteme însumînd 8 081 ha. Deci s-ar 
putea spune că. privită în ansamblu, 
situația este bună. O analiză mai 
amănunțită arată insă că in timp ce 
unele județe — Dolj, Ialomița. Arad. 
Brașov. Alba. Galați ș.a. — si-au de
pășit sarcinile pe această perioadă, 
în altele — Bihor. Botoșani. Dîmbo
vița. Mehedinți si Olt — s-au înre
gistrat rămîneri în urmă. Pe de altă 
parte, deși ne aflăm aproape de ju
mătatea anului, lucrările de amena
jare nu au fost încă începute pe o 
suprafață de 14 600 ha ; de asemenea, 
pentru realizarea prevederilor din 
acest an mai trebuie să fie identifi
cate 6 600 ha. Situația nu este pretu
tindeni corespunzătoare nici în ce 
privește stadiul executării lucrărilor 
de desecări.

Se desprinde deci cerința impe
rioasă ca organele și organizațiile de 
partid de la sate, consiliile populare 
si conducerile unităților agricole să 
organizeze ample acțiuni de masă, 
prin atragerea largă a forței de mun
că locale la executarea lucrărilor de 
îmbunătățiri funciare. Pentru parti- 

. ciparea in număr cit mai mare a lo
cuitorilor de la sate la efectuarea 
acestor lucrări, organizațiile de partid 
au datoria să desfășoare o susținută 
muncă politică si organizatorică, să 
explice în mod convingător că este 
în interesul general al societății noas
tre si al fiecărei cooperative să se 
extindă sistemele locale de irigații, să

lingă aceste 
unitățile

obiecti- 
agricole de 
și-au pre- 

în. sisteme lo-

tiuni de masă pentru executarea lu
crărilor de îmbunătățiri funciare — 
să urmărească cu mai multă perse
verentă cum sînt îndeplinite preve
derile din graficele decadale și cele 
lunare. în funcție de situația speci
fică de pe fiecare șantier, ele tre
buie să sprijine conducerile unități
lor agricole in mobilizarea forței de 
muncă de la sate la efectuarea lu
crărilor. să ia toate măsurile care se 
impun pentru realizarea obiectivelor 
la termenele stabilite. în această 
perioadă, cînd in agricultură trebuie 
realizat, un mare volum 
manuale la întreținerea 
organizarea temeinică a 
repartizarea 
existente sint hotărîtoare 
menținerea curată a lanurilor, cît și 
pentru intensificarea ritmului de lu
cru pe șantierele locale de hidro
ameliorații. în acest scop, așa cum 
s-a procedat cu bune rezultate în 
multe cooperative agricole, este bine 
să fie organizate echipe speciale, care 
să lucreze zilnic, prin rotație, la 
executarea lucrărilor de îmbunătățiri 
funciare. Concomitent, pentru reali
zarea riguroasă a programelor sta
bilite pentru acest an. organele ju
dețene de specialitate — direcțiile

judicioasă

de lucrări 
culturilor, 
muncii și 
a tortelor 
atît pentru

agricole si oficiile de îmbunătățiți 
funciare — au obligația să identifice 
neintîrziat toate suprafețele ce tre
buie amenajate, să asigure documen
tațiile și să acorde unităților agrico
le asistenta tehnică necesară.

în cursul lunii iunie a.c.. în toate 
județele se vor desfășura ample ana
lize pentru identificarea la fata lo
cului. în fiecare unitate, a suprafe
țelor care vor fi amenajate anul 
viitor. în această acțiune se cere din 
partea delegaților Departamentului 
de îmbunătățiri funciare și a comi
siilor județene maximă exigență, și 
răspundere pentru precizarea tuturor 
posibilităților de sporire a suprafe
țelor irigate în sisteme locale. Nu 
există județ unde să nu se poată 
amenaja, prin lucrări hidroamelio- 

rative simple, 
mici lacuri, bazi
ne și alte acumu
lări de apă. în a- 
cest scop trebuie 
folosite toate sur

sele de apă. Este imperios necesar 
ca o parte din suprafețele ce vor fi 
identificate acum să fie amenajate 
suplimentar pentru irigații chiar în 
cursul acestui an, mai ales în jude
țele care au 
domeniu.

Executarea 
tiri funciare 
bligatorie, care trebuie 
pretutindeni cu cea mai 
pundere. Tocmai de aceea. ____  „
județene de partid, consiliile popu
lare si organele agricole au datoria 
să examineze temeinic situația din 
fiecare județ si unitate agricolă în 
parte și, pe această bază, să stabi
lească măsuri hotărîte și imediate 
pentru realizarea integrală a lucră
rilor de amenajare a noilor sisteme 
locale de irigații, a celor de desecări 
si combaterp a eroziunii solului. Fie
care comună, fiecare cooperativă 
dispune de forte suficiente care, pu
ternic mobilizate de organizațiile de 
partid si consiliile populare, printr-o 
temeinică organizare a activității, 
pot să realizeze în mod ritmic, con
form graficelor stabilite, toate lucră
rile locale de îmbunătățiri funciare 
menite să coiîtribuie la sporirea rod
niciei pămîntului.

restanțe mari în acest

lucrărilor de 
constituie o

îmbunătă- 
sarcină o- 
îndeplinită 
mare răs- 
comitetele

CUNOAȘTEREA TEMEINICĂ 
A HOTĂRÎRILOR DE PARTID,

v

creșterea 
productivității muncii

A LEGILOR STATULUI
preocupare de permanentă actualitate

a organizațiilor de partid
Profundele transformări pe care 

le-a determinat r>voiuț-ia socialistă in 
caracterul si conținutul puterii de stat, 
ca si in structura socială impun per
fectionarea continuă a cadrului or
ganizatoric și juridic al activității din 
diferite domenii. în acest context, 
secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, sublinia 
că „organele si organizațiile de partid 
trebuie să facă totul ca atît hotări- 
rile partidului, cit și legile statului 
să fie aplicate si respectate în între
gime. să constituie baza întregii 
noastre activități. Aceasta cere. în 
primul rind. o bună organizare a cu
noașterii si înțelegerii hotărîrilor și 
legilor".

Recenta hotârîre a Comitetului Po-

Urbanistică modernă în tirgul de odinioară Dorohoi Foto : E. Dicbiseanu

* ”, z'" '

litic Executiv al C.C. al P.C.R. cu 
privire la creșterea1 rolului unită
ților socialiste, al organizațiilor ob
ștești. al maselor populare în respec
tarea legalității. sancționarea si 
reeducarea prin muncă a persoanelor 
care comit abateri și încălcări de la 
normele de conviețuire socială și le
gile tării, precum 
vind amnistierea 
au ca trăsătură 
tul că transferă
butii juridice colectivelor de oameni 
ai muncii, practic întregii noastre so
cietăți. In aceste împrejurări se im
pune. cu atît mai mult, o bună cu
noaștere a legilor statului, o îmbo
gățire substanțială a bagajului de 
cunoștințe juridice al oamenilor 
muncii, al tuturor cetățenilor țării.

în str-însă și directă legătură cu 
progresul rapid al societății noastre, 
cu perfecționările aduse sistematic 
cadrului organizatoric și juridic 
din diverse domenii, cu amploarea 
sarcinilor etapei actuale. Comitetul ju
dețean de partid Buzău și-a sporit 
exigenta fată de modul cum se asi
gură însușirea de către activul de 
partid și de stat, de către întreaga 
populație, a conținutului hotărîrilor 
de partid și a legilor statului, ca o 
condiție esențială a realizării unui 
climat de. înaltă disciplină socială. Ne 
îngrijim in acest sens ca, în perma
nență. organele și organizațiile de 
partid, consiliile populare să se o- 
cupa cu răspundere de popularizarea, 
cunoașterea. însușirea și aplicarea co
rectă a hotărîrilor partidului si a le
gilor statului. Activitatea din acest 
domeniu este coordonată de biroul 
comitetului județean de partid care, 
prin aparatul propriu. lectori, propa
gandiști. activiști cu munci de răs
pundere. folosind mijloacele propa
gandei scrise și audiovizuale, or
ganized dezbateri, colocvii, expuneri

și Decretul pri-' 
unor infracțiuni 
definitorie fan- 

importante atri-

în colectivele de muncă din unită
țile . economico-șociale. din comunele 
și satele județului — inițiază acțiuni 
ne acest tărim si urmărește cu stă
ruință finalitatea lor. Popularizarea, 
explicarea si aprofundarea hotărîri- 
lor si a legilor devin astfel un o- 
biectiv major al activității politico- 
educative desfășurate în rîndul oa
menilor muncii de la orașe și sate, 
ca și al învătămîntului politico-ideo
logic. o problemă practică a fiecă
rei organizații de partid, de masă și 
obștești, a conducerii fiecărei unități 
socialiste din economie.

Studierea hotărîrilor și a legilor o- 
cupă un Ioc important în programele 
de instruire lunară, trimestrială, se
mestrială și anuală ale aparatului și 
activului de partid, de la comitetul 
județean pînă la cele comunale. Ast
fel, in 
tregul 
martie, 
prinse 
vitoare 
muncii 
cunoașterii, 
îndeplinirii hotărîrilor de partid și 
a legilor tării. în mod. deosebit s-a 
urmărit însușirea prevederilor cu
prinse în legea calității produselor si 
serviciilor, legea cu privire la fondul 
funciar. proiectul de lege pri
vind asigurarea durabilității, sigu
ranței in exploatare, funcționalității 
si calității construcțiilor etc. în ace
lași sens am avut în centrul atenției 
aprofundarea sensurilor si impli
cațiilor pe care le au asupra vieții 
și muncii fiecăruia programele de 
măsuri adoptate de conducerea par-

întreprinderile industriale din 
județul Timiș au realizat peste, 
prevederile de plan la zi o pro
ducție suplimentară in valoare 
de 400 milioane lei. Acest spor 
de producție are la bază crește
rea productivității muncii, care 
este cu aproape 14 la sută mai 
mare fată de perioada corespun
zătoare a anului trecut. Au fost 
fabricate suplimentar. între al
tele. 250 tone laminate finite pli
ne : produse ale industriei elec- 

. trotehnice și electronice în va
loare de 51 milioane lei ; 310 
tone detergenți. lacuri și vopse
le ; 5 800 mc prefabricate din be
ton ; 300 000 mp țesături ; 56 000 
perechi încălțăminte și alte pro
duse de primă necesitate pentru 
economia națională. Concomi
tent. au fost depășite și sarci
nile la export, valoarea produ
selor livrate suplimentar clienți- 
lor externi însumînd aproape 10 
milioane lei-valută. (Cezar Ioa
na).

însemnate economii
tematicile instruirilor cu in
activ desfășurate în lunile 
aprilie și mai au fost cu- 
dezbateri și seminarii pri- 
la modul de organizare a 

practice pentru asigurarea 
aplicării și controlului

ILazăr BACIUCU
secretar al Comitetului județean 
Buzău al P C.R

(Contțnuare în pag. a II-a)

de materiale
în industria județului Me

hedinți, prin generalizarea teh
nologiilor moderne de lucru, a- 
plirarea 
inovații 
cu grijă a materialelor la fie
care loc de muncă, în perioada 
care a trecut de la începutul a- 
nului s-au economisit peste 
2 600 tone metal. 438 mc mate
rial lemnos. 17 200 kg electrozi, 
3100 MWh energie electrică și 
alte însemnate cantități de ma
terii prime și materiale. Cu re
zultate deosebite pe această li
nie se înscriu colectivele de la 
șantierele navale din Drobeta- 
Tumu Severin și Orșova, între
prinderea de vagoane, combina
tul de celuloză și hîrtie ș.a. 
(Virgiliu Tătaru).

în producție a unor 
eficiente, gospodărirea

i Maistrul î
— Nu merge, meștere, nu se poate și gata !

• Meșterul îl privi calm. I
I— Vino cu mine ! tl luă el de mină pe tiparul aflat

intr-o vizibilă încurcătură I
— Nu merge, meștere, nu merge. Pe nici o mașină 

nu se potrivește afurisitul ăsta de pinion...

I Maistrul Dumitru Diaconescu — ne aflăm in secția , 
tractor greu a cunoscutei uzine brașovene — și-a con
tinuat tăcut drumul pină in dreptul uneia dintre mași- |

Inile liniei despre care vorbise tinărul. Luă piesa si după 
citeva încercări și manevre dibace, o prinse in mașină. j

— Așa că... merge, zise el Numai că trebuie să mergi

PROMOVAREA UNEI LITERATURI VALOROASE 
intr-un climat creator, de dezbatere democratica

■
I

I
I
I 
I.

pină la capăt, să. incerci tot ce se poate și să nu te gră
bești să zici că nu merge...

A fost una dintre lecțiile pe care maistrul Diaconescu 
le oferă zilnic tinerilor săi tovarăși de muncă. De fapt, 
in forme diferite, mereu aceeași : lecția tenacității, a 
perseverenței, a autodepășlril.

Cu citva timp in urmă, secția se afla in fata unei pro- • 
bleme tehnice deosebii de grele. După călirei coroana 
de oțel a diferențialului se deforma. Cel care n-a de
pus armele nici atunci cind părea că nu se mai între
zărește nici o rezolvare a fost același maistru. O ul
timă idee l-a dus pe drumul bun A creat un dispozi
tiv. complex, iar azi, toate coroanele, pentru toate ti
purile de tractoare, sint călite in dispozitive create de- 
maistrul Diaconescu.

„Să mergi pină la capăt, să nu te lași niciodată învins 
de inerție — ne spune el — este o trăsătură a spiritu
lui muncitoresc pe care fiecare comunist este dator să-l 
cultive. Vorbim adesea de autodepășlre dar ce înseamnă 
asta practic ? înseamnă să ai încredere in tine, in fap
tul că numai prin efort neprecupețit vei putea desfereca 
porțile grele ale oricărui impas pe care, prin natura 
muncii, trebuie să-l înfrunți citeodată".

Și important este faptul că. ințelegindu-și rolul de 
conducător la locul de muncă, om al tehnicii și. tot
odată. al pedagogiei, maistrul o demonstrează practic.

Nicolae MOCANU J

Avînd la dispoziție iz
voare proaspete și inepui
zabile surse de inspirație 
pentru opere nemuritoare, 
este necesar, arăta tovară
șul Nicolae Ceaușescu în 
cuvîntarea rostită la Con
ferința națională a scriito
rilor. să vedem „pădurea 
mare și sănătoasă", „să 
contribuim la înflorirea 
cimpurilor. Ia înflorirea pa
triei noastre, atit din punct 
de vedere material, cît și 
spiritual, la înflorirea con
științei poporului nostru. 
Atunci vom putea spune 
că ne facem datoria față 
de popor 1“

Desigur. în procesul com
plex de investigare. de 
cercetare pasionată și de 
surprindere , în noi și noi 
opere valoroase a celor mai 
caracteristice, mai inedite 
laturi ale vieții de azi, a- 
legerea modalităților și 
formelor de expresie. a 
stilului de creație consti
tuie o problemă a fiecărui 
creator, o latură inaliena- 
■bilă a conștiinței artistice 
multiple. în conformitate 
cu specificul, cu natura ta
lentelor. numeroase și va
riate. ce alcătuiesc frontul 
scriitoricesc. In acest con

mult — așa cum s-a sub
liniat pe bună dreptate, și 
in cadrul conferinței -- 
diversificarea și consolida
rea formelor de activitate 
și dezbatere profesională, 
ideologică și estetică, me
nite să capteze marea va
rietate a talentelor exis
tente și in curs de apari-

ralnice a talentelor, voca
ții promițătoare secătuite, 
epuizate irtainte de a se 
afirma cu adevărat, sără
cite in căutări sterile, de
parte de suflul înviorător 
al vieții. Este normal, deci, 
ca bogăția și robustețea ta
lentelor. forța de creație 
originală, distinctă în con-

lui critic, factori ai clima
tului exigent, de dezbatere 
principială a diferitelor la
turi și etape ale creației 
in scopul perfecționării lu
crărilor. a operei in an
samblu a fiecărui scriitor.

Subliniind răspunderea 
criticii și teoriei estetice 
bazate pe concepția filozo-

SPIRITUL CRITIC IN CERCURI Șl CENACLURI LITERARE

text se impune, cu atît mai

tie. să asigure buna lor o- 
rientare. valorificarea fie
cărui talent și lucrări lite
rare în sensul înclinației și 
vocației respective puse în 
slujba surprinderii adevă
rului vieții, năzuință a ori
cărui artist autentic.

Procesul de înflorire și 
de afirmare a talentelor 
nu este spontan, cu legi 
insondabile acționind în 
chip misterios si fără pu
tință de cunoaștere, de o- 
rientare spre mai buna lor 
împlinire. Din contră, unei 
asemenea concepții pasive, 
defetiste i se datorează 
destule cazuri de irosire 
pe căi improprii sau lătu-

textul universal, precum și 
eficacitatea talentelor care 
apar — aceste izvoare 
proaspete ale ..celor ce vin“ 
— să preocupe in cei mai 
înalt grad o societate și 
cu atit mai mult acea so
cietate care pune in cen
trul preocupărilor ei. in 

. chip deliberat si pe deplin 
conștient. înflorirea multi
laterală a omului, dezvol
tarea metodică, sistemati
că a facultăților lui crea
toare. în domeniul creației 
artistice — în promovarea 
și orientarea talentelor — 
un rol de mare importan
tă revine — așa cum se 
știe — criticii și spiritu-

fică a materialismului dia
lectic și istoric in stimu
larea și orientarea creației 
literare, in cultivarea spi
ritului obiectiv, științific, a 
exigentei principiale, ne
părtinitoare în judecarea 
valorilor, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu recomanda vita
lizarea formelor democra
tice de dezbatere și ridi
carea. prin intermediul lor, 
a calității întregii munci 
de creație : „O formă de
mocratică. de analiză și 
dezbatere competentă a 
lucrărilor literare — de alt
fel cu bogate tradiții în 
trecutul culturii noastre — 
o constituie activitatea

cercurilor și cenaclurilor 
literare, care trebuie să ca
pete o extindere si o pon
dere tot mai marc in viața 
asociațiilor și a Uniunii 
scriitorilor. Organizarea a- 
cestor dezbateri poate și 
trebuie să contribuie la 
perfectionarea continuă a 
lucrărilor literare, a ope
rei de ansamblu a fiecărui 
scriitor, să determine scoa
terea la iveală si formaresș 
a noi și noi talente din rîn
dul tineretului, din rîndul 
maselor largi populare. Ac
tivitatea cercurilor si cena
clurilor literare trebuie să 
se desfășoare într-o atmo
sferă de colegialitate și 
sprijin reciproc, intr-un spi
rit exigent, creator, con
structiv. Ar trebui, de fapt, 
ca cercurile si cenaclurile 
literare să-si asume tot 
mai mult răspunderea pen
tru promovarea unei litera
turi valoroase din toate 
punctele de vedere, atit al 
conținutului, cît și al for
mei".

Iată un adevărat program 
de lucru care are in ve-

C. STANESCU
(Continuare in pag. a II-a)

Festivalul national 
„CiN i’AREA ROMÂNIEI» 
în etapa republicană

Evoluează formația de dansuri a întreprinderii 
„Autobuzul"

® Strălucită competiție a 
creației lirice și artei 
interpretative românești 
contemporane

• Biografie dramatizată
tN PAGINA A II-A
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iFestivalul național „CÎNTAREA ROMÂNIEI"in republicană O tribună a ideilor

Strălucită competiție a creației 
lirice și artei interpretative

românești contemporane
în agenda manifestărilor prezentate de instituțiile muzicale profe

sioniste se înscriu 32 de spectacole și concerte, lucrări inspirate din 
generoasa tematică a Festivalului „Cîntarea României", din marile 
evenimente sărbătorite în acest an. Sînt creații recente ale compozito
rilor noștri, pagini închinate centenarului Independenței de stat a 
României, răscoalelor din 1907, eliberării României de sub jugul fascist. 
Și, ca să ne referim la repertoriul teatrelor lirice, teatrelor muzicale, 
putem exemplifica prin operetele „Adîncile iubiri — 1877“ de Florin 
Comișel (interpreți : artiștii Secției de operetă din Craiova). „Eternele 
iubiri" de George Grigoriu (Teatrul de operetă), „Vremuri de vitejie" 
de Teodor Bratu (Teatrul muzical Brașov), baletele „1907“ de Dumitru 
Bugbici, „Eroica — 1877“ de Al. Pașcanu și Doru Popevici, opera „Răs
coala" de Gheorghe Dumitrescu.

„Sint prezente In etapa republi
cană — ne spune muzicologul Octa- 
vian-Lazăr Cosma, membru In ju
riul concursului de operă, operetă, 
balet — 6 opere. 3 operete și 8 ba
lete. toate creații ale compozitorilor 
români, lucrări oe au fost aduse la 
lumina rampei în 1976—1977. Unele 
au fost scrise spe
cial pentru Fes
tivalul ..Cîntarea 
României". Tre
buie subliniat si 
actul de cultură 
pe care l-a îm
plinit Teatrul mu- 
zical din Galati 
„N. Leonard", di
rijorul Silviu Za- 
vulovici pregă
tind o lucrare de 
pionierat în cins
tea acestei mari competiții : „Petru 
Rareș" de Caudella".

„După părerea mea — ne spu
ne compozitorul Dumitru Bughici
— ceea ce a reușit din plin acest 
festival a fost mobilizarea intensă 
a creatorilor, a tuturor factorilor de 
răspundere artistică pentru realiza
rea unor spectacole de tinută.

Festivalul ne-a prilejuit un con
tact direct, străbătut de nervul com- 
petitional, cu arta unor soliști, regi
zori, dirijori de talent de la diferite 
colective artistice din tară. Amintesc 
soliștii Emil Gherman, Titus Pau- 
Iiuc — Cluj, Maria Cioromila — Iași, 
Eugenia Moldovan — București. Vic
tor Axinte — Constanta. Csaba Arizer
— Timișoara ; dirijorii Marian Didu
— Craiova. Hary Bella — Cluj, Cor
nel Calistru — Iași. Am apreciat 
spectacolele a căror regie a fost 
semnată de George Zahareseu și D. 
Tăbăcaru".

Pentru prima oară in istoria vieții 
muzicale s-a realizat o confruntare 
directă a colectivelor lirice, s-a dat 
posibilitatea evaluării nivelului ar
tistic pe care l-a atins arta lirică în 
tara noastră privind creația, inter
pretarea. „Se poate face — continuă 
Octavian-Lazăr Cosma — o ierarhi
zare valorică cit se poate de obiec
tivă. dar si o analiză critică a felu
lui în care sînt valorificate resur
sele artistice. Este un prilej de me
ditație pentru activitatea viitoare.

Octav ENIGĂRESCU, muzico
logul Octavian-Lazâr COSMA, 
compozitorul Dumitru BUGHICI 
ne vorbesc despre concursul 

de opera, operetă și balet

Am avut surpriza să întîlnîm teatre 
muzicale care prin entuziasm, pa
siune. dorință de afirmare au reali
zat performante artistice superioare 
unor mari colective".

în Festivalul „Cîntarea României", 
teatrele muzicale au făcut să strălu
cească creația românească, marea 

competiție deve
nind factor de 
stimulare a con
deielor. de-
monstrînd intere
sul fată de tema
tica contempora
nă. pentru pagi
nile de operă cu 
subiect istoric. 
„Am avut ocazia 
unică în decursul 
a cîtorva săotă- 
mîni — ne îm

părtășește Impresiile Octav Enigă- 
rescu — să trecem în revistă 
valoroase lucrări contemporane, să 
apreciem calitățile unor colective ar
tistice. într-un cuvînt, am asistat la 
un adevărat „spectacol" contemporan 
al liricii românești, la o strălucită 
competiție care a izbutit să ilus
treze pasiunea. dăruirea, entu
ziasmul cu care se muncește pe 
acest tărim. A fost clar pentru 
toți că s-au impus unele teatre 
muzicale, ansambluri mici ce au 
demonstrat cu prisosință pregătire, 
profesionalism. Am văzut, de fapt, 
ce are mai bun cîntul vocal româ
nesc. Am apreciat apoi unele pre
zente regizorale, scenografii intere
sante (amintesc creația lui Horea 
Popescu). Festivalul „Cîntarea Româ
niei" dă posibilitatea unor concluzii 
teoretice și dezbateri, unui larg 
schimb de opinii într-un cadru orga
nizat. în care participantii să-și ex
prime clar, cu franchețe, ideile, pă
rerile. opiniile. Poate că într-un 
astfel de cadru am discuta mai pe 
larg si despre carențele spectacolu
lui de balet, care, nu o dată, s-a re
zumat la nantomimă. la gestul exte
rior. a arătat si lipsa unei drama
turgii coregrafice ; trebuie discutat 
si despre faptul că soliștii vocali in 
concurs, ne-au „vorbit" despre ceea 
ce trebuie împlinit în școala de lied 
românesc".

Festivalul „Cîntarea României" este în plină desfășurare. Baletul 
Operei de stat din Cluj-Napoca a prezentat în aceste zile : „Omagiu 
lui Brâncuși", o interesantă tălmăcire a muzicii lui Olah și Aurel 
Stroe, și „Eroica — 1877", scrisă de Doru Popovici și Alexandru Pașcanu. 
Susțin spectacole artiștii Operei maghiare din Cluj, soliști ai Operei 
române, soliștii Operei de stat din Iași. într-adevăr. așa cum spunea 
unul dintre interlocutorii noștri, asistăm la o amplă desfășurare a 
liricii muzicale românești contemporane.

Smaranda OȚEANU

Biografie dramatizată
Montind piesa tînâ- 

rului autor Tomory 
Peter, Teatrul ma
ghiar de stat din Ti
mișoara ne-a făcut cu
noștință cu citeva e- 
pisoade din viața cu
noscutului pictor și 
grafician Carol Popp 
de Szathmăry. prieten 
cu revoluționarii de la 
1848, partizan al Unirii 
principatelor, admira
tor al lui Alexandru 
Ioan Cuza, prezent pe 
frontul războiului pen
tru independență, din 
1877, martor ocular la 
multe dintre eveni
mentele de seamă din 
istoria țării noastre 
pe care le-a imorta
lizat in tablourile și 
litografiile sale.

Concepută ca o evo
care nostalgică dar 
bărbătească a patru
zeci de ani de viață și 
activitate artistică sus
ținută, piesa este lip
sită de un conflict 
central și un punct 
culminant, interesul ei 
constînd insă în sub
stanța evenimentelor 
și personalităților e- 
vocate după cum și în 
reacția eroului princi
pal față de ele, în Im
plicarea lui directă 
ca om și creator dor
nic să slujească ade
vărul și frumosul. A- 
vem astfel prilejul 
să-l vedem pe Carol 
Popp de Szathmăry 
deja bătrîn, dar sen
sibil la poezia emi
nesciană, după cum îl 
vom vedea și tînăr în
drăgostit, capabil să 
renunțe la pasiunea 
lui imposibilă ; pictor 
al curții la Al. Dumi
tru Ghica și Gheorghe 
Bibescu, dar și prieten 
cu pașoptiștii, venind 
la București în anul 
revoluției, în ciuda 
primejdiilor și a riscu

rilor ; ducîndu-se, cu 
penelul și aparatul de 
fotografiat, pe fron
tul de la Grivița și 
Plevna, în ciuda vîrs- 
tei.

Făbiăn Ferenc, un 
actor cu sensibilitate, 
forță dramatică dar 
și ironie mușcătoare 
sau blîndă, l-a creat 
pe eroul piesei pu- 
nind accentul pe im
plicarea sa afectivă și 
intelectuală în eveni
mentele trăite, pe de-

„Mâria sa 
poporul” 

de TOMORY Peter 
la Teatrul maghiar 
de stat din Timi

șoara

tașarea aparentă și 
arderea lăuntrică. Re
marcabil in interpreta
rea lui Făbiăn Ferenc 
a fost modul în care 
a realizat echilibrul 
instabil al trecerii 
timpului, după cum și 
raportul trecut-pre- 
zent, înflăcărările ti
nereții sau calmul 
maturității fiind stări 
interioare și nu artifi
cii de machiaj.

Mergînd pe datele 
esențiale ale textu
lui, dar în același 
timp încercînd să 
dea unitate tablouri
lor și evenimentelor 
desfășurate timp de 
patruzeci de ani. re
gizorul Mâtray Lăsz.l-j 
și pictorul scenograf 
Winterfeld Săndor au

conceput ca spațiu 
scenic pentru toate e- 
pisoadele evocate o 
ramă argintie multi
plicată, cu un ochi 
magic de aparat de 
fotografiat în fun
dal, lăsind primul 
plan exclusiv prezen
tului. Trecerile din- 
tr-un spațiu scenic 
în celălalt sint astfel 
și treceri în timp, di- 
namizind in perma
nentă participarea e- 
roului, solicitind a- 
titudinea lui, atrăgînd 
atenția asupra mo
mentelor și persona
jelor nou apărute în 
fața noastră.

în ciuda succesiunii 
uneori prea rapide a 
faptelor, s-au relevat 
în spectacolul timișo
rean citeva portrete 
realizate cu minuțio
zitate și putere de 
caracterizare. printre 
care menționăm pe 
Gheorghe Bibescu in 
interpretarea lui Sinka 
Kăroly, David Rosen
thal jucat de Mâtray 
Lâszlo, Alexandru loan 
Cuza — Petterfy La- 
jos, I. Heliade Radu
lescu — Laczo Gusz- 
tăv, Nicolae Golescu 
— Makra Lajos, Ni
colae Bălcescu — Sze- 
lyes Imre, Mihail Ko- 
gălniceanu — JănoJâ- 
nos ș.a.

O biografie drama
tizată este uneori mai 
dificilă decît un su
biect inventat, indife
rent de sensurile lui, 
dar colectivul Teatru
lui maghiar de stat 
din Timișoara a de
monstrat că are cura
jul de a învinge greu
tățile. dîndu-ne un 
spectacol serios și co
rect lucrat.

Ileana BERLOGEA

Corul de camerâ „Aurora" din 
Botoșani

Foto : E. Dichiseanu

Promovarea unei literaturi valoroase
(Urmare din pag. I)

dere existenta unei bogate 
tradiții culturale românești: 
o cultură în care marile 
spirite au ințeles. în etape 
decisive pentru modul cum 
trebuie să se dezvolte în 
viitor, să-și asume exigen
tele reunirii șl orientării 
celor mai autentice forțe 
creatoare în slujba unor 
idealuri de progres, de 
dezvoltare modernă, demo
cratică a culturii și artei. 
In strînsă legătură cu ne
voile și aspirațiile poporu
lui.

într-o formă sau alta, 
mari izbînzi ale creației 
românești, opere durabile 
create de personalități stră
lucite ale literaturii națio
nale sînt nemijlocit legate 
de acel climat creator — 
asigurat de dezbaterea com
petentă. în spiritul unei

mari obiectivităti, bazate 
pe adevăr, pe rectitudine 
morală, exigență, colegiali
tate — imprimat stilului de 
viată intelectuală și ar
tistică, de prestigiul, au
toritatea profesională a 
unor critici și esteticieni 
care s-au numit Titu Ma- 
iorescu, C. Dobrogeanu 
Gherea, M. Dragomirescu, 
G. Ibrăileanu. G. Călinescu 
și atîtia alții. Mari crea
tori ca Eminescu. Slavici. 
Creangă. Rebreanu. Hogaș, 
Hortensia Papadat-Benges- 
cu. chiar Sadoveanu si multi 
alții, pînă în zilele noastre, 
și-au perfecționat munca și 
opera in contact democratic 
cu exigentele unor presti
gioase colectivități creatoa
re. cenacluri sau cercuri li
terare animate de idealul 
făuririi unor opere demne 
de cultura noastră, de ne
voile poporului căruia ii

aparțin. Aceasta este de 
altfel și o dovadă că marii, 
autenticii creatori sint sau 
devin conștienți că dato
rează poporului din care 
s-au născut însăși puterea 
de a-i exprima idealurile, 
că. în ultimă instanță, ca
pacitatea genială de expre
sie constituie nu o avuție 
personală, ce n-are pe ni
meni a interesa. închisă, 
izolată în vreun turn de 
fildeș, ci una aparținind 
colectivității naționale pe 
care o exprimă. De aceea, 
în mentalitatea care patro
nează gindirea artistică ro
mânească a personalităților 
reprezentative și-au găsit 
loc prea puțin si cel mai 
adesea au lipsit spiritul 
elitar. Izolarea orgolioasă, 
exclusivismul si intoleranta 
măruntă, criteriile înguste 
de grup, extraliterare. în a- 
precierea valorilor, prozeli

tismul cu orice preț, sau 
atitudinea distructivă, anar
hică. nihilistă. Dimpotrivă, 
este relativ ușor de văzut 
că exigenta judecăților re
ciproce — adesea aspre, 
fără menajamente — izvo
răște dintr-un ideal mai 
înalt și se raportează la 
unicul criteriu al necesită
ților spirituale ale poporu
lui. la valoarea de adevăr 
a operei de artă și cul
tură discernabilă prin ra
țiune. cunoaștere, compe
tentă și înaltă moralitate

Acestea au fost principii 
statornice care au guver
nat activitatea îndelungată 
și fructuoasă a multor 
cercuri și cenacluri literare 
ce au jucat un rol impor
tant în dezvoltarea literar- 
artistică. Dar despre acest 
aspect. într-un viitor ar
ticol.

PROGRAMUL I

9,00 Teleșcoală
10,00 Antologia filmului pentru copil șl 

tineret : Sonja Henle
11,15 Lacurile orașului
11.40 Pagini orchestrale
11.50 Telex
16.00 Telex
16,05 Teleșcoală
16,35 Curș de limbă engleză
17.05 Virstele peliculei
17.45 Lecții TV pentru lucrătorii din a- 

gricultură
18,05 întrebări și răspunsuri.
18.20 r.d.g. — dimensiunile noului.
18.40 Cîntarea României
19,05 înfăptuim hotărîrlle Congresului 

țărănimii.
19.20 1001 de seri
19.30 Telejurnal \
19.50 Reflector >
20,10 Seară de teatru : „Marie-Octobre".
21.40 „încotro ?“ — reportaj realizat în 

R.F.G.
22,05 Orizont tehnico-ștllnțiflc
22.30 Telejurnal

PROGRAMUL H

19.50 Film serial pentru copil : „Toate 
pinzele sus".

20.45 Viața economică a Capitalei
21,13 Telex
21.20 Tineretul Capitalei
21.50 Oe la Bach la Enescu

(Urmare din pag. I)

revoluționare
Se împlinește un secol de la apa

riția celei dinții publicații socialiste 
din tara noastră : gazeta „Socialis
tul", moment însemnat în istoria pre
sei revoluționare, a mișcării munci
torești și socialiste din România. în 
perspectiva timpului, editarea acestei 
publicații, din inițiativa Cercului so
cialist din București, ne apare ca o 
mărturie grăitoare a vechimii miș
cării noastre socialiste, a rădăcinilor 
adinei pe care ideile și idealurile so
cialiste le au pe pămîntul românesc.

După cum se știe, încă de la mij
locul secolului trecut, în țara noastră 
au început să ia ființă asociații mun
citorești, apoi, mai tîrziu, cercuri 
socialiste, mai întîi la Iași si Bucu
rești și apoi și în alte centre ale 
țării : Brăila, Galați, Ploiești, Tg. 
Jiu. Aceste cercuri au cunoscut un 
proces de conti
nuă întărire poli
tică și organizato
rică. marcată de 
creșterea numeri
că a membrilor 
lor. de strîngerea 
legăturilor dintre 
ele. o expresie 
grăitoare a aces
tei evoluții con- 
stituind-o însăși 
editarea gazetei 
„Socialistul".

încă de Ia primul său număr, zia
rul își propunea să militeze stator
nic pentru „acele mari principii năs
cute de secole, care se numesc liber
tate, egalitate și fraternitate ; să 
inalțe un ideal sublim ca scop al as
pirațiilor omului", dînd glas încrede
rii in posibilitatea edificării unei 
lumi mai drepte, mai bune, lipsite 
de exploatare și antagonisme sociale, 
în coloanele sale, publicația dezvă
luia cu curaj inechitățile orînduirii 
burgheze, politica de asuprire a ce
lor ce muncesc dusă de clasele ex
ploatatoare ; totodată, se adresa un 
apel înflăcărat tuturor celor asupriți, 
celor loviți de rinduielile nedrepte 
să alcătuiască un front comun de 
luptă pentru înfăptuirea aspirațiilor 
de dreptate socială.

Este cunoscut că. încă de la înce
puturile sale, mișcarea noastră so
cialistă a militat pentru afirmarea 
deplină a ființei naționale a poporu
lui român, pentru eliberarea națio
nală. ca premisă a eliberării sociale. 
Această caracteristică a mișcării 
noastre muncitorești este ilustrată și 
de gazeta „Socialistul", în coloanele 
căreia și-a găsit un vibrant ecou 
ampla mobilizare a resurselor uma
ne și materiale ale țării în războiul 
pentru cucerirea independenței de 
stat din 1877—78. Poziția socialiști
lor față de acest război a fost temei
nic explicată în articolul „Rezbelul", 
in care, in timp ce se condamnau 
războaiele de jaf și cotropire, care 
au lovit civilizația de-a lungul seco

Un secol de la apariția 
primei publicații socialiste 

din țara noastră

lelor, creînd imense profituri clase
lor stăpînitoare, se afirma, dimpo
trivă, răspicat aprobarea față de 
lupta dreaptă purtată de poporul ro
mân in acel moment : „Azi insă e 
timpul cind românii, in avîntul și 
entuziasmul suvenirilor trecute, iau 
arma pentru a-și apăra independen
ta". își găsea astfel expresie dra
gostea fierbinte de patrie a militan- 
ților socialiști, sentiment ce inspirase 
și atitudinea medicului Nicolae Co- 
dreanu, ca și a tinerilor socialiști, 
membri ai societății studenților me- 
diciniști din București, care încă de 
la începutul războiului s-au înrolat 
voluntari pe front, dovedindu-se 
„vrednici fii ai națiunii române".

Gazeta „Socialistul" n-a putut a- 
părea decît o perioadă scurtă. Iritate 
de titulatura sa — simbol al aspira

țiilor de dreptate 
socială si. deopo
trivă. program de 
luptă pentru cei 
ce muncesc — ca 
și de conținutul 
său militant, au
toritățile au ce
rut schimbarea 
denumirii. Gaze
ta a reapărut sub 
numele de „Cu- 
vintul". dar cu 
o orientare ne

schimbată. fapt care a atras in
terzicerea ei de către cercurile 
guvernante. Torța sa a fost preluată 
de publicații socialiste ulterioare : 
„înainte" și „România viitoare" 
(1880), „Contemporanul" (1881). „E-
manciparea" (1883), „Revista socială" 
(1884), „Drepturile omului" (1885) și 
multe altele, care au răspîndit larg 
sămința ideilor socialiste în Româ
nia. Din această sămînță avea să 
crească trunchiul viguros al mișcării 
muncitorești și socialiste de mai 
târziu.

Socialismul, idealul înscris pe fron
tispiciul publicației de acum un se
col, a triumfat pe deplin în Româ
nia, prin lupta revoluționară a cla
sei muncitoare și a maselor largi ale 
celor ce muncesc. sub conducerea 
Partidului Comunist Român. Noua 
orinduire a asigurat transpunerea in 
faptă a celor mai înalte aspirații de 
dreptate socială, de independență 
națională, de progres și bunăstare ale 
înaintașilor, intre care și militanții 
revoluționari care au tipărit gazeta 
„Socialistul". Supremul omagiu ce-1 
aducem astăzi luptei și jertfei lor îl 
constituie munca avintată pentru a 
ridica pe trepte tot mai înalte de 
civilizație patria scumpă, România 
socialistă, a înfăptui Programul 
partidului de făurire a societății so
cialiste multilateral dezvoltate și 
înaintare a României spre comunism.

Prof. Paul GRIGORIU
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comuna
Mara- 

pălălaie 
consă- 
Fodor. 

gînduri, 
‘ în 

a 
o bătrină fără putere, 
dus din nou în casă 
cu butelia de aragaz, 
astfel și o explozie.

Cornel Bîrlea, 
Șomcuta Mare, județul 
mureș, 
izbucnită 
teanului său Alexandru 
Fără să stea o clipă pe 
Cornel Bîrlea s-a năpustit 
mijlocul flăcărilor, de unde 
scos afară .............. .
Apoi s-a 
și a ieșit 
prevenind 
De spaimă, bătrina n-a mai pu
tut atunci să mulțumească sal
vatorului ei. Ne roagă s-o facem 
noi acum, în numele ei, al o- 
meniei.

a zărit o 
la locuința

La gară
ora opt,
în centru
ora sase5

înmulțit 
Craiova.

Numai 
ceasuri

De cîțiva ani s-au 
ceasurile publice in 
Lucru bun. Și necesar, 
că multe dintre aceste 
merg anapoda. Adică fiecare în
legea lui, astfel că. de multe 
ori, mai mult derutează decit 
informează asupra orei exacte, 
tn toată Craiova — ne asigură 
corespondentul nostru, Nicolae 
Băbălău — nu indică două cea
suri aceeași oră. Cind ceasul de 
la gară arată, de pildă, ora S, 
cel de la Universitate indică 6 
fix ; cind cel de la primărie in
dică 9 ceasul de la magazinul 
,,Mercur" e cu 4 ore mai de 
dimineață, iar cel de la spitalul 
clinic cu o oră mai spre amiază.

Nedumerire
al autoturism personal 

să te urci la volanul lui 
să ai și permis de con- 
Dacă nu, trebuie să al
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tidului privind ridicarea nivelului 
de trai al tuturor categoriilor de an
gajați, al lucrătorilor din agricultură, 
noile reglementări privind pensiile, 
alocațiile pentru copii ș.a. Paralel cu 
aprofundarea conținutului diferitelor 
hotăriri si legi, insistăm în mod deo
sebit pentru înțelegerea cît mai de
plină a rațiunilor ee au determinat 
adoptarea lor. a necesităților de per
fecționare a cadrului organizatoric și 
juridic, in funcție de transformările 
petrecute în viata politică, economi
că si socială. Comitetul județean in
sistă asupra acestui aspect întrucît 
cunoașterea legilor nu este un scop 
in sine, ci reprezintă calea pentru 
organizarea și desfășurarea activită
ții in spiritul și în litera legii.

Pentru realizarea unei propagande 
juridice eficiente, comitetul județean 
de partid a antrenat toate organiza
țiile componente ale Frontului Udi- 
tății Socialiste, coordonind intr-un sis
tem unitar Întreaga desfășurare a 
acțiunilor de cunoaștere și aplicare a 
hotăririlor de partid și a legilor sta
tului. tntre altele, un loc aparte l-a 
ocupat mobilizarea deputatilor con
siliilor populare, care la întîlnirile cu 
cetățenii, pe lingă problemele de or
din social și gospodăresc, își dedică 
o bună parte din preocupări discu
tării și lămuririi actelor normative, 
educării oamenilor in spiritul respec
tului față de lege. Numeroși depu- 
tați poartă discuții cu cetățenii pe 
marginea prevederilor legii privind 
sistematizarea teritoriului si locali
tăților urbane și rurale, a legii cu pri
vire la fondul funciar, se îngrijesc de 
popularizarea și aplicarea documente
lor Congresului consiliilor de condu
cere ale unităților agricole socialiste, 
al întregii tărănimi. Asemenea discu
ții și dezbateri cu cetățenii din cir
cumscripțiile electorale fac obiectul 
activității curente a deputatilor din 
comunele Săgeata. Smeeni. Gheră- 
șenj. Brădeanu. Glodeanu — Siliștea 
și multe altele.

Explicarea prevederilor diferitelor 
legi și acte normative legate nemij
locit de activitatea economică a sate
lor — de către membrii birourilor 
comitetelor comunale de partid, pro
pagandiștii și cadrele de conducere 
din unitățile agricole — este urmări
tă cu perseverentă, cu deosebire la 
fața locului, în mijlocul formațiilor 
de lucru, de către membrii biroului 
comitetului județean de partid. 
Stafiile de radioamplificare au in pro
gram, săptămînal, „Ora juridică", emi
siune de dezbatere și aprofundare a

fășurat prelucrarea legii organi
zării și disciplinei muncii în uni
tățile socialiste de stat. Discu
țiile, conduse de lectori și cadre 
de răspundere din aparatul de justi
ție, care au avut loc în secții și sec
toare la întreprinderile de geamuri, 
de sîrmă și produse din sîrmă. de 
materiale de construcții, de garnituri 
de frînă și etansare. la fabrica „Par
tizanul". au fost completate cu exem
ple concrete, avînd — după un timp 
relativ scurt — efecte deosebite în 
activitatea productivă, unde. între

Cunoașterea temeinicâ a hotăririlor 
de partid, a legilor statului

prevederilor Legii organizării pro
ducției și a muncii in agricul
tură. Aceluiași scop ii sînt consa
crate și acțiunile propagandei vizua
le, ale punctelor de documentare po- 
litico-ideologică, ale instituțiilor cul
turale sătești Orientînd in acest fel 
întregul sistem de propagandă, orga
nizațiile comunale de partid din Vadu 
Pașii. Pietroasele. Săhăteni. Blăjani, 
Merei, Gălbinași și altele au reușit 
să imprime lucrărilor de sezon un 
ritm intens și să incheie. cei dinții, 
pregătirea parcului de mașini pentru 
secerișul păioaselor.

Pornind de la faptul că eficienta 
propagandei juridice este dată 
de desfășurarea ei in strînsă le
gătură ca realitățile fiecărei colecti
vități, raportarea la sarcinile concrete 
ale fiecărui sector de activitate, mun
ca de popularizare și însușire a ac
telor normative a fost axată pe dez
baterea la fafa locului și exemplifi
carea cu cazuri concrete din unită
țile respective. în acest fel s-a des-

altele, s-a întărit disciplina, a crescut 
productivitatea muncii. Dezbaterea 
diferitelor hotăriri și proiecte de legi 
in unitățile economice, în cooperati
vele agricole de producție, în insti
tuții constituie și cadrul organizat in 
care sînt sintetizate și apoi valorifi
cate propunerile, sugestiile și păre
rile oamenilor. în acest fel. bună
oară. la dezbaterea programelor de 
creștere a nivelului de trai, colecti
vele de muncă și-au propus măsuri 
concrete, au stabilit angajamente 
mobilizatoare care să determine 
creșterea productivității muncii, a 
calității și eficientei producției.

în ansamblul preocupărilor comi
tetului județean de partid pe linia 
cunoașterii si aplicării corecte a ho- 
tărîrilor de partid și legilor, un loc 
important îl ocupă intărirea continuă 
a răspunderii cadrelor de conducere, 
din organele de partid, de stat și uni
tățile economice pentru cunoașterea 
temeinică a actelor normative, tn 
acest scop au fost initiate acțiuni de

control, prin colective de activiști de 
partid și de stat asupra modului cum 
se traduc in viată hotăririle și legile. 
Controlul nu a însemnat, nicidecum, 
doar o „inspecție" constatativă, ci 
acolo unde au existat neclarități ori 
greutăți s-a acționat concret pentru 
clarificarea acestora. De asemenea, 
cînd ș-a ajuns la concluzia că încăl
carea legii s-a produs cu bună știință, 
au fost luate măsuri ferme, exigente. 
Aceste măsuri au Întărit, în fața oa
menilor, convingerea că legile tre
buie respectate de toți, indiferent de 
funcția pe oare o ocupă.

Comitetul județean de partid a an
trenat. în acțiunea de popularizare 
și cunoaștere a legilor, cadre de 
specialitate din aparatul justiției, 
procuraturii și organelor Minis
terului de Interne, le-a îndru
mat și ajutat în organizarea sistema
tică a unor acțiuni preventive in rin- 
dul populației, a colectivelor de 
muncă din întreprinderi, instituții și 
unități agricole. Urmarea firească a 
acestor acțiuni se regăsește și în 
scăderea simțitoare a stării infrac
ționale. Avem datoria și răspunderea 
de a intensifica și mai mult activi 
tatea pe acest tărim. folosind toate 
forțele și posibilitățile de care dis
punem, mai ales acum cînd sîntem 
din plin angajați la aplicarea în 
practică a botăririi conducerii parti
dului privitoare la creșterea rolului 
unităților socialiste, al organizațiilor 
obștești, ai maselor populare in res
pectarea legalității, sanctionarea și 
reeducarea prin muncă a persoane
lor care comit abateri de la norme
le de conviețuire socială și legile 
tării.

Aprofundarea sistematică, perma
nentă a conținutului hotăririlor de 
partid, a legilor statului este o sar
cină mereu actuală a fiecărui comu
nist. a fiecărui activist de partid și 
de stat, o îndatorire politică de prim 
ordin, cu care se deschide în fiecare 
zi agenda de lucru a tuturor celor 
ce luptă pentru aplicarea în viată a 
politicii partidului.

Avem în fată scri
soarea adresată redac
ției de către Nicolae 
Busu, maistru la în
treprinderea de prefa
bricate din beton Cra
iova, și răspunsul Co
mitetului municipal 
Craiova al P.C.R., că
ruia i s-a trimis sesi
zarea spre cercetare 
și luarea măsurilor 
corespunzătoare, dacă 
ar fi fost cazul. Con- 
fruntîndu-le, consta
tăm din capul locului 
că adevărul este altul 
decît 
fățișa 
zarea 
rînd, 
arate 
face, sau mai bine-zis 
cum nu-și face datoria 
în procesul muncii, 
faptul că în comparti
mentul în care lucra 
— C.T.C. — dăinuie 
serioase lipsuri, dato
rate in bună parte și 
lui. în al doilea rînd, 
se poate ușor observa 
că i s-a dezvoltat 
spiritul de combativi
tate doar atunci cînd 
s-au luat măsuri îm
potriva sa și nu a 
existat dintotdeauna. 
cum s-ar fi cerut unui 
muncitor cu pregătirea 
sa. în sfîrșit, dar nu 
in ultimul rînd ca im
portanță, în scrisoare 
el a relatat și unele 
neadevăruri, ceea ce 
este. de asemenea, 
foarte grav, tn esență, 
arăta că a fost scos 
de la C.T.C. și trecut 
in producție pentru că 
nu l-a „onorat" cu 
atenții pe șeful său. 
ing. Nicolae Vaier, 
care, tntre altele, con
sumă băuturi alcooli
ce în timpul progra
mului : cam in același 
mod a procedat și cu 
alte persoane, tn în
cheierea scrisorii, el 
ruga redacția „să ana
lizeze această proble
mă și să intervină pe 
lingă conducerea în
treprinderii pentru a 
anula decizia aminti- 

spre a putea reve
la locul de muncă 
a se putea ocupa 
continuare de îm- 

calității

așa cum îl in- 
autorul în sesi- 
sa. în primul 
el „a omis" să 

felul cum își

tă. 
ni 
?i 
în 
bunătățirea
produselor".

Comitetul municipal 
de partid Craiova. în 
răspunsul semnat de 
primul secretar, sub
liniază următoare
le : „...în urma veri
ficărilor făcute asu
pra problemelor sem-

nalate în această scri
soare a rezultat că 
ing, Nicolae Vaier a 
fost angajat la I.P.B. 
în mai 1975, pe func
ția de inginer princi
pal. cu atribuții de 
a coordona activita
tea compartimentului 
C.T.C. Din discuțiile 
purtate cu aproape 
toți angajații din sub
ordin ea sa, cît și cu 
alții din sectoarele 
productive cu 
conlucra, nu a 
tat că V. N. 
subalternii să-i
plocoane. A rezultat 
insă că cel care con
suma băuturi alcoolice 

autorul 
maistrul

care 
rezul- 
obliga 
aducă

era tocmai 
scrisorii, 
Busu Nicolae.

Constatindu-se as
pecte negative în com
partimentul C.T.C., co
mitetul de partid și 
C.O.M., întrunite în șe
dință comună, au ana
lizat activitatea a- 
cestui compartiment ; 
a rezultat că exis
tă o proastă co
laborare și coordonare 
a muncii, care fac ca 
în unele cazuri calita
tea unor produse sâ 
nu fie bună. Aceasta, 
din cauza lipsei de 
răspundere în muncă, 
a incapacității profe
sionale a ing. Nicolae 
Vaier și a maiștrilor 
Busu Nicolae și veliș- 
cu Sevastian, motive 
pentru care toți trei 
au fost scoși, prin de
cizia C.O.M., și trecuți 
in sectoare productive. 
Considerăm măsura 
luată ca temeinică și 
oportună și nu se re
vine asupra ei". Ne 
pare rău că nu-i pu
tem îndeplini dorința 
autorului sesizării de 
a-i trimite un răspuns 
care să-l satisfacă — 
și aceasta nu din vina 
noastră. îi dăm insă, 
prin ziar, un răspuns 
drept, principial, din 
care credem că va 
trage concluzii extrem 
de utile pentru munca 
și comportamentul său 
in viitor.

Parc și parcare
în aparență, cele 

două noțiuni n-au nici 
o legătură una cu alta
— scria un cititor al 
ziarului nostru din 
Sibiu. în piața Schiller 
din localitate însă, a- 
cestea se confundă, 
spre mulțumirea unor 
persoane care își 
parchează de ani de 
zile — în mod gratuit
— autoturismele pro-

prletate personală pe 
o porțiune de teren 
din parc. în conti
nuare. autorul relata 
și alte aspecte privind 
mai buna gospodărire 
și înfrumusețare a a- 
cestui minunat colt de 
odihnă.

Tovarășul prim-vi- 
cepreședinte al Consi
liului popular al mu
nicipiului Sibiu, care 
semnează răspunsul 
trimis redacției la a- 
ceastă scrisoare, este 
însă de 
Redăm în 
răspunsul 
„Propunerea 
interzice 
autoturismelor 
culare in spațiul din
tre peluzele cu tran
dafiri nu o conside
răm oportună, intru- 
cît spațiu este sufi
cient, iar in apropiere 
nu există altă parcare 
(subl ns.). Vom lua în 
schimb măsuri de 
amenajare a acestei 
parcări, astfel incit să 
nu se afecteze și res
tul zonei verzi. Pentru 
înfrumusețarea zonei 
vom crea o peluză cu 
flori in cursul lunii 
iunie a.c. în ce priveș
te înlocuirea salcîmi- 
lor bătrîni din această 
piață, cu tei, nu o 
considerăm Încă ne
cesară, întrucît aceș
tia vegetează destul de 
activ și deocamdată 
sînt mai decorativi 
decît teii tineri. Un 
singur salcim. care 
este parțial uscat, va 
fi defrișat. Cu aceste 
măsuri considerăm că 
aspectul pieței Schil
ler va fi îmbunătățit 
și se va încadra mai 
bine în peisajul local".

Nu ne putem pro
nunța a cui propune
re este mai bună. Au
torul scrisorii aduce 
argumentul că „este 
timpul să se pună ca
păt acestui abuz din 
partea cetățenilor 
cauză, prin 
măsurii de 
cestui parc 
sa, spre 
locatarilor, 
dornici să 
verde în fata geamu
rilor și nu garaj de 
mașini. De aceea, cre
dem că este necesară 
intervenția forurilor 
de specialitate de la 
nivel județean. Re
dacția va publica hotă- 
rîrea definitivă, înda
tă ce-i va fi comuni
cată.

altă părere, 
întregime 
respectiv, 
de a se 
parcarea 

parti-

in 
luarea 

a reda a- 
destinatia 
satisfacția 

care sint 
aibă zonă

Neculal ROSCA’

O nouă tragere excepțională LOTO
La 14 Iunie 1977, Administrația de 

Stat Loto-Pronosport organizează o 
nouă tragere excepțională LOTO. Lista 
de cîștiguri oferită Ia această tragere 
conține : autoturisme ..Dacia 1300“ și 
.,Skoda S 100“, excursii In Republica 
Democrată Germană. Italia, Uniunea 
Sovietică, precum șl pe Litoralul ro
mânesc, ciștlgurl în bani — fixe șl 
variabile. Tragerea constă în efectua
rea a 5 extrageri repartizate în 2 faze: 
prima de 2 extrageri, fiecare de cite

12 numere (in continuare din totalul 
celor 90) șl a doua fază de 3 extrageri, 
fiecare de cite 6 numere (in conti
nuare din 90). La această tragere se 
acordă cîștlguri șl variantelor cu 3 
numere ciștigătoare din totalul nume
relor extrase la fiecare din cele 2 faze.

Cei ce doresc sâ participe la această 
tragere excepțională Loto pot procura 
bilete de 5 sau 15 lei varianta simplă, 
cunosetnd că biletele de 15 lei iau 
parte la toate extragerile.
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Dacă 
și vrei 
trebuie 
ducere, 
răbdare pînă îl obții. T.I.D. din 
Cuglr are autoturism proprieta
te personală, dar nu are per
mis. Și nu are nici răbdarea 
cuvenită. Așa se face că s-a ur
cat la volan să facă un tur al 
orașului. Plimbarea s-a înche
iat repede. într-un gard, Sosit 
la locul accidentului, un a- 
gent de circulație l-a întrebat, 
între altele : „Dar de băut, ați 
băut ceva ?“ T.I.D. i-a răspuns 
repede, ca tntr-un viraj brusc : 
„N-am băut decît o sticlă cu 
vin... Dar de ce întrebați

„Coautori"
Despre Tabăra de sculptură 

in metal, amplasată pe malul 
Dunării, la Galați, am vorbit la 
timpul potrivit, cu prilejul pri
mei ediții din toamna anului 
trecut. Primele zece sculpturi in 
metal amplasate aici dau un 
plus de frumusețe falezei gălă- 
țene. Ar fi fost și mai fru
mos dacă anumiți indivizi 
n-ar fi dorit, cu tot dinadinsul, 
să devină... coautori. Nici una, 
nici două, ei s-au apucat și au 
început să zgirie vopseaua de 
pe lucrări. Așa au apărut felu
rite nume : Lili, Neluțu, Tanța, 
Castel. Lică, Rică...

Este de dorit ca față de acești 
„coautori" nedoriți. edilii și or
ganele de ordine, cetățenii 
ia toate măsurile de rigoare, 
atit mai mult, cu cit in acest 
tabăra își va spori numărul 
lucrări.

Experiența
I chilipir
I giului

I
I
l
I
l
I
I
I
I
î

I
I

i
I
i
I
I
I

!
I
I
I
I
I
I

să 
Cu 
an 
de

I
I
l
l
i

— Dacă vrei să fii servit tre
buie să dai și matale ceva...

— Am zis eu că nu dau ? 
Poftim o mie de lei.

— S-a făcut. Treci mîine pe 
la mine, pe la judecătoria sec
torului 2.,.

Credulul, chilipirgiul și plă
titorul sumei de 1 000 de 
lei a trecut a doua zi pe la ju
decătoria respectivă. unde 
Gheorghe Pandrea, din str. 11 
Iunie nr. 43 spunea că lucrează 
și că îi „aranjează" afacerea, 
dar ia-1 pe Pandrea de unde 
nu-i. Respectivul Pandrea, 
ajuns Ia 39 de ani, fără ocupa
ție, este acum „ocupat" cu răs
punsurile la întrebările anche
tatorilor de la circa 14 miliție.

Imprudență
Simion Gherasim din Asău, 

județul Bacău, a plecat cu oile 
la păscut. A luat si calul cu el. 
Cînd a ajuns in pădure. Ghera
sim a tăcut imprudenta să-și 
petreacă hățurile peste o mină, 
ba chiar sâ le și innoade. A- 
junpind la o răspintie. bidiviul 
s-a speriat si a luat-o la, trap. 
Avind mina strins legată de 
hățuri, Gherasim a fost tirit, 
pur și simplu, printre cioturi și 
hățișuri, fiind găsit tirziu de 
clțiva săteni. Era aproape zdro
bit. Cu toate intervențiile me
dicilor de la spitalul din Mol- 
nești. nu a mai putut fi salvat.

Rubrlcâ realizatâ de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scîntell"
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CELUI DE-AL III-LEA CONGRES
AL PARTIDULUI COMUNIST DIN HONDURAS

TEGUCIGALPA
Stimați tovarăși,
în numele Partidului Comunist Român și al secretarului său general, 

tovarășul Nicolae Ceaușescu, adresăm delegaților Ia cel de-al III-lea Con
gres al Partidului Comunist din Honduras, tuturor membrilor partidului 
un cald salut de prietenie și solidaritate. împreună cu urările noastre de 
succes deplin în desfășurarea lucrărilor congresului.

Membrii partidului nostru cunosc și prețuiesc activitatea partidului 
dumneavoastră pentru apărarea independenței naționale și promovarea in
tereselor fundamentale ale poporului, lichidarea politicii de dominație a 
cercurilor imperialiste, pentru inițierea unor transformări înnoitoare menite 
să asigure progreșul economic și social, pentru pace, democrație și socia
lism.

Cel de-al III-lea Congres al P.C. din Honduras se desfășoară în condi
țiile unor ample mutații în raportul mondial de forțe, datorate profundelor 
schimbări politice, economice și sociale ce au loc. Pe plan național și inter
național. intensificării luptei popoarelor pentru eliminarea vechii politici 
imperialiste de dominație și asuprire națională și socială, pentru stingerea 
pe cale politică a focarelor de război și încordare, pentru lichidarea stării 
de subdezvoltare și crearea unei noi ordini economice și politice interna
ționale. bazată pe echitate și justiție, pentru o lume mai bună și mai dreaptă 
pe planeta noastră.

în acest cadru se evidențiază tot mai puternic lupta popoarelor din A- 
merica Latină pentru preluarea bogățiilor naționale in mîinile proprii, pen
tru consolidarea independentei lor economice și politice, pentru asigurarea 
dreptului lor legitim de a-și hotărî singure destinul, fără nici un amestec 
din afară, pentru eliberare națională și socială.

Ne exprimăm convingerea că raporturile de prietenie, colaborare șl so
lidaritate statornicite între Partidul Comunist Român și Partidul Comunist 
din Honduras se vor dezvolta, pe mai departe. în spiritul convorbirilor din
tre secretarii generali ai partidelor noastre. în interesul ambelor partide, 
al prieteniei și colaborării reciproc avantajoase dintre cele două țări și po
poare. al întăririi unității mișcării comuniste și muncitorești, a tuturor for
țelor antiimperialiste.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

încheierea vizitei secretarului de stat 
pentru afacerile externe al Republicii 

San Marino

Cronica zilei
Recepție cu prilejul 

Zilei naționale a Italiei
Cu prilejul Zilei naționale a Ita

liei. ambasadorul acestei țări la 
București. Ernesto Mario Bolasco. a 
oferit, luni seara, o recepție.

Au participat Ion Pătan. vicenrim- 
ministru al guvernului, ministrul co
merțului exterior si cooperării eco
nomice Internationale. George Ma
covescu. ministrul afacerilor externe. 
Eugen Jebeleanu. vicepreședinte al 
Consiliului National al F.U.S.. Gheor- 
ghe Gaston Marin, președintele Co
mitetului de Stat pentru Preturi, pre
ședintele părții române în Comisia 
mixtă guvernamentală româno-ita- 
liană de colaborare economică, gene
rali si ofițeri superiori, reprezentanți 
ai vieții noastre culturale si artistice.

Au luat parte șefi ai unor misiuni 
diplomatice acreditați în țara noastră, 
alti membri ai corpului diplomatic.

★

în cadrul vizitei efectuate în tara 
noastră. Bassam Abou Sharif, mem
bru al Biroului Politic al Frontului 
pentru Eliberarea Palestinei, a vizitat 
unități industriale, agricole si obiec
tive social-culturale din București și 
din județele Covasna și Brașov.

în încheierea vizitei. Bassam Abou 
Sharif a avut convorbiri la C.C. al 
P.C.R. cu tovarășul Ștefan Andrei, 
membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R.. și Haralambie Alexa, adjunct 
de șef de secție la C.C. al P.C.R.

Primire la primul ministru al guvernului
Primul ministru al Guvernului Re

publicii Socialiste România, tovarășul 
Manea Mănescu, a primit, luni după- 
amiază, pe ministrul justiției al R.P. 
Ungare, Korom Mihâly, care efec
tuează, în fruntea unei delegații, o 
vizită în țara noastră.

în timpul convorbirii s-a subliniat 
că relațiile de prietenie și colaborare 
dintre țările și popoarele noastre cu
nosc un curs mereu ascendent pe 
cele mai diverse planuri — politic, 
economic, tehnico-științific, cultural 
și in alte domenii. S-a apreciat că 
un rol deosebit de important în dez
voltarea acestor raporturi, în im
pulsionarea conlucrării româno-un-

gare l-au avut întîlnirile și convor
birile dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Janos Radar. Totodată, 
s-a relevat existența unor largi po
sibilități pentru extinderea și adîn- 
cirea în continuare a colaborării din
tre Republica Socialistă România și 
Republica Populară Ungară, în folo
sul reciproc al cauzei generale a so
cialismului și păcii.

La primire, desfășurată într-o at
mosferă caldă, tovărășească, a parti
cipat Constantin Stătescu, ministrul 
justiției.

A fost prezent Gy&rgy Biczd, am
basadorul R.P. Ungare la București.

(Agerpres)

Sărbătoarea națională

La 6 iunie a.e. s-a încheiat vizita 
oficială pe care secretarul de stat 
pentru afacerile externe al Republi
cii San Marino, Giancarlo Ghironzi, 
a efectuat-o în Republica Socialistă 
România, la invitația ministrului 
afacerilor externe, George Maco
vescu.

în cursul vizitei, secretarul de stat 
sanmarinez a fost primit de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
președintele Republicii Socialiste 
România, prilej cu care a transmis 
din partea căpitanilor regenți ai Re
publicii San Marino, Alberto Lon- 
fernini și Antonio Volpinari, un cor
dial mesaj de prietenie și cele mai 
bune urări.

Exprimînd calde mulțumiri, 
președintele Nicolae Ceaușescu a 
rugat pe oaspetele sanmarinez să 
transmită căpitanilor regenți, Alberto 
Lonfernini și Antonio Volpinari, cor
diale salutări de prietenie și cele 
mai bune urări.

Secretarul de stat Giancarlo Ghi
ronzi a avut convorbiri oficiale cu 
George Macovescu, ministrul aface
rilor externe. In cadrul convorbirilor 
a fost subliniată importanța pe care 
guvernele celor două țări o acordă 
lărgirii contactelor și cooperării bi
laterale, precum și conlucrării pe 
arena internațională, în spiritul co
municatelor comune convenite între 
Republica Socialistă România și Re
publica San Marino.

S-a relevat cursul ascendent al 
relațiilor româno-sanmarineze, în 
special în urma vizitelor la nivel 
înalt, și s-a reafirmat voința guver
nelor român și sanmarinez de a 
identifica noi căi pentru lărgirea a-

★

Luni, secretarul de stat pentru afa
cerile externe al Republicii San Ma
rino, Giancarlo Ghironzi, a părăsit 
Capitala.

La plecare, pe aeroportul Otopenl, 
oaspetele a fost salutat de George

cestor relații, potrivit cu posibilită
țile de care dispun cele două țări.

S-a constatat cu satisfacție că re
lațiile culturale dintre România și 
San Marino cunosc o dezvoltare 
fructuoasă, permițind o mai bună 
cunoaștere reciprocă a celor două 
popoare.

în cadrul schimburilor de vederi 
în problemele internaționale, s-a a- 
cordat o atenție deosebită securității 
și cooperării în Europa.

Evidențiind și cu acest prilej în
semnătatea Actului final, părțile au 
subliniat necesitatea punerii în prac
tică a tuturor prevederilor acestuia. 
Ministrul afacerilor externe român 
și secretarul de stat pentru afacerile 
externe sanmarinez au fost de acord 
că pentru traducerea în viață a an
gajamentelor asumate prin Actul fi
nal, pentru dezvoltarea cooperării 
în Europa, o importantă deosebită o 
are asigurarea continuității procesu
lui multilateral de colaborare inițiat 
de Conferința pentru securitate și 
cooperare in Europa.

Referindu-se la reuniunea de la 
Belgrad, părțile au declarat că, prin 
întreaga sa activitate, prin hotărîrile 
și recomandările ce le va adopta, ea 
va trebui să dea un nou impuls 
aplicării Actului final, să constituie 
o etapă importantă în procesul de 
întărire a securității și de dezvoltare 
a cooperării pe continent

De ambele părți s-a exprimat con
vingerea că vizita oficială in Româ
nia a secretarului de stat sanmari
nez pentru afacerile externe va 
contribui la dezvoltarea relațiilor de 
prietenie și cooperare dintre cele 
două țări.

★

Macovescu, Constantin Oancea, ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne, și Pompiliu Celan, consulul 
general al țării noastre în Republica 
San Marino.

(Agerpres)

Sosirea în Capitală 
a ministrului agriculturii 

al statului Israel
Luni după-amiază a sosit In Capi

tală ministrul agriculturii al statului 
Israel, Aharon Uzan, care, la invita
ția Ministerului Agriculturii și Indus
triei Alimentare, face o vizită în tara 
noastră.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
oaspetele a fost salutat de Angelo 
Miculescu, viceprim-ministru al gu
vernului, ministrul agriculturii și in
dustriei alimentare. A fost prezent 
Shamay Cahana, ambasadorul statu
lui Israel la București.

în cursul după-amiezii au început 
convorbirile între cei doi miniștri.

(Agerpres)

Concursul de admitere 
în învățămîntul superior 

începe la 18 iulie
Concursul de admitere în Invăță- 

mîntul superior (zi, seral, fără frec
vență) pentru anul I 1977—1978 va 
începe la 18 iulie a.e., în loc de 
12 iulie, așa cum a fost comunicat 
anterior; la specializările la care 
concursul se desfășoară în două 
etape, etapa I începe la 12 iulie, iar 
etapa a II-a la 18 iulie.

înscrierea candidaților la concurs 
va avea loc Intre 10 iulie și 15 iulie. 
La specializările la care concursul 
începe în ziua de 12 iulie, intervalul 
de înscriere este 30 iunie — 4 iulie 
inclusiv.

(Agerpres)

în Suedia, peisajul 
septentrional îngemă
nează ca princiDale e- 
lemente ape reci și 
limpezi, păduri fără 
sfîrsit. pînă în nordul 
tundrelor, un relief 
auster si variat. De 
veacuri, locuitorii a- 
cestei țări s-au obiș
nuit cu truda chibzui
tă și stăruitoare pen
tru a valorifica la ma
ximum resursele — 
lemn, căderi de apă. 
bogății minerale. Si. 
asemeni vechilor vi
kingi. faimoși pentru 
priceperea si temerita
tea cu care cutreierau 
mările, suedezii vădesc 
iscusință si tenacitate 
în munca lor de zi 
cu zi.

Asemenea calități 
ale poporului suedez 
au făcut, de altfel, ca 
această tară, prepon
derent agrară cu cîte- 
va decenii în urmă, 
să se înscrie, rapid și 
eficient, pe traiectoria 
industrializării. Atin- 
gînd un considera
bil nivel industrial, 
în continuă moder
nizare, Suedia și-a 
făurit, totodată, un 
bun renume pentru 
calitatea produselor 
sale, din rîndul căro

ra se detașează ote
lurile superioare, na
vele maritime, auto
vehiculele. aparatura 
și utilajul electronic. 
Acestei dezvoltări i-a 
corespuns și un avînt 
sporit al schimbu
rilor comerciale cu 
alte țări, activitate 
realizată în bună par
te pe calea transpor
turilor maritime, flota 
comercială suedeză 
numărîndu-se printre 
cele mai mari din 
lume. Confruntat cu 
un șir de probleme iz- 
vorîte din fenomenele 
de criză economică, 
noul guvern venit la 
cîrma tării în urma 
alegerilor generale din 
toamna anului trecut 
este preocupat de de
pășirea dificultăților 
existente. . astfel încît 
efectele inflației si șo
majului. în primul 
rînd, să fie cît mai re
duse.

Tradiționala politică 
externă a Suediei, țară 
care nu a mai cunos
cut războiul de peste 
un secol și jumătate, 
este întemeiată pe 
principiile neutralită
ții, ale dezvoltării co
laborării și înțelegerii

a Suediei
cu alte state. în acest 
sens, este cunoscută 
contribuția Suediei la 
eforturile de creare a 
unui climat de înțele
gere si cooperare, de 
promovare a cauzei 
destinderii si păcii în 
Europa si în lume.

Aspirațiile de pace 
si colaborare pe care 
le nutresc România si 
Suedia au constituit 
un teren fertil pentru 
evoluția mereu ascen
dentă. de-a lungul a- 
nilor. a relațiilor re
ciproce pe multiple 
planuri — economic, 
industrial, tehnico-ști- 
intific. cultural. Con
tactele la diferite ni
veluri și schimburile 
de delegații în sfere 
variate de activitate, 
preocupările comune 
ambelor țări vizind 
identificarea de noi po
sibilități si forme de 
cooperare oferă con
diții din cele mai fa
vorabile extinderii pe 
mai departe a rapor
turilor de prietenie si 
colaborare româno- 
suedezc. în interesul 
celor două țări și po
poare. al cauzei păcii 
si progresului în lume.
D. OZERANSCHI

România-fiim prezintă la cinematograful „Patria* din 
Capitală filmul in culori pe ecran panoramic 

„P O T O P U L“
(seriile 1111V)

Producție a studiourilor poloneze, in colaborare cu stu
diourile sovietice, după romanul lui H. Sienkiewicz. Re
gia: Jerzy Hoffman. Cu: Daniel Olbrychski, Malgorzata 

Braunek, Tadeusz Lomnicki
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REVISTA COMPETIȚIILOR
Rezervînd campionatelor europene 

de box un viitor comentariu special, 
ne referim în „Revista competițiilor" 
de astăzi la alte evenimente sportive 
petrecute sîmbătă și duminică.

Campionatele 
internaționale de atletism 

ale României
Tradiționalele campionate inter

naționale de atletism ale țării noas
tre și-au consumat zilele acestea o 
nouă ediție. Comparată cu recente
le întreceri din cadrul „Cupei Româ
niei", sigur că această competiție de 
mai mare amploare a etalat un ni
vel valoric superior și a prilejuit 
unele dispute interesante, înregis- 
trînd chiar citeva performanțe care 
pot fi de bun augur pentru sezonul 
atletic. Din acest punct de vedere, 
sint de apreciat noul record repu
blican la 400 m garduri fete (au
toare : Alexandrina Bădescu), rezul
tatul de 4’04”7/10 cu care Ileana Silai 
a cîștigat la 1 500 m (învingînd pe 
Natalia Mărășescu, recordmana pro
bei), săritura de 8,58 m lungime
A

In cîteva rînduri
• Pe terenul din parcul sportiv 

„Progresul" se va disputa în zilele 
de 10, 11 și 12 iunie meciul de tenis 
dintre echipele României și Angli
ei, contînd pentru semifinalele „Cu
pei Davis" (zona europeană).

Biletele de intrare la acest meci 
s-au pus în vînzare la casele stadioa
nelor Progresul și Republicii și la se
diul C.N.E.F.S. (str. Vasile Conta 
nr. 16),

• La sediul Confederației europe
ne de volei din Bruxelles a avut loc 
stabilirea programului și tragerea la 
sorți a grupelor campionatelor eu
ropene masculine și feminine de vo
lei ce se vor desfășura anul acesta 
intre 25 septembrie și 2 octombrie in 
Finlanda.

în competiția masculină cele două 
grupe de cite șase echipe sînt alcă
tuite astfel: grupa 1: Finlanda, Ita
lia, România, Franța, Iugoslavia, Un
garia; grupa a II-a: Polonia. R.D. 
Germană, Olanda, Bulgaria. Cehoslo
vacia, U.R.S.S. Primele două clasate 
din fiecare grupă participă la turneul 
final pentru locurile 1—4.

Grupele campionatului european 
feminin sînt formate după cum ur
mează: grupa I: Finlanda, Bulgaria, 
Italia, R.D. Germană, Polonia, R-F. 
Germania ; grupa a II-a : U.R.S.S., 
Olanda, România, Iugoslavia, Unga
ria, Cehoslovacia.

★
La campionatul european de volei 

pentru junioare, ce va avea loc între 
5—12 august in Iugoslavia, selecțio
nata României face parte din grupa 
a II-a. împreună cu echipele U.R.S.S., 
R. F. Germania, Cehoslovaciei, Ita
liei și Ungariei.

reușită de Alina Gheorghiu sau ma
niera în care Iile Floroiu a învins 
la 5 000 m șl la 10 000 m.

Există motive de speranță că ase
menea performanțe, ca și alte cîteva, 
vor putea fi repetate și îmbunătăți
te în cursul sezonului atletic care 
abia a început. Actuala ediție a „in
ternaționalelor" a produs însă și o 
serie de insatisfacții peste care nu 
trebuie să trecem cu vederea. Cine 
cunoaște atletismul românesc, și is
toria lui, își amintește cu emoție de 
marile succese și sărbători sportive 
de neuitat prilejuite cu ani în urmă 
de Campionatele internaționale ale 
României — care se bucurau de o 
participare selectă (numeroase mari 
valori din țara noastră și din alte 
țări) și care înregistrau în mod obiș
nuit performanțe sau chiar recor
duri naționale, europene, mondiale. 
Atunci, tribunele de pe stadionul 
Republicii erau „pline ochi" pînă 
seara tîrziu, cînd întrecerile se în- 
cheiau la lumina reflectoarelor. 
Acum, sîntem în situația să ne bucu
răm de două-trei rezultate mai acă
tării. Așteptăm de la atleții noștri 
performanțe mai bune la Universia
da din august, la Cupa Europei, la 
întrecerile balcanice.

Laudă marilor învinși
Mai întii citeva cuvinte despre 

partida de tradiție și spectacol din
tre reprezentativele de rugbi ale 
Franței și României (9—6 pentru 
gazde). Au condus pe rînd ambele 
formații, fluierul final le-a găsit pe 
gazde cu un avantaj minim, dar 
rugbiștii noștri n-au de ce să lase 
privirile în jos. Au demonstrat și în 
acest sezon (să nu uităm că au cu
cerit campionatul european neîn
vinși, cîștigînd și la francezi !), au 
demonstrat și în acest meci o incon
testabilă clasă internațională — la 
care au ajuns fructifieîndu-și talen
tul printr-o exemplară muncă la an
trenamente.

Ilie Năstase n-a mai ajuns anul a- 
cesta in finalele de la „Roland Gar

ros". Așa e sportul, azi învingi o va
loare de talia lui Kodes printr-un 
meci entuziasmant, apreciat ca unul 
dintre cele mai frumoase din isto
ria internaționalelor franceze, și a 
doua zi pierzi la Gottfried într-o 
partidă maraton. N-a mai fost Ilie 
Năstase în aceste prestigioase finale, 
dar tenisul românesc a fost, totuși, 
reprezentat Prin Florența Mihai, ca
lificată nu într-o singură finală, ci 
în două — și la simplu, și la dublu 
mixt. E drept că foarte tânăra dar 
foarte talentata noastră jucătoare 
n-a reușit — deocamdată 1 — să și 
ciștige trofeul. Era și foarte greu, în 
fața favoritei nr. 1 a turneului (iu
goslava Jausovec) și a perechii ame
ricane. Iubitorii sportului din țara 
noastră apreciază, totuși, performan
ta Florenței Mihai, se bucură de 
succesul ei. și cred în viitorul ei.

Nimic nou 
sub soarele fotbalului

A mai trecut o etapă, în prima 
divizie, au mai rămas cinci, dar ni
mic nou n-a intervenit. Dinamo 
(4—1 cu F. C. Bihor) și Steaua (1—0 
cu Sportul studențesc) au învins din 
nou, răminind mai departe pe pri
mele două locuri, despărțite doar 
de... golurile primite de Răducanu 
cu ocazia acelui 7—1. In subsolul 
clasamentului ierarhia e în general 
cam aceeași : Progresul și-a mai în
răutățit situația în urma înfrîngerii 
sale pe Giulești la un scor (0—6) 
care sporește speranțele rapidiștilor: 
F. C. Constanța, într-un meci al 
adevărului la Hunedoara, a smuls 
Corvinului un punct (0—0) ; pi- 
teștenii și-au luat in deplasare (2—1 
la Reșița) punctele pierdute pe te
ren propriu ; bihorenii și băcăuanii 
încep și ei să simtă sabia lui Damo
cles deasupra capului. Ce-o mai fi, 
om mai vedea mîine, miercuri, în 
etapa a 30-a. Pînă atunci, să ne 
bucurăm că Dudu Georgescu se 
apropie de a doua „Gheată de aur".

G. MITROI

„DACIADA" — o întrecere de fiecare zi
în cursul zilelor de sîmbătă și du

minică, de altfel ca la fiecare sfîrșit 
de săptămînă din această primăvară, 
în numeroase localități ale tării au 
avut loc întreceri sportive de mare 
amploare, organizate în cadrul „Da- 
ciadei". \

Corespondenții noștri județeni 
ne-au transmis pe larg vești de la 
aceste manifestări, care în multe 
locuri s-au bucurat de participarea 
a zeci de mii de tineri din industrie, 
din școli și facultăți, din instituții și 
de la sate. Din județul Olt ni s-a 
transmis despre circa 50 000 de parti
cipants de la orașe și sate în între
ceri la diferite discipline sportive. 
Din județul Arad — despre alți 40 000 
de participant!. Din județul Galați — 
despre „Crosul tineretului muncitor"

(cu 1 300 tineri la start). Din Rîmni- 
cu Vîlcea — despre o mare serbare 
sportivă. Din Tulcea — despre 
„Cupa școlilor sportive" ș.a.m.d.

Totodată, se impune o subliniere : 
evident, sînt de aplaudat toate aces
te întreceri de anvergură, toate 
serbările sportive organizate dumi
nica pe stadioane. Nu trebuie să 
uităm însă că „Daciada" este meni
tă a fi, și trebuie să se dovedească 
în. fapt, o competiție pentru toți, și 
o competiție de fiecare zi. De aceea, 
mai mult decît cifrele de participări 
la acțiuni sportive festive (oricît de 
rotunde ar fi aceste cifre), sînt de 
apreciat și de aplaudat activitățile 
permanente, zilnice, care să antre
neze mase de tineri și oameni ai 
muncii într-o activitate fizică per
manentă.

CAMPIONATELE EUROPENE DE BOX 
Rezultatele finale

• Sportivii noștri au cîștigat o medalie de argint și cinci de bronz
Cea de-a 22-a ediție a campiona

telor europene de box. care a reunit 
peste 140 de pugiliști din 25 de țări, 
s-a încheiat duminică, la Halle 
(R.D.G.). cu gala finalelor. Iată re
zultatele (în ordinea celor 11 cate
gorii. de la semimuscă la grea) : 
Srednicki (Polonia) b.p. pe Gheor- 
ghiev (Bulgaria) : Biazinsky (Polo
nia) b.p. pe Tkacenko (U.R.S.S.) ; 
Forster (R.D. Germană) b.p. pe Dinu 
Teodor (România) ; Novakovsky 
(R.D. Germană) b.p. pe Gotfryd (P°- 
lonia) ; Rusevski (Iugoslavia) b.p. 
pe Zornow (R.D. Germană) ; Gajda 
(Polonia) b.p. pe Beyer (R.D. Ger
mană) ; Limasov (U.R.S.S.) b.p. pe

„SÂPTĂMÎNA
In cadrul „Săptămînii olimpice", 

manifestare organizată de C.O.R., la 
recomandarea Comitetului interna
tional olimpic, în sala de festivități 
a Clubului Dinamo (Șos. Ștefan cel 
Mare) va avea loc, astăzi la ora 19, 
un simpozion și o gală de filme 
olimpice. Acțiuni asemănătoare se

Kruger (R.D. Germană) : Savcenko 
(U.R.S.S.) b.ab. I pe Intleko- 
fer (R.F. Germania) : Sapoșnikov 
(U.R.S.S.) b.p. pe Witenburg (R.D. 
Germană) : Kvaciadze (U.R.S.S.) b.p. 
pe Sachse (R.D. Germană) ; Gorst- 
kov (U.R.S.S.) b.ko II-a pe Fanghae- 
nel (R.D. Germană).

La actuala ediție boxerii români 
au cucerit o medalie de argint prin 
Dinu Teodor (categoria cocoș) și 
cinci medalii de bronz prin Titi Tu
dor, Calistrat Cuțov, Vasile Cicu, 
Ion Gyorfi și Mircea Simon.

Următoarea ediție a C.E. de box 
se va desfășura în anul 1979. la Koln 
(R.F.G.).

OLIMPICĂ44
vor desfășura în orașele Craiova și 
Brașov.

Comitetul olimpic român va oferi 
cupe și diplome sportivilor ce se vor 
evidenția la diferitele competiții in
terne și internaționale programate în 
timpul săptămînii olimpice (5—12 
iunie). (Agerpres)

cinema
« Potopul (seriile III-IV) : PA
TRIA — 9; 12,30; 16; 19,15.
• Orfana : CENTRAL — 9,15; 11,30; 
13,45; 16; 18; 20.
• Cum l-a însurat tarul Petru pe 
prințul Ibrahim : VICTORIA — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Ziua sacrificiului : EFORIE — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, FA
VORIT — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,30. PARC HOTEL — 20.
• Gloria nu cîntă : GLORIA — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, LIRA— 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, la 
grădină — 20, MIORIȚA — 9; 11; 
13.15; 15,30; 17,45; 20.

• Dick Turpin î LUCEAFĂRUL — 
9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,30; 21, la 
grădină - 20,15, FESTIVAL — 9; 
11,15; 13,30; 15,43; 18,15; 20,30, MO
DERN — 9; 11.15; 13.30; 16; 18.15; 
20,30, la grădină — 20, GRADINA 
CAPITOL — 20.
• în liniștea pădurii : DRUMUL 
SĂRII - 16; 18; 20.
• Un orășel in Texas : FEROVIAR
— 9; 11,15; 13.30; 16; 18,15; 20.30,
MELODIA — 9; 11,15; 13,30; 16;
18,15; 20,30.
• Republica din Uzice : FLO- 
REASCA - 9; 12.15; 15,45; 19.
• Program de desene animate 
pentru copii : DOINA — 9,30; 11.
• Ora spectacolului : DOINA —
12,30; 15; 17,30; 20, GIULEȘTI
— 9; 11; 13.15; 15.30; 17,45; 20.
• Evadarea din planeta maimuțe- 
loi : CASA FILMULUI (la sala de

festivități DINAMO) — 16; 18; 20.
• Șatra : COTROCENI — 9; 11,15; 
13.30; 15,45; 18; 20,15.
• Cinci detectivi la miezul nopții:
TIMPURI NOI — 9; 11,13; 13,30;
15,45; 18; 20,15.
• Așteptarea : PROGRESUL — 16; 
18; 20.
• Ura — 9,45, Botnița — 11 45; Joe 
Hill — 14; 16,15, Olandezul omul — 
18,30; 20,30 : CINEMATECA.
• Benji : EXCELSIOR — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,15.
• Al șaptelea cartuș : BUCEGI — 
9; 11,15: 13,15; 15,30; 17,45; 20.
• Diavolii din Spartivento î GRI- 
VIȚA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20.15, TOMIS — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15: 20.45, la grădină — 20, GRA
DINA TITAN — 20.
• Oaspeți de seară ; FERENTARI 
- 15,30; 17.45; 20.

• Călătoriile lui Gulliver : VOLGA
— 9; 11,13; 13,30; 15,45; 18; 20,15, 
GRADINA FESTIVAL — 20.
• Pintea : VIITORUL — 9; 11,15; 
13,30: 15.45; 18; 20.15.
• Mușcă și fugi 1 : AURORA — 9; 

<1,15; 13.30; 15,45; 18; 20, la gră
dină — 20.15, FLAMURA — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15.
• B.D. intră în acțiune : PACEA
— 15.30; 17,45; 20.
• Diamante pe roți : BUZEȘTI — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20, la gră
dină — 20,15.
• Accident: POPULAR — 15,30; 
17,45; 20.
• Lumea circului : FLACĂRA — 
9,30; 13,30; 16,30: 19.30.
• Timpul dragostei și al speranței: 
COSMOS — 9; 11,15; 13,30; 15,45 ;18; 
20.

FUNERALIILE ACAD.
. Cetățenii Capitalei și-au luat, luni, 
rămas bun de la academicianul Theo
dor Burghele. membru supleant al 
Comitetului Central al Partidului Co
munist Român, președintele Acade
miei Republicii Socialiste România.

La catafalc. în holul spitalului 
„Panduri**, au adus un ultim omagiu 
celui dispărut numeroși bucureșteni, 
personalități ale vieții publice.

Au fost depuse coroane de flori din 
partea secretarului general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceaușescu. a C.C. al 
P.C.R.. Consiliului National al F.U.S., 
C.C. al U.T.C.. Consiliului National 
pentru Știință și Tehnologie. Ministe
rului Educației si învătămîntului. Mi
nisterului Sănătății. Academiei Repu
blicii Socialiste România. Academiei 
de stiinte sociale si politice, a unor 
unități medicale, instituții științifice 
și de învătămînt. precum și din partea 
Centrului Demografic O.N.U. — 
România (C.E.D.O.R.) și a unor am
basade.

Din ultima gardă la catafalc au fă
cut parte tovarășii Nicolae Giosan, 
membru supleant al Comitetului Poli
tic Executiv al C.C. al P.C.R.. pre
ședintele Marii Adunări Naționale, 
președintele Academiei de stiinte a- 
gricole si silvice. Ion Ursu. membru 
supleant al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R.. președintele 
Consiliului National pentru Știință și 
Tehnologie. Ștefan Peterfi. vicepre
ședinte al Consiliului de Stat, vice
președinte al Academiei Republicii 
Socialiste România. Mihnea Gheor
ghiu. președintele Academiei de sti
inte sociale si politice. Nicolae Nico- 
laescu. ministrul sănătății. Gheorghe 
Tache, adjunct al ministrului edu
cației și învătămîntului. Cristofor Si- 
mionescu. Ion Anton și Șerban Ți- 
teica. vicepreședinți ai Academiei Re
publicii Socialiste România. Aurel 
Moga. președintele Academiei de ști
ințe medicale. George Ciucu. secretar 
al Academiei, rectorul Universității 
din București, Eugen Proca, rectorul 
Institutului de medicină și farmacie 
din București.

Se prezintă familiei îndurerate con
doleanțe din partea conducerii de 
partid și de stat.

La ora 12 are loc mitingul de doliu, 
la care iau parte academicieni, cadre 
didactice, cercetători, medici și alte 
cadre sanitare, oameni ai muncii din 
întreprinderile și instituțiile bucu- 
reștene.

Luind cuvintul. tovarășul Ion Ursu 
a spus: „Academicianul Theodor Bur
ghele a îmbinat inseparabil activitatea 
didactică cu cea științifică, și pe aces
tea cu practica. Lucrările publicate 
i-au adus notorietate în lumea spe
cialiștilor. nenumărate cazuri critice 
pe care le-a rezolvat magistral, cu 
mijloacele chirurgului, i-au atras 
faima de a fi un maestru în delicata 
si dificila sa meserie. Sub îndruma
rea savantului și medicului Theodor 
Burghele s-au format numeroase ge
nerații de medici și cercetători. între

vremea
Ieri în țară : Vremea a continuat să 

se încălzească ușor. Cerul a fost va
riabil, cu înnorărl mai accentuate în 
nord-vestul tării. Au căzut averse lo
cale de ploaie însoțite, izolat, de des
cărcări electrice în Maramureș, nordul 
Crișanel, nord-vestul Transilvaniei și 
în zona de munte. Averse izolate s-au 
mai semnalat în nordul Moldovei și în 
zona subcarpatică a Olteniei și Mun
teniei. în zona de munte, precipitațiile 
au fost șl sub formă de lapoviță șl 
ninsoare. Vîntul a suflat slab pînă la 
potrivit. Temperatura aerului, la ora 14,

care cei care dau astăzi dimensiunile 
eficientei sociale și prestigiului inter
național al școlii românești de medi
cină. Vocația obștească a academicia
nului profesor Theodor Burghele a 
primit în repetate rînduri confirma
rea. odată cu încredințarea unor 
funcții de coordonare și îndrumare 
de înaltă răspundere, în care a acti
vat întotdeauna cu deosebită energie 
și competentă pentru îndeplinirea 
orientărilor și hotărîrilor de partid 
și de stat**.

„Savant de renume mondial, profe
sor de adîncă și inegalabilă vocație, 
medic strălucit, academicianul Theo
dor Burghele și-a săpat adînc și de
finitiv numele in conștiința contem
poranilor. în rîndul iluștrilor noștri 
compatrioti care și-au consacrat viata 
pentru binele patriei. Timp de peste 
4 decenii a dat strălucire chirurgiei 
românești, învătămîntului medical 
din România, cercetării științifice și 
asistentei medicale" — a spus dr. 
Nicolae Nicolaescu.

Subliniind multiplele calități și 
merite ale celui dispărut, academi
cianul Șerban Titeica a spus : „Am
pla sa experiență chirurgicală și va
loroasa sa creație științifică l-au si
tuat la loc de frunte în activitatea 
științifică din tară și de peste ho
tare. Prezent la numeroase congrese 
și manifestări științifice internațio
nale. eminentul savant s-a impus 
prin vastele sale cunoștințe teoreti
ce și practice, ridicînd prestigiul 
chirurgiei românești".

în cuvîntul său, tovarășul Gheorghe 
Tache a relevat că Theodor Burghele 
s-a preocupat permanent, cu deosebită 
responsabilitate civică, de formarea 
și promovarea a numeroase cadre 
medicale, împărtășind generațiilor de 
studenti cu pasiune, talent si dă
ruire vasta sa experiență teoretică 
și practică.

„Profesorul Burghele — a spus 
prof. univ. dr. Eugen Proca — 
ne-a dat cea mai strălucită pil
dă de cum trebuie făcută me
seria noastră de chirurg, cu de
votament, cu înțelegere, cu compe
tentă. neobosit. Ne luăm rămas bun 
de la profesorul Burghele cu inima 
grea și vom avea mereu în ochii 
mintii exemplul unui mare chirurg, 
șef de școală, dar mai ales al unui 
mare om".

Prof. dr. docent Valeriu Neagu. șe
ful clinicii de urologie a spitalului 
„Panduri", a subliniat că. prin per
sonalitatea și erudiția sa. prin pre
ocupările sale multilaterale. Theodor 
Burghele impunea respect si admi
rație pe care i le vor păstra neal
terate toti cei care i-au apreciat ca
litățile de strălucit chirurg, remar
cabil om de știință și om de ome
nie.

După încheierea mitingului de do
liu. o gardă militară a prezentat 
onorul. în acordurile marșului fune
bru. cortegiul funerar s-a îndreptat 
spre cimitirul Belu. unde a avut loc 
înhumarea.

(Agerpres)

oscila între 14 grade la Clmpulung 
și 25 de grade la Moldova Veche. 
In București : Vremea a continuat să 
se încălzească ușor. Cerul a fost va
riabil. Vîntul a suflat slab pînă la po
trivit.

Timpul probabil pentru zilele de 8, 9 
și 10 iunie. In țară : Vremea va conti
nua să se încălzească, mal ales la în-, 
ceputul intervalului. Cerul va fi varia
bil, cu înnorărl mai accentuate în ju-. 
mătatea de hord-vest a țării, unde local 
va ploua. în rest, averse Izolate. Vlnt 
slab pînă la potrivit, predominînd din 
sectorul vestic. Minimele vor oscila in
tre 6 șl 16 grade. Iar maximele îhtre 
20 șl 30 de grade. în București : Vre
mea va fi în general frumoasă șj va 
continua să se încălzească. Cerul va fi 
variabil. Vîntul va sufla slab pînă la 
potrivit.

Acordul global
(Urmare din pag. I)

Implicit, spuneam, i au sporit câști
gurile obținute de formațiile de lu
cru. George Petrea, șef de brigadă 
la ajustaj, ne relata că în acest an 
brigada sa a înregistrat lunar un co
eficient de 115—123 la sută la rea
lizarea lucrărilor contractate, ceea ce 
a adus un plus de 400—500 lei la re
tribuția tarifară lunară pentru un 
angajat încadrat la categoria a II-a. 
„Să nu se creadă că. odată cu apli
carea acordului global, se muncește 
mai puțin, ne-a spus Dănilă Pătruț, 
constructor la secția I. Dacă mun
cești bine ciștigi bine. Aș spune 
chiar că, în felul acesta, fiecare 
muncitor a observat îndeaproape că 
activitatea lui depinde de aceea a 
tovarășului lui de muncă, de unde 
concluzia, la care a ajuns fiecare, 
că trebuie să-ți faci conștiincios și 
corect datoria, pentru a nu stînjeni 
munca celorlalți".

— Cele trei brigăzi a căror muncă 
o coordonez, a precizat maistrul Ale
xandru Croitoru. de la secția I A, 
și-au realizat lună de lună sarcini
le cu o depășire de 19—20 la sută. 
Maistrul însuși este interesat în bu
nul mers al activității, în asigurarea 
tuturor celor necesare, știind că. oda
tă cu îndeplinirea în bune condiții 
a comenzilor de către brigăzile din 
subordine, beneficiază și el de un co
eficient corespunzător la remunera
ția lunară. Noi. maiștrii, am fost in
cluși de la început în acordul glo
bal. Recentele măsuri adoptate de 
Comitetul Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R. cu privire la întărirea ro
lului maistrului in conducerea si 
buna desfășurare a procesului de 
producție constituie un motiv în 
plus să ne angajăm cu și mai mare 
răspundere în realizarea exemplară 
a sarcinilor de plan ce revin forma
ției de lucru încredințate. De fapt, 
răspundem nemijlocit de activitatea 
de producție și de îndeplinirea sar
cinilor de plan ale acesteia.

Arătam mai înainte că succesele 
obținute de colectivul Șantierului na
val din Galați in ultimii ani — între 
care amintim creșterea numărului de 
nave livrate anual, execuția unor co
menzi în premieră națională, precum 
platforma de foraj marin și. mai re
cent, mineralierul de 55 000 tdw, pri
mul de această capacitate construit 
la Galați — nu trebuie explicate ex

clusiv prin introducerea acordului 
global. Nici sporirea veniturilor co
lectivului nu s-a realizat numai da
torită noii forme de organizare și re
tribuire a muncii. In ansamblu, este 
vorba de transpunerea în practică a 
politicii partidului privind sporirea 
producției de nave, fapt ce a de
terminat realizarea unor ample ac
țiuni de modernizare și dezvoltare a 
întreprinderii, de întinerire a colecti
vului, de ridicare a nivelului pregă
tirii tehnico-profesionale a lucrăto
rilor. Acordul global a constituit 
însă modalitatea de bază prin care 
forțele umane ale șantierului au pu
tut fi mai eficient folosite pentru 
realizarea importantelor sarcini ce 
au revenit colectivului de aici.

— In momentul de față — ne spu
nea inginerul șef, Traian Mîndru — 
întregul personal productiv al între
prinderii noastre lucrează in acord 
global. Recent, după o analiză amă
nunțită, consiliul oamenilor muncii 
a indicat introducerea, începînd cu 
acest an, a acordului global și la 
serviciul proiectare-tehnologie, fapt 
motivat de multiplele sarcini ce re
vin acestui serviciu în rezolvarea 
tehnică a problemelor ce apar. Măsu
ra luată își justifică aplicarea aici 
prin mai buna asigurare cu documen
tații înregistrată în lunile din urmă. 
In continuare, se studiază generali
zarea acordului global la secția în
treținere de utilaje și la transportul 
intern uzinal. De asemenea, se ana
lizează și posibilitatea generalizării 
acordului global la nivelul fabrici
lor șantierului nostru, intenție mo
tivată de avantajele obținute în ac
tivitatea secțiilor ce lucrează în tota
litate în acord global. Odată cu ge
neralizarea acordului global la nivel 
de fabrici vor putea beneficia de a- 
ceastă formă superioară de organi
zare și retribuire a muncii toate 
compartimentele de la acest nivel, 
ceea ce va fi în favoarea realizării 
sarcinilor de plan.

Concluziile se impun de la sine : 
îmbrățișînd noua formă de organizare 
și retribuire a muncii, constructorii 
navali gălățeni au înregistrat mari 
sporuri de producție și productivita
te a muncii, dar si mărirea propriilor 
cîștiguri, convingindu-se pe deplin 
de multiplele avantaje pe care acor
dul global le determină in activitatea 
industrială.

• Copil de suflet î ARTA — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, la grădină 
— 20.30.
• O fereastră spre cer : GRĂDI
NA BUCEGI — 20,15.
• Cuibul salamandrelor : GRĂ
DINA MOȘILOR — 20.
• Sfîrșitul legendei : GRĂDINA 
FLACĂRA — 20,15.
a Așii înălțimilor : GRĂDINA U- 
NIREA — 20,15.

teatre
• Teatrul Național București (sala 
mare) : Richard al III-lea — 19,30, 
(sala mică) : Comedie de modă 
veche — 19,30.

• Filarmonica „George Enescu44 
(Ateneul Român) : Concert simfo
nic în ciclul „Trei concerte ex
traordinare44 susținut de pianistul 
Valentin Gheorghiu pentru contul 
omeniei și solidarității. Dirijor : 
Mircea Basarab — 20.
• Opera Română : Trubadurul — 
19.
• Teatrul de operetă : Opera de 
stat Iași „Othello44 (balet) — 19.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra44 (sala Grădina Icoanei) : 
Tineri căsătoriți caută cameră’ — 
19,30.
• Teatrul Mic : Profesiunea doam
nei Warren — 19,30.
• Teatrul de comedie : Plicul — 
19,30.

• Teatrul Giulești : Cu oltencele 
nu-i dc glumit — 19,30, (la uz. LA- 
ROMET) — Omul care a văzut 
moartea — 15,30.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase“ (Grădina Boema) : E ne
maipomenit — 19,30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
Română44 : Bucuroși de oaspeți — 
18,30.
• Teatrul „Ion Creangă44 : Păpușa 
cu piciorul rupt ; Pufușor și Mus
tăcioară — 10.
• Teatrul „Țăndărică44 (la Ecran- 
club) : Ileana Sînziana — 10.
• Circul București : Cu circul nu-i 
de glumit — 19.30.
• Studioul de teatru I.A.T.C. : 
Casa cea nouă — 19.30.
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Capitala R. D. Germane se preoțește 
să mtimpine cp manifestări de ca’dă

prietenie delegația de partid si de stat 
condusa de tovarășul Nicolae Ceansescu

Apropiata vizită oficială de prie
tenie pe care o va întreprinde to
varășul Nicolae Ceausescu, secre
tarul general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România. în frun
tea unei delegații de partid si de 
stat, în Republica Democrată Ger
mană este așteptată aici cu cel 
mai viu interes.

Ziarul „NEUES DEUTSCHLAND" 
a publicat în deschiderea primei 
pagini a numărului său din 4—5 iu
nie un apel adresat de organele re
gionale din Berlin ale P.S.U.G. si 
ale Frontului National, precum si 
de primăria capitalei R.D.G. prin 
care berlinezii „sînt chemați 
să facă tovarășilor și priete
nilor români o primire plină de 
căldură." „Vom saluta in capitala 
Republicii Democrate Germane. Ia 
8 iunie 1977, se spune în textul che
mării. oaspeți dragi — delegația de 
partid si de stat a Republicii Socia
liste România, condusă de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste 
România. Să ne manifestăm unita
tea strinsă și prietenia care ne leagă 
de Partidul Comunist Român și de 
poporul frate român".

în același timp, opinia publică din 
R.D.G. își exprimă satisfacția în le
gătură cu vizita distinșilor soli ai 
poporului român. convingerea că 
întîlnirilo si convorbirile dintre to
varășii Nicolae Ceausescu si Erich 
Honecker vor avea rezultate din 
cele mai bune pentru dezvoltarea 
relațiilor de colaborare si solidari
tate dintre partidele, statele si po
poarele noastre.

„tntîlnirile la nivel înalt dintre 
conducătorii noștri de partid șl de 
stat, relațiile de prietenie dintre 
tovarășul Erich Honecker si tovară
șul Nicolae Ceausescu au contribuit 
hotăritor la adlncirea colaborării 
dintre Republica Democrată Ger
mană și Republica Socialistă Româ
nia in diverse domenii — a decla
rat, in acest sens, Wolfgang 
Mosch, prorector al Universității 
tehnice din Dresda. Acestea sint 
temeiurile satisfacției cu care salu
tăm apropiata vizită. Cu aceeași sa
tisfacție, a arătat el, subliniez că 
intre Universitatea tehnică din 
Dresda și o serie de institute știin
țifice si întreprinderi industriale 
românești s-au dezvoltat rodnice 
relații de cooperare științifică și 
chiar tehnică, mai cu seamă in do
meniile chimiei si electrotehnicii".

In continuare, prof. Wolfgang Mosch 
a arătat că timpul ce a mat rămas 
pină la vizita in R.D.G. a tovară
șului Nicolae Ceausescu, a tovarășei 
Elena Ceausescu — a cărei presti
gioasă activitate științifică, a spus 
el, este binecunoscută de specialiștii 
din Republica Democrată Germană 
— a celorlalți soli ai poporului 
român, va fi folosit pentru a face 
mai bine cunoscute in rindul stu
denților, prin lecții si intilniri cu 
cadre didactice, realizările Româ
niei socialiste, succesele obținute de 
poporul român in dezvoltarea eco
nomică a țării, in înflorirea știin
ței, precum și roadele și perspecti
vele cooperării dintre cele două țări.

Mijloacele de comunicare în 
masă din Republica Democrată

CORESPONDENTA 
DIN BERLIN

Germană informează pe larg — In 
articolele, reportajele și știri
le pe care le publică sau le di
fuzează în aceste zile — despre 
realizările obținute de oamenii 
muncii din țara noastră în diferite 
domenii ale construcției socialiste, 
despre dezvoltarea continuă a co
laborării pe multiple planuri din
tre cele două țări și popoare. Ast
fel, „NEUES DEUTSCHLAND" co
mentează într-un amplu articol 
consacrat activității constructorilor 
de vagoane din Arad puternica 
dezvoltare pe care a cunoscut-o în 
ultimii ani cooperarea economică 
dintre Republica Socialistă Româ
nia și Republica Democrată Ger
mană. Această largă cooperare, slu
jind intereselor ambelor popoare si 
cauzei socialismului, se subli
niază în articol, are o bază solidă 
în relațiile strînse ce leagă cele 
două partide frățești, raporturi care 
au influențat în mod hotăritor in
tensificarea acestei conlucrări. în 
acest context. în articol se relevă 
însemnătatea deosebită a rodnice
lor intilniri de la București și Ti
mișoara dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Erich Honecker, cl- 
tîndu-se exemple elocvente pentru 
bunele relații de cooperare exis
tente între cele două popoare.

Ziarul informează cititorii, prin 
intermediul corespondentului său, 
despre amploarea construcției de 
locuințe din Capitală. Prezentînd o 
serie de date ce caracterizează rit
mul rapid al refacerii Bucureștiului

în perioada cărei a trecut de la dis
trugătorul cutreilnur. autorul artico
lului scoate în ețvidentă efortul plin 
de devotament pi pasiune al sute
lor de mii de cdtăteni. care lucrea
ză pe șantierele prefacerii, mobilizați 
Si conduși de '.Partidul Comunist 
Român, de secretarul său general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. „Se 
toarnă fundațiile tunor noi obiective, 
se realizează cele Jilanificate. se pro
iectează altele noij. Contribuie la a- 
ceasta tara întreiagă. animată de 
gîndul de a face «Capitala tot mai 
modernă, de a ridfcia, în locul clădi
rilor distruse, altei»! mai frumoase, 
care vor face ca Buțcureștiul. munca 
si înfăptuirile locuitorilor săi să 
ilustreze si mai pregbant superiori
tatea societății socialiste".

Organul Partidului Liberal De
mocrat. „DER MORGEN", a inse
rat o relatare a agenției de presă 
a R.D.G. despre noua serie de lo
comotive pe care le livrează între
prinderile românești, arătind că 
aceasta reprezintă unul din rezul
tatele recente ale colaborării din
tre Republica Socialistă România 
Si Republica Democrată Germană 
pe plan economic. Ziarul ..BER
LINER ZEITUNG AM ABEND" 
informează. între altele, despre 
ritmul accelerat al construcții
lor de locuințe în București 
și lansarea navei ..Independen
ta". prima navă românească de 
150 000 tdw.

Emisiuni cuprinzătoare au con
sacrat realizărilor oamenilor mun
cii din tara noastră si rodnicei coo
perări dintre România si R. D. 
Germană POSTURILE DE RADIO 
ȘI TELEVIZIUNE.

în întîmpinarea marelui eveni
ment. capitala Republicii Demo
crate Germane are de pe acum un 
aspect sărbătoresc. în vitrinele de 
pe principalele artere berli-neze au 
apărut mari fotografii ale tovară
șilor Nicolae Ceausescu si Erich 
Honecker. încadrate de drapelele 
de stat ale Republicii Socialiste 
România Si Republicii Democrate 
Germane. Pe mari pancarte au fost 
înscrise lozinci de salut si căl
duroase urări de bun venit. Se 
poate afirma cu deplin temei că 
noul dialog dintre cei doi condu
cători de partid si de stat este aș
teptat ca un eveniment de o deo
sebită însemnătate în cronica rela
țiilor dintre Republica Socialistă 
România și Republica Democrată 
Germană.

F. VASAS

Manifestări dedicate 

centenarului 

Independenței 

de stat a României
în diferite state ale lumii au con

tinuat manifestările prilejuite de 
sărbătorirea centenarului Indepen
dentei de stat a României.

La Berlin, sub auspiciile Ministe
rului Invătămintului Public si ale 
primăriei orașului, s-a deschis o Ex
poziție de reproduceri, stampe, gra
vuri si documente istorice. La ver
nisai au participat personalități din 
viata politică si social-culturală. re
prezentanți ai corpului diplomatic, 
ziariști si un numeros public. Au 
fost, de asemenea, prezenți repre
zentanți ai Ambasadei române în 
R. D. Germană.

în localitatea Ringsted din Dane
marca a avut loc vernisajul unei 
Expoziții de artă populară româ
nească si de turism. Au rostit cu- 
vintări primarul orașului. Gunnar 
Moller-Rasmussen, președintele Cer
cului de artă din localitate, doamna 
Gerda Dragsdhal si ambasadorul 
tării noastre la Copenhaga. Gheor- 
ghe Ploesteanu. La deschiderea ex
poziției au participat membri ai 
Consiliului municipal, oameni de 
artă si cultură, ziariști. Ansamblul 
danez Herstedenes Folkeansanble a 
prezentat un frumos program de 
dansuri populare românești.

în cadrul „Zilelor culturii româ
nești". organizate în Coasta de Fildeș 
pentru marcarea centenarului, an
samblul folcloric ..Doina" a prezen
tat. în sala Centrului cultural din 
Abidjan, un spectacol de gală, sub 
patronajul Ministerului Afacerilor 
Culturale și al Ambasadei române. 
Au asistat ministrul afacerilor cul
turale. Jules Hiena, funcționari su
periori ai Președinției Republicii, 
Consiliului economic și social. Mi
nisterului Afacerilor Externe, ai unor 
instituții de stat, oameni de cultură 
și artă. Au fost prezenți, de aseme
nea. ambasadorul român. Ion Dumi
tru. șefi ai misiunilor diplomatice 
si alti membri ai corpului diploma
tic acreditați la Abidjan. Ansamblul 
folcloric ..Doina" a prezentat, tot
odată. un spectacol la Yamoussoukro 
— localitatea natală si reședința 
personală a președintelui Republicii 
Coasta de Fildeș. Felix Houphoueț- 
Boigny. și un spectacol televizat în 
direct.

La Isfahan. în cadrul manifestă
rilor dedicate în Iran centenarului, 
a fost inaugurată expoziția ..100 de 
ani de la Independența de stat a 
României". La vernisaj au fost pre- 
zenti Akbar Azad, guvernatorul ge
neral al provinciei Isfahan, și am
basadorul României la Teheran, 
Alexandru Boabă.

(Agerpres)

Pentru o largă colaborare internațională 
in soluționarea problemelor progresului 

economico-social al popoarelor
Intervenția reprezentantei U.G.S.R. la lucrările Conferinței 

Internaționale a Muncii
GENEVA 6 (Agerpres). — La Ge

neva continuă lucrările Conferinței 
Internaționale a Muncii. în cadrul 
dezbaterilor generale a luat cuvîntul 
Cornelia Filipaș, secretar al Consi
liului Central al Uniunii Generale a 
Sindicatelor din România, care, re- 
ferindu-se la principalele probleme 
cuprinse în raportul directorului ge
neral al Biroului Internațional al 
Muncii, consacrat anul acesta activi
tăților de cooperare tehnică ale Or
ganizației Internaționale a Muncii, a 
subliniat importanța programelor în
treprinse de organizație pentru ță
rile în curs de dezvoltare, ca o con
tribuție la eforturile generale de li
chidare a subdezvoltării, pentru 
instaurarea unei noi ordini economi
ce internaționale.

Vorbitoarea a arătat că, în dese 
rînduri. președintele României, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, a adre
sat un apel vibrant Ia unirea efortu
rilor pe plan internațional, la întă

rirea cooperării între state și, în pri
mul rînd, între țările în curs de dez
voltare, in vederea întreprinderii u- 
nor acțiuni comune pentru soluționa
rea problemelor progresului econo- 
mico-social al popoarelor și instau
rarea unei noi ordini economice și 
politice mondiale. Ea a subliniat că 
mișcarea sindicală din România spri
jină întru totul politica de cooperare 
și înțelegere desfășurată de statul 
nostru, deoarece corespunde pe deplin 
intereselor și aspirațiilor fundamen
tale ale poporului român, preocupă
rilor oamenilor muncii și sindicatelor 
din întreaga lume.

Propunînd ca în programele sale de 
cooperare tehnică O.I.M. să acorde 
mai mult sprijin organizațiilor sin
dicale în pregătirea cadrelor sindi
cale, vorbitoarea a evidențiat spriji
nul larg acordat de sindicatele din 
România, în acest domeniu, organi
zațiilor sindicale din țările în curs 
de dezvoltare.

Conferința națională a P.C. Portughez 
consacrată situației economice a țării 

și-a încheiat lucrările
LISABONA 6 — (Corespondență de 

la Vasile Oros). — La Lisabona s-a în
cheiat Conferința națională a Parti
dului Comunist Portughez, consacrată 
examinării situației economico-finan- 
ciare și căilor de depășire a dificul
tăților cu care este confruntată tara.

în cuvîntarea rostită la ședința de 
închidere. secretarul general al 
P.C.P.. Alvaro Cunhal. a arătat că 
intensa muncă de pregătire a confe
rinței. dezbaterile din cadrul ei. pro
punerile prezentate și concluziile des
prinse marchează angajarea P.C.P. 
în eforturile de soluționare a grave
lor probleme naționale. Redresarea 
economică a Portugaliei — respectiv 
scăderea progresivă a deficitului ba
lanței de plăti, restabilirea echilibru
lui financiar și inițierea unei politici 
de dezvoltare — este posibilă doar 
printr-un mare efort național, bazat 
pe folosirea adecvată a resurselor tă
rii și pe participarea voluntară și 
conștientă a oamenilor muncii. Acest 
lucru este însă cu putintă numai prin 
continuarea naționalizărilor, a refor
mei agrare și a controlului muncito
resc. El a relevat necesitatea unei 
platforme comune a tuturor forțelor 
democratice, antifasciste.

Măsurile de urgentă preconizate de 
conferință, a continuat vorbitorul.

care sînt pe deplin realizabile în ac
tualele condiții, vizează cîteva direc
ții fundamentale : reducerea impor
turilor. sporirea exporturilor, prote
jarea resurselor naturale, producerea 
în tară a unor articole care in pre
zent sînt importate, lărgirea pieței in
terne și stimularea veniturilor exter
ne. Dezbaterile au arătat, de aseme
nea. că este posibilă, pe termen scurt 
și mediu, modificarea radicală a si
tuației existente, care să conducă la 
reechilibrarea financiară și la elibe
rarea tării de dependenta îngrijoră
toare fată de creditele externe.

Formulînd critici la adresa politicii 
economice a guvernului, vorbitorul a 
atras, totodată, atenția că actualele 
dificultăți creează periculoase tensi
uni sociale și politice, ce pun în pri
mejdie regimul democratic.

Referindu-se la eventualitatea ade
rării Portugaliei la Piața comună, se
cretarul general al P.C.P. a afirmat 
că o astfel de decizie ar provoca di
ficultăți economice sporite.

La încheierea dezbaterilor a fost 
adoptat. în unanimitate. un document 
care sintetizează concluziile lucrărilor 
și lansează un apel la sprijinirea mă
surilor preconizate de P.C.P.. pentru 
depășirea situației de criză.

agențiile de presa transmit:

In pregătirea Conferinței mondiale a 0. N. U. pentru 
cooperarea tehnică dintre țările in curs de dezvoltare

Documentul adoptat de
KUWEIT 6 (Agerpres).' — în capi

tala Kuweitului au avut loc lucrările 
grupului de consultanți — în care 
este reprezentată si România — in 
vederea elaborării bazei conceptuale 
a documentelor ce urmează să fie 
adoptate de Conferința mondială a 
Națiunilor Unite pentru cooperarea 
tehnică dintre țările în curs de dez
voltare (Argentina. 1978). In îndepli
nirea mandatului încredințat, reuniu
nea a adoptat „Declarația de la Ku
weit asupra cooperării tehnice dintre 
țările în curs de dezvoltare".

reuniunea de la Kuweit
Documentul proclamă cooperarea 

tehnică între țările în curs de dez
voltare ca un imperativ istoric al 
instaurării unei noi ordini internațio
nale. ca un proces conștient si sis
tematic. profund politic, menit să 
creeze legături multiple între țările 
în curs de dezvoltare, să sprijine 
dezvoltarea lor de sine stătătoare în 
conformitate cu propriile obiective 
si aspirații, dînd astfel o expresie 
vie solidarității ce trebuie să carac
terizeze tot mai mult relațiile dintre 
țările în curs de dezvoltare.

Declarațiile noului președinte 
al Republicii Seychelles

VICTORIA 6 (Agerpres). — Noul 
președinte al Republicii Seychelles, 
France Albert Rene, care a preluat 
puterea In urma loviturii de stat din 
noaptea de 4 spre 5 iunie, a luat cu- 
vîntul la postul de radio național, 
prezentînd programul său. Conduce
rea țării, a spus el, va promova o

politică de consolitare a independen
ței naționale și economice, de întă
rire a relațiilor cu statele africane 
independente. Șeful statului a anun
țat abrogarea Constituției, dizolvarea 
Adunării Naționale și a fostului gu
vern si că vor fi organizate alegeri 
generale, data lor fiind stabilită pen
tru sfîrșitul anului 1979.

Rezultatele alegerilor 

parlamentare din Turcia 

• Partidul Republican al Po
porului a obținut cel mai mare 

număr de voturi
ANKARA 6 (Agerpres). — Potrivit 

rezultatelor parțiale ale alegerilor 
parlamentare desfășurate duminică 
în Turcia, cel mai mare număr de 
voturi a fost cîștigat de Partidul 
Republican al Poporului, condus de 
Billent Ecevit. Agenția Associated 
Press informează că după număra
rea a 90 la sută din voturile ex
primate. Partidul Republican al 
Poporului a obtinut 41.51 la sută 
din voturi, iar Partidul Dreptății —• 
37,35 ’ la sută. Rezultate neoficiale 
reluate de agențiile de presă ' arată 
că Partidul Republican al Poporu
lui a cistigat 218 mandate, iar Parti
dul Dreptății 188 mandate din to
talul de 450 al Adunării Naționale.

încă nu au fost date publicității 
rezultatele scrutinului pentru Senat, 
în cadrul căruia au fost disputate 
50 de locuri (o treime din total).

Convorbiri sovieto-vio?- 
nOmOZO. Leonid Brejnev, secretar 
general al C.C. al P.C.U.S.. l-a primit 
pe Fam Van Dong, membru al Birou
lui Politic al C.C. al P.C. din Vietnam, 
prim-ministru al Guvernului R. S. 
Vietnam. A avut loc o convorbire re
feritoare la cooperarea între cele 
două țări. Au fost, de asemenea, abor
date probleme internaționale de inte
res comun. în aceeași zi. Fam Van 
Dong a avut o convorbire cu Aleksei 
Kosîghin, președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S.

Președintele P.C. German, 
Herbert Mies, a subliniat. într-un 
discurs rostit la Niirnberg, necesi
tatea depunerii de noi eforturi in 
vederea consolidării autorității parti
dului comunist in rindul maselor si 
pentru atragerea de noi membri. 
El a relevat rolul crescînd al 
P.C.G. în mișcarea împotriva cursei 
înarmărilor, pentru transpunerea in 
viată a prevederilor Actului final de 
la Helsinki. în lupta pentru drepturile 
democratice si sociale.

La ședința Comisiei per
manente C.3.E.R. pentru in- 
dustria radiotehnică și elec
tronică care a avut 1°° ®rno 
(Cehoslovacia), a fost adoptat pro
gramul de activitate privind lărgirea

Si adîncirea colaborării în domeniul 
specializării si cooperării în produc
ția industriei radiotehnice si elec
tronice.

La Sofia a avut loc o întreve
dere intre Todor Jivkov, prim-secre- 
tar al C.C. al P.C. Bulgar, președin-. 
tele Consiliului de Stat al R. P. Bul
garia, și Ezekias Papaioannou, secre
tar general al Partidului Progresist al 
Oamenilor Muncii din Cipru (AKEL).

Inaugurare. Pre?edinteIe E«‘p-
tului, Anwar El Sadat, a participat 
luni la inaugurarea lucrărilor celei 
de-a doua faze a tunelului de sub
Canalul Suez, care va lega malul 
vestic de Peninsula Sinai. Lucrările 
tunelului, care va avea lungimea de 
trei km, au început în luna ianuarie 
și se vor încheia, după cum infor
mează agenția M.E.N., in 1979.

După cum relatează a- 
genția T.JLS.S., inlre uniunea 
Sovietică și Republica Arabă Egipt 
s-a ajuns la o înțelegere privind con
tinuarea consultărilor și întîlnirilor 
bilaterale în toate problemele de in
teres reciproc, alternativ, la Moscova 
și la Cairo. Pornind de la această în
țelegere. Ismail Fahmi. viceprim-mi- 
nistru și ministru de externe al 
R.A.E., va sosi la Moscova pentru 
convorbiri care vor avea loc la 9—10 
iunie 1977.

Președintele Sudanului, 
Gaafar El Nimeiri. a sosit luni la 
Pekin într-o vizită oficială la invi
tația Guvernului R.P. Chineze, anunță 
agenția China Nouă. La aeroport, șe
ful statului sudanez a fost întîmpinat 
de Hua Kuo-fen, președintele C.C. al 
P.C. Chinez, premier al Consiliului de 
Stat al R. P. Chineze, de alte persoa
ne oficiale.

ColOCViU. Sub egida Inst‘tutu- 
lui universitar de studii internațio
nale din Geneva. în acest oraș s-au 
desfășurat lucrările unui colocviu 
consacrat contribuției pe care mij
loacele de informare de masă o pot 
aduce la transpunerea în viată a 
prevederilor Actului final al Confe
rinței pentru securitate st cooperare 
în Europa. Ziariști din majoritatea 
tarilor semnatare ale Actului final, 
intre care si România, au subliniat 
responsabilitatea ce revine mijloace
lor de informare de masă în reflec
tarea modului in care sint îndepli
nite prevederile documentului, con
tribuția oe cane pot să o aducă în 
acest sens gazetarii.

Vizită. Secretarul de stat al 
S.U.A.. Cyrus Vance, va efectua o 
vizită în R. P. Chineză în a doua 
jumătate a lunii august — a anun
țat purtătorul de cuvînt al Departa
mentului de Stat, Hodding Carter.

„Elixirul"... de viață scurtă
Un fotoreportaj-rechizitoriu privind flagelul drogurilor

DE PRETUTINDENI
• „CLEI" CHIRURGI

CAL. Un grup de oameni de 
stiintă din Moscova au pus la 
punct o soluție cu ajutorul că
reia se pot ..lipi" ușor țesutu
rile moi. Soluția înlocuiește 
catgutul și copcile metalice și 
are avantajul că nu afectează 
țesuturile. în.tr-o lună sau două, 
locul rănii rămîne neted, „cle
iul" fiind resorbit de celule.

• NAVĂ DE CERCE
TĂRI OCEANOGRAFICE. 
In R.F.G. a fost lansată o navă 
de cercetări oceanografice de
numită ..Poseidon", la dispozi
ția Universității din Kiel. Cu o 
lungime de 60 de metri, nava 
este înzestrată cu laboratoare 
pentru studii fizice, geologice, 
biologice. Date fiind resursele 
pe care le oferă oceanul. R.F.G. 
a acordat în ultimii ani o aten
ție deosebită cercetărilor me
diului marin. în acest scop. în
tre 1976—1979, R.F.G. alocă o 
sumă globală de 775 milioane 
de mărci.

• DEȘERTUL AVAN
SEAZĂ... Potrivit statisticilor 
actuale, numai 30 la sută din 
suprafața terestră a globului 
este propice culturilor agricole. 
Cu atît mai îngrijorător este 
faptul că deserturile avansează 
intr-un ritm rapid. Cele mai 
afectate sînt țările în curs de 
dezvoltare, unde si așa există 
mari deficite de produse agro- 
alimentare. Savanții sint de pă
rere că această situație se dato
rează în parte practicării așa- 
numitelor „culturi itinerante". 
Adică, se dă foc unei porțiuni 
de pădure sau savană pentru a 
se defrișa pămintul respectiv 
în vederea cultivării. Terenul 
se epuizează repede intrucit nu 
se administrează îngrășăminte. 
Apoi, suprafețele sînt abandona
te. urmind să se defrișeze noi 
porțiuni. Din această cauză, pe 
continentul african, la sud de 
Sahara, au „pierit" 100 de mili
oane ha de pădure ; in Asia 
s-au distrus anual 18 milioane 
ha, iar în America Latină, între 
5 și 10 milioane ha. Problema 
combaterii efectelor .țdeșerti- 
zării" va forma obiectul discu
țiilor unei conferințe mondiale 
O.N.U. in domeniul ecologiei, 
care se va desfășura în cursul 
acestei veri.

• METALE PURIFICA
TE PRIN SOLIDIFICARE 
PROGRESIVĂ. Un grup de 
cercetători polonezi, care au 
studiat procedeul de purificare 
a metalelor prin solidificare 
progresivă, au reușit să simpli-* 
flee în mod considerabil aceas
tă metodă, folosind pile de con
centrare pentru temperaturi 
înalte în care atît electrozii, cit 
și electrolitii sint lichizi. Datele 
obținute in urma experiențelor 
de laborator au furnizat bazele 
pentru aplicarea procedeului pe 
scară industrială, urmărindu-se 
obținerea unor metale de înal
tă puritate cerute în industria 
electrotehnică, nucleară etc.

• CÎT MĂNINCĂ ȘO
BOLANII ? Intr-un studiu al 
Biroului pentru Asia de sud-est 
al Organizației Mondiale a Să
nătății se arată că în regiunea 
respectivă „sînt mai multi șo
bolani decit ființe omenești". 
Pe lingă faptul că cele peste 
200 specii de rozătoare sint 
purtătoare de microbi, amenin- 
țind astfel sănătatea oamenilor, 
șobolanii distrug anual mai 
bine de 33 milioane tone ali
mente. De aceea. O.M.S. propu
ne măsuri hotărite pentru știr
birea șobolanilor.

• DIN ALASKA IN 
TARA DE FOC, CU BI
CICLETA. Pasionat de dru
meții, geologul francez M. Joly 
a întreprins lungul drum dintre 
Anchorage (Alaska) și cunoscuta 
regiune argentineană Țara de 
Foc. cu... bicicleta. Călătoria — 
la care au participat la inceput 
incă doi tineri, care însă au 
abandonat cursa pe parcurs — a 
durat mai puțin de un an. Zilele 
trecute, geologul a ajuns la 
Buenos Aires, după ce a stră
bătut Anzii și a vizitat Țara 
de Foc.

Reproducem din revista „DER SPIEGEL" o suită de imagini 
sugestive privind extinderea flagelului drogurilor în Europa 

occidentală, cu tragicele sale consecințe

La Amsterdam (oraș denumit „placa 
turnantâ a comerțului cu droguri") :

...și așa sfîrșește „beția albă"Așa începe...

; TODESDROGE HEROIN

Kilogramm
800*----------------------------------------------------------------------------

Graficul prezintă creșterea vertiginoasă a traficului de heroină, ilustrat 
de cantitățile tot mai mari capturate de poliție Un însoțitor al flagelului stupefiantelor: creșterea criminalității

• ÎNTR-ATÎT l-A PLĂ
CUT TABLOUL... Gardia
nului de serviciu de la muzeul 
Lazaro Galdiano din Madrid 
i s-a părut suspectă compor
tarea unui vizitator care se în
drepta spre ieșire. Iar bănuiala 
s-a adeverit a fi nu fără temei. 
Individul încerca să iasă din 
muzeu cu o pînză celebră : 
„Salvatorul" de Leonardo da 
Vinci. Interogat la poliție, hoțul 
a mărturisit că i-a plăcut în- 
tr-atit tabloul, incit „nu a putut 
rezista tentației de a-1 lua aca
să. pentry a-1 admira... singur !“.

® ZAHĂRUL SUB A-
CUZAȚIE. Sursă ideală de
energie musculară, zahărul pro
voacă. după cum se știe, prin
tr-un consum excesiv, diverse
neajunsuri — de la caria den
tară si obezitate pină la diabet 
si tulburări mentale. In condi
țiile in care consumul anual de 
zahăr din țările industrializate 
a ajuns la 30—50 kg de persoa
nă. specialiștii au ocazia să 
constate un număr tot mai 
mare de complicații datorate
acestei substanțe rafinate, ale
cărei calorii prezintă inconve
nientul de a nu fi însoțite de 
alte elemente esențiale organis
mului : vitamine, acizi aminici, 
săruri minerale. Cea mai nouă 
acuzație pe care i-o aduce cu
noscutul specialist britanic dr. 
H. Roberts este aceea de a fi 
răspunzător de accidentele de 
circulație, datorită somnolenței 
patologice și hipoglicemiei pe 
care le provoacă.
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