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• Combinele au intrat 
în lanuri, iar ziua de lu
cru devine ziua-luminâ 
0 „Comunistul și tînârul 

de care răspunde"
RUBRICILE NOASTRE: 
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presa străină
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a țârii ; 
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Sport;I
De pretutindeni

într-o ambianță de caldă prietenie, sub semnul dorinței comune de întărire
a colaborării multilaterale româno-cehoslovace, continuă vizita delegației

de partid și de stat a Republicii Socialiste Cehoslovace

de măsuri strins imbinate

Pentru creșterea producției

Pentru sporirea retribuției
si ridicarea nivelului de trai

T 1

AU VIZITAI IERI MARI UNITĂTI INDUSTRIALE RIN PITEȘTI
Zeci de mii de oameni ai muncii 
de pe meleagurile argeșene au 
salutat cu vie bucurie și mani 
testări de înaltă stimă pe cei doi 
conducători de partid și de stat, 
exprimindu-și deplina satisfacție 
pentru cursul ascendent al conlu 
crării dintre partidele, popoarele 

și țările noastre
Joi dimineața, tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar 

general al Partidului Comunist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, și tovarășul Gustav Husak, secretar 
general al Comitetului Central al Partidului Comunist din 
Cehoslovacia, președintele Republicii Socialiste Cehoslova
ce, au făcut o vizită în județul Argeș.

Cel doi conducători de partid și de 
stat au fost însoțiți de tovarășii 
Gheorghe Oprea, Ion Pățan si Ste
fan Andrei, precum și de membrii 
delegației de partid și de stat 
slovace — tovarășii Vasil 
Josef Korciak. Josef Simon. 
Mevald și Andrej Barciak.

La vizită au luat, de asemenea, 
parte Teodor Haș, ambasadorul 
României la Braga, și Lumir Hanak, 
ambasadorul Cehoslovaciei la Bucu
rești.

Locuitorii Argeșului — județ care în 
anii socialismului a cunoscut o intensă 
dezvoltare, rod al politicii partidului 
nostru de repartizare armonioasă a 
forțelor de producție în toate regiu
nile tării — au primit cu calde sen
timente de 
prețuire pe 
partid și de

Tovarășii
Gustav Husak au fost întîmpinați. la 
intrarea în județ — pe autostrada 
București—Pitești — de primul secre
tar al Comitetului județean Argeș al 
P.C.R.. președintele consiliului popu
lar județean. Constantin Matei, de 
numeroși argeșeni, care le-au făcut o 
caldă manifestare de prietenie. Potri
vit tradiției, celor doi conducători de 
partid și de stat le-a fost oferită 
piinea ospitalității, au fost invitați să 
guste din ploști cu vin. Cei prezenți 
au ovaționat îndelung pentru priete-

bucurie. 
cei doi 
stat.

Nicolae

ceho- 
Bilak,
Josef

aleasă stimă 
conducători

Ceausescu

și 
de

si

nia româno-cehoslovacă. exprimin- 
du-și, asemenea întregului nostru po
por. convingerea că actuala intîlnire 
dintre tovarășii Nicolae Ceausescu și 
Gustav 
zonturi 
planuri 
de, țări.............................
cunoștința fierbinte față de partidul 
nostru comunist, de secretarul său 
general, pentru grija permanentă 
acordată dezvoltării neîntrerupte a 
județului lor, pentru viața nouă și 
fericită 
leaguri 
lui.

După 
să. ___________  ........
Ceausescu si Gustav Husak ș-au în
dreptat spre Combinatul petrochimic 
Pitești — unitate 
tru ritmul intens 
industria noastră 
tă parte a tării.

La intrarea în modemul combinat, 
cei doi conducători de partid si de 
stat sint intim.pinati cu deosebit en
tuziasm de mii de muncitori chi- 
misti. de locuitori ai Piteșțiului și 
ai localităților învecinate, de specia
liști din Cehoslovacia prietenă aflaț.i 
în România in cadrul acțiunilor de 
colaborare si cooperare dintre indus
triile chimice ale celor două țări.

Ministrul industriei ’chimice. Mi
hail Florescu, directorul general al

Husak va deschide noi ori- 
colaborării pe multiple 
dintre cele două parti- 

și popoare, dragostea și re-

pe care locuitorii acestor me- 
o trăiesc în anii socialismu-

această primire călduroa- 
prietenească. tovarășii Nicolae

reprezentativă pen- 
în care se dezvoltă 
socialistă în aceas-

combinatului. Valentin loniță, pre
zintă în fata machetelor si planșelor 
dinamica dezvoltării platformei chi
mice piteștene. unde. în prezent, se 
află in funcțiune zeci de instalații, 
fiecare dintre ele fiind, practic, o ve
ritabilă uzină chimica. Se informea
ză că. fată de anul 1970, la sfârșitul 
cincinalului volumul producției 
crește 
zarea 
tente.
tiune 
randament.

Oaspeții cehoslovaci se interesează 
de gama produselor realizate aici, 
fiind informați că nomenclatorul 
combinatului cuprinde acum peste 
100 de sortimente de bază, între care 
mase plastice, materii prime pentru 
fibre si fire sintetice, produse desti
nate sintezelor organice, carburanți, 
lubrifianiți și altele.

A fost scoasă în evidență contri
buția gîndirii tehnice românești la 
dezvoltarea combinatului, relevîndu- 
se că 42 de instalații aflate in func
țiune sînt realizate de specialiștii 
români. Cercetarea și proiectarea se 
efectuează în cadrul sectoarelor In-

va 
de 5,4 ori. atât prin modorni- 
si lărgirea capacităților exis- 
cît si prin intrarea in func- 
a încă 10 instalații de mare

stitutului central de cercetări chi
mice.

În cursul vizitării instalațiilor de 
piroliză s-a relevat că ele valorifică 
superior o parte însemnată din ți
țeiul prelucrat în țară, obținîndu-se 
produse de foarte înaltă puritate.

Tovarășul Gustav Husak s-a in
teresat îndeaproape de soluțiile a- 
doptate de specialiștii români pentru 
a spori randamentul și a diminua 
pierderile energetice. Oaspetele a a- 
preciat preocuparea cercetătorilor ro
mâni, care au reușit ca 72 la sută 
din aburul necesar proceselor de fa
bricație să fie realizat prin recupe
rarea căldurii de la cuptoarele de 
piroliză. A fost, de asemenea, apre
ciată experiența românească în do
meniul recuperării gazelor reziduale, 
experiență de mare actualitate și 
pentru industria de specialitate din 
Cehoslovacia. Instalația concepută in 
acest scop de inginerii și tehnicienii 
români va intra în funcțiune în 
cursul anului viitor.

S-a informat că prima fabrică de 
alcool etilic prin sinteză este rodul 
fructuoasei colaborări româno-ceho
slovace. S-a evocat cu satisfacție 
buna cooperare dintre specialiștii

români și cehoslovaci, dintre combi
natul piteștean și i "
dec. subliniindu-se 
lație, care se află 
lor tehnologice, va 
metri funcționali.

în același timp s-a arătat că 
tehnicieni și specialiști ai combina
tului au fost în schimb de experien
ță in Cehoslovacia, la uzina produ
cătoare de utilaje specifice acestei 
ramuri a industriei chimice.

Vizita pe platforma chimică a Pi- 
teștiului a constituit nu numai un 
prilej de cunoaștere directă a aces
tui modern obiectiv al industriei 
noastre chimice, ci și de explorare 
a noi posibilități de cooperare în 
perspectivă.

De la combinatul petrochimic, co
loana oficială s-a îndreptat spre cu
noscuta întreprindere de autoturisme 
Pitești — o altă realizare de presti
giu a socialismului pe meleagurile 
argeșene, care, asemenea atîtor uni
tăți industriale, dă măsura marilor 
transformări survenite in viața ju
dețului în acești ani.

De-a lungul întregului traseu s-au 
adunat zeci de mii de locuitori ai 
Piteștiului și ai localităților din îm
prejurimi. care au întâmpinat cu en
tuziasm pe cei doi conducători de 
partid și de stat, exprimîndu-și 
bucuria de a-i avea ca oaspeți dragi.

întregul oraș a îmbrăcat haine de 
sărbătoare. Pe mari pancarte se 
aflau înscrise urări de bun venit și 
saluturi închinate tradiționalei prie
tenii româno-cehoslovace. Pe clădiri 
erau arborate drapele de stat ale 
României și Cehoslovaciei, iar pe 
marile artere de circulație, locuitorii 
purtau portretele tovarășilor Nicolae 
Ceaușescu și Gustav Husak, stegulețe. 
buchete de flori. Urale, ovații și 
aplauze nesfîrșite exprimă calde 
sentimente de prietenie, dorința ca 
relațiile dintre partidele, țările si po
poarele noastre să cunoască o si mai 
mare dezvoltare.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Gustav Husak au răspuns, dintr-o 
mașină deschisă, cu prietenie și sim
patie manifestărilor mulțimii.

Aceeași însuflețită atmosferă a 
domnit și la întreprinderea de auto
turisme, unde muncitorii, tehnicienii 
și inginerii au înconjurat cu cele mai 
alese sentimente pe distinșii oas- 
p-'ți. S-a scandat minute in șir 
„Ceaușescu—Husak !“

La sosire, tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Gustav Husak au fost 
salutați de loan Avram, ministrul 
industriei construcțiilor de mașini, 
de Dumitru Mihai, directorul între-

uzina Z.V.U. Hre- 
: că această insta- 

în pragul probe- 
avea inalți para-

(Continuare în pag. a IlI-a)

Așa cum este cunoscut. în urmă cu mai bine de o lună. Comitetul 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R. a adoptat un program de măsuri pri
vind creșterea retribuției și altor venituri, ridicarea mai accentuată a 
nivelului de trai al populației in actualul cincinal. Aceste măsuri sînt 
posibile datorită activității tot mai eficiente, mai productive a oamenilor 
muncii, rezultatelor bune obținute în producția materială, in aplicarea 
politicii științifice a partidului în domeniul economic si social. Hotărind 
ridicarea retribuției, conducerea partidului a subliniat însemnătatea ma
joră a sporirii eforturilor pentru amplificarea rodniciei activității pro
ductive de către toate colectivele din întreprinderi, pentru transpunerea 
in viată a programelor de creștere mai accentuată a productivității 
muncii, pentru îndeplinirea și depășirea sarcinilor de plan.

Cum se înfăptuiesc măsurile stabilite pentru realizarea 
sporirea suplimentară in acest an a productivității muncii ? 
barea de la care au pornit investigațiile noastre în două 
industria metalurgică și la ministerul de resort.

planului șl 
Este între- 
unităti din

Pentru început, se cuvine relevat 
faptul că, pe ansamblul ramurii, în 
cinci luni din acest an s-au obținut 
o serie de rezultate notabile în do
meniul creșterii suplimentare a pro
ductivității muncii — și, de aici, a 
producției industriei metalurgice. Bu
năoară. nivelul productivității muncii 
realizat a depășit cu 1,5 la sută pe 
cel planificat inițial, pe seama spo
ririi productivității muncii obținîn- 
du-se cea mai mare parte din pro
ducția globală suplimentară (de 712 
milioane lei) înregistrată în această 
perioadă. Concret, s-au produs peste 
plan 86,8 mii tone fontă. 91,7 mii 
tone laminate, 72,5 mii tone cocs 
metalurgic (cantități mai mari decît 
angajamentele asumate pe întregul 
an), precum și însemnate cantități de 
otel. țevi, metale neferoase ș.a. Cu 
toate acestea, resursele de sporire și 
mai accentuată 
a productivității 
muncii în meta
lurgie sînt mai 
mari. Iată cîteva 
argumente :

• La ÎNTRE
PRINDEREA LA
MINORUL DE 
TABLA DIN GA
LAȚI — prin pla
nul pe acest an s-a 
stabilit o creștere 
muncii față de anul trecut de 5,6 la 
sută ; la aceasta se adaugă sarcina de 
sporire suplimentară a productivi
tății muncii 
ce implică 
a circa 2 000
5 000 tone profile formate la rece,
6 000 tone tablă zincată ș.a. Din dis
cuția avută cu ing. Victor Scorțeanu, 
directorul întreprinderii, a rezultat 
că. în cinci luni din acest an. sarci
na de creștere suplimentară a pro
ductivității muncii a fost nu numai 
realizată, ci și depășită cu 2.2 la 
sută. Este o situație pozitivă care 
s-a reflectat, între altele, in fabrica
rea peste prevederi a 1 680 tone lami
nate finite, 1917 tone tablă zincată, 
203 tone panouri cutate, 2 650 tone 
profile formate la rece și altele. Prac
tic. s-a lucrat cu același număr de 
angajați existenți la începutul anu
lui. Depășirea de care am amintit este 
o medie, pentru că nu în toate sec
toarele întreprinderii s-au înregistrat 
aceleași ritmuri susținute de creștere 
a productivității muncii. Bunăoară, 
în secția profile, la secția laminate 
metrice și acoperiri metalice s-au 
consemnat salturi importante în a- 
cest domeniu, în vreme ce la secția 
II laminare, de pildă, măsurile apli
cate nu au asigurat sporul suplimen
tar de productivitate care a fost sta
bilit

Enumerate succint, principalele mă
suri tehnico-organizatorice care au 
permis înregistrarea succesului amin
tit sînt : creșterea producției de ta-

blă inoxidabilă șl de profile formate 
la rece, prin asimilarea de noi mărci 
de tablă inoxidabilă și noi tipodi- 
mensiuni de profile, îmbunătățire*  
indicilor de utilizare intensivă și ex
tensivă a agregatelor la liniile de la
minare și a instalației de panouri 
cutate, prin reducerea opririlor teh
nologice și a stagnărilor.

De remarcat este faptul că In În
făptuirea măsurilor stabilite se pune 
un accent deosebit pe efortul propriu 
al colectivului, pe capacitatea sa de 
inovație, pe spiritul său tehnic șl or
ganizatoric. în această perioadă, după 
cum aveam să constatăm, se acțio
nează cu perseverentă pentru intro
ducerea unui transportor magnetic 
de profile și realizarea unei instalații 
de zincare pentru tablă metrică, pro
movarea unor tehnologii noi de for
mare a panourilor

Cum se îndeplinesc 
aceste sarcini in unități 
ale industriei metalurgice

a productivității

de 4 la sută, 
realizarea peste 

tone laminate
ceea 
plan 

finite,

cutate, pentru la
minarea tablei 
striate, precum și 
în scopul auitodo- 
tării cu foarfeci 
cu discuri, cu o 
nouă instalație de 
zincat.

Desigur. în în
treprinderea gălă- 
țeană există loc 
pentru mai bine, 
pentru aplicarea 

mal rapidă a unor măsuri tehni
ce și organizatorice importante,

care, finalizate cu mai multă stăru
ință și într-un timp cît mai scurt, 
vor constitui o sursă de sporire și 
mai accelerată a productivității mun
cii. Așa cum a rezultat din discuțiile 
avute cu muncitori și specialiști din 
întreprindere, este vorba, în princi
pal. de confecționarea unui dis
pozitiv de ridicare a platinelor 
în spatele cajei degrosisoare, de a- 
numite amenajări pentru stivuirea și 
ridicarea tablelor la mașinile de pla
nat, crearea de dispozitive în scopul 
eliminării 
centrarea 
scoaterea 
plarea și 
riori și altele. Se apreciază că, astfel, 
se va diminua în mod substanțial e- 
fortul fizic al lucrătorilor, cu efecte 
nemijlocite asupra ridicării producti
vității muncii.

• COLECTIVUL ÎNTREPRINDE
RII DE S1RMA ȘI PRODUSE DIN 
SÎRMA DIN BUZĂU, în cinci luni 
din acest an, a depășit, este adevă
rat, nivelul planificat al producției 
globale cu 32,6 milioane lei, dar, din 
păcate, nu în principal pe seama 
creșterii productivității muncii, ci a 
numărului de angajați. Astfel, pro
ductivitatea muncii obținută * fost 
mai mare cu 0,9 la sută față de nl-

timpilor de staționare la 
cajelor, la introducere*  și 
cilindrilor din cajă. la cu- 
decuplarea cilindrilor infe-

(Continuare în pag. a Il-a)

Industria județului Maramureș 
a îndeplinit planul semestrial

Cu producția realizată în cursul zi
lei de 23 iunie, colectivele de oa
meni ai muncii din industria județu
lui MARAMUREȘ au atins cotele fi
nale ale planului pe primul semestru 
al anului. Raportând acest nou suc
ces. oamenii muncii maramureșeni, 
în frunte cu comuniștii, isi exprimă 
hotărârea de a folosi pe deplin con
dițiile create prin acest avans, răs- 
punzînd astfel prin fapte de muncă 
îndemnului adresat de secretarul ge
neral al partidului de a-si spori e- 
forturile pentru creșterea producti
vității muncii, îmbunătățirea calității 
produselor si reducerea cheltuielilor 
de producție. Pînă la sfîrsitul lunii 
iunie se prelimina, astfel, obținerea 
unei producții suplimentare în va
loare de peste 260 milioane lei. care 
se va concretiza în 514 tone de otel 
aliat. 335 tone cupru in concentrate. 
1 012 tone cupru electrolitic. 1 507 mc 
prefabricate din beton. 1 220 mc buș
teni de răsinoase si de fag. 50 000 
mp furnire. 26 000 mp plăci aglome-

rate din lemn. 380 tone brânzeturi. 
500 tone conserve de fructe si altele.

în telegrama pe care comitetul ju
dețean de partid a adresat-o. cu a- 
cest prilej, conducerii partidului, 
tovarășului Nicolae Ceausescu, se 
spune, 
pozitiv 
județul 
mătate 
voinței 
spori eforturile pentru a realiza in
tegral sarcinile mobilizatoare ce le 
revin în cel de-al doilea an al cin
cinalului revoluției tehnico-stiinti- 
fice. Vă asigurăm, stimate tovarășe 
Nicolae Ceausescu, că. sub conduce
rea si îndrumarea permanentă a or
ganelor si organizațiilor de partid, 
maramureșenii nu vor precupeți nici 
un efort pentru a-si spori si mai 
mult contribuția la înfăptuirea pro
gramului de edificare a societății so
cialiste multilateral dezvoltate în pa
tria noastră, pentru bunăstarea si 
fericirea întregului popor".

conducerii
Nicolae Ceausescu, 

printre altele : „Acest bilanț 
cu care oamenii muncii din 
Maramureș încheie prima iu- 
a anului constituie expresia 
și hotărârii lor ferme do a-si

DEZVOLTAREA DEMOCRAȚIEI
MUNCITOREȘTI

expresie a întăririi rolului conducător 
al clasei muncitoare în societatea noastră

ÎN PAGINA A IV-A

oficială de prietenie în tara noastră a delegației de partid 
Socialiste Cehoslovace, condusă de tovarășul Gustav 
al Comitetului Central al Partidului Comunist din Cehoslo- 

posturile noastre de radio

In legătură cu vizita 
și de stat a Republicii 
Husak, 
vacia, . , _ , _______ __
și televiziune vor transmite astăzi direct:

Palatul Republicii, ceremonia semnării documentelor

secretar general 
președintele Republicii Socialiste Cehoslovace,

in jurul orei 16, de la 
oficiale româno-cehoslovace.

In jurul orei 16,30, de 
cehoslovace.

în jurul orei 18,45, de 
nia plecării delegației.

la sala Palatului Republicii, mitingul prieteniei româno-

la Aeroportul internațional Bucureștl-Otopenl, ceremo-
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Faptul
DIVERS

ă retuș! Ca si în întreaga țară, măsurile prevăzute în Hotărîrea Comitetului 
Politic Executiv cu privire la creșterea rolului unităților socialiste, al 
organizațiilor obștești, al maselor populare în respectarea legalității, 
sancționarea si reeducarea prin muncă a persoanelor care comit aba
teri si încălcări de la normele de conviețuire socială si legile tării, au 
avut un puternic ecou in unitățile economice orădene. în numeroase 
întreprinderi, intre preocupările prioritare înscrise în aceste zile pe 
agenda organizațiilor de partid, U T.C. și de sindicat se află proble
mele intensificării întregii activități educative. în vederea sporirii for
ței de înrîurire a colectivelor muncitorești.

Trebuie subliniat că asemenea preocupări vin să continue și să po
tențeze o bogată și valoroasă experiență acumulată de organizațiile 
de partid, experiență ce reliefează în chip pregnant că fiecare colec
tiv de muncă dispune de resurse educative inepuizabile, are forțele 
și capacitatea necesare desfășurării unei activități susținute, eficiente 
în direcția prevenirii abaterilor de la normele de conduită socială, 
precum și a reeducării celor care au încălcat prevederile legii.

I
I
I

I
I
I
I
I
I
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de dac ? Sculptură mo-I
I
I
I
I
I
I
I
I

Cap 
dernă ?

întrebări pe care și le pune — 
și ni le pune — cititorul nostru 
F. Adrian din Piatra Neamț. 
Imaginea de mai sus, primită 
ieri la redacție, este însoțită de 
următoarea explicație : „Nu. Nu 
este cap de dac. Este o sculp
tură al cărei autor este natura. 
Cine nu crede, îl poftesc să 
facă un scurt popas pe dealul de 
pe raza comunei Ștefan cel 
Mare, nu departe de șoseaua de 
largă circulație Roman — Piatra 
Neamț. Aici va întîlni o stîncă 
de mari dimensiuni care închi
puie imaginea de mai sus. uni
că în felul ei. Cu o condiție : să 
ai norocul să prinzi o zi fru
moasă și. mai ales, să găsești 
unghiul cel mai potrivit. Credeți 
că eu am reușit ?“ Da, și încă 
foarte bine, mai ales că ne-am 
convins că imaginea este fără 
retuș. De altfel, nici nu avea 
nevoie.
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„Milionarul 
din Gura

CC
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Humorului
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în cei 15 ani de cînd lucrează 
ca șofer la unitatea de mecani
zare, transporturi și construcții 
forestiere din Gura Humorului, 
Aurel Moroșan a parcurs 
1 000 000 de kilometri. situîn- 
du-se mereu printre ..așii" .vo
lanului. Dar .stima și prețuirea 
pe care colegii" i-o acordă iși 
are explicația și în faptul că 
experimentatul conducător auto 
este, totodată, un priceput ino
vator. Nu de mult, el a conceput 
și realizat un dispozitiv cu co
mandă electrică ppntru acțio
narea de la distanță a motorului 
autotroliului. Și încă ceva: „mi
lionarul" din Gura Humorului 
este elev la liceul seral, iar de 
curînd a devenit și membru al 
cenaclului literar din oraș 
calitate de poet. Cu 
inspirate, firește, din i 
peisaje străbătute... la
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în
i stihuri 
superbele 
volan.

Pionierii si...* 
acupunctura

Despre trei pionieri — Cristian 
Paraschiv. ~.................
Marius Constantinescu 
Cercul de 
pionierilor 
bit elogios 
țipnal de 
avut loc
Motivul : cei trei pionieri — pa
sionați cercetători și tehnicieni 
indeminatici, sub îndrumarea 
profesorului de fizică Eugen 
Moraru — au reușit să realizeze 
un original dispozitiv de acu
punctura. De fapt, un detec
tor al punctelor de acu
punctura. anestezie și terapie. 
Prezentată la expoziția deschi
să cu prilejul congresului, a- 
ceastă originală creație pionie
rească a primit o diplomă spe
cială pentru „contribuție activă 
in invățămintul. practica și pro
gresul tehnologic al acupunctu- 
rii".

I

Ovidiu Ciovlică și 
de la 

automatică al Casei 
din Ploiești s-a vor- 
la Congresul interna- 
acupunctură. care a 
recent la București.

Cine-1

I
întîlnește...

I
I
I
I

Intr-o adresă (nr. 323862 din 
14 iunie). Inspectoratul județean 
Botoșani al Ministerului de In
terne ne aduce la cunoștință că 
tractoristul Vasile Gașpar, din 
comuna N. Bălcescu — Botoșani, 
care și-o părăsit de mai multă 
vreme sofia și pe cei doi copii, 
deși a fost obligat prin sentință 
judecătorească la plata pen- 

un 
nici 
dat. 
fer-
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la viata 
întreținere, de 
mai achitat

La un moment

de 
n-a

siei 
an 
un ban. 
a fost depistat lucrind la o 
mă din comuna M. Kogălnicea- 
nu, județul Constanta, dar aflind 
că organele de ordine sini pe 
urmele lui. a dispărut și de aici 
fără urmă, tn încheierea adre
sei, se spune: „Am dori ca prin 
rubrica „Faptul divers" să-i 
reamintim că are obligații ma
teriale și morale fată de copiii 
săi, care au crescut mari (Doina 
are 16 ani și Ionel 11 ani), în
vață bine și îl așteaptă să vină 
acasă. Precizăm că numitul Va- 
sile Gașpar a „uitat" la postul 
de miliție din comuna lui bule
tinul de identitate si este de ne
înțeles cum unele unități il pot 
angaja fără să prezinte actul 
de identitate". Intr-adevăr, cine 
îl identities ?

I
Rubricd realizata de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților . 
„Scînteli"
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„COMUNISTUL Șl T1NĂRUL 
DE CARE RĂSPUNDE* 11

Miercuri au intrat combinele în la- , 
nurile de grîu ale unităților agricole 
din județul Dolj. Se muncește intens 
în cooperativele agricole care fac 
parte din consiliile intercooperatiste 
Giurgița, Rojiște și Segarcea. Este 
începutul marii bătălii pentru strîn- 
gerea recoltei de pe cele 102 243 hec
tare cultivate cu grîu. în prezent, se 
recoltează orzul de pe ultimele su
prafețe, lucrare ce a constituit și 
„proba" la care au fost supuse — 
trecînd cu bine acest examen — ma
joritatea utilajelor folosite în cam
pania de vară : 1 613 combine auto
propulsate. 1 082 prese de balotat, 
2 569 remorci și în jur de 5 000 trac
toare. Ce se face ca griul să fie re
coltat la timp și fără pierderi ?

„Specialiștii din agricultură con
trolează permanent lanurile de griu 
și imediat ce umiditatea ajunge la 
18 la sută, combinele iau startul" — 
ne-a spus inginerul Tinel Ștefănescu, 
director adjunct al direcției agricole. 
Referitor la programul de recoltare 
a griului, inginerul Mircea Purcaru, 
directorul trustului S.M.A. Dolj, și 
specialiști ai direcției agricole ne-au 
spus că actuala campanie a fost 
astfel pregătită îneît strîngerea griu
lui să se încheie în 9—10 zile bune 
de lucru. Pentru aceasta se va reali
za o viteză zilnică la recoltat de peste
11 000 hectare. Folosirea judicioasă a 
utilajelor și a forței de muncă din 
unități, pe bază de grafice cu sarcini 
precise, prezența permanentă in 
cimp a specialiștilor, organizarea lu
crului în schimburi prelungite și 
chiar în două schimburi — iată doar 
o parte din măsurile luate de orga
nele județene de partid și agricole.

Cu o zi înainte de a începe secerișul 
griului atunci cînd recoltarea orzului 
era pe terminate, a avut loc o nouă 
instruire a întregului aparat al comi
tetului județean de partid in proble
mele campaniei de vară. Așa cum 
apreciază cadrele tehnice de la foru

I ' , ‘ " '.I.-’-

...și alte inițiative eficiente în educarea tineretului

1N ACESTE ZILE, PE CÎMPIILE ȚĂRII

„COMUNISTUL ȘI TÎNARUL DE 
CARE RĂSPUNDE". Sîntem la în
treprinderea „înfrățirea". în secții 
atrag atenția mai multe panouri 
purtînd titlul „Comunistul si tînărul 
de care răspunde": sînt afișate aici, 
alături de fotografiile lor, numele 
comuniștilor si ale tinerilor cărora 
aceștia s-au angajat să le îndrume 
primii pași în muncă. între obiecti
vele inițiativei se numără. înainte 
de toate, ridicarea pregătirii profe
sionale a tinerilor, integrarea lor 
rapidă în activitatea productivă.

Practic, tînărul muncitor este aju
tat să-și însușească tainele meseriei, 
să execute operațiile mai complexe, 
să-si organizeze adecvat locul de 
muncă, astfel îneît de la bun început 
el să dobîndească încredere în for
țele proprii, să aibă satisfacție în 
munca pe care o îndeplinește — a- 
ceasta fiind, după cum este bine 
știut, una dintre condițiile stabilită
ții la locul de muncă. „Dar grija și 
sprijinul fată de tineri nu se limi
tează doar la activitatea în produc
ție — ne spune tovarășul Dulca 
Pavel, secretarul comitetului de 
partid din secția montaj-finisaj. Co
munistul se preocupă de sporirea 
bagajului de cunoștințe politice al 
tinărului. îl ajută în buna cunoaș
tere si interpretare a evenimentelor 
vieții politice, se interesează dacă 
acesta participă la viata de organi
zație. în sfîrșit o preocupare impor
tantă a comunistului o constituie în- 
cetătenirea normelor morale în viața 
de familie. în comportamentul so
cial al tinărului. pentru ca acesta să 
se comporte principial nu numai în 
cele 8 ore în care este îmbrăcat în 
haine de lucru, ci în tot restul tim
pului. De mare însemnătate este în 
acest sens înrîurirea pozitivă pe care 
însăsi conduita morală a comunistu
lui si exemplul său personal o au 
asupra tinărului".

Am discutat în secțiile întreprin
derii cu numeroși comuniști, cu nu
meroși tineri. Pe de-o parte s-a 
desprins satisfacția de a fi ajutat 
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Programe suplimentare 
de măsuri strîns îmbinate

I (Urmare din pag. I)
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velul planificat inițial, dar se situea
ză incă sub nivelul posibilităților de 
care dispune întreprinderea.

— în trimestrul IV din 1976 — ne 
spunea Eugen Sandu, inginerul șef al 
întreprinderii — a intrat în funcțiune 
noua secție de trăgătorie pentru sîr- 
me foarte subțiri. Aici s-au ivit mari 
dificultăți în asimilarea tehnologiei, 
produsul fiind fabricat pentru prima 
oară în țară. Consecința ? Nerealiza- 
rea sarcinilor de producție ale sec
ției. cu valori destul de mari, care 
au avut efect negativ asupra rezulta
telor întreprinderii. Pentru a înde
plini sarcinile de plan ce ne revin 
și. în pluș, pentru a livra cantitățile 
suplimentare de sirme și plase su
date solicitate de șantierele de re
construcție. în secțiile vechi a fost 
majorat numărul angajaților.

— în ultimele două luni s-a înre
gistrat o micșorare destul de substan
țială a numărului personalului exce
dentar. în raport cu perioada primu
lui trimestru. Ce s-a întimplat ?

— Mai intîi. a fost aplicat un am
plu program dc măsuri in vechile 
secții, îndreptate spre creșterea pro
ductivității muncii. între altele, s-a 
extins decaparea mecanică a sîrme- 
lor cu încă 20 000 tone pe an, s-au 
introdus la trefilare 6 bobinatoare 
orbitale care .asigură o creștere de 
circa 12 la sută a randamentului ma
șinilor ; au fost asimilate și fabri
cate noi tipuri de electrozi de sudură 
cu caracteristici superioare și. deci, 
cu valori ridicate : la noua trăgătorie 
de sîrme subțiri s-a constituit un co
lectiv de ingineri și maiștri care se 
ocupă de punerea la punct a tehno
logiei și funcționarea instalațiilor la 
parametri normali.

— Ce perspective există în acest 
context pentru înfăptuirea programu
lui de creștere suplimentară a pro
ducției și productivității muncii ?

— Avem în vedere și alte măsuri 
tehnice și organizatorice care vor a- 
sigura recuperarea rămînerilor in 
urmă pînă la sfîrșitul anului în do
meniul ridicării productivității mun
cii.

★

Din cele relatate se desprinde a- 
precierea că. cu toate rezultatele 
bune din domeniul aplicării progra
melor de măsuri privind sporirea mai 
substanțială a productivității muncii.

I
I Otel pentru 5000 tractoare
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Siderurgistii Combinatului din Hu
nedoara. care au lansat chemarea Ia 
întrecere ne 1977 către toti mefalur- 
gistii tării, au majorat la 80 000 tone 
cantitatea de fontă, otel si cocs me
talurgic realizată peste sarcinile de 
plan de la începutul anului. întregul 
soor de producție s-a obtinut ne sea
ma utilizării la parametri superiori 
a agregatelor si a creșterii producti
vității muncii. Se cuvine subliniat 
faptul că. numai prin folosirea cu 
randament sporit a instalațiilor si 
capacităților de producție, furnalistii 
hunedoreni au elaborat. în fiecare zi 

tinerii să găsească de Ia bun început 
drumul drept al vieții: pe de alta 
mulțumirea că nu puțini dintre a-

Însemnărî din întreprinderi orădene

cestia au ajuns să se numere între 
oamenii de bază ai întreprinderii', 
între cei care se bucură de un real 
prestigiu în rîndurile colectivului. 
Numeroși asemenea tineri au solici
tat. de altfel, să fie primiți în rin- 
durile comuniștilor.

„COMISIA DE DISCIPLINA 
MUNCITOREASCA". La întreprin
derea „Crișul" din Oradea fiin
țează 15 asemenea comisii, in care 
sint cuprinși circa 100 de oameni: 
membri ai activului de partid, 
U.T.C. si sindicat, conducători ai 
locurilor de producție, muncitori 
fruntași cu înaltă autoritate morală. 
Sfera de activitate a unei astfel de 
comisii este deosebit de largă; ea 
dezbate si analizează întîrzierile de 
la program, absentele nemotivate, 
nefolosirea judicioasă a timpului de 
lucru. încălcările disciplinei tehnolo
gice. dar și aspecte privind conduita 
în familie. în societate. Comisiile a- 
cestea au fost concepute aici, ca și 
în alte locuri — la „înfrățirea", de 
pildă — ca foruri educative, care 
folosesc drept metode de lucru dis
cuția. calculele economice, munca 
vie de la om Ia om etc., urmărind 
ca fiecare să înțeleagă ce însemnă
tate au fiecare minut, fiecare gram 
economisit, fiecare produs realizat la 
parametri calitativi superiori, mă
sura în care abaterile, fie ele și 
mărunte, de la disciplina de produc
ție si tehnologică se răsfrîng asupra 

în industria metalurgică persistă încă 
o serie de neîmpliniri. De altfel, pe 
ansamblul ramurii, sarcina de creș
tere suplimentară a productivității 
muncii nu a fost îndeplinită integral 
pînă în prezent. Desigur, nepunerea în 
valoare a tuturor rezervelor de creș
tere a productivității muncii s-a dato
rat. intr-o măsură importantă, efecte
lor cutremurului de la 4 martie, unor 
dereglări in fluxul economic ce au 
apărut în perioada următoare. Toc
mai de aceea, problema care se ridi
că acum cu acuitate este de a se re
cupera grabnic toate rămînerile în 
urmă prin aplicarea unor măsuri cu
prinse in programele de creștere su
plimentară a productivității muncii, 
acordîndu-se prioritate celor referi
toare la devansarea atingerii para
metrilor proiectați la noile unități sau 
capacități de producție, ridicarea gra
dului de mecanizare si automatizare 
a proceselor tehnologice, perfecțio
narea tehnologiilor de fabricație, asi
milarea și introducerea in fabricație 
a produselor noi, tipizarea, unificarea 
și standardizarea produselor și tehno
logiilor de fabricație, sporirea indi
celui de utilizare a mașinilor și uti
lajelor. raționalizarea activității per
sonalului TESA, calificarea și ridica
rea nivelului pregătirii tehnico-pro- 
fesionale a muncitorilor si maiștrilor.

Este necesar să se înțeleagă bine 
că. întrucît sporirea suplimentară a 
productivității muncii vizează îmbu
nătățirea rezultatelor economice de 
ansamblu, asigurarea resurselor ne
cesare înfăptuirii măsurilor de ridi
care a nivelului de trai al oameniloi 
muncii reprezintă, deopotrivă, atît 
o sarcină economică fundamenta
lă, cit și o sarcină politică de 
mare răspundere. In scopul îndepli
nirii acestei sarcini, un rol de prim 
ordin revine organizațiilor de partid 
din întreprinderile metalurgice, care 
în perioada în care ne aflăm, trebuie 
să acționeze ferm pentru aplicarea 
și finalizarea acțiunilor stabilite, să 
stimuleze colectivele pentru depista
rea și punerea în valoare a noi rezer
ve de creștere a productivității mun
cii. astfel incit în cel mai scurt timp 
toate nerealizările să fie recuperate, 
pentru ca — sistematic — planul să 
fie depășit în toate unitățile indus
triei siderurgice.

Corneliu CARLAN 
Dan PLAEȘU 
Mihai BAZU

din luna iunie. în medie, cîte 180 tone 
fontă peste sarcinile stabilite. Ca ur
mare a perfecționării tehnologiilor 
de lucru si a aplicării unor măsuri 
eficiente privind intensificarea pro
ceselor de laminare, a crescut pro
centul de scoatere a metalului din 
aceeași cantitate de lingouri și blumuri 
de otel, laminoristli de. la Hunedoa
ra realizind astfel suplimentar. în 5 
luni si două decade, o cantitate de 
laminate finite echivalentă cu mate
ria primă necesară fabricării a peste 
5 000 de tractoare. (Agerpres) 

activității de ansamblu a întreprin
derii. asupra bunăstării generale, și a 
fiecăruia. în ultimă instanță. Activi
tatea acestor comisii are o puternică 
rezonantă in conștiințe: ni s-au re
latat mai multe cazuri în care dis
cuțiile pline de tact, de înțelegere 
și. deopotrivă, principiale, exigente, 
purtate de comisii au determinat 
schimbarea în bine a oamenilor, mai 
mult decit o sancțiune administra
tivă. Dacă la întreprinderea „Crișul" 
nu s-au mai desfăcut în ultima 
vreme contracte de muncă pentru 
abateri disciplinare, aceasta se da
torează si activității comisiilor de 
disciplină muncitorească, devenite o 
prezentă activă în cîmpul muncii de 
propagandă.

„MASA CALITĂȚII". în secțiile 
întreprinderii „Solidaritatea" pot fi 

întîlnite. alături de bancurile de 
lucru, și asa-numitele „mese ale ca
lității". De unde le vine numele? De 
la faptul că aici se expun, atunci 
cînd este cazul, produse ori numai 
repere executate necorespunzător. în 
pauză ori la încheierea schimbului 
se întrunește o comisie ad-hoc de 
apreciere a produsului — alcătuită 
din muncitori fruntași, cu rezultate 
notabile în muncă; se discută cu au
torul produsului rebutat. dar si cu 
ceilalți oameni din atelier sau sec
ție. condițiile în care s-a produs, pre
cum si cauzele defecțiunii. în urma 
unor asemenea discuții deschise, care 
au pus în lumină o serie de carențe 
în pregătirea profesională. în însuși
rea meseriei, comitetul de partid 
gi-a îndreptat eforturile spre ridica
rea calificării muncitorilor, organi- 
zind în acest sens o serie de cursuri; 
comuniști cu experiență, cu îndemî- 
nare si pricepere recunoscută au 
primit sarcina să-i îndrume pe ti
neri. pe cei mai puțin calificați. în 
executarea unor operații mai difi
cile. După cum discuțiile la „masa 
calității" au avut drept urmare creș
terea responsabilității oamenilor în 
executarea la parametri ridicați de 
calitate a produselor.

Desigur. în întreprinderile orădene 
se aplică si alte inițiative în munca 
de educare a tinerilor, nefiind posi
bil în însemnările de față să le în-

Din noul peisaj al orașului Suceava

La puțin timp după apa
riția proiectului Legii cali
tății produselor si servicii
lor. Uniunea județeană a 
cooperativelor meșteșugă
rești Cluj a organizat, in 
pavilionul din parcul mu
nicipal. o expoziție a ser
viciilor, intitulată „Expo- 
test". Cu acest prilej, au 
fost difuzate peste 5 000 de 
chestionare continînd mai 
multe întrebări, printre 
care : Ce servicii lipsesc 
din cartierul dv. ? Ce ser
vicii ati dori să executăm 
Pe bază de abonament sau 
cu plata în rate ? Ce servi
cii ar ușura munca gospo
dinelor ? Analiza operativă 
a propunerilor formulate 
de consumatori au scos în 
evidentă o seamă de cerin
țe care sînt limpede for
mulate chiar în proiectul 
Legii calității produselor și 
serviciilor. în scopul satis
facerii la un nivel calitativ 
superior a nevoilor popu
lației. în același timp, s-au 
semnalat o serie de defi
ciente Privind repartizarea 
unităților si serviciilor în 
teritoriu. în sensul concen
trării lor în centru în 
dauna cartierelor. Totodată, 
s-a Propus înființarea unor 
noi activități, cum ar fi : 
decoratul locuințelor. în
zestrarea acestora cu mobi
lier adecvat, mijlocirea de 
achiziții de obiecte de artă 
pentru locuințe. întreține
rea ne bază de abonament 
a aparaturii casnice, a apa
ratelor de radio si TV. a 
autoturismelor etc.

Cooperația meșteșugă
rească din Clui-Napoca 
dispune în prezent de peste 
330 de unități, cuprinzind 
toate activitățile înscrise in 
actualul nomenclator al 
UCECOM. Numai în acest 
an au luat ființă peste 40 
de unităti Cu toate aces

fățișăm pe toate. Vom reliefa însă 
citeva concluzii de ordin general ce 
se desprind din aplicarea acestora.

O asemenea concluzie se referă la 
faptul că intervenția colectivului are 
un ecou mai puternic atunci cînd se 
desfășoară cu operativitate, cînd as
pectul supus atenției este încă 
proaspăt, recent. Așa cum ne spu
neau numeroși interlocutori, tocmai 
promptitudinea cu care colectivele 
muncitorești de aici au luat atitu
dine fată de manifestări retrograde 
a contribuit la crearea unui climat 
de intransigentă și principialitate la 
locurile de muncă, climat în care 
cresc, se formează și se maturi- 

.zează politicește numeroși tineri. O 
a doua concluzie ce se degajă are 
în vedere necesitatea câ aceste ini
tiative. ce antrenează într-un fel sau 
altul întreaga masă a comuniștilor 
si utecistilor. să dezvolte la fiecare 
membru al colectivului responsabili
tatea pentru propria muncă, pentru 
activitatea întregului colectiv, in 
sfirsit. dar nu de mai mică însem
nătate. la temelia acestor inițiative 
stă încrederea în oameni, în capa
citatea lor de a înțelege comanda
mentele sociale, și deopotrivă exi
genta comunistă, combativitatea față 
de abaterile de la conduita proprie 
societății noastre.

Se impun însă si cîteva observații 
critice. La „înfrățirea", bunăoară, nu 
toate comisiile de disciplină munci
torească își trăiesc viata din plin, 
unele nu intervin luni în sir pentru 
analizarea unor abateri disciplinare. 
La „Crișul". unele dintre aceste co
misii sînt menite. în concepția unor 
maiștri, să servească drept acoperire 
pentru sancțiunile administrative 
propuse de ei. si nu ca un instru
ment de educație, de înriurire a 
conștiințelor. Tot la „înfrățirea", ini
țiativa „Comunistul si tînărul de 
care răspunde" capătă pe alocuri un 
caracter formal, comuniștilor fiin- 
du-le încredințați nu tineri care în- 
tîmpină greutăți reale în integrarea 
în muncă, ci dintre cei bine pregă
tiți profesional, a căror creștere și 
formare ca muncitori presupune mai 
puține eforturi.

Și în întreprinderile orădene sosesc 
în aceste zile tineri care au benefi
ciat de prevederile recentului Decret 
de amnistiere; maturitatea politică a 
colectivelor de aici, experiența bună 
acumulată în activitatea politico- 
ideologică. înlăturarea carențelor din 
acest domeniu. între care unele au 
fost semnalate si în rîndurile de mai 
sus. oferă toate premisele ca reedu
carea si integrarea lor în muncă să 
se desfășoare cu succes.

Silviu ACHIM

tea. analizînd sugestiile 
formulate de consumatori 
cu prilejul amintitei expo
ziții și în spiritul prevede
rilor proiectului Legii cali
tății produselor si servicii
lor. s-a trecut operativ la 
dezvoltarea si diversifica
rea în continuare a aces
tora. între altele, a luat 
ființă un sector de spălat- 
uscat Pe bază de autoser
vire la spălătoria chimică 
„Expres", unde s-au pus la

care oferă 6olicitantilor 
material si scule pentru 
confecționarea unor obiecte 
din lemn, cum ar fi stela- 
ie pentru cămări, supor
turi pentru flori etc. De 
asemenea a fost lărgit ate
lierul de reparat rachete 
de tenis, a căror calitate a 
fost verificată, la cererea 
conducătorului acestui ate
lier. chiar de Ilie Năstase 1

— Pentru a asigura o 
servire a cetățenilor promp-

viciilor clujene pentru anii 
viitori. Ne preocupă. în spi
ritul proiectului de lege, 
perfectionarea calificării 
profesionale si ridicarea 
gradului dq conștiință pro
fesională a lucrătorilor 
noștri. în acest scop, orga
nizațiile de partid, consi
liile oamenilor muncii din 
cooperative au sporit nu
mărul cursurilor de califi
care și policalificare.

Proiectul Legii calității

Meșteșugarii clujeni propun 
o experiență valoroasă

dispoziția cetățenilor mai 
multe aparate moderne de 
spălat. S-a organizat colec
tarea de către comisionari 
a obiectelor pentru spălat 
de la domiciliu. S-a ame
najat o unitate pentru spă
lat si curătat haine din pie
le si blănuri. Au fost ex
tinse activitățile de de
panare a aparatelor de 
radio si TV pe bază de a- 
bonament si se studiază 
același lucru si pentru a- 
paratura casnică si autotu
risme. S-au extins si di
versificat activitățile din 
cadrul casei de comenzi a 
cooperativei „Deservirea". 
Au luat ființă un atelier 
de reparat jucării, bibelo
uri si obiecte de artă, un 
serviciu pentru tapetatul 
pereților locuințelor, un a- 
telier pentru restaurat co
voare. Este în organizare 
un atelier cu autoservire.

tă și civilizată — ne spu
ne tovarășul Iuliu Iakab, 
vicepreședinte al Uniunii 
județene a cooperativelor 
meșteșugărești — am orga
nizat un centru de infor
mare si reclamă, care pri
mește comenzile. Ie difu
zează unităților, tine la cu
rent populația cu toate 
serviciile oe care le execu
tă ițnitătile. La fiecare 
cooperativă funcționează 
dispecerate care preiau co
menzile si asigură execu
ția. A fost tipărită si difu
zată populației o listă cu 
toate serviciile, cu adresele 
si numărul de telefon al 
unităților prestatoare. Tot 
în lumina proiectului de 
lege și a concluziilor des
prinse din „Expo-test" a 
fost constituit un colectiv 
larg de specialiști care în
tocmește un program de 
dezvoltare a rețelei si ser-

produselor si serviciilor a 
suscitat mare interes în 
rîndul populației si al meș
teșugarilor din Cluj-Napo- 
ca. De aci și numeroasele 
propuneri, care se află 
în atenția conducerilor 
cooperativelor. „Ceea ce 
lipsește rețelei de ser
vicii — ne spune ce
tățeanul Nicolae Pană, din 
cartierul „Gheorgheni" — 
este urgenta. Modem și 
practic este ca serviciile să 
aiungă la cetățeni, iar nu 
cetățenii la servicii. Ti s-a 
spart, să zicem, o conduc
tă. Dai telefon la casa de 
comenzi. Pînă vine echipa 
de intervenție, se inundă 
toată casa Echipele trebuie 
să-si aibă sediul în cartie
re. să cunoască bine rețe
lele de aoă. canal etc. pen
tru a nu pierde timp cu 
căutatul blocului, a adresei 
solicitantului. Chiar dacă

Combinele 
au intrat în lanuri, 

iar ziua de lucru 
devine ziua-lumină
DOLJ: rile agricole județene, calitatea repa

rațiilor făcute la utilajele folosite la 
recoltat este bună. Pentru orice even
tualitate s-au luat măsuri de preve
dere prin sporirea la 51 și dotarea 
corespunzătoare a atelierelor mobile 
care vor însoți utilajele agricole in 
cîmp, în vederea intensificării lucră
rilor, 569 de tractoare din stațiunile 
din nordul județului au fost îndrep
tate spre unitățile din sud, unde coa
cerea griului este mai avansată. 
S-au creat astfel premisele ca zilnic 
să se preia 25 000 tone cereale la 
bazele de recepție. (Nicolae Băbălău).

ARAD:
Constituind o veritabilă repetiție 

în vederea recoltării griului, seceri
șul orzului în unitățile agricole ară- 
dene cunoaște de la o zi la alta o 
intensitate sporită. „Ziua de lucru — 
ziua-lumină", „Ieri orz, astăzi culturi 
succesive" — sînt doar citeva 
dintre lozincile sub care acțio
nează cooperatorii și mecanizato
rii din județul Arad. Roadele 
bunei organizări a muncii sînt e- 
vidente : pînă miercuri seara orzul 
a fost strîns de pe mai bine de 6 000 
de hectare, ceea ce reprezintă 43 la 
6ută din suprafața cultivată în coo
perativele agricole. Peste 40 de imi
tați au încheiat deja recoltatul orzu
lui. printre acestea numărîndu-se 
cele din cadrul consiliului intercoo- 
peratist din Ghioroc, precum și coo
perativele agricole din Curtici. Sem- 
lac. Mănăștur, Vinga, Zădăreni, So- 
codor, Șimand, Tîrnova. Se lucrează, 
în paralel, la balotarea paielor, eli
berarea terenurilor și semănatul cul
turilor succesive. După cum rezultă 
din ultima situație operativă întoc
mită la direcția agricolă județeană, 
în unitățile cooperatiste au fost deja 
eliberate și arate 3 050 hectare, iar 
pe 1 100 hectare s-au însămînțat po
rumb pentru boabe, masă verde șl 
legume. (Constantin Simion).

s-ar plăti o taxă de ur
gentă. ea ar fi mult mai 
mică. în raport cu avariile 
sau pagubele care s-ar pro
duce". Adalbert Nagy, de 
la unitatea de reparat ra
dio si televizoare de pe 
strada Horea, ne aduce la 
cunoștință greutățile pe 
care le intîmpină din cauza 
linsei unor piese de schimb. 
El ne spune : „Toti cei 18 
tehnicieni ai unității au 
studii post-liceale de spe
cialitate. Termenul de exe
cuție al unei reparații a 
scăzut aproape la jumăta
te. Personal verific calita
tea si aplicarea corectă a 
tarifelor. Dacă mai avem 
unele reclamatii. ele sînt 
cauzate de lipsa pieseloi 
de schimb. Este bine că în 
articolul 57 din proiectul 
de lege se specifică obliga
ția întreprinderilor produ
cătoare de a asigura docu
mentația. întrucît în pre
zent avem mari greutăți 
din cauză că primim cu în- 
tîrziere documentația, mai 
ales la tipurile noi de te
levizoare. Ar trebui obliga
te întreprinderile producă
toare să ne asigure între
gul necesar de piese de 
schimb".

Din investigațiile tăcute, 
din constatările la fata lo
cului rezultă că si intr-un 
municipiu cum este Cluj- 
Napoca. unde cooperația 
meșteșugărească este pre
zentă cu o gamă variată 
de servicii. în general de 
calitate bună, mai sînt încă 
multe de „aiustat". multe 
de făcut pentru ridicarea 
serviciilor la nivelul cerin
țelor mereu crescînde ale 
populației.

Al. MUREȘAN
corespondentul ,,Scînteli”
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prinderii, de numeroși specialiști, 
care le-au urat un călduros bun 
venit. Tovarășii Nicolae Ceausescu si 
Gustav Husak. celelalte persoane ofi
ciale au fost invitați apoi să vizi
teze întreprinderea, unde se reali
zează autoturismele românești „Da- 
cia-1300“. apreciate atît în tară, cît si 
peste hotare pentru calitățile teh- 
nico-functionale.

în fata machetei întreprinderii, 
oaspeților le-au fost prezentate dru
mul parcurs de tînăra noastră indus
trie de autoturisme, perspectivele 
sale de dezvoltare. A fost relevat 
faptul că. prin programul stabilit la 
indicațiile partidului, ale secretarului 
său general, unitatea piteșteană, 
proiectată initial pentru 55 000 de 
autoturisme de oraș, a ajuns în pre
zent să fabrice anual 75 000 de ma
șini. urmind ca pînă la sfîrsitul ac
tualului cincinal numărul acestora 
să ajungă la 150 000 de bucăți. Acest 
program realist, primit cu toată res
ponsabilitatea de colectivul unității, 
a mobilizat energiile tuturor munci
torilor. inginerilor si tehnicienilor.

înfătisind aceste preocupări, gaz
dele au prezentat, totodată, si reali
zările materializate în producere^, 
unor tipuri variate de autoturisme. 
Oaspeții au avut cuvinte de înaltă 
apreciere pentru modelele realizate 
de colectivul argeșean. între care 
cele mai recente sînt autoturismul 
,.Dacia-1302“. destinat transportului 
de mărfuri în orașe, precum si „Da- 
cia-1300“ L. S. Sînt prezentate, de ase

Dejun în onoarea tovarășilor Nicolae Ceaușescu și Gustav Husak
în aceeași zi, tovarășul Nicolae 

Ceaușescu. secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, și 
tovarășul Gustav Husak, secretar 
general al Comitetului Central al 
Partidului Comunist din Cehoslova
cia. președintele Republicii Socialiste 
Cehoslovace, au luat parte la un de
jun oferit în cinstea lor de tovarășul 
Constantin Matei, prim-secretar al 
Comitetului județean Argeș al P.C.R., 
președintele consiliului popular ju
dețean. în saloanele noului hotel 
„Muntenia".

Au participat tovarășii Gheorghe 
Oprea, Ion Pătan. Ștefan Andrei, 
loan Avram, ministrul industriei con
strucțiilor de mașini, Mihail Florescu, 
ministrul industriei chimice. Constan
tin Stătescu. ministrul justiției, re
prezentanți ai organelor locale de 
partid și de stat.

Au luat parte tovarășii Vasil Bllak, 
Josef Korciak, Josef Simon, Josef 
Mevald și Andrej Barciak.

Au luat parte, de asemenea. Teodor 
Haș, ambasadorul României la Praga,

Depunerea unei coroane
Tovarășul Gustav Husak. secretar 

general al Comitetului Central al 
Partidului Comunist din Cehoslova
cia, președintele Republicii Socialis
te Cehoslovace, a depus, joi după- 
amiază, o coroană de flori la Mo
numentul eroilor luptei pentru liber
tatea poporului și a patriei, pentru 
socialism.

împreună cu înaltul oaspete au 
venit să aducă omagiul lor celor 
care au luptat și și-au dat viata 
pentru înaltele idealuri ale poporu
lui român membrii delegației de 
partid și de stat a Republi
cii Socialiste Cehoslovace — tovară
șii Vasil Bilak, Josef Korciak, Jo
sef Simon. Josef Mevald. Andrej 
Barciak.

La solemnitate au luat parte to
varășii Emil Bobu, Ion Dincă. Ion 
Coman. Constantin Stătescu. minis
trul justiției, generali și ofițeri su
periori.

Erau prezenți ambasadorul Româ
niei la Praga. Teodor Haș, și amba
sadorul Cehoslovaciei la București, 
Lumir Hanak.

în fața monumentului se aflau, de 
asemenea, numeroși oameni ai mun
cii din întreprinderile Capitalei, care 
au făcut oaspeților o caldă primire.

La sosire, o companie militară ali
niată pe platoul din fata monumen
tului a prezentat onorul.

Au fost intonate imnurile de stat 
ale Republicii Socialiste România și 
Republicii Socialiste Cehoslovace.

După depunerea coroanei, asisten
ta a păstrat un moment de recule
gere. A fost vizitată apoi rotonda 
monumentului.

în încheierea solemnității, perso
nalitățile cehoslovace și române au 
primit defilarea gărzii de onoare. 

menea, realizările în direcția reducerii 
consumului de carburanți, prin mo
dificări constructive aduse carbura
torului fată de licența originală și 
care fac posibilă în prezent o eco
nomie de 8—9 la sută. în sfîrșit. o 
serie de indicatori de bază, citati in 
cadrul discuției, au reliefat eficiența 
întregii activități a colectivului de 
aici. între aceștia fiind reținuți cei 
privind productia-marfă si globală, 
care a fost depășită pe primele cinci 
luni ale anului cu 65 si. respectiv. 80 
milioane lei. De asemenea, la export, 
prevederile au fost depășite cu 21 
milioane lei. uzina livrînd în prezent 
autoturisme „Dacia-1300" în 15 țări 
ale lumii.

In acest context au fost evocate 
relațiile fructuoase de cooperare cu 
unități specializate din Cehoslovacia, 
relații în cadrul cărora România li
vrează în tara prietenă autoturisme 
.,Dacia-1300“, autoturisme de teren 
..ARO“. autocamioane si autobascu
lante si importă autoturisme ..Skoda", 
autotractoare si autobasculante „Ta- 
tra" de mare capacitate.

în continuarea vizitei, pe platoul 
din fata unității, oaspeții au asistat 
la o demonstrație cu principalele 
produse ale Centralei industriale de 
autocamioane si autoturisme. Au fost 
remarcate gamele variate de auto
turisme de teren, autoutilitare, auto
camioane. autobuze.

Tovarășul Nicolae Ceausescu, a- 
preciind realizările obținute, a cerut 
specialiștilor să întocmească un pro
gram care să prevadă o mai mare 
diversificare a producției de auto

și Lumir Hanak, ambasadorul Ceho
slovaciei la București.

în toastul său, tovarășul CON
STANTIN MATEI a adresat tovară
șului Gustav Husak, celorlalți tova
răși din delegația de partid si de 
stat cehoslovacă un cordial salut din 
partea comitetului județean de partid 
și a consiliului popular județean, o 
călduroasă urare de bun venit în 
județul Argeș.

Vorbitorul a dat apoi expresie 
bucuriei pentru prezenta din nou în 
județul Argeș a secretarului general 
al partidului nostru, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

în continuare, primul secretar al 
comitetului județean de partid a sub
liniat că, alături de întregul popor 
român, oamenii muncii argeșeni nu
tresc sentimente de caldă prietenie 
față de poporul cehoslovac, urmăresc 
cu satisfacție munca și realizările ob
ținute în dezvoltarea socialistă a pa
triei sale. Cunoaștem bine aceste rea
lizări — a spus el — și din contactele 
directe, statornicite de mai multi ani 
între județul Argeș și regiunea Slo
vacia Centrală, între orașul Cîmpu- 
lung și orașul Zvolen.

Exprimînd convingerea că actuala 
întilnire dintre conducătorii de par

Momente din timpul vizitei la

camioane. o accelerare a introduce
rii în fabricație a mijloacelor de 
transport de mare capacitate, care să 
folosească motoare diesel cu o pu
tere din ce in ce mai mare.

Tovarășii Nicolae Ceausescu si 
Gustav Husak au vizitat aooi cîteva 
sectoare de producție, unde au fost 
remarcate tehnologia modernă folo
sită. utilajele de mare productivitate, 
precum și caracteristicile tehnice ale 
liniilor de fabricație.

In sectorul montai general, ingine
rul Ștefan Teodorescu. șeful secției, 
a prezentat înaltilor oaspeți un nou 
lot de autoturisme ..Dacia-1300" ce 
urmează să fie expediate în Ceho
slovacia în cadrul contractelor de 
cooperare dintre cele două tari.

Tovarășul Gustay Husak a apreciat 
calitatea autoturismelor românești, 
eleganta si frumusețea lor. urînd 
gazdelor noi succese în activitatea 
pe care o desfășoară.

în încheierea vizitei, tovarășilor 
Nicolae Ceausescu si Gustav Husak 
li se oferă. în semn de omagiu, ma
chetele a două autoturisme ..Dacia- 
1300".

Tovarășul Gustav Husak a oferit, 
la rîndul său, conducerii întreprinde
rii o vază de cristal, creație a renu- 
mitilor meșteri sticlari din Boemia.

Vizita la întreprinderea de autotu
risme ia sfîrșit în aceeași atmo
sferă de entuziasm și însuflețire. 
Miile de muncitori, care au salutat 
cu bucurie prezenta în mijlocul lor 
a tovarășilor Nicolae Ceausescu si 
Gustav Husak. fac din nou o caldă 
manifestare, ovationîndu-i îndelung.

tid și de stat ai celor două țări re
prezintă un nou prilej de afirmare a 
prieteniei dintre țările noastre, un 
moment important în dezvoltarea, în 
continuare, a colaborării și cooperă
rii multilaterale româno-cehoslovace, 
primul secretar al comitetului ju
dețean de partid a toastat în sănă
tatea tovarășului Nicolae Ceaușescu 
și a tovarășului Gustav Husak.

Răspunzînd, tovarășul GUStdV 
HUSflk a exprimat satisfacția pen
tru posibilitatea ce i-a fost oferită 
de a vizita în județul Argeș două 
importante întreprinderi, de a cu
noaște nemijlocit cît de rapid înain
tează România pe calea dezvoltării 
sale industriale în ramuri complexe, 
calitatea produselor românești, care 
reclamă nu numai o puternică bază 
tehnică, dar și oameni capabili, cu o 
înaltă pregătire.

înaltul oaspete a împărtășit apoi 
deosebita impresie pe care i-au fă
cut-o oamenii-României de azi, de
votați cauzei socialismului si Parti
dului Comunist Român, secretarului 
său general.

De asemenea, a spus vorbitorul, 
doresc să mulțumesc pentru senti

Aceeași» atmosferă însuflețită o re
găsim și la plecarea inalților oaspeți 
din orașul Pitești. In fața hotelului 
„Muntenia", tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășul Gustav Husak 
sînt salutați cu puternice urale și 
ovații- Un mare ansamblu coral in
tonează tradiționala urare „Mulți ani 
trăiască". Se scandează „Ceaușescu— 
Husak !“. se aclamă pentru contmua 
dezvoltare a prieteniei și colaborării 
româno-cehoslovace.

Coloana oficială străbate din nou 
marile bulevarde ale Piteștiului, 
transformate în adevărate culoare 
vii. Cetățenii orașului își manifestă 
sentimentele de aleasă stimă și cal
dă prețuire, ovaționînd îndelung. 
Din mașina deschisă, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășul Gus
tav Husak răspund cu căldură la 
ovațiile mulțimii.

La înapoierea spre Capitală, co
loana oficială se înscrie pe vechea 
șosea a Piteștiului. La trecerea prin 
zecile de localități, locuitorii, teșiți în 
întîmpinare cu steaguri, cu flori, sa
lută cu entuziasm pe înalții oaspeți.

întreaga desfășurare a vizitei în 
județul Argeș a constituit o nouă 
expresie elocventă a sentimentelor 
de prietenie pe care poporul român 
le nutrește față de poporul ceho
slovac, o nouă dovadă a dorinței co
mune de a dezvolta în continuare, 
pe multiple planuri, relațiile dintre 
partidele, țările și popoarele noastre, 
în folosul reciproc, al cauzei socialis
mului. păcii si colaborării interna
ționale.

mentele frățești pe care oamenii 
muncii din județul Argeș le nutresc 
față de Cehoslovacia și să exprim 
aprecierea noastră față de tot ceea 
ce realizează pentru dezvoltarea ju
dețului lor și recunoștința noastră 
față de ceea ce fac pentru dezvol
tarea relațiilor dintre România și 
Cehoslovacia.

Adresînd sincere felicitări pentru 
rezultatele obținute de județul Argeș 
in domeniul economic, politic, în 
activitatea de educație a maselor și 
în ridicarea nivelului de trai al ma
selor, tovarășul Gustav Husak a ară
tat că întilnirile și convorbirile avute 
în aceste zile cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu vor duce la dezvoltarea 
pe mai departe a colaborării și coo
perării dintre partidele și țările 
noastre.

In încheiere, secretarul general al 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist din Cehoslovacia a toastat 
în sănătatea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. pentru noi succese în 
activitatea Partidului Comunist 
Român, a poporului român, pentru 
dezvoltarea prieteniei trainice româ
no-cehoslovace.

Dejunul s-a desfășurat într-o at
mosferă de caldă prietenie.

Printre petrochlmiștll piteștenl

întreprinderea de autoturisme

Dacă ar fi posibil un arc 
peste timp, dacă tineretul 
tării de acum o sută de ani. 
și cel de azi. cel ce consti
tuie ..generația centenaru
lui". ar putea să se pri
vească în fată, am căpăta 
poate imaginea cea mai vie 
și cea mai elocventă a ar
zătoarei năzuințe spre 
autodepășire și perfecțiune 
care ne-a călăuzit dintot- 
deauna sufletele. Atunci, 
cînd patria cerea fiilor ei 
să-și călească voința si 
sâ-și înarmeze brațul pen
tru a-i apăra ființa si a-i 
cuceri neatîmarea. restitu- 
indu-i dreptul la sine, la 
demnitate, la locul ce i se 
cuvenea acestei țări în rîn
dul popoarelor lumii, nă
zuința spre autodepășire si 
perfecțiune consta în ne- 
precupetirea forțelor: in 
jertfa de sine. în elanul că
tre biruință căreia istoria 
îi însemnase împlinirea so
rocului. Acum, cind patria 
cere fiilor ei să-si arate tot 
devotamentul, priceperea, 
cinstea si abnegația în lup
ta pentru ridicarea Româ
niei pe cele mai înalte 
culmi ale civilizației socia
liste. aceeași năzuință cre
ează o stare de spirit nouă, 
regăsind însă în adîncul 
cugetelor aspirația din ve
chime către idealul stră
bun : pe lume nu-s mai 
multe popoare române, ci 
unul singur, și dreptul lut 
sacru, pentru a cărui izbîn- 
dă s-au jertfit înaintașii, 
este de a-și aduce contribu
ția la biruința dreptății pe

pămînt, la făurirea unei 
lumi mai drepte si mai 
bune.

Tinerii fii ai patriei ! Ei 
n-au fost și nu sînt o no
țiune abstractă enunțată 
printr-o cifră statistică, ci 
o realitate sinonimă cu 
însăși permanenta noastră, 
cu puterea de visare a celor 
mai ■ înalte idealuri nutrite 
de popor. Au fost si sînt 
tineri. Au fost si sînt eroi. 
Acel arc peste timp ne-ar 
înfățișa în anul războiului 
pentru cucerirea indepen
dentei un Eminescu care 
abia împlinise 27 de ani. 
Poetul care scrisese deja 
cîteva dintre capodoperele 
sale : „împărat si prole
tar". „Sărmanul Dionis". 
„Călin", „Venere si mado
nă". „Epigonii". „Ce-ți do
resc eu tie. dulce Românie" 
— cu urarea devenită ideal 
al tuturor tinerilor de pes
te veac ai acestei țări 
....Patrie de glorii, patrie 
de dor / La trecutu-ți mare, 
mare viitor I" — vedea in 
Independentă „sursa exis
tenței noastre istorice". 
Cam vîrsta aceleiași tine
reți o aveau uteciștii care, 
deunăzi, în fața obeliscului 
de la Tulcea, închinat me
moriei celor ce au căzut cu 
un veac în urmă în lupta 
pentru cucerirea indepen
denței aceleiași patrii de 
glorii și dor, își primeau 
carnetele de partid făcînd 
legămînt de neuitare, de 
ducere mai departe a luptei 
pentru ca prin năzuința 
către perfecțiune România,

dulcea Românie, să-și asi
gure, față de marele ei tre
cut de glorii, marele viitor 
spre care aspirăm cu toții. 
Barbu Delavranoea abia 
împlinise 18 ani în acel 
1877 — vîrsta tuturor vise
lor — dar cel ce avea să 
scrie marea trilogie închi
nată lui Ștefan așternea 
atunci pe hîrtie poemul 
„Stanțe", chemînd la lupta 
pentru neatîrnare : „Înainte 
escadroane ! Destul netrai 
și rușine I / Destul, in
tr-un somn letargic, de ce 
furăm pingăriți / Decit bir 
ca altădată, gloanțe le vom 
da mai bine...".

Să ai 18 ani ! Ce vîrstă 
sublimă ! Să fii contem
poranul deplin al marilor 
și ambițioaselor planuri de 
viitor care te cheamă la 
împlinirea lor acordindu-tl 
dreptul Ia izbîndirea tutu
ror viselor îndelung jin
duite de părinți. în sala ae 
cultură a tineretului de la 
„Grivița roșie" am văzut 
de curînd cîteva sute de ti
neri trecind pragul dintre 
adolescentă și maturitate. 
Pasul lor a fost consfințit 
de cuvintele : „Vă declar 
majori !“ Și din toate 
piepturile a izbucnit „Tri
colorul".

I.L. Caragiale împlinea în 
1877 vîrsta de 25 de ani. 
Publica deja în revista 
„Claponul" si. chiar în anul 
războiului, a scris cîteva 
din nemuritoarele lui schițe. 
Pe scenele marelui Festival 
„Cîntarea României", la o 
sută de ani de la cucerirea

Independentei, am văzut 
zed de echipe de artiști 
amatori interpretînd ca
podoperele teatrului cara- 
gialean. O scenă cu mili
oane de interpreti. în co- 
virșitoarea lor majoritate, 
tineri. Ce altă orînduire. ce

o cultură cu adevărat popu
lară s-a dovedit a fi imen
să, dar și un for educatio
nal în plină desfășurare, 
un creuzet sufletesc al con
turării calităților spirituale 
ale omului format în spirit 
revoluționar.

solventi ai facultăților de 
medicină, studenti. cărtu
rari. Căpitanul Valter Mă- 
răcineanu scria mamei sale, 
la 30 august 1877 : „In mo
mentul cind vei primi 
această ultimă scrisoare să 
știi că eu... mi-arn dat viața

Pentru ca din stejar, 
stejar să răsară

altă epocă, decît una cu 
adevărat a tuturor posibili
tăților de afirmare poate 
deschide poporului întreg 
un așa de vast acces la artă 
Si cultură, la afirmarea de 
sine, la dreptul de a rîde 
stenic, de a cînta. de a re
cita. de a dansa, de a sati
riza rămășițele retrograde 
din mentalități, de a-și ex
prima optimismul si încre
derea în viitor ? Mișcarea 
artistică pusă sub semnul 
acestei uriașe manifestări 
este nu numai o afirmare 
a talentelor, deși recolta ei 
de har și măiestrie pentru

Acel arc peste timp. In
vocat la începutul acestor 
rinduri. ne-ar înfățișa prin
tr-o retrospectie de stop- 
cadru a anului de glorie si 
foc 1877 alte si alte domi
nante ale tinereții. Căci 
luptau atunci, alături de do
robanții si roșiorii imorta
lizați ne ninzele tînărului 
pictor-reporter de război 
Nicolae Grigorescu. nu
meroși tineri savanti care 
îmbrăcaseră haina ostă
șească. cercetători Intr-un 
promițător început de știin
țe moderne românești, ge- 
nisti, doctori, proaspeți ab-

pentru iubita mea patrie... 
Mulțumesc soartei de fa
voarea ce mi-a făcut-o".

De curînd, la monu
mentul eroilor ridicat pe 
locul unde- s-a aflat cazar
ma Regimentului 11 „Șiret" 
din Galati s-au întîlnit cele 
7 ștafete pionierești care 
porniseră la 24 ianuarie din 
toate unitățile județului pe 
itinerarele eroice ale lui 
1877. Trei detașamente au 
constituit acolo, iurînd să 
urmeze pilda înaintașilor, 
unitatea de pionieri „Inde
pendenta". Aceste trei de

tașamente purtau numele 
unor eroi : Alexandru Cer- 
nat, Gheorghe Sontu si 
Valter Mărăcineanu. Stră
nepoții lor întru idealuri 
au pornit apoi pe drumu
rile Plevnei, ale Rahovei și 
Griviței, ducînd cu ei ță- 
rină din glia patriei s-o 
depună la picioarele mau- 
soleelor unde își dorm som
nul de veci eroii căzuti in 
războiul neatîmării.

în 1877. poetul Alexandru 
Macedonski avea 23 de ani. 
Publicase la 18 ani plache
ta de versuri „Prima ver
ba". în august 1877 el scrie 
o odă patriei invocînd sa
crificiul unui stegar erou : 
„Drept in coastă îl izbise / 
Dar cu steagul lingă el ! 
Zăcea-n timpul de măcel..."

...La 30 de ani de la vic
toria împotriva fascismului 
pe teritoriul patriei noastre, 
cînd se aniversau trei dece
nii de la eliberare și de la 
intrarea României în coa
liția antihitleristă. o expe
diție pionierească pornea pe 
urmele ostașilor români 
care și-au jertfit viata pe 
teritoriile Ungariei si Ceho
slovaciei în timpul celui 
de-al doilea război mondial, 
în ranițele lor... pămînt din 
glia patriei. Pămînt sacru, 
pe care s-au duș să-1 
presare pe mormintele ce
lor ce le-au lăsat spre neui
tare cuvintele : „Spuneți 
generațiilor viitoare că noi 
am făcut suprema jertfă ne 
cîmpul de bătaie..." Fiecare 
mormînt, un pumn de 
tărînă de acasă. Un legă

mînt. O ștafetă peste 
timpuri imemorabile, care 
a pornit demult, de la Po
sada si Rovine, de la Podul 
înalt și Călugăreni, de la 
Padeș și Cîmpia Libertății, 
și care nu s-a oprit, cl 
merge prin prezent către 
viitor întru cinstirea me
moriei înaintașilor.

...loan Slavici avea în 
1877 numai 29 de ani și ti
părise primele lui nuvele 
și piese de teatru anuntînd 
prozatorul viguros din 
„Mar-a", „Moara cu noroc" 
și „Pădureanca", Era coleg 
de generație cu Titu Maio- 
rescu și cu Eminescu. Cu 
Petre Dulfu și loan Neni- 
tescu. cel ce scrisese „Pui 
de lei" („Eroi au fost, eroi 
sînt încă"), înălțînd din 
tranșeele Griviței „Poema 
română" : „Inalță-te ! A ta 
menire mai mare-i intre 
cele mari / Ești apărată cu 
credință de piepturi tinere 
și tari / Făclia propășirii 
tfintă in mina-ți nu va tre
mura / Printre popoare 
cu izbîndă menită ești a o 
purta, / Înaltă- te căci min- 
drul soare / Pe ceru-ți larg 
din nou răsare..."

...Tineri au fost, tineri 
sînt încă. Ne-a fost dat să 
vedem, în zilele stării de 
nețărmurită încredere în 
biruința vieții care s-au 
succedat după catastrofalul 
cutremur de la 4 martie, ce 
înseamnă forța. elanul, 
abnegația, puterea de sa
crificiu a tineretului nostru. 
Ne-a fost dat să vedem, si 
ne este dat să nu uităm.

cum înțelege acest tineret 
să apere izbînda lor și a 
părinților lor în făurirea 
unei Românii demne, pu
ternice. de mare frumusețe 
și nețărmurită omenie. 
Ne-a fost dat să-l vedem 
cum știe să răspundă che
mării partidului, atunci 
cînd patria i-o cere. Oare 
cum s-ar fi putut descifra 
mai bine sensul virtuților 
de neam înscrise de 
„Bardul de la Mircesti". 
decanul de vîrstă al gene
rației poeților de la 1877, 
Vasile Alecsandri. care 
scria în „Odă ostașilor 
români" : „Juni ostași ai 
tării mele, însemnați cu 
stea in frunte ! / Dragii 
mei vulturi de timpuri, dra
gii mei șoimani de munte / 
Am cintat in tinerețe stră
moșeasca vitejie / Vitejie 
fără seamăn pe-acel timp 
de grea urgie / Ce la 
vechiul nostru nume au 
adaos un renume / Dus pe 
Dunăre în Mare, si din 
Mare dus în lume. / Vin 
acum, la rindul vostru, să 
v-aduc o închinare / Vin cu 
inima crescută și cu sufle
tul mai tare / Ca eroi de 
mari legende, vin să vă pri
vesc în fată / Voi. nepăsă
tori de moarte, disprețuitori 
de viață / Ce-ați probat 
cu-avîntul vostru lumii 
puse în mirare / Ci din 
vultur, vultur naște, din 
stejar, stejar răsare..."

Căci orice arc peste timp 
aici ne va găsi stejarii.

loan GRIGORESCU
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După cum este cunoscut, nu pes
te mult timp va avea loc Congresul 
consiliilor oamenilor muncii din in
dustrie. în această importantă mani
festare politică și socială își va găsi 
o nouă și pregnantă reflectare pro
cesul de adincire a democrației mun
citorești, parte integrantă, esențială, 
a democratismului propriu orinduirii 
noastre socialiste.

Premisele acestei democrații s-au 
creat în tara noastră prin profundele 
transformări revoluționare petrecute 
în anii socialismului — prin lichida
rea dominației claselor exploata
toare și instaurarea puterii celor ce 
muncesc in frunte cu clasa munci
toare, prin generalizarea proprietă
ții socialiste in întreaga economie și 
desființarea pe această bază a orică
rei forme de exploatare a omului de 
către om. Reunind în mîinile lui 
deopotrivă puterea politică si pu
terea economică, bunurile materiale, 
poporul țnuncitor a dobindit pentru 
prima oară posibilitatea de a se con
duce singur, așa cum dorește.

Aceste cuceriri istorice au însem
nat doar începutul procesului de 
făurire a unei adevărate democrații, 
dezvoltarea societății noastre eviden
țiind continua perfecționare a for
melor și metodelor democratice, con
comitent cu adîncirea și extinderea 
continuă a democrației socialiste, în 
sensul atragerii unor mase tot mai 
largi, practic a întregului popor, la 
conducerea societății. Acest proces 
reprezintă o cerință obiectivă a con
struirii noii orînduiri. o necesitate 
stringentă în actuala etapă. In
tr-adevăr. înfăptuirea Programului 
partidului, a obiectivelor grandioase 
pe care le prevede solicită o vastă 
Si profundă mobilizare a tuturor for
țelor creatoare ale națiunii, ceea ce 
se poate realiza tocmai prin punerea 
viguroasă în mișcare a tuturor re
sorturilor democrației socialiste.

Și în acest domeniu, ca de altfel 
în întreaga viață a societății noastre, 
Congresele al IX-lea, al X-lea și al 
XI-lea s-au afirmat ca momente 
deosebite, ideile și hotărîrile lor des- 
chizind cale largă atragerii maselor 
celor mai largi la activitatea de con
ducere. Ca o componentă esențială a 
democrației socialiste s-a dezvoltat 
tot mai puternic, sub impulsul aces
tor hotărîri. democrația muncitoreas
că, întelegînd prin aceasta participa
rea nemijlocită a oamenilor muncii 
la conducerea unităților economico- 
sociale.

Semnificația democrației muncito
rești in procesul adincirii democrației 
socialiste apare și mai clar dacă 
avem în vedere faptul că în țara 
noastră clasa muncitoare este clasa 
conducătoare a societății; așa cum 
se știe, în componenta Partidului 
Comunist Român, forța politică con
ducătoare, a organelor sale de 'con
ducere, la toate nivelurile, ca și în 
componența organelor centrale și 
locale ale puterii de stat, muncitorii 
dețin o mare pondere, ceea ce re
flectă rolul hotărîtor pe care clasa

X,_________________________________  

muncitoare îl are în elaborarea și 
înfăptuirea politicii interne si ex
terne a statului.

Acestea sint intru totul valabile și 
in ce privește conducerea generală a 
vieții economice — prin componenta 
și întreaga activitate desfășurată de 

asemenea organe cutn sînt Consiliul 
Suprem al Dezvoltării Economice și 
Sociale, Camera legislativă a consi
liilor populare.

Prin democrația muncitorească, 
procesul conducerii democratice este 
dus mai departe, pînă în unitățile de 
bază ale vieții economice, asigurîn- 
du-se întărirea rolului conducător al 
clasei muncitoare la nivelul fiecărei 
întreprinderi, fiecărei celule a orga
nismului economic din industrie.

în această privință, Partidul Co
munist Român a pornit de la faptul 
că în virtutea calității lor de pro
prietari. producători și beneficiari ai 
avuției sociale, oamenii muncii sînt 
aceia care pot și trebuie să decidă 
asupra organizării și conducerii ac
tivității în centrale și întreprinderile 
industriale, ca si în toate unitățile 
economice si sociale. O asemenea 
participare a maselor la conducere 
este cerută de înseși condițiile pro
ducției moderne — problemele com
plexe pe care le ridică dezvoltarea 
ei outind fi soluționate cu succes 
tocmai prin valorificarea experienței 
Si priceperii colective a producăto
rilor înșiși.

Mai mult decît atît. finind seama 
de rolul clasei muncitoare ca clasă 
conducătoare în societate, de faptul 
că sfera producției materiale își pune 
hotărîtor amprenta pe ansamblul e- 
voluției sociale, democrația muncito
rească reprezintă o condiție de bază 
pentru adîncirea și afirmarea democra
tismului in întreaga viață socială și de 
stat. Această orientare este tradusă cu 
consecventă în viață de partid. „Dez
voltarea democrației muncitorești — 
se subliniază în Programul partidului 
— creșterea sentimentului oamenilor 

muncii de stăpini ai bogățiilor națio
nale, întărirea răspunderii acestora 
fată de gospodărirea unităților eco
nomice, participarea lor la conduce
rea întregii economii vor constitui o- 
bieetive esențiale ale politicii parti
dului, laturi inseparabile ale dezvol

tării multilaterale a societății noastre 
socialiste pe calea spre comunism".

Materializarea acestei orientări 
și-a găsit expresie prin instituționali- 
zarea principiului conducerii si mun
cii colective, ca principiu de bază ai 
întregii activități economieo-sociale.

Astfel, la nivelul întreprinderilor 
și centralelor industriale, al tuturor 
unităților economice și sociale au 
fost create în ultimii ani, ca organe 
ale conducerii colective, consiliile oa

Structuri organizatorice care reunesc și îmbină avantajele 
afirmării și mai puternice, directe, a rolului conducător 
al clasei muncitoare, forța socială cea mai avansată, cu 
metoda muncii colective, metodă de lucru superioară, 
garanție a elaborării unor măsuri competente, bine întemeiate
menilor muncii, cărora le-au fost 
conferite importante atribuții și răs
punderi în dezvoltarea producției, 
înfăptuirea judicioasă a repartiției, 
gospodărirea avutului obștesc, întă
rirea proprietății socialiste. Caracte
rul larg democratic al acestor orga
nisme se reflectă pregnant in compo
nenta lor, în care intră, pe lîngă 
cadrele de conducere si specialiști, 
reprezentanți ai organizațiilor de 
partid, sindicale și de tineret, repre
zentanți direcți ai muncitorilor.

De fapt numărul oamenilor mun
cii care participă la activitatea con
siliilor este mult mai mare, prin fap
tul că pe lîngă acestea funcționează, 
ca organe auxiliare ale lor, comisiile 
pe domenii, constituite corespunzător 

principalelor activități ale întreprin
derii: organizarea producției și a 
muncii, investițiile, calitatea produc
ției. realizarea de economii.

O formă superioară de manifes
tare a democrației muncitorești o 
constituie adunarea generală a oame

I

nilor muncii care funcționează ca 
for suprem de conducere în unitățile 
economice, dezbătind atit planurile 
de producție, cît și modul cum se 
înfăptuiesc, practic toate problemele 
care privesc buna desfășurare a ac
tivității productive și condițiile de 
viață ale oamenilor din unitatea res
pectivă. avînd posibilitatea de a 
dezavua și a cere desărcinarea fac
torilor de conducere, în cazul unei 
munci necorespunzătoare.

Se poate sublinia ca o trăsătură 
esențială și definitorie a superiori
tății acestor forme și structuri faptul 
că ele reunesc și îmbină avantajele 
afirmării și mai puternice, directe, a 
rolului conducător al clasei munci
toare, forța socială cea mai avansată 
și garanția sigură a justei orientări 
a deciziilor, cu metoda muncii co
lective, metodă de lucru superioară, 
garanție a elaborării unor măsuri 
competente, bine întemeiate.

Desigur, exercitarea dreptului de 
decizie al organelor de conducere 
colectivă se circumscrie cerințelor 
principiului fundamental al organi
zării vieții noastre economice și de 
stat — centralismul democratic. Toa
te deciziile în problemele fundamen

tale. de interes național sint luate, 
cu consultarea directă a oamenilor 
muncii, cu fructificarea părerilor, 
propunerilor si observațiilor, ema- 
nind de la unități, de către organele 
centrale superioare ale partidului și 
statului — aceasta fiind o condiție 

esențială pentru a se asigura diri
jarea convergentă a întregii activi
tăți spre obiectivele majore ale con
strucției socialiste.

în practica de conducere a socie
tății noastre s-a încetățenit metoda 
organizării de consfătuiri pe ramuri 
de producție, de congrese si confe
rințe cu caracter național. De fapt, 
acestea reprezintă forme superioare 
ale aplicării principiului conducerii 
colective, fiind vorba de largi foruri 

sociale. în care sînt analizate si dez
bătute problemele esențiale ale sec
torului respectiv și se stabilesc mă
suri în vederea înfăptuirii in 
cele mai bune condiții a Progra
mului partidului. Manifestările de 
acest fel care au avut loc în ultimii 
ani — Congresul consiliilor populare 
județene. Congresul educației politice 
și al culturii socialiste, iar mai re
cent Congresul consiliilor de condu
cere din unitățile agricole socialiste, 
al întregii țărănimi — au dovedit din 
plin posibilitățile largi pe care le 
creează pentru participarea efectivă 
a oamenilor muncii la elaborarea po
liticii generale de conducere a socie
tății. ceea ce a și determinat insti- 
tuționalizarea lor, ca foruri de con

ducere în domeniul respectiv, ce se 
reunesc sistematic. Pe aceeași linie 
se înscrie si organizarea, din iniția
tiva tovarășului Nicolae Ceausescu, a 
apropiatului Congres al consiliilor oa
menilor muncii din industrie.

Caracteristic pentru democrația 

TORESTI

noastră muncitorească este participa
rea oamenilor muncii nu numai la a- 
doptarea deciziilor, dar și la contro
lul îndeplinirii lor, formele de exer
citare a acestuia fiind, de asemenea, 
instituționalizate. prin crearea unei 
vaste structuri organizatorice — in- 
cluzînd deopotrivă organismele con
trolului muncitoresc de stat, unită
țile de control al oamenilor muncii, 
autocontrolul si controlul direct al 
producătorilor în procesul de pro
ducție.

Consecventa democratismului vieții 
noastre economice își găsește expre
sie în faptul că în prezent dispunem 
de un sistem complex de conducere 
a tării de către oamenii muncii în
șiși. La noi oamenii muncii sînt cei 
care hotărăsc, care conduc în mod 
efectiv producția, ca și întreaga via
ță economico-socială — în contrast 
profund cu situația din atîtea țări ca
pitaliste avansate, unde pentru mi
lioane și milioane de oameni ai mun
cii (16 milioane la ora actuală !) pro
blema care se pune este nu aceea a 
unei participări la conducerea între
prinderilor aparținînd magnaților ca
pitalului, ci pur și simplu... găsirea 
unui loc de muncă.

La noi. practica a demonstrat și 
demonstrează zi de zi. cu prisosință, 
însemnătatea democrației muncito
rești. atît pentru perfecționarea acti
vității economice, cît si ca scoală a 
conducerii sociale, eficienta ei re- 
flectîndu-se în însăși îndeplinirea cu 
succes a sarcinilor si obiectivelor 
cincinalului trecut, ca si ale actua
lului cincinal.

Desigur, nu se poate spune că 
toate posibilitățile pe care le oferă 
sistemul democrației noastre munci

torești sînt pe deplin folosite și va
lorificate. Viața arată câ în unele 
unități, organismele de conducere 
colectivă pun un accent prea mare 
pe probleme mărunte, operative, in 
timp ce probleme majore, de per
spectivă nu sint luate in dezba
tere colectivă. Se constată, de ase
menea, neajunsuri în informarea la 
timp și multilaterală a reprezentanți
lor oamenilor muncii asupra proble
melor luate în discuție, ceea ce pre
supune de multe ori o slabă parti
cipare a acestora la dezbateri, un 
nivel scăzut al spiritului critic, o 
materializare palidă a principiului 
conducerii colective. Eficiența activi
tății acestor organe ar creste consi
derabil prin urmărirea sistematică a 
aplicării propunerilor si sugestiilor 
făcute de oamenii muncii. Desigur, 
apropiatul Congres al consiliilor 
oamenilor muncii va marca — prin 
deciziile si măsurile cristalizate pe 
baza sintetizării experienței practice 
a acestor ani. ca si a cerințelor su
perioare. tot mai complexe ale dez
voltării — o nouă etapă in perfec
tionarea activității organismelor de
mocrației muncitorești, pentru ca a- 
c&stea să reprezinte. în tot mai mare 
măsură, așa cum cerea secretarul 
general al partidului, „adevărate tri
bune eficiente de dezbatere si solu
ționare de către mase a problemelor 
conducerii întreprinderilor si insti
tuțiilor, unităților teritorial-adminis- 
trative, a întregii societăți".

Democrația muncitorească oferă 
cadrul pentru participarea ne
mijlocită a maselor largi la conduce
rea activității economice. Dar pentru 
ca acest cadru să fie valorificat, pen
tru ca oamenii muncii să-și poată 
exercita din plin atribuțiile cu care 
au fost învestiți, ei trebuie să aibă 
un nivel ridicat de pregătire politică 
și. totodată, o solidă competență teh- 
nico-profesională. Activitatea ideolo- 
gico-educativă în rândurile oamenilor 
muncii, eforturile pentru ridicarea 
calificării lor apar astfel ca atribute 
și condiții esențiale ale adincirii de
mocrației.

Toate aceste probleme, ca șl altele 
legate de însăși perfecționarea în 
continuare a cadrului institutional al 
democrației muncitorești, de reali
zarea in condiții optime a sarcinilor 
complexe puse în fața oamenilor 
muncii din industrie de Congresul al 
XI-lea al partidului, vor face obiectul 
unor ample dezbateri în cadrul Con
gresului consiliilor oamenilor mun
cii. Pe primul plan al preocu
părilor congresului se va afla sta
bilirea căilor și mijloacelor pentru 
a se asigura creșterea rolului clasei 
muncitoare în toate organele de con
ducere. astfel incit să se obțină ridi
carea eficientei conducerii colective, 
continua întărire a disciplinei și res
ponsabilității sociale, afirmarea tot 
mai puternică a clasei noastre mun
citoare ca clasă conducătoare în so
cietatea noastră socialistă.
Prof. univ. dr. Sergiu TAMAȘ
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PROBLEME ACTUALE ALE CREAȚIEI LITERAR-AR
Procesul coitlțîTeX de for

mare a omului nou. de 
dezvoltare a conștiinței so
cialiste a înregistrat succe
se ' remarcabile in care se 
poate recunoaște și contri
buția, însemnată, a creației 
literar-artistice, a operelor 
umaniste ale timpului nos
tru. Este firesc deci să ne 
preocupe, in continuare, 
căile de sporire a rolului 
artei și literaturii în opera 
generală de făurire a noii 
societăți, a unei noi con
diții umane. Subliniind în- 
riurirea profundă pe care o 
literatură realistă, inspirată 
din transformările revolu
ționare ale societății, o poa
te exercita «asupra maselor 
de oameni ai muncii, tova
rășul Nicolae Ceaușescu 
arăta : „Arta trebuie să în
fățișeze universul spiritual 
tot mai bogat al constructo
rilor socialismului, efortul 
lor pentru autodepășire, să 
surprindă și să redea cu fi
delitate diferitele ipostaze 
in care se manifestă atitu
dinea înaintată față de 
mutică și societate, virtu
țile și trăsăturile morale 
ale omului nou". Felul cum 
au fost și sînt primite o 
serie de cărți de o vie ac
tualitate, inspirate intr-a
devăr din bogatul univers 
spiritual al constructorilor 
socialismului, ne arată că 
putem vorbi cu deplin temei 
de o nouă calitate a pu
blicului, a cititorului de li
teratură, de o receptivitate 
tot mai largă, stimulativă, 
hotărîtoare pentru climatul 
general in care se dezvoltă 
literatura actuală.

Ce loc ocupă cartea ro
mânească în timpul de lec
tură al omului, ce spor de 
cunoaștere aduce fiecare 
nou roman apărut cititoru
lui. ce îi spune despre lu
mea in care trăiește și 
despre istoria contempo
rană lui sau despre cea cu
noscută doar din cărți ? 
Iată întrebări pe care ni le 
punem ori de cîte ori un 
nume consacrat sau nou in

trat în arâha literaturii se 
înfățișează cu o carte înain
tea cititorului. întrebări le
gitime;' întrebări care revin 
intr-o formă sau alta in 
anii din urmă cind prefe
rințele, gusturile publicului 
nostru cunosc mutații sub
stanțiale. Mutații de natură 
pozitivă care influențează 
din ce în ce mai mult dez
voltarea prozei noastre 
contemporane. Pentru că 
orice epocă literară ne do
vedește acest fapt : publi
cul poate influența în bine

fost unul din factorii de 
progres al prozei noastre 
contemporane. Mai întîi 
prin interesul masiv acor
dat romanului despre viața 
noastră contemporană pri
vită în evoluția ei dialec
tică și dinamică, înțeleasă 
ca un proces evolutiv în 
cadrul căruia contradicțiile, 
erorile, nu odată cu urmări 
dureroase asupra individu
lui, au fost prezente. Dar 
care n-au putut nici opri, 
nici deturna un proces as
cendent, o evoluție certă.

descrierea naturalistă pen
tru confruntarea morală și 
asemănarea, identificarea 
s-au realizat pe aceste pla
nuri. Și în acel moment 
scriitor și cititor s-au aflat 
ca parteneri ai unei dezba
teri privind destinul indivi
dual înțeles ca o parte sem
nificativă a destinului co
lectiv pe care îl reprezenta. 
Nu ca un exponent abstract, 
ci ca un om în adevăratul 
înțeles al cuvîntului. De a- 
ceea nici politicul nu a mai 
fost conceput ca o con-

Arta si public
sau în rău o literatură, în- 
curajind tendințele ei pozi
tive, novatoare sau refuzind 
ceea ce este vetust, caduc 
sau reprezintă o falsă ino
vație. E drept, in anumite 
momente ale dezvoltării is
toriei, gustul publicului 
care atunci avea acces la 
cultură a avut un rol ne
gativ, prin opacitatea cu 
care s-a opus noului, prin 
opacitatea sa în fața artei 
adevărate, prin comoditatea 
și conformismul cu care ac
cepta surogatele produse 
de pseudoartisti. Dacă am 
face abstracție de o aseme
nea mentalitate obtuză, de 
burghez suficient si ajuns 
căruia îi este s’trăin orice 
efort pe spirala înțelegerii 
artei, nu am putea percepe 
mutațiile pozitive ale gus
tului public și urmările lor 
asupra artei. Caracteristică 
în momentul de față este 
coincidența dintre gustul 
publicului și căile fruc
tuoase de dezvoltare ale 
unei literaturi, coincidență 
ai cărei martori sîntem 
de cițiva ani și care 
— după opinia mea — a

de Vaieriu RÂPEANU

Romanul românesc contem
poran a devenit deci un ro
man politic pe măsură ce 
publicul românesc s-a ma
turizat și a perceput lite
ratura ca pe o adevărată 
cale de dezbatere a unor 
probleme vitale. Iar scriito
rul a răspuns acestui pro
ces prin cărți în paginile 
cărora dezbaterea socială 
— cu mijloacele artei desi
gur — ocupă un loc pri
mordial. Publicul a înțeles 
deopotrivă că procesul re
flectării vieții nu este iden
tic cu copierea realității, iar 
scriitorul s-a străduit, ră- 
mînînd fidel esenței acestei 
realități, să transfigureze 
ceea ce a văzut, a trăit, a 
simțit. Adică să vadă in 
cazul particular generalul, 
să implice pe toți in desti
nul individual al persona
jului. Publicul a înțeles că 
nu asemănările de amă
nunt. că nu identificările 
de situații conferă adevăr 
operei de artă, ci modul in 
care sensurile și esența 
vieții sînt puse în relief 
cu vigoare artistică. De a- 
<;eea scriitorul a părăsit

structie de scheme, ci ca 
elementul constitutiv al 
vieții noastre individuale și 
sociale. Astfel istoria apro
piată ne apare în romanele 
ultimilor ani urmărită cu 
un atît de mare interes — 
aș spune chiar cu un neo
bișnuit interes — nu ca o 
suită de personaje fictive 
sau reale care corespund 
unor reprezentări apriorice, 
ci ca o galerie de „oameni 
care au fost" cu calitățile 
și defectele lor, care au în
țeles sau nu societatea vre
mii sau care au ințeles-o 
numai pînă la un anumit 
moment. Oameni contra
dictorii nu o dată, oameni 
care nu pot fi explicați nu
mai printr-o anume atitu
dine și nici portretizați cu 
epitete și invective. Oameni 
a căror esență caută să o 
pătrundă și să o explice 
cititorul pentru a-i înțelege 
într-adevăr în lumina ro
lului pozitiv sau negativ 
ce l-au avut în istorie.

Publicul care a citit mai 
multă istorie și mai ales 
istoria dialectică a vieții

sociale și politice nu se 
mai mulțumește cu repre
zentări unilaterale, schema
tice. Acest flux continuu 
între nivelul publicului șl 
al literaturii a făcut posi
bilă apariția unor romane 
precum „Delirul" de Marin 
Preda. „Incognito" de E. 
BarbU. „Clipa" de Dinu Să- 
raru, „Vînătoarea regală" 
de D.R. Popescu, „Galeria 
cu vită sălbatecă" de 
C. Țoiu, „Orgolii" de Au
gustin Buzura, „Iluminări" 
de Al. Ivasiuc, „Caloianul" 
de Ion Lăncrănjan. ca și 
alte romane semnate in ul
timii ani de Paul Georges
cu. Platan Pardău. B. El- 
vin. Paul Anghel. ca și 
cele care vor apărea nu 
peste multă vreme, din 
care as retine pe ceie 
scrise de Ștefan Bănu- 
lescu. Laurențiu Fulga, 
Mircea I-Ioria Simionescu 
etc. Acest flux continuu 
face ca romanul românesc 
de astăzi nu numai să fie 
citit, dar să si intereseze,.să 
suscite discuții aprinse, u- 
neori contradictorii. Este și 
firesc, este și necesar de
oarece numai lucrurile deo
sebite stîrnesc dezbateri, 
mediocritatea lăsind totul 
în deplină indiferentă. Să 
fim receptivi, deci, la cărțile 
care iscă seînteile discuției, 
ale înfruntării de opinii. 
Ele sînt acelea care au dus 
și duc o literatură mai de
parte. Cărțile pe care le în
chidem după lectură și se 
așează cuminți în rafturile 
uitării fără să ne chinuie 
cu întrebările lor, fără să 
ne neliniștească, fără să ne 
urmărească, acelea nu re
prezintă permanențele unei 
literaturi, ci latura ei efe
meră. Or. tocmai perma
nențele sînt acelea care e- 
ducă cititorul, îl fac să în
țeleagă arta și prin artă să 
trăiască adînc ancorat în 
problemele esențiale ale 
vremii sale și ale istoriei.

cinema
• Vacanță la Jakobsfeld : CEN
TRAL — 9,15; 11,45; 14.15; 16,45;
19.15,
• Locotenentul Mc Q în acțiune :
PATRIA — 9,30; 12; 15; 17.30: 20, 
FESTIVAL — 8,30; 10,45; 13.15;
15.45; 18,15; 20.45, FAVORIT — 9; 
11.15; 13.30; 15.45; 18; 20,15, GRA
DINA CAPITOL — 20,15, PARC 
HOTEL — 20.15.
• Gloria nu cîntă î TIMPURI
NOI - 9; 11,15; 13.30: 15.45; 18;
20.15, BUCEGI — 10; 12; 14; 16; 18; 
20.
• Pușca veche : MELODIA — 9;
11,15; 13,30; 16; 18.15; 20,30, GLO
RIA — 9: 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15, VICTORIA — 9; 11,15; 13.30; 
15,45; 18; 20.15.
• Potopul (seriile I-II) : GRIVI- 
ȚA — 9; 12,30; 16; 19,15.
• Potopul (seriile I1I-IV) : EFO
RIE — 9; 12,30; 16; 19,15.
• Program ele desene animate —
9, Benji — 11,15; 13; 14.45; 16.30,
Tereza, nu te voi părăsi — 18,15; 
20,30 : DOINA.
• Cuibul salamandrelor : DRU
MUL SĂRII — 15,30; 17,45; 20.
• Operațiunea „Petrol" : FERO

VIAR — 9; 11.15; 13.30; 16; 18,15; 
20.30, LUCEAFĂRUL — 9; 11; 13; 
15; 17; 19; 21, MODERN — 9; 11.15; 
13,30; 16; 18,15; 20,45, (la grădină)
— 20.15, GRADINA LUCEAFĂRUL
— 20,15.
• Pintea : MUNCA — 9,30; 11,30; 
13.30; 15.45; 18; 20,15.
• Cum l-a însurat țarul Petru pe 
prințul Ibrahim : LIRA — 15,30; 
18: 20.
o Sfîrșitul legendei : FLOREASCA
— 9; 11; 13; 15,30; 18; 20, LIRA — 
9; 11,15; 13.30. (la grădină) — 20.15.
• Dick Turpin : EXCELSIOR — 9;
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,15. FLA
MURA — 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15.
• Veronica se întoarce : FLAMU
RA — 9.
• (M) Un oraș își caută ucigașul :
— 9.45, Șapte ani de căsnicie —- 
11.45: 14, Simfonia pădurii — 16,15, 
Apa ca un bivol negru — 18,30, 
Scrooge — 20.30 : CINEMATECA.
• Evadare din planeta maimuțe
lor : CASA FILMULUI (la sala de 
festivități a clubului Dinamo) — 
16: 18; 20.
• Mușcă și fugi : BUZEȘTI — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,15; (la gră
dină) — 20,30, GIULEȘTI — 9; 11; 
13,15; 15.30; 17,45; 20.
• Cartea junglei î FERENTARI — 
9.30; 11,30; 13,30; 15,30.

• Astă-seară dansăm în familie : 
FERENTARI — 17,30; 19,30.
• Cinci detectivi la miezul nopții :
COTROCENI — 10; 12; 14; 16; 18;
20.
• Șatra î VIITORUL — 9; 11,15;
13.30; 15,45; 18; 20,15.
• Oaspeți de seară : PACEA — 16; 
18; 20.
• Diavolii din Spartivento : VOL
GA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Orfana : PROGRESUL — 16; 18; 
20.
• Un orășel în Texas : AURORA
— 9; 11,15; 13.30; 15,45; 18; 20, (la 
grădină) — 20,15, TOMIS — 8,45; 
11; 13,15; 15,30; 17,45; 20, (la gră
dină) — 20,30
• B. D. in alertă : COSMOS — 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Ora spectacolului : MIORIȚA — 
9; 11; 13,15; 15,30; 17,45: 20. ARTA
— 9; 11,15; 13,30, (la grădină) —
20.30, GRADINA MOȘILOR —
20.30.
• Cercul magic : ARTA — 15,45; 
18; 20.
• Beethoven — file de viață î 
POPULAR — 20,15.
• Școala tinerilor căsătoriți ; 
POPULAR — 15.30; 18.
• Călătoriile lui Gulliver : FLA-
CARA — 9,30: 11,30; 13,30; 16; 18; 
20. (la grădină) : Călărețul cu 
eșarfă albă — 20.30, GRĂDI
NA BUCEGI — 20,30.

• Ziua sacrificiului : GRADINA 
FESTIVAL — 20,15, GRADINA TI
TAN — 20.30.
• Cadavre de lux : GRĂDINA U- 
NIREA — 20,30.

teatre
• Teatrul Național București 

(sala mare) : Peripețiile bravului 
soldat Svejk — 19,30, (sala mică) : 
îmblinzirea scorpiei — 19,30.
• Filarmonica „George Enescu" 
(la Ateneul Român) : Concert 
simfonic, dirijor Mihai Bredicea- 
nu — 20.
• Teatrul ,,C. I. Nottara" (sala 
Studio) : Micul infern — 19,30.
• Teatrul Giulești (la Parcul He
răstrău) : Comedie cu olteni — 20, 
(IREMOAS) : Da sau nu — 15,30.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase“ (la Grădina Boema) : E ne
maipomenit — 19,30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Bucuroși de oaspeți — 
18,30.
• Teatrul „Țăndărică" (la Școala 
generală nr. 51) : Sinziana și Pe
pelea — 19,30.

Casa de culturâ din orașul Victoria, județul Brașov Foto : E. Dichlseanu

Spectacole premiate in cadrul

Fertiyalulu[ naționa[ ^XÎNTAREA ROMÂNIEI^
Exactă în referințele ei 

concrete și axată ne cîteva 
figuri autentice și reprezen
tative ale Moldovei, la sfîr
șitul secolului al XVIl-lea. 
„Descăpățînarea" de Al. Se
ver nu este totuși o recon
stituire. Incluzind și moti
vul puterii și uzurpării si 
cel al vinovăției și nevino
văției și cel al raționalității 
ori absurdului mecanismu
lui istoric și cel al înțele
gerii necesității istorice, de 
o eterogenitate tematică în- 
tr-o anumită măsură chiar 
păgubitoare — „Descăpâțî- 
narea" este, in primul rind, 
o meditație asupra legii și 
tainelor destinului oame
nilor in istorie. Subtitlul a- 
cestei piese cu mai multe 
personaje memorabile in
dică totuși că principalul 
subiect al reflecției despre 
„cum moare un om" este 
Miron Costin.

Piesa lui Alexandru Se
ver surprinde paradoxul 
dramatic al istoriei care 
face uneori ca si între oa
meni aflati. în fond, de 
aceeași parte a bari
cadei (aici Cantemires- 
tii si Costinestii) să aoa- 
ră disensiuni fratricide. 
Atunci cînd. avînd un scop 
comun — visul independen
tei. al emancipării de sub 
turci, slujirea tării (scop 
care constituie si mesajul 
luminos al piesei) — ei nu 
se intîlnesc in privința 
căilor — timpul declanșării 
luptei si direcția optimă a 
alianțelor.

In punctul de întilnire cel 
mai dramatic al acestor 
neînțelegeri se află Miron 
Costin — „Descăpățînarea" 
fiind, poate. înainte de 
orice, un splendid portret 
al cronicarului si in gene
ral al cărturarului înțelept 
și patriot, ucis de patimile 
mărunte deasupra cărora se 
află.

Ca oricărui om căruia ni
mic din ceea ce este ome
nesc nu îi este străin, si pe 
marele logofăt al lui Dumi- 
trașcu Vodă l-a încercat 
gindul puterii. Dar Miron 
Costin a avut tăria să res
pingă tentația demonică 
(„firea lui străină" cum ar 
spune Arghezi. pe care Al. 
Sever — pe urmele lui 
Chamisso. Poe, Wilde, Dos- 
toievski. Melville. Barbu 
— o materializează în „Um-

Piesa se încheie într-o 
splendidă simetrie drama
tică cu scrutarea privirii 
celor doi martori ai prezen
tului și eroi ai istoriei vii
toare — ale celor doi tineri 
pentru care descăpățînarea 
Costineștilor a constituit o 
scoală aspră a vieții și o 
dramatică inițiere în politi
că : fiul lui Constantin 
Vodă. Dimitrie. si fiul lui 
Miron. Păt.rașcu.

„Descăpăținarea". pe see-

„Descăpățînarea*
de Al. SEVER

LA TEATRUL „GIULEȘTI"
bra“ — Satanail). Cea din
ții scenă a piesei îl arată 
în momentul opțiunii defi
nitive. Miron Costin rămî- 
ne. în piesa lui Al. Sever, pe 
deplin credincios domnului, 
refuzând să se alăture afec
tiv boierilor conduși de 
fratele său. Velișcu,

...Iată-1 ingîndurat. obosit 
după 59 de ani de viată 
zbuciumată, reflectînd la 
fragilitatea omului și la 
tainele existentei, la acel 
sumbru „memento mori". 
Iată-1 zburind cu gîndul de 
la clipa prezentă spre vii
tor, spre ceea ce istoria va 
dura în timp. Iată-1 refu- 
zînd să fugă si refuzind să 
se sinucidă. Si iată-1 pe cel 
care alesese coroana de aur 
a cărturarului frîngîndu-se 
sub securea călăului trimis 
de Ruset.

na Teatrului „Giulești" — 
premiul I „ex aequo" în 
„Cintarea României" — este 
realizată sub conducerea lui 
Tudor Mărăscu (premiul al 
Il-lea pentru regie). într-un 
decor monumental, ade
vărat personaj în acțiu
ne cu bune resurse de mo
bilitate și mari valori pic
turale (o frescă uriașă nu 
prea ortodoxă, cu trupuri 
c^ ies parcă din zid). Evo- 
cînd și sugerind vegheri și 
suferințe in istorie, acest 
decor aparține foarte 
tinărului scenograf Octa
vian Dibrov (premiul I 
pentru scenografie).

Spectacolul are adincime 
și finețe, precum și culoare 
— pusă cu măsură. De ase
menea. elegantă si frumu
sețe (poate chiar prea mul
tă — în sensul unui desen 
cam estetizant. în- sensul

estompării unor asperități 
și cruzimi semnificative 
dramatic).

După admirabilele creații 
din piese de Blaga și 
Durrenmatt. Corado Ne- 
preanu (premiul al doilea 
pentru interpretare) reali
zează în „Descăpățînarea" o 
nouă creație de referință — 
semn cert al unei excepțio
nale maturizări a talentului 
său. Firescul, lipsa de afec
tare, profunzimea gîndi- 
rii și simțirii, eleganta ți
nutei. forța adresării, fra
zarea inspirată (sugestia u- 
nei reflecții continue și in
tense) dau o noblețe deo
sebită eroului principal al 
„Descăpățînării". Personali
tatea și temperamentul lui 
Stefan Mihăilescu-Brăila 
susțin în chip fericit ima
ginea acelui domnitor atit 
de pitoresc, matur și expe
rimentat care a fost Con
stantin Cantemir. Admira
bili sînt Ion Pavlescu. care 
știe să dea. cu o mare fi
nețe. aura dezinteresului și 
obiectivitătii unei uri ne
țărmurite, pe viată și pe 
moarte (personajul lui 
Ruset.. conceput de Al. Se
ver ca un geniu al răului, 
este unul din punctele mai 
slabe ale piesei) și Constan
tin Cojocarii, actor de un 
patetism modern și de o 
puternică ardere lăuntrică. 
Substanțiale contribuții lă 
spectacol au și Corneliu 
Dumitraș (care concepe un 
Velișcu cam primitiv și ex
terior ceea ce face finalul 
partiturii cam nefiresc), 
Radu Panamarenco (pito
resc. foarte sugestiv în Ți- 
feșcu), Mircea Nicolae Cre
ții (de o remarcabilă expre
sivitate și distincție în ro
lul Armașului) si Gelu 
Nifu.

Natalia Stancu- 
ATANASIU
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Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Vă rog să acceptați, Excelență, sincerele mele mulțumiri pentru amabilul 
dumneavoastră mesaj de felicitare transmis cu ocazia preluării de către mine 
a funcției de președinte al Republicii Populare Bangladesh.

La rindul meu, vă transmit aceleași sentimente, precum și dorința ca le
găturile de prietenie și cooperare ce în mod fericit există între țările noastre 
să continue și să se întărească în interesul reciproc și al păcii în lume.

Folosesc acest prilej pentru a vă transmite sincere urări de sănătate și 
fericire personală, de progres continuu poporului român prieten.

General-maior ZIAUR RAHMAN
Președintele

Republicii Populare Bangladesh

tv
PROGRAMUL I

9,00 Teleșcoală
10,00 Telecinemateca
12.00 Corespondenții Județeni transmit
12,15 Telex
12.20 închiderea programului
în jurul orei 16,00 — Solemnitatea sem

nării documentelor oficiale româ- 
no-cehoslovace

în jurul orei 16,30 — Mitingul prieteniei 
româno-cehoslovace

în Jurul orei 17,30 — Emisiune în limba 
germană

In jurul orei 18,45 — Ceremonia plecării 
delegației de partid și de stat a 
Republicii Socialiste Cehoslovace 

19,00 Prlm-plan : Vasile Boldan — mais
tru la întreprinderea „Vagonul'4 
Arad

19.20 1001 de seri
19.30 Telejurnal
19.50 La ordinea zilei
20,00 Anchetă socială : „Școala muncii, 

școala vieții"
20.30 Film artistic : „Mafia albă44. Pro-

de aplaudat interesul cu care Con
siliul județean al pionierilor. Casa 
pionierilor, C.J.E.F.S. Constanta și 
Școala sportivă nr. 1 din localitate 
au sprijinit Federația română de 
baschet la festivalul XI. Cei exact 
1 200 de purtători al cravatelor roșii 
cu tricolor, componenți ai celor 120 
de formații, reprezentînd 45 de orașe 
și comune, au avut tot ce le trebuie 
nu numai pentru a-și disputa titlu
rile de campioni, ci și pentru a se 
simți bine, a înfiripa noi pri'etenii 
și a se bucura de Marea Neagră. 
S-a jucat pe categorii de vîrstă : ca
tegoria tatii — fetele și băieții de 
maximum 13 ani ; a doua — de ma
ximum 11 ani. Singura umbră. între 
luminile acestei entuziaste compe
tiții, au constituit-o cîteva arbitraje 
ale unor localnici care au dezavanta- 

întrecerea „Daciadei" și echipe de 
handbal, popice, tenis de cimp. orien
tare turistică și altele. în care sinit 
atrași numeroși amatori de sport. La 
Trustul de construcții industriale, 
spre exemplu, sint deja în competi
țiile sportive peste 2 500 angajați, la 
întreprinderea „Tehnoton" peste 
1 400. iar în satele Prisăcani. Țigă- 
nași, Lețcani. Podu Iloaiei, Tîrgu 
Frumos și altele, sportivii ama- 

' tori se numără cu sutele.
Au luat startul întrecerilor din ca

drul „Daciadei" și cele 34 echipe de 
fotbal din campionatul județean. 
(Manole Corcaci).

nată de prof. Sorin Văleanu. Pe te
renul „Constructorul" s-au desfășurat 
întrecerile din cadrul etapei de zonă 
— calificări — din cadrul campiona
tului republican pentru juniori și 
școlari la volei, cu participarea echi
pelor reprezentative ale județelor 
Hunedoara. Bihor, Timiș. Alba și 
Arad. S-au calificat în divizia națio
nală de juniori și școlari echipele 
Școlii sportive Hunedoara, la băieți, 
și echipa Liceului nr. 1 din Ocna Mu
reș, la fete. Deosebit de atractive au 
fost întrecerile prilejuite de etapa 
județeană a campionatului de orien
tare turistică, desfășurată în zona 
cabanei Icoana din pădurea Lipova.
(C. Simion).

al treilea favorit al concursului de la 
Londra, a fost eliminat cu 6—2. 6—4, 
6—2 de către Billy /Martin (S.U.A.), 
iar mexicanul Raul Ramirez a pier
dut cu 3—6, 4—6, 6—3, 9—8. 4—6 in 
fata lui Tim Gullikson. După Tanner, 
Gottfried. Solomon, Panatta. Lutz și 
Vilas. Ramirez este al 7-lea „cap de 
serie" eliminat încă din primele două 
tururi.

• Selecționata de fotbal a Cubei a 
întîlnit joi, la Tîrgoviște. echipa 
locală — C.S. Tîrgoviște. Meciul a 
luat sfîrșit cu scorul de 5—1 (2—0) 
în favoarea fotbaliștilor români.

• Aproape 40 000 de spectatori au 
urmărit la Atena finala „Cupei 
Greciei" la fotbal. în care s-au întîl
nit echipele Panathinaikos si Paok 
Salonic. Fotbaliștii de la Panathi- 
naikos au terminat învingători cu 
2—1 (1—1), intrind în posesia tro
feului.

• La Chișinău s-a disputat întîl- 
nirea internațională amicală de 
handbal feminin dintre echipa locală 
Dinamo si formația Universitatea 
Iași. Gazdele au obținut victoria cu 
scorul de 23—17 (10—10).

• Selecționata de rugbi a Armatei 
franceze, aflată în turneu în U.R.S.S.. 
a susținut două jocuri amicale la 
Moscova cu echipa Institutului de 
aviație „Iuri Gagarin". în ambele 
meciuri, victoria a revenit rugbiștilor 
francezi : în primul cu scorul de 
34-—10 (4—6). iar în cel de-al doilea 
cu 20—7 (7—3).

, ducție a studiourilor italiene. Pre-
* mieră TV.

vremea
Ieri în țară ; Vremea s-a răcit în 

toate regiunile țării. Cerul a fost mai 
mult noros. Au căzut ploi mai ales 
sub formă de averse însoțite frecvent 
de descărcări electrice în Crișana, Ba
nat, Oltenia, cea mai mare parte a 
Transilvaniei și a Munteniei, în Dobro- 
gea, cu caracter local în sudul Moldo
vei și izolat în Maramureș. Izolat, în 
județul Bihor a căzut grindină. La 
vîrful Omul s-a semnalat și lapoviță. 
Vîntul a suflat slab pînă la potrivit. 
Temperatura aerului la ora 14 era cu
prinsă între 11 grade la Tg. Secuiesc 
și 25 de grade la Chișineu-Criș. în 
București : Vremea a fost răcoroasă,

In județul Satu Mare, în funcțiune o nouă 
și modernă topitorie de in

’ La Supura de Jos, județul Satu 
Mare, a intrat în funcțiune o topito
rie de in, cea mai modernă unitate 
de acest gen din țară, prima din 
seria obiectivelor similare ce se con
struiesc pe baza programului de 
dezvoltare a plantelor textile, stabi

ÎN SPRIJINUL ȘOFERILOR PROFESIONIST!• f
Cum se încheie asigurarea facultativă de

în conditilie creșterii continue a 
parcului de autovehicule și inten
sificării circulației pe drumurile 
publice a apărut necesitatea prote
jării. pe de o parte, a posibililelor 
victime ale accidentelor de circula
ție (prin compensarea cu prompti
tudine a prejudiciilor suferite de 
acestea), iar pe de altă parte a in
tereselor materiale ale deținători
lor de autovehicule. După cum este 
cunoscut, pentru rezolvarea aces
tei probleme de larg interes social, 
prin „Decretul nr. 471/1971 cu pri
vire la asigurările de stat", devenit 
Legea nr. 19/1972. s-a introdus asi
gurarea prin efectul legii de răs
pundere civilă pentru pagubele 
produse prin accidente de autove
hicule. în care sint cuprinși toți de
ținătorii — persoane fizice si per
soane juridice — de autovehicule, 
înmatriculate în țara noastră, cu o 
capacitate cilindrică de peste 69 
cm3, precum si persoanele străine 
care circulă cu autovehicule înma
triculate în străinătate, dar care nu 
au documente de asigurare interna
ționale cu valabilitate ne teritoriul 
tării noastre.

în baza acestei asigurări. Admi
nistrația Asigurărilor de Stat acor
dă despăgubiri pentru prejudiciile 
de care asigurații răspund. în baza 
legii, față de terte persoane păgu
bite prin accidente de autovehicule 
care au loc pe teritoriul Republicii 
Socialiste România, respectiv pen
tru sumele pe care asigurații sint 
obligați să le plătească, cu titlu de 
dezdăunare și cheltuieji de judecată 
sau de arbitrare, persoanelor păgu
bite prin vătămări corporale sau 
deces, precum si prin avarierea ori 
distrugerea unor bunuri.

în conformitate cu prevederile 
art. 45 din Decretul nr. 471/1971, or
ganizațiile socialiste recuperează 
despăgubirile plătite de Adminis
trația Asigurărilor de Stat în ca
drul asigurării prin efectul legii de 
răspundere civilă auto, de la pro
priii lor conducători auto răspunză
tori de producerea pagubelor, recu
perarea făcîndu-se. în cazul anga- 
jaților, potrivit legislației muncii — 
prin rețineri din retribuțiile lunare 
efectuate de către unitățile la care 
aceștia sint angajați — iar în ca
zul militarilor sau membrilor or
ganizațiilor cooperatiste potrivit 
dispozițiilor in vigoare.

Răspunzînd solicitărilor care i 
s-au adresat, ADAS a introdus 
asigurarea facultativă de răspunde-

22,00 Publicitate
22,05 Pe teme internaționale
22.20 Telejurnal

PROGRAMUL H

în jurul orei 16,00 — Solemnitatea sem
nării documentelor oficiale româ
no-cehoslovace

în jurul orei 16,30 — Mitingul prieteniei 
româno-cehoslovace

în Jurul orei 17,30 — Portativ. Festiva
lul european al prieteniei. Concer
tul orchestrei de studio a Radio- 
televlziunii. Dirijor : Carol Litvin 

18,05 Muzică ușoară
18.25 Film documentar
în jurul orei 18,45 — Ceremonia plecării 

delegației de partid și de stat a 
Republicii Socialiste Cehoslovace 

19,00 Radar pionieresc
19.20 1001 de seri
19.30 Telejurnal
19,50 La ordinea zilei
20,00 Creatorul și epoca sa : prof. univ. 

C. D. Papastate
20.30 Desene animate
21,00 Ancore la Dunăre
21.25 Telex
21.30 Blocnotes — informații utilitare
21,55 Publicitate
22,00 Tribuna tinerilor soliști 

cu cerul mai mult noros. Vîntul a su
flat potrivit.

Timpul probabil pentru zilele de 25, 
26 și 27 iunie. în țară : Vreme răcoroasă 
la început, apoi în încălzire ușoară. 
Cerul va fi variabil, mai mult noros 
în estul și sudul țării, unde vor cădea 
ploi locale și cu caracter de aversă, 
însoțite, pe alocuri, de descărcări elec
trice. Cantitățile de apă vor depăși, pe 
alocuri, 15 litri pe metru pătrat în 24 
de ore. In rest — averse izolate. Vînt 
moderat. Minimele vor fi cuprinse între 
8 și 18 grade, iar maximele vor oscila 
între 18 și 28 de grade, local mai ridi
cate. izolat — condiții de grindină. în 
București : Vreme răcoroasă la început, 
apoi în încălzire. Cerul va fi schimbă
tor, favorabil aversei de ploaie după- 
amiaza. Vînt moderat. Temperatura în 
creștere ușoară.

lit de conducerea partidului. Ampla
sată într-o zonă unde inul pentru 
fibră se cultivă pe mari suprafețe, 
noua topitorie asigură 370 locuri de 
muncă și marchează un pas impor
tant pe calea urbanizării acestei lo
calități. (Octav Grumeza).

răspundere civilă
re civilă a conducătorilor auto ai 
organizațiilor socialiste, pentru pa
gubele produse prin accidente cu 
autovehiculele apartinînd acestor 
organizații. Prin proprii conducă
tori auto ai organizațiilor socialiste 
care pot contracta această asigu
rare se înțeleg : persoanele anga
jate în funcția de conducător auto 
la organizațiile socialiste (șofer, 
ajutor de șofer, conducător moto- 
ciclu. conducător de tractoare, șo- 
fer-taxator, șofer-primitor si distri
buitor gestionar si alte funcții si
milare) ; persoanele angajate in 
alte funcții decît aceea de conducă
tor auto, dar care au. printre sar
cinile permanente de serviciu, sta
bilite prin, dispoziții ale conduceri
lor organizațiilor socialiste unde 
sint angat&ti. si pe aceea de a con
duce autovehiculele apartinînd or
ganizațiilor socialiste respective ; 
militarii sau membrii cooperatori 
care îndeplinesc funcția de condu
cător auto ca principală sarcină de 
serviciu sau care au printre sar
cinile permanente de serviciu, sta
bilite prin dispoziții ale conduceri
lor unităților respective, si pe aceea 
de a conduce autovehiculele aces
tora.

în baza acestei asigurări, condu
cătorul auto care a contractat o 
astfel de asigurare. în cazul in care, 
conducted un autovehicul aparți- 
nind organizației socialiste, a pro
dus din vina sa un accident auto, 
provocînd pagube unui tert. nu va 
mai fi obligat să restituie despăgu
birea pe care ADAS a plătit-o 
terțului păgubit. în contul organi
zației socialiste asigurate dețină
toare a autovehiculului cu care s-a 
produs accidentul.

Asigurarea se poate încheia pe o 
perioadă de un an. costul asigu
rării fiind de 125 lei pentru toate 
felurile de autovehicule, cu excep
ția motociclurilor. la care prima 
este de 28 lei. sau de 6 luni — 
costul asigurării fiind de 70 lei pen
tru toate felurile de autovehicule, 
cu excepția motociclurilor, la care 
prima este de 16 lei.

La asigurările încheiate pe o pe
rioadă de un an, la cererea asigu
ratului. plata primelor poate fi sta
bilită în două rate subanuale plă- 
tibile anticipat, la scadentele pre- , 
văzute în contractul de asigurare, 
astfel : rata I. de 65 lei, ce se a- 
chită la încheierea asigurării, iar 
rata a II-a. de 60 lei, care se plă
tește la patru luni de la începutul 
asigurării.
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O LĂUDABILĂ ACȚIUNE DE MASA PENTRU DESCOPERIREA 
Șl PREGĂTIREA VIITORILOR SPORTIVI DE PERFORMANȚĂ 

Festivalul național pionieresc de minibaschet
Parcul pionierilor din Constanța 

este realmente un loc de basm. în 
mijlocul unei pădurici plantate și 
crescute în numai cițiva ani au fost 
amenajate — cu sprijinul autorită
ților locale, prin grija unor gospo
dari cu suflet de părinți — nume
roase terenuri de tenis, volei și bas
chet, o arenă de fotbal cu tribune 
destul de încăpătoare, o sală de 
sport ca o bijuterie, un salon de ex
poziții, cîteva zeci de căsuțe care 
asigură condiții confortabile de lo
cuit, o minicantină-restaurant și alte 
multe instalații pentru joacă și 
destindere. în acest decor de basm, 
în această ambiantă îmbietoare, s-a 
desfășurat timp de aproape o săptă- 
mînă Festivalul național pionieresc 
de minibaschet.

O curiozitate nu numai profesio
nală ne-a îndemnat să vizităm în 
acele zile, fie mimai și te treacăt, 
cochetul parc al pionierilor constăn- 
țeni. Arăta ca un furnicar multico
lor. De dimineața de la șapte, cînd 
goarna suna deșteptarea, si pînă 
searp la ora nouă, cînd se dădea 
stingerea, prichindeii în trening sau 
numai în maieuri. dar în orice caz 
și în orice clipă cu o ditamai minge 
de baschet în mînă, mișunau încoace 
și-ncolo, între căsuțe și terenuri, în
tre sala de sport și sala de mese. 
Iar pe cele opt terenuri de baschet 
se încingeau simultan, cit îi ziua- 
lumină de mare, meciuri adevărate, 
la panouri adevărate. cu arbitri 
„reci" și galerii fierbinți.

De la profesorul Stelian Gheorghiu 
din București — animatorul edițiilor 
acestui îneîntător festival, semnata
rul unei cărți destinate copiilor ce 
vor să deprindă tainele acestui spec
taculos sport, autorul „Marșului 
minibaschetbaliștilor". cintat acum de 
mii și mii de băieți și fetite — aflăm

„D A CIA D A“
-o competiție pentru toți

IAȘI: Echipe „reprezentative“ 
ale formațiilor de lucru

La competițiile ce se desfășoară 
în județul Iași te cadrul „Daciadei" 
iau parte, pe lingă echipele sportive 
cu tradiție, numeroase formații nou 
înființate în întreprinderi, pe secții 
și celelalte locuri de muncă, iar la 
sate — pe ferme și brigăzi ale 
C.A.P., I.A.S. și S.M.A., pe institu
ții social-culturale. Cîteva exemple : 
la fotbal se întrec, la întreprinderea 
mecanică Nicolina, 18 echipe ; la 
Combinatul de fibre sintetice — 22 
echipe ; la întreprinderea de antibio
tice — 24 echipe ; la volei. în ace
leași unități se întrec 14, 16 și res
pectiv 10 echipe, atit de băieți, cit și 
de fete. S-au constituit și au pornit

ARAD: Pînă acum, cei mai activi - elevii
Numeroase și interesante manifes

tări sint prilejuite de marea compe
tiție sportivă națională „Daciada" ; 
numai în ultima perioadă, acestea 
s-au bucurat de participarea a aproa
pe 10 000 de iubitori ai sportului din 
întreprinderi și instituții, membri ai 
unor asociații sportive cum sînt : 
Rapid, Gloria. Tricoul roșu. Foresta, 
Arădeanca ș.a. Reține, în primul 
find, atenția etapa județeană a con
cursului de ștafetă rezervat elevilor 
— la care au participat peste 100 de 
concurenți, din 17 școli. Cei mai 
buni, și ocupanți ai locului I. s-au 
dovedit a fi — la băieți — formația 
liceului „loan Slavici", antrenată de 
prof. Ioan Marconi, iar la fete — for
mația Liceului industrial nr. 4, antre-

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
• După cum s-a mai anunțat. în

cadrul concursului atletic internațio
nal desfășurat în nocturnă la Koln, 
proba de 1 500 m plat a fost domi
nată de sportivele românce Nata
lia Mărășescu și Maricica Puică, 
clasate pe primele două locuri 
cu 4’06”85/100 și. respectiv, 4’07”4/100. 
în proba feminină de săritură 
în lungime, victoria a revenit 
atletei vest-germane Anke Weight 
cu 6,30 m. urmată de Alina Gheor
ghiu (România) cu 6,21 m si Christa 
Streitze (R. F. Germania)----6,19 m.

• La Bratislava au început între
cerile celei de-a 15-a ediții a tradi
ționalului concurs internațional de 
natatie „Marele Premiu" al Slova-; 
ciei. la care participă sportivi și 
sportive din 11 țâri.

în proba masculină de 200 m spa
te. cîstigată de cehoslovacul Mi- 
loslav Rolko. cu 2’08”6/10. înotătorul 
român Mihai Mandache s-a clasat 
pe locui patru, cu timpul de 

,2T4”3/10.

• în cadrul campionatului balca
nic de fotbal pentru echipe de ti
neret (jucători sub 21 de ani), la 
Skoplie s-au tetîlnit echipele Iugo
slaviei si Albaniei. Jocul s-a înche
iat cu un rezultat de egalitate : 
1-1 (1-0).

• La Wimbledon. în marele turneu 
de tenis care-și serbează te aceste 
zile centenarul, continuă seria mari
lor surprize. Astfel, argentineanul 
Guillermo Vilas, recentul cîștigător al 
turneului de la „Roland Garros" și 

o mulțime de amănunte interesante. 
Prima ediție a avut loc in 1967, la 
București ; de atunci alte mari ora
șe ale țării au găzduit cea mai mare 
întrecere a celor mai mici baschet- 
baliști. Acum, Constanța (pentru a 
doua oară gazdă) a organizat ediția 
a Xl-a în condiții fără reproș, cu 
adevărat excelente. Este întru totul

Cea mai mare în
trecere a celor mai 
mici baschetbaliști 
a reunit 1200 de co
pii din 45 de loca

lități ale țării 

jat unele echipe considerate favori
te. Pînă la urmă, cîștigătoare au 
fost declarate echipele școlilor 
sportive din : Cluj-Napoca (I — 
fete), „Steaua" București (I — 
băieți) și Gheorghieni (II — fete), 
Tg. Mureș (II — băieți). La festivi
tatea de premiere au fost însă in- 
mînate mult mai multe distincții : 
pentru ciștigătorii „concursului de 
talie" și pentru coșgeteri, pentru cei 
mai buni în întrecerea de aruncări 
libere „Coșul de aur", pentru cei 
mai pricepuți în coruri și poezii, în 
desene și machete cu tematică in
spirată din baschet, practic pentru 
fiecare echipă participantă.

Succesul deosebit al Festivalului 
național pionieresc de minibaschet a 
prilejuit — dincolo de asemenea 
bucurii pentru copii — și o seamă 
de sublinieri demne de luat în con
siderație : entuziasmul cu care cei 
120 de profesori se ocupă de selecția 
și pregătirea echipelor de minibas
chet cu care s-au prezentat în în
trecerea finală ; popularitatea de 
care, datorită unor străduințe de ani 
și ani, baschetul a ajuns să se bucu
re în școli ; existenta unor talente 
de mare perspectivă pentru acest 
sport, talente care s-ar cuveni să 
fie urmărite de către antrenorii fe
derali și. eventual, strînse într-o 
tabără de pregătire centralizată ; u- 
tilitatea și audiența deosebite ale 
acestui festival complex, care și-a 
cîștigat astfel dreptul de a fi înscris 
în calendarul competițional intern 
al forului federal ; exemplul pe care 
baschetul îl dă altor discipline spor
tive. chemate și ele să se întoarcă 
mal mult cu fața spre copiii de azi, 
din rindul cărora vor răsări perfor
merii de miine.

G. M1TROI

NOUA FORMULA A
CAMPIONATULUI EUROPEAN 

DE FOTBAL
în cadrul reuniunii președinți

lor si secretarilor federațiilor națio
nale de fotbal afiliate la U.E.F.A., 
care-si desfășoară lucrările la Grin- 
delwald (Elveția), a fost stabilită 
noua formulă de disputare a cam
pionatului european intentări. Din
tre cele patru propuneri prezentate 
a fost acceptată cea potrivit căreia 
faza finală a. campionatului european 
din anul 1980 se va desfășura cu 
participarea a opt echipe : cele șap
te formații cîștigătoare ale grupelor 
preliminare și echipa tării-gazdă, 
calificată din oficiu. Alte amănunte 
ale regulamentului vor fi precizate 
ulterior de către comisia de organi
zare a competiției.

Tragerea la sorti a grupelor pre
liminare se va efectua înainte de 
sfîrșitul acestui an. iar candidaturile 
pentru - .organizarea turneului final al 
campionatului vor putea fi depuse 
la Secretariatul U.E.F.A. pînă la 15 
octombrie.

Meciurile din cadrul grupelor pre
liminare se vor desfășura cu înce
pere de anul viitor si pînă la înche
ierea anului 1979.

AGENDĂ TURI

Invitație la „Fintînița haiducului"
Printre cele mai noi și frumoase 

unități turistice ale cooperației de 
consum se numără și cabana „Fîn- 
tînița haiducului" din județul Si
biu. Unitatea este amplasată în— 
tr-un cadru pitoresc în pădurea 
Bradului, pe șoseaua națională 
București-Sibiu (D.N. 1 km 296), 
la 18 km de Sibiu și la 8 km de 
localitatea Avrig, comuna natală a 
marelui cărturar român Gheorghe 
Lazăr. Unitatea are 56 locuri în ca
mere cu confort de categoria I

Cronica zilei
Joi seara, ambasadorul Iranului 

la București, Aii Reza Bahrami, a 
oferit un dineu cu prilejul vizitei 
oficiale pe care o face în tara noas
tră ministrul de axterne al Iranului, 
Abbas AU Khalatbari.

Au participat George Macovescu. 
ministrul afacerilor externe al Re
publicii Socialiste România, alte per
soane oficiale române și iraniene.

★

Casa de cultură a Institutului ro
mân pentru relațiile culturale cu 
străinătatea găzduiește. începind de 
joi, expoziția de fotografii „Arhitec
tura industrială în Westfalia". Ex
poziția prezintă vizitatorului con-

RĂSFOIND PRESA STRĂINĂ
„FRANKFURTER RUNDSCHAU": 

BANTUSTANELE- 
o ficțiune rafinată și cinică 

a politicii rasiste
Conferința mondială împotriva apartheidului, rasismului și colonia

lismului in Africa australă, care și-a desfășurat recent lucrările la Li
sabona, a condamnat energic politica de „bantustanizare" promovată 
de autoritățile sud-africane, ca încercare de a induce in eroare opi
nia publică internațională, in sensul că prin crearea de zone rezer
vate africanilor s-ar asigura rezolvarea problemei drepturilor populației 
de culoare. Care este adevărul in ce privește așa-zisele bantustane re
iese cu prisosință din alăturatul articol consacrat acestei probleme de 
ziarul vest-german „FRANKFURTER RUNDSCHAU".

O tribună „oficială" pregătită pe 
stadionul local., o clădire guverna
mentală cenușie care se înaltă dea
supra acoperișurilor mai mult decît 
modeste ale orașului-capitală 
Umtata. ce numără 25 000 locuitori
— acestea au fost singurele indicii 
ale „marii sărbători" ce avea să a- 
runce, anul trecut, în ziua de 26 oc
tombrie. teritoriul Transkeiului în 
brațele „independentei". în rest, 
nici urmă de euforie a eliberării, 
de entuziasm popular, firesc în fața 
nașterii unei țări libere. Populația 
nu a crezut un singur moment te 
mitul acordării independentei — și 
pe bună dreptate.

Transkbiul. un teritoriu de 50 000 
kmp, este de fapt o rezervație pen
tru cei 3,2 milioane de membri ai 
tribului Xhosa, cel mai mare grup 
etnic al Africii de Sud. Dintre a- 
ceștia însă. 1,2 milioane nu trăiesc 
în Transkei, ci în „teritoriile albe", 
unde lucrează în mine. în întreprin
deri sau ferme. Ei pierd acum au
tomat cetățenia sud-africană și de
vin cetățeni ai Transkeiului. chiar 
dacă nu au văzut niciodată te viată 
această regiune...

Cele nouă „bantustane" sau „ho- 
melanduri" — create în mod artifi
cial de către regimul rasist sud-a- 
frican pentru cele 18 milioane de ne
gri — cuprind doar 13,7 la sută din 
teritoriul tării. Dar nu numai atit. 
Pe asa-numitele „teritorii albe" se 
află toate minele importante — 
principala bogăție a țării — toate 
centrele industriale si principalele 
regiuni agricole, cu terenuri fertile 
si ferme bogate. Din punct de ve
dere economic, așadar, Transkeiul 
nu este și nici nu va putea fi vreo
dată viabil. Industria este practic 
inexistentă. Doar o pătrime din sol 
nu este afectată iremediabil de e- 
roziuni ; doar sub 18 Ia sută din 
teren este arabil. Agricultura este 
lipsită de cea mai elementară în
zestrare tehnică. Proiectele de dez
voltare. speranța in capital străin
— toate acestea sint iluzorii și ne- 
realiste. de vreme ce însăsi ..inde
pendenta" Transkeiului este o fic
țiune. Transkei rămine o parte 
componentă a sistemului rasist al 
Africii de Sud, dacă nu chiar sim-

(două paturi, grupuri sanitare și 
dușuri cu apă caldă la fiecare ca
meră), încălzire centrală, putted fi 
vizitată în orice anotimp. Ea dis
pune, de asemenea, de un restau
rant și o terasă, o braserie și un 
bar de zi. Turiștii pot cumpăra de 
la recepție diverse produse cosme
tice și de artizanat, ilustrate, filme 
foto etc.

In imagine : cabana „Fintinița 
haiducului". 

strucții industriale cu valoare de 
monument, ridicate de-a lungul tim
pului în acest land al R.F.G., con
strucții ilustrind stiluri arhitecturale 
dintre cele mai diverse.

Rolul expoziției în promovarea re
lațiilor culturale dintre cele două 
țări, contribuția acesteia la cunoaș
terea unor valori de civilizație ale 
Westfaliei au fost sublimate în alo
cuțiunile rostite la vernisaj de prof. 
Constantin Enache, șeful oatedrei de 
arhitectură industrială din cadrul 
Institutului de arhitectură „Ion Min- 
cu" din Capitală, și de Hartmut Lang, 
secretar al Ambasadei R.F.G. la 
București.

(Agerpres)

bolul acestui sistem. Și nu este o 
intimnlare că în așa-numitul 
„Transkei liber" au rămas te vi
goare toate acele legi rasiste care 
au compromis te ochii întregii lumi 
regimul albilor din Africa de Sud.

Mina de lucru ieftină furnizată 
de negri nu este pierdută pentru 
economia albă. „Homelandurile" 
nu-și pot hrăni cetățenii. Transke
iul. de pildă, este nevoit să impor
te 90 la sută din alimentele de ba
ză. întrucît agricultura nu este in 
măsură să acopere nici măcar ne
cesitățile cultivatorilor. Dacă băr
bații nu s-ar duce să lucreze, con
tra unei plăti mizerabile. în „teri
toriile albe", familiile lor ar fi mu
ritoare de foame. Statisticile relevă 
că pentru 257 000 de africani xhosa 
existau în Transkei. la ora „elibe
rării", doar 47 000 locuri de muncă ! 
Restul sint deci obligați să lucreze 
tot in industria albă a Africii de 
Sud. dar cu un alt statut, și mai 
favorabil albilor. Nelegiuirile mi
norității rasiste sint astfel camu
flate, negrii care lucrează în mine, 
fabrici, ferme nemaifiind sud-afri- 
cani, ci cetățeni ai unei alte țări
— muncitori străini care pot fi, 
așadar, exploatați și mai crincen.

Populația de culoare vede, dinco
lo de aparente, adevăratele intenții 
ale guvernului minoritar de la Pre
toria. Africanii sint repartizați, pe 
criterii tribale. în inofensive „țări
șoare" create artificial. Cetățeni 
ai acestora devin nu numai locui
torii directi. ci toti membrii tribu
lui respectiv, chiar dacă de gene
rații îsi duc viata în „teritoriile 
albe". Rezultatul ? în Africa de Sud
— citește 83,7 la sută din teritoriu
— nu ar mai exista nici un cetățean 
negru, ci doar o „majoritate" de 4,2 
milioane de albi si o „minoritate" 
de 3 milioane de mulatri si asiatici, 
cărora nu le poate fi repartizat din 
oficiu un bantustan.

Este un plan rafinat, pe care 
orice om de bună-credință nu-1 
poate califica altfel decît cinic. îm
potriva lui se ridică muncitorii și 
țăranii, tineretul studios african, toți 
cei care vor să-și exercite dreptu
rile de om si cetățean acolo unde 
lucrează si trăiesc.

S TI C
Popasuri pe Mureș

în județul Mureș, cooperația de 
consum a dat în folosință, te. ulti
mii ani, cîteva atrăgătoare unități 
turistice. Pe șoseaua internațională 
E 15, la intersecția drumurilor Tg. 
Mureș — Brașov cu Sovata — Tir- 
năveni, în localitatea Bălăușeri, a 
fost construit elegantul han turistic 
„Dealul viilor", numit astfel pen
tru că este amplasat chiar între 
viile de pc malul Tirnavei Mici. 
Unitatea oferă 69 de locuri în ca
mere cu confort modern și încăl
zire centrală, precum și în căsuțe 
camping. Restaurantul hanului ser
vește un sortjment bogat de min- 
căruri tradiționale șl cu specific 
local. O unitate turistică apreciată 
de vizitatori este și hanul „Ursul 
negru" din Sovata-Sat. Hanul dis
pune de condiții optime de cazare 
în tot timpul anului, fiind dotat 
cu încălzire centrală, precum și cu 
un restaurant. în apropierea loca
lității Răstolița, pe drumul națio
nal Tg. Mureș — Toplița, km. 63, 
Cabana Gălăoaia asigură cazare și 
masă, reconfortare și liniște, în- 
tr-un decor natural îneîntător. Pe 
același traseu, lingă localitatea 
Stinceni, Cabana Șoimilor, situată 
la marginea unei păduri, se reco
mandă printr-o găzduire conforta
bilă, mâncăruri gustoase, ambiantă 
plăcută. în apropierea orașului Lu
duș, pe șoseaua Tg. Mureș — Cluj- 
Napoca, un popas plăcut îl oferă 
Cabana Salcimul, iar la marginea 
orașului Tirnăveni, pe șoseaua spre 
Mediaș, se află Cabana Stejarul.

• UN FILM DESPRE 
KARL MARX. cum s a 
mai anunțat, cunoscutul regizor 
italian Roberto Rossellini, re
cent decedat in urma unul atac 
de cord, intenționa să turneze 
un film dedicat vieții lui Karl 
Marx, scenariul fiind gata ter
minat. în prezent, după cum 
relatează săptăminalul „L’Ex- 
press", se duc tratative pentru 
ca realizarea filmului să fie 
preluată de frații Taviani, a că
ror peliculă „Padre Padrone" 
(Tatăl meu, stăpteul meu) a ob
ținut „Palma de aur" la festi
valul de la Cannes. „Karl Marx" 
va reprezenta astfel, chiar dacă 
autorul ideii filmului nu mai 
este te viață, o veritabilă încu
nunare a unei activități cinema
tografice progresiste de peste 
trei decenii.

• O ZIARISTĂ CU
RAJOASĂ. Premiul interna
țional pentru ziaristică Bernard 
J. Cabanes, creat te amintirea 
fostului redactor-șef al agenției 
France Presse, victimă cu doi 
ani în urmă a unui atentat cri
minal, a fost atribuit pentru pri
ma dată zilele trecute. Laureata 
acestui premiu, care se acordă 
pentru un reportaj sau o serie 
de reportaje transmise prin in
termediul agențiilor de presă,, 
este o ziaristă britanică, Mau
reen Johnson, corespondentă a 
agenției Associated Press la 
Johannesburg, autoare a repor
tajului intitulat „Existența în
jositoare a doamnei Mandela, o 
sud-africană de rasă neagră". 
Reportajul se referă la existen
ța tragică pe care este nevoită 
să o ducă soția președintelui 
Congresului Național African 
din R.S.A., cunoscutul luptător 
pentru libertate Nelson Man

dela, aflat in închisoare din 
1964. Zugrăvind cu amănunte 
zguduitoare viața lui Winnie 
Mandela, „proscrisă în propria-i 
țară", ziarista și-a atras mînia 
autorităților sud-africane. care 
o amenință cu expulzarea...

• VALORIFICAREA 
PROTEINELOR DIN TU
TUN. în frunzele de tutun 
proaspăt există proteine care, 
odată extrase, se prezintă sub 
formă de pudră fină albă, solu
bilă in apă. Atunci cînd nu se 
înlătură aceste proteine din ți
gări, ele degajă prin ardere un 
fum toxic și urît mirositor. Un 
grup de cercetători americani 
a reușit, printr-un procedeu 
special, separarea acestor pro
teine, deschizînd astfel posibili
tatea utilizării lor în alimenta
ție. Cantitatea de 120 kg de pro
teine la hectar fiind relativ scă-
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zută, nu se va ajunge, desi
gur, la cultivarea tutunului spe
cial pentru alimentație. în 
schimb, prin generalizarea pro
cedeului se creează largi per
spective de exploatare în scopuri 
alimentare a celor 40 de miliar
de de tone de frunze de diverse 
plante — cite se produc anual 
în lume. Astfel, s-ar putea ajun
ge la consumarea proteinelor 
conținute de lucernă, mesteacăn, 
frunzele de porumb etc.

_• MOȘTENIRE LITE
RARĂ. Din moștenirea lăsată 
de cunoscutul scriitor german 
Ștefan Zweig, descendenta aces
tuia. Eva Albermann, a predat bi
bliotecii Universității de stat din 
New York 3 000 de scrisori și

cărți poștale adresate scriitoru
lui de aproximativ 200 de per
sonalități. Printre ele se nu
mără poetul german Rainer 
Maria Rilke, scriitorul francez 
Romain Rolland, omul politic 
Walter Rathenau. După cum au 
declarat experții, aceste scrisori 
reprezintă noi și importante do
cumente pentru cunoașterea 
mai aprofundată a fenomenelor 
literare și social-politice din 
perioada dinaintea primului 
război mondial, cit și ulterior, 
pină la izbucnirea celei de-a 
doua conflagrații.

• CINE CITEȘTE MAI 
MULT? O anchetă efectuată 
în Anglia a arătat că, te aceas
tă tară, femeile citesc mai mult

decît bărbații. A reieșit, de ase
menea, că generația tînără ci
tește mai mult decît persoanele 
trecute de 50 de ani. Din tinerii 
pînă la 20 de ani chestionați, 33 
la sută au achiziționat, în luna 
mai. cel puțin o carte. Din per
soanele ce au depășit 50 de ani, 
numai 20 la sută au luat, în a- 
celași interval, o carte în mînă 
și aceasta. în majoritatea cazu
rilor, împrumutată de la biblio
teci.

• OMAGIU LUI RU
BENS. I.a 400 de ani de la 
nașterea marelui pictor Rubens 
se va deschide, la 28 iunie, la 
Muzeul regal de arte frumoase 
din Anvers, o expoziție oma
gială, unde vor fi prezentate 
109 tablouri și 63 de desene ale 
pictorului — cea mai cuprinză
toare prezentare a creației ma
relui pictor flamand în cadrul 
unei singure expoziții. La orga

nizarea ei și-au dat concursul 
numeroase muzee și colecționari 
particulari din Canada, R.F.G., 
R.D.G., Danemarca, Franța, Ma
rea Britanie. Olanda, S.U.A., U- 
niunea Sovietică și alte țări.

• ADEVĂRUL DESPRE 
„PILULELE DE BRON
ZAT". Revista „Nouvel Obser- 
vateur" adresează un avertis
ment împotriva unei mode larg 
răspîndite în actualul sezon es
tival intr-un șir de țări occi
dentale. Este vorba despre voga 
așa-numitelor „pilule de bron
zat", care au ca bază un prepa
rat numit canthaxantină, extras 
din morcovi, care produce, in
tr-adevăr, o ușoară pigmentare 
a pielii ; această falsă bronzare 
nu oferă însă nici un fel de 
protecție împotriva razelor ul
traviolete, ci, dimpotrivă, riscă 
să aibă ca rezultat grave arsuri,

in cazul unei expuneri mai pre
lungite la soare, dut>ă o cură 
inițială cu respectivele pilule, 
încă un exemplu, scrie revista, 
de lipsa de scrupule a unor 
firme farmaceutice în goana 
după profit cu orice preț, inclu
siv cu riscul sănătății celor care 
se lasă induși în eroare de re
clama făcută unor asemenea 
„noutăți" cum sint pilulele de 
bronzat.

• SIMPLIFICARE. ° 
noutate in materie de îngrijire 
a danturii : peria de dinți în al 
cărei miner se introduce o re
zervă de pastă de dinți în stare 
lichidă. Prin simpla apăsare a 
extremității minerului se obține 
repartizarea uniformă a lichidu
lui la baza periei. Cotidiana și 
indispensabila operațiune de 
spălare a dinților se simplifică 
astfel și mai mult.
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SESIUNEA CONSILIULUI 
DE AJUTOR ECONOMIC RECIPROC 

ȘI-A ÎNCHEIAT LUCRĂRILE
VARȘOVIA 23 — Trimisul special 

Agerpres transmite: Joi s-au în
cheiat la Varșovia lucrările celei 
de-a XXXI-a sesiuni a Consiliului de 
Ajutor Economic Reciproc la care au 
participat delegații din țările mem
bre-: Republica Populară Bulgaria.
Republica Socialistă Cehoslovacă. Re
publica Cuba. Republica Democrată 
Germană. Republica Populară Mon
golă. Republica Populară Polonă. 
Republica Socialistă România. Repu
blica Populară Ungară. U.R.S.S.. pre
cum si o delegație din R.S.F. Iu
goslavia.

La lucrările sesiunii au luat parte, 
în calitate de observatori, delegații 
din Republica Populară Angola. Re
publica Populară Democrată Coreea
nă, Republica Democrată Populară 
Laos si Republica Socialistă Vietnam.

Delegația tării noastre a fost con
dusă de tovarășul Manea Mănescu. 
prim-ministru al guvernului.

Tn aceeași zi. conducătorii delega
țiilor participante au semnat Proto
colul celei de-a XXXI-a sesiuni a 
C.A.E.R.

în încheierea lucrărilor a luat 
cuvintul tovarășul Manea Mănescu, 
care, oreluind prezidarea celei de-a 
XXXII-a sesiuni a Consiliului de 
Ajutor Economic Reciproc ce se va 
desfășura în anul viitor la București, 
a adresat din partea delegațiilor par
ticipante mulțumiri conducătorilor

Președintele Consiliului de Stat al R.P. Polone 
l-a primit pe primul ministru al guvernului român

Tovarășul Henryk Jablonski, pre
ședintele Consiliului, de Stat al 
R. P. Polone, a primit joi pe tovară
șul Manea Mănescu. primul mi
nistru al Guvernului Republicii So
cialiste România, conducătorul de
legației tării noastre la lucrările se
siunii C.A.E.R.

Cu acest prilej, primul ministru al 
guvernului a transmis din partea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, și a tovarășei Elena 
Ceausescu, tovarășului Henryk Ja
blonski și tovarășei Jadwiga Ja
blonski. un cald salut și cele mai 
bune urări de sănătate și fericire.

Mulțumind, tovarășul Henryk Ja
blonski a rugat să se transmită din 
partea sa si a soției sale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu si tovarășei Elena

întrevederi ale
delegației

Tovarășul Manea Mănescu, prim- 
ministru al Guvernului Republicii So
cialiste România, conducătorul dele
gației țării noastre la cea de-a 
XXXI-a sesiune C.A.E.R., s-a întîlnit, 
joi, cu tovarășul Piotr Jaroszewicz, 
președintele Consiliului de Miniștri 
al R.P. Polone.

Cu acest prilej au fost examinate 
acțiuni concrete ce vor fi întreprinse, 
de cele două guverne pentru trans
punerea în viață a hotărîrilor și în
țelegerilor convenite între tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășul Ed
ward Gierek. în acest context au fost 
abordate îndeosebi problemele refe
ritoare la acțiunile de cooperare in 
producția industrială.

Tot in cursul zilei de joi, primul 
ministru al guvernului român s-a în
tîlnit cu tovarășul Willi Stoph, pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
R.D. Germane.

în cadrul întrevederii, cei doi șefi 
de guvern au abordat probleme pri
vind dezvoltarea relațiilor economice, 
de cooperare în producția industria
lă și tehnico-științifică dintre cele 
două țări prietene.

Schimbul de vederi avut de pre-

„Edificarea secam europene impune înaltă responsabilitate, 
contribuția constructivă a tuturor statelor continentului"

2. Ancheta „Scînteii“ în rîndul participanților la lucrările întîlnirii pregătitoare de la Belgrad 
a reuniunii general-europene

Continuăm publicarea răspunsurilor primite din partea unor șefi de 
delegații ale țărilor participante la reuniunea general-europeană la urmă
toarele întrebări adresate de ziarul nostru :

• CUM POT FI APRECIATE PERSPECTIVELE ÎNTÎLNIRII DE LA 
BELGRAD ?
• CE MĂSURI SE IMPUN PENTRU TRANSPUNEREA 1N VIAȚĂ A 

ACTULUI FINAL DE LA HELSINKI, PENTRU DEZVOLTAREA PROCE
SULUI DE DESTINDERE Șl ÎNFĂPTUIREA SECURITĂȚII EUROPENE?

„Drumul trasat 
la Helsinki 

trebuie continuat"
E. KRABATSCH, șeful delegației 

R.D. Germane :
întîlnirca pregătitoare a reuniunii 

general-europene de la Belgrad a în
ceput într-o atmosferă de lucru. Des
fășurarea ulterioară va demonstra in 
ce măsură s-a impus conceptul cu 
privire la o dezbatere constructivă, 
avind în vedere că drumul trasat de 
Actul final de la Helsinki poate fi 
continuat numai prin acțiuni realiste, 
orientate spre consolidarea înțelegerii 
și cooperării.

La reuniunea de la Belgrad urmea
ză să se analizeze Învățămintele po
zitive în aplicarea principiilor și În
țelegerilor convenite la Helsinki și 
să se ajungă la noi acorduri și reco
mandări. In declarația adoptată la 
București, in noiembrie 1976. țările 
participante la Tratatul de la Varșo
via au făcut în acest sens un șir de 
propuneri constructive care privesc 
aplicarea Actului final in totalitatea 
sa.

Este recunoscută influența pozitivă 
pe care o exercită codul de principii 
elaborat la Helsinki asupra relațiilor 
interstatale in Europa și. in general, 
în lume. Respectarea acestor prin
cipii a adus o mare contribuție la 
extinderea și aprofundarea procesu
lui de destindere. O importantă deo
sebită pentru asigurarea continuității 
acestui proces ar avea acceptarea 
propunerilor cuprinse în Declarația 
statelor participante la Tratatul de 

de partid și de stat ai R.P. Polone 
pentru bunele condiții create desfă
șurării sesiunii. Avem convingerea 
— a spus vorbitorul —că pină la vii
toarea sesiune vom concentra, toate 
eforturile in direcția elaborării și fi
nalizării programelor noastre specia
le de perspectivă cu privire la resur
sele energetice de combustibil si ma
terii prime, la cooperarea in con
strucția de mașini, in stiintă si teh
nologie. in agricultură si industria 
alimentară., Fără îndoială, vom face 
totul ca, în continuare, țările noastre 
să-și îndeplinească în bune condiții 
obligațiile asumate în acordurile de 
colaborare pe perioada 1976—1930 și 
vom acorda atenția necesară începe
rii și desfășurării lucrărilor de coor
donare a planurilor ne perioada ani
lor 1981—1985. in vederea intensifică
rii relațiilor economice, comerciale și 
de cooperare în producție si tehnico- 
Stiintifice. a accelerării progresului 
economico-social al țărilor membre 
ale C.A.E.R.

★
Cu prilejul încheierii lucrărilor 

sesiunii C.A.E.R., Consiliul de Mi
niștri al R.P. Polone a oferit o re
cepție in onoarea delegațiilor parti
cipante la sesiune. Au luat parte to
varășii Edward Gierek, Henryk Ja
blonski, Piotr Jaroszewicz, alți con
ducători de partid și de stat po
lonezi.

Ceaușescu un salut prietenesc, multă 
sănătate si fericire.

în cadrul întrevederii a fost ex
primată satisfacția reciprocă pentru 
amplificarea continuă a conlucrării 
româno-polone pe plan politic, eco
nomic. tehnico-stiințific. cultural și 
in alte domenii. S-a apreciat că le
găturile tradiționale de prietenie 
dintre România si Polonia, bunele 
relații statornicite între tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Edward Gierek 
constituie factorul hotărîtor pentru 
extinderea în continuare a conlucră
rii între cele două țări, pentru a- 
dincirea cooperării economice, teh- 
nico-științifice și in alte domenii, in 
folosul reciproc, al cauzei socialis
mului, progresului și păcii. La primi
re, desfășurată intr-o atmosferă cal
dă, tovărășească, a luat parte Aurel 
Duca, ambasadorul României.

conducătorului
române

mierul român cu prilejul întîlnirii, în 
aceeași zi, cu tovarășul Jambin Bat- 
munh, președintele Consiliului de Mi
niștri al R.P. Mongole, a scos în evi
dență dorința reciprocă de a lărgi 
relațiile comerciale și de cooperare 
economică.

în cadrul întîlnirii avute de pri
mul ministru al guvernului român cu 
tovarășul Dobrosav Ciulafici, vice
președinte al Consiliului Executiv 
Federal al R.S.F. Iugoslavia, s-a ex
primat satisfacția față de evoluția 
pozitivă a raporturilor de colaborare 
dintre România și Iugoslavia, mani- 
festîndu-se dorința de a se acționa 
pentru dezvoltarea în continuare a 
conlucrării pe multiple planuri între 
cele două țări vecine și prietene in 
spiritul indicațiilor date de tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Iosip Broz Tito.

în cursul aceleiași zile, tovarășul 
Manea Mănescu a avut o întilnire cu 
tovarășul Carlos Rafael Rodriguez, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri al Republicii Cuba. în cadrul 
convorbirii a fost reafirmată dorin
ța de a conferi noi dimensiuni cola
borării economice dintre cele două 
țări.

la Varșovia și în celelalte documente 
adoptate la București anul trecut.

„Sprijinim propunerile 
constructive 

ale României"
A. HEGNER, șeful delegației El

veției :
Datorită eforturilor depuse de gaz

dele iugoslave, care au asigurat un 
cadru propice de activitate, lucrările 
întîlnirii noastre au început într-o 
ambiantă favorabilă.

Reuniunea general-europeană de 
la Belgrad este prin ea însăși un pas 
în procesul care a demarat la Hel
sinki. Sprijinim întru totul propune
rea României cu privire la ordinea 
de zi a reuniunii general-europene, 
care trebuie astfel elaborată incit 
să permită adoptarea de măsuri în 
vederea materializării prevederilor 
Actului final și întărirea, pe această 
cale, a securității europene. Credem 
totodată că sint necesare alte reu
niuni viitoare de acest fel. Potrivit 
Actului final. Elveția va readuce în 
atenție problema stabilirii datei si lo
cului reuniunii experților statelor 
participante, consacrată elaborării 
unui sistem de reglementare a dife
rendelor.

„Considerăm reuniunea 
ca o primă etapă"

A. CAVAGEIERI, șeful delegației 
Italiei :

Deși ne aflăm abia la început, pu

BELGRAD

întilnirea pregătitoare 
a reuniunii general-europene

BELGRAD 23 — Trimisul special 
Agerpres transmite : în cadrul ședin
ței de lucru de joi a întîlnirii pregă
titoare a reuniunii de la Belgrad a 
reprezentanților țărilor participante 
la Conferința general-europeană au 
continuat dezbaterile în vederea sta
bilirii ordinii .de zi a reuniunii pro- 
priu-zise, ce urmează să aibă loc în 
toamna acestui an. Dezbaterile s-au 
axat pe proiectul de ordine de zi 
prezentat de Austria, Cipru. Elveția, 
Finlanda, Iugoslavia, Liechtenstein, 
Malta, San Marino și Suedia.

Apreciind eforturile țărilor coau
toare în prezentarea unui proiect de

Cu prilejul centenarului 
Independenței de stat a României

în cadrul manifestărilor dedicate 
centenarului Independentei de stat a 
României, ambasadorul român la Li
sabona. Marin Iliescu, a inaugurat la 
Muzeul etnografic și arheologic 
„Dr. J. Manso“. din orașul Nazare, 
expoziția documentară „Restaurarea 
monumentelor istorice în România'*.
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La ceremonia inaugurală au parti
cipat guvernatorul districtului Leiria, 
Joaquim da Rocha, primarul orașu
lui Nazare. Abilio de Sousa, oficia
lități locale, oameni de cultură, zia
riști etc.

Cu acest prilej, directorul muzeului, 
Saavedra Machado, a evidențiat e- 
xemplul pozitiv al României in ce 
privește restaurarea monumentelor 
naționale, grija pentru conservarea 
monumentelor istorice, artistice și 
științifice, a tezaurului național, care 
face parte, in același timp, din pa
trimoniul cultural universal.

La „Centrul cultural informativ" 
din Zagreb a avut loc vernisajul unei 
expoziții fotodocumentare românești

BBBBBBBBBBBBB

agențiile de presă transmit;
Președintele Franței,Va,6ry 

Giscard d’Estaing, a declarat că țara 
sa este gata să-și reconsidere hotărî- 
rea de a nu participa la Conferința 
Comitetului pentru dezarmare, de la 
Geneva, dacă sistemul actual de co- 
președinție este revăzut și dacă per
spectivele acestei conferințe, care a 
început acum 16 ani, se prevăd a fi 
substanțiale. El a afirmat că Franța 
este favorabilă propunerii U.R.S.S. 
privind convocarea unei conferințe 
mondiale pentru dezarmare, la care 
să participe toate puterile nucleare.

Secretarul general al 
O.N.U., Kurt Waldheim, a conferit 
în probleme privind situația din Na
mibia cu reprezentanții celor cinci 
state occidentale membre ale Consi
liului de Securitate — S.U.A.. Marea 
Britanie. Franța, Canada si R. F. 
Germania — care au purtat recent 
la Capetown convorbiri cu oficiali
tăți ale regimului sud-african. Ante
rior, K. Waldheim s-a întîlnit cu re
prezentanții țărilor africane în Con
siliul de Securitate si cu președin
tele grupului de state africane la 
O.N.U.

Conferință.Joi s au Incheiat 
la Istanbul lucrările celei de-a doua 
conferințe a reprezentanților agen
țiilor de presă din țări arabe si eu
ropene. intre care si România. Des
fășurată timp de patru zile, confe

tem spune că la Belgrad s-a instau
rat o atmosferă destinsă. încuraja
toare. Delegațiile și-au exprimat in
tenția de a dovedi în practică un 
spirit constructiv în cadrul nego
cierilor. în scopul îndeplinirii misiu
nii încredințate acestei reuniuni prin 
Actul final de la Helsinki.

Reuniunea de la Belgrad este. în 
fapt, prima etapă pe calea ne care 
s-au angajat cele 35 de state la Hel
sinki. Ea marchează continuitatea 
procesului deschis prin adoptarea 
Actului final. Rezultatele ce vor fi 
înregistrate în toamnă ne vor per
mite să evaluăm. într-o manieră mai 
precisă, pe ce căi va putea fi conti
nuat si aprofundat acest proces.

„Un tot unitar 
de prevederi- 
un tot unitar 

de responsabilități"
3. RITO, adjunct al șefului delega

ției Portugaliei :
Un aspect pozitiv ce se impune re

levat este atmosfera de înțelegere în 
care au debutat lucrările întilnirii. Si 
ne bucură acest lucru pentru că 
ne-am pronunțat de la început pen
tru o dezbatere constructivă si nu 
polemică. Este încurajator faptul că 
încă din primele ședințe de lucru am 
discutat si apoi am convenit asupra 

. agendei întilnirii. Ne revine acum ca. 
printr-o strînsă conlucrare, să înain
tăm spre realizarea misiunii în
credințate reuniunii de la Belgrad.

Important este să pornim de la 
caracterul unitar al Actului final. 
Fiecare capitol din acest document 
este important si trebuie să-i acor
dăm atenția necesară. Deci există un 
tot unitar de prevederi si ne incumbă 
un tot unitar de responsabilități. 
Desigur, sînt unele prevederi a căror 
aplicare privește fiecare tară în par
te. Altele se referă la relațiile bilate

ordine de zi care să răspundă obiec
tivelor stabilite în Actul final, dele
gația română a făcut unele sugestii 
redacționale, menite să îmbunătă
țească și să completeze textul amin
tit. în sensul că reuniunea de la Bel
grad să fie în măsură să examineze 
și să adopte propuneri pe care țările 
participante vor dori să le prezinte 
în diferite probleme cuprinse in do
cumentul final. De asemenea, a su
gerat ca, după reuniunea de la Bel
grad. să se prevadă atît reuniuni si
milare cu cea de la Belgrad, cit și 
grupe de experți în sensul prevederi
lor Actului final.

si a fost prezentat filmul „Indepen
denta — năzuință de veacuri a po
porului român*'.  Au fost prezenți oa
meni de cultură, ziariști și un nu
meros public.

I^a Muzeul de artă si tradiții popu
lare din Paris se desfășoară lucră
rile colocviului franco-român de et
nografie cu tema „Arhitectura să
tească tradițională — expresie a uni
tății si continuității etno-culturale“ 
la care participă cunoscuti specia
liști din cele două țări.

O manifestare consacrată aceluiași 
eveniment a fost organizată de am
basada română din Ottawa. Prof. Ion 
Dodu Bălan a vorbit asistenței des
pre lupta poporului român pentru li
bertate. independentă si suveranitate 
națională. A fost inaugurată cu ace
lași prilej expoziția „Lupta poporului 
român pentru unitate si independen
tă națională" si a fost prezentat un 
film pe aceeași temă.

(Agerpres)

rința a permis un schimb de vederi 
cu privire la dezvoltarea colaborării 
între aceste agenții.

Acțiuni revendicative. In 
Portugalia a avut loc o zi de acțiune 
a oamenilor muncii organizată la 
chemarea Confederației generale a 
muncitorilor portughezi — Intersin- 
dicala națională — în semn de pro
test fată de sporirea costului vieții 
si politica economică. La Lisabona 
și în alte orașe au avut loc mari mi
tinguri și demonstrații. In urma a- 
cestei acțiuni, arată agenția A.N.O.P., 
guvernul a hotărit să întrerupă ne
gocierile inițiate cu Confederația ge
nerală a muncitorilor portughezi.

Guvernul finlandez a a~ 
nuntat joi un plan de combatere a 
șomajului. Primul ministru. Kalevi 
Sorsa, a subliniat că rata șomajului 
a afectat iama trecută 5.6 la sută din 
totalul forței de muncă activă. El a 
subliniat că măsurile adoptate refe
ritoare la accelerarea lucrărilor în 
construcții si sporirea cadrelor ti
nere pentru activități productive au 
fost sprijinite de cele cinci partide 
ale coaliției guvernamentale.

Spre reluarea dialogului
Tassos Papadopoulos,intercipriot.

reprezentantul greco—cipriot la con
vorbirile intercomunitare cipriote, a 
declarat că o reluare a dialogului în

rale — si pot fi citate în acest sens 
numeroase exemple pozitive. Aș dori 
să subliniez rolul deosebit ce revine 
in aplicarea Actului final unor orga
nisme multilaterale, cum ar fi Comi
sia Economică a O.N.U. pentru Eu
ropa si U.N.E.S.C.O. Avem, așadar, o 
vastă rețea de căi si posibilități pen
tru a acționa în vederea înfăptuirii 
obiectivelor securității si cooperării 
pe continentul nostru.

„În vederea înfăptuirii 
integrale a Actului final"

A. W. SHERER, șeful delegației 
S.U.A. :

Un început de bun augur. A fost 
stabilită agenda de lucru, care nune 
pe primul plan substanța reuniunii, 
Noi credem că si la Belgrad va 
domni același spirit constructiv care 
a permis încheierea cu succes a con
ferinței de. la Helsinki.

Vom proceda la o trecere în revistă 
în mod deschis a ceea ce s-a între
prins pină acum în baza Actului fi
nal cu scopul de a examina apoi căile 
pentru traducerea sa integrală in via
ță. Este prea devreme să precizăm a- 
cum ce măsuri concrete ar trebui în
treprinse. Statele Unite au în vedere 
însă să sprijine inițiativele construc
tive privind aplicarea prevederilor 
documentului de la Helsinki referi
toare la toate aspectele cuprinse in 
cele trei mari capitole consacrate 
securității și cooperării în Europa.

„Spre noi acorduri in 
toate marile probleme"

P. HELMINGER, șeful delegației 
Luxemburgului :

După adoptarea agendei de lucru, 
sperăm că lucrările întîlnirii noastre 
se vor putea desfășura într-o manie
ră activă, fără polemici sterile, astfel 
îneît să se înainteze spre realizarea 
de acorduri Substanțiale în marile 

Succesul pavilionului 
României la expoziția 

internațională 
„Electro 77"

MOSCOVA 23 — Corespon
dentul Agerpres transmite : Pa
vilionul României la cea ■ de-a 
doua ediție a expoziției inter
naționale „Electro ’77“. deschisă 
timp de două săptămini in par
cul „Sokolniki" din Moscova, 
s-a bucurat de un frumos suc
ces, fiind vizitat de peste 100 000 
de persoane, de conducători ai 
economiei sovietice. specialiști 
Si oameni de afaceri din diferi
te țări. La standurile pavilionu
lui au fost expuse peste 1 000 
de produse, realizate de indus
triile electronică si electrotehni
că din tara noastră.

ORIENTUL
MIJLOCIU
La Damasc au început convorbi

rile oficiale dintre președintele Si
riei, Hafez Al Assad, și regele Hus
sein al Iordaniei, aflat in capitala 
siriană într-o vizită oficială.

Cotidianul egiptean „Al Ahram" 
informează că regele Hussein al 
Iordaniei, care a început miercuri o 
vizită oficială la Damasc, va efectua 
vizite similare în Egipt si Arabia 
Saudită. La Cairo, Hussein va avea 
convorbiri cu președintele Anwar El 
Sadat asupra evoluției situației. din 
Orientul Mijlociu.

La Aden au început convorbirile 
oficiale dintre o delegație irakiană, 
condusă de vicepreședintele acestei 
țări. Taha Moheddin Maruf, și o 
delegație a Republicii Democratice 
Populare a Yemenului, condusă de 
primul ministru, Aii Nasir Muham
mad Hasani.

tre cele două comunități din insulă 
„este de așteptat în următoarele șase 
săptămini, odată cu anumite iniția
tive vizînd înregistrarea de rezultate 
pozitive la noile negocieri". „Această 
nouă fază a convorbirilor intercomu
nitare — a spus negociatorul greco- 
cipriot — va permite, de asemenea, 
să se aprecieze eficacitatea procedu
rii actuale a negocierilor".

Peste 13 milioane șo
meri dintre caTe 5 milioane tineri 
sub 25 de ani. existau în luna apri
lie în 15 state capitaliste industriali
zate. se arată intr-un raport al Bi
roului Internațional al Muncii difu
zat la Geneva.

Sistemul păstrării secre
tului bancar în EIvel’a nu va fl 
abolit, în ciuda scandalului implicînd 
un grup de afaceriști străini care au 
folosit în condiții' ilegale peste 400 
milioane dolari de la o filială a uneia 
din cele trei principale bănci din tară 
— a anuntat ministerul de resort. 
Guvernul federal se pregătește să 
adopte unele măsuri vizînd elimi
narea greșelilor în sistemul bancar 
elvețian.

în Turcia a ^■ost creată o co
misie guvernamentală însărcinată 
cu asigurarea legalității și ordinii in 
tară.

probleme care formează obiectul reu
niunii general-europene.

Reuniunea de la Belgrad ve repre
zenta o primă treaptă în procesul 
inaugurat prin semnarea Actului fi
nal de la Helsinki în august 1975. 
Vom face aici nu numai un bilanț, 
ci vom examina măsurile concrete ce 
se impun pentru dezvoltarea acestui 
proces.

„Subscriem la poziția 
României: conferința 

de la Helsinki a marcat 
doar un început"

E. SALIBA. reprezentantul Maltei :
Am început activitatea noastră 

într-o atmosferă pozitivă, iar aceas
ta este foarte important. După oare- 
cari ezitări, s-a trecut la problemele 
de conținut ale întîlnirii. Există te
meiuri să nutrim speranțe că nego
cierile noastre se vor finaliza prin 
realizarea unor acorduri reale, anga- 
jante. Malta este hotărîtă să acțio
neze în acest spirit de cooperare.

Subscriem întru totul la .poziția 
României cu privire la misiunea ac
tualei întîlniri pregătitoare si spriji
nim inițiativele ei în direcția asigu
rării unei bune pregătiri a reuniunii 
din toamnă. Trebuie să admitem cu 
totii că Actul final de la Helsinki a 
reprezentat doar un început. El nu 
a rezolvat si nu putea să rezolve pro
blemele atît de complexe ale secu
rității europene. De aceea avem mi
siunea de a examina ce s-a îndeplinit 
si ce nu s-a îndeplinit din prevede
rile acestui document. Pe această 
bază va trebui să studiem posibilita
tea stabilirii unui mecanism, a unui 
sistem de măsuri pentru realizarea 
dezideratelor asupra cărora am căzut 
deia de acord. Prin aceasta, reuniu
nea de lâ Belgrad va trebui să mar
cheze un pas înainte.

Dumitru ȚINU

Conferința O.N.U. asupra dreptului mării
Instituirea normelor juridice trebuie să contribuie la dezvoltarea 

cooperării internaționale
NAȚIUNILE UNITE 23 (Ager

pres). — în cadrul conferinței O.N.U. 
asupra dreptului mării continuă dez
baterile asupra regimului juridic al 
zonei economice.

Luînd cuvintul, reprezentantul 
României a arătat că tara noastră 
se pronunță pentru elaborarea unor 
norme juridice care să asigure ca
drul necesar pentru realizarea drep
turilor suverane ale statelor rivera
ne privind exploatarea și gestiunea 
resurselor biologice și competența 
lor in domeniul cercetării științifice 
și protecției mediului marin. în o- 
pinia României, zona economică nu 
face parte din marea teritorială și 
nici din teritoriul național al state
lor riverane și de aceea navigația 
și survolul trebuie să fie libere în 
această zonă.

Este cunoscut că, în ultimul timp, 
mai multe state și-au stabilit zone 
economice de pescuit de 200 mile, 
declarînd că navigația și survolul 
în aceste zone vor avea același re
gim ca și înainte. România — a 
spus vorbitorul — și-a manifestat 
în mod permanent solidaritatea cu 
țările riverane în curs de dezvolta
re. apreciind că realizarea drepturi
lor lor suverane in zonele maritime 
proprii reprezintă o modalitate de 
transpunere în viață a dezideratelor 
creșterii lor economice, satisfacerii

Sesiunea Consiliului Mondial al Alimentației
MANILA 23 (Agerpres). — Șefii 

delegațiilor prezente la lucrările Con
siliului Mondial al Alimentației au 
continuat redactarea unei „agende 
de acțiuni", cuprinzind 22 de puncte, 
referitoare la măsurile ce urmează 
să fie adoptate in vederea eradicării 
foametei in lume.

După cum a precizat președintele 
consiliului, Arturo Tanco, ministrul 
agriculturii din Filipine, numeroși 
delegați din țările în curs de dezvol
tare au susținut necesitatea creșterii 
contribuției statelor dezvoltate la 
fondul de ajutorare a țărilor atinse 
de acest flagel, de la 3,5 miliarde la

Un credit de urgență în 
valoare de 750 milioane dolari ur
mează să fie acordat Portugaliei de 
zece țări occidentale, printre care 
S.U.A., R.F.G., Japonia, Franța, An
glia, Italia și Elveția. Creditul hotă- 
rît de aceste țări este destinat să 
ajute guvernul de la Lisabona să re
zolve problemele legatp de situația 
balanței de plăți. Oficialitățile portu
gheze au estimat deficitul total al 
balanței de plăți a tării pe anul în 
curs la 700 milioane dolari.

Noi rezerve de petrol în 
Marea Nordului.Joi a fost con* 
firmată de companiile „Shell" și 
„Esso" o importantă descoperire de 
petrol în Marea Nordului, în estul 
Scoției. Denumit „Fulmar", zăcămin- 
tul descoperit ar urma să producă 
aproximativ 150 000 barili de petrol 
pe zi începînd din 1981.

Nu! acțiunii 
neonaziștilor

Cu zvastici și în uniforme hitle- 
riste. grupuri de cite o sută de mem
bri ai partidului national-socialist 
din S.U.A., se pregătesc să înceapă 
un mars din mai multe puncte ale 
tării, avind ca punct terminus Chi
cago. Locul de intîlnire a fost sta
bilit la Skokie, un cartier mărginaș 
al orașului, unde locuiesc peste 7 000 
de supraviețuitori ai lagărelor de 
concentrare hitleriste. Reprezentanții 
locuitorilor din acest cartier, care au 
trecut cîndva prin infernul lagărelor 
morții. au declarat că nu vor admite 
această sfidare si că vor iei» in stra
dă pehtru a se opune proiectatei 
defilări naziste. „Vom face slujitori
lor zvasticii o primire așa cum se 
cuvine", au arătat reprezentanții co
mitetului special constituit in acest 
scop. Totodată, conducerea comitetu
lui s-a adresat tribunalelor ameri
cane, cerindu-le să interzică marșul 
nazist.

Se intensifică mișcarea de eliberare în Zimbabwe
Declarații ale liderilor Frontului Patriotic

MAPUTO. — Intr-un interviu a- 
cordat la Maputo revistei „Jeune 
Afrique", Robert Mugabe, lider al 
Frontului Patriotic Zimbabwe, a de
clarat, răspunzind la o întrebare ce 
îi cerea să precizeze care din cele 
două căi — tratativele sau lupta ar
mată — trebuie utilizată, în condi
țiile actuale, pentru realizarea inde
pendenței țării : „Este o problemă 
pe care am discutat-o mult in tre
cut. în principiu, noi nu ne opunem 
tratativelor. înainte insă de a accepta 
să ne angajăm în noi discuții, vrem 
să fim siguri că ele vor fi fruc
tuoase. Marea Britanie va trebui, 
mai întâi, să ne dea asigurări ferme 
și precise. Ea va trebui să ia măsu
rile necesare pentru asigurarea 
transferului puterii, atit politice, cit 
și militare. Or. în prezent, ea nu este 
în măsură să facă acest lucru. In 
loc de aceasta, ea invită și alte țări 
la negocieri. Tocmai pentru că Ma
rea Britanie a eșuat pe calea trata
tivelor noi am ales lupta armată. în 
etapa actuală, este singura alterna
tivă. Vom lupta cu armele pină la 
capăt, pină la independență".

La o întrebare privind progresele 
realizate pe calea luptei armate, Ro
bert Mugabe a răspuns : „Facem 
progrese enorme. Operăm pe două 
treimi din teritoriu, această supra
față extinzîndu-se continuu. Popu

Modificări in structura parlamentului irlandez
Consultarea electorală de săptă- 

mina trecută din Republica Irlanda 
a determinat o importantă schimbare 
în configurația parlamentului de la 
Dublin. Ca urmare a pierderilor su
ferite de partidele fostei coaliții gu
vernamentale — Fine Gael si laburist 
— la putere a revenit partidul Fian- 
na Fail, condus de John Lynch.

Potrivit observatorilor, cauza prin
cipală a reorientării corpului electo
ral o constituie deteriorarea continuă 
a situației economico-sociale a tării, 
în ciuda promisiunilor de redresare 
făcute în 1973 de partidele fostei 
coaliții, numărul șomerilor a ajuns 
în prezent la aproape 10.5 la sută din 
totalul forței de muncă, iar rata in
flației depășește 25 la sută. 

intereselor lor fundamentale în e- 
fortul de lichidare a decalajelor 
existente între aceste țări și statele 
dezvoltate. Totodată, România con
sideră că prin instituirea zonei eco
nomice nu trebuie să se creeze noi 
inechități, mai ales în privința ac
cesului altor state. în primul rind al 
celor în curs de dezvoltare, la re
sursele biologice din zonele econo
mice ale statelor riverane. Aceasta 
ar fi contrar tendinței caracteristice 
epocii noastre de dezvoltare a cola
borării economice a tuturor state
lor, îndeosebi a celor în curs de 
dezvoltare, în eforturile pe care le 
depun pentru instaurarea unei noi 
ordini economice internaționale. 
Este extrem de important ca regu
lile pe care le instituim să contri
buie la dezvoltarea acestei cooperări, 
inclusiv in domeniul maritim.

România, a menționat vorbitorul, 
apreciază că în zona economică tre
buie menținută libertatea de navi
gație, în sensul ca această libertate 
să aibă un regim similar celui din 
marea liberă. Este neîndoielnic că 
aceasta răspunde cerințelor dezvol
tării în continuare a relațiilor co
merciale dintre state, în perspectiva 
adîncirii raporturilor economice bi
laterale și multilaterale dintre toate 
națiunile lumii.

8,3 miliarde dolari. Crearea unul 
fond de intervenție pentru introdu
cerea factorilor de dezvoltare în a- 
gricultura țărilor sărace, cum ar fi 
îngrășămintele și pesticidele, face, de 
asemenea, obiectul discuțiilor pentru 
punerea la punct a comunicatului 
final. A fost elaborată o listă cuprin- 
zînd 43 de țări ce dețin locul priori
tar în planul de alimentație, state 
în care investițiile agricole trebuie 
dublate, fiind supuse atenției parti
culare a tuturor instituțiilor finan
ciare ale Națiunilor Unite prin in
termediul Adunării Generale a 
O.N.U.

Reuniunea O.U.A.
LIBREVILLE. — Joi au început la 

Libreville lucrările celei de-a 29-a 
sesiuni a Consiliului ministerial al 
Organizației Unității Africane 
(O.U.A.).

Cuvintul de deschidere a fost rostit 
de președintele Gabonului. Omar 
Bongo. El a adresat un apel țărilor 
participante să acționeze cu si mai 
mare perseverentă pentru izolarea 
regimurilor rasiste de la Salisbury si 
Pretoria, în special prin acordarea de 
sprijin moral și material mișcărilor 
de eliberare de pe continentul ne
gru.

Demonstrații antirasiste 
reprimate cu cruzime 

de poliția sud-africană
PRETORIA. — Un student de cu

loare a fost ucis, iar altul rănit de 
forțele polițienești de represiune 
cînd acestea au deschis focul împo
triva studenților care participau joi 
la o manifestație antiapartheid in 
fața unei școli din Soweto (suburbie 
a Johannesburgului) informează a- 
genția France Presse.

în același timp, poliția regimului 
rasist sud-african a intervenit cu 
brutalitate la Johannesburg împotri
va participanților la un marș orga
nizat în centrul orașului de către 
studenți de culoare veniți din So
weto. în urma intervenției poliției, 
mai multe persoane au fost rănite 
și peste o sută arestate.

Agenția Reuter relatează că for
țele de represiune au început urmă
rirea studenților după încheierea 
demonstrației pașnice organizate în 
fața sediului poliției, lovindu-i pe 
demonstranți cu bastoanele. Partici- 
panții s-au dispersat, dar ulterio 
s-au regrupat. Pe parcursul traseu
lui. unități polițienești au hărțuit cu 
cîini dresați grupurile de demon
stranți.

lația albă și forțele regimului rasist 
ale lui Ian Smith sînt demoralizate, 
în prezent, numărul emigranților este 
de 1 500 pe lună. Nu afirm că in 
prezent controlăm două treimi din 
teritoriu. Noi am eliberat însă mai 
multe zone. Am început să le orga
nizăm din punct de vedere adminis
trativ".

★
Joshua Nkomo, președintele Uni

unii Poporului African Zimbabwe 
(Z.A.P.U.) și lider — împreună cu 
Robert Mugabe — al Frontului Pa
triotic, a declarat, la Oslo, că nu 
este posibil ca organizația sa să de
pună armele și să aștepte ca parla
mentul britanic sau regimul lui Ian 
Smith să găsească o soluție în pro
blema rhodesiană.

★
Ministrul de externe al Zambiei. 

Siteke Mwale. a declarat că Africa 
australă constituie un „butoi de 
pulbere". El a menționat că Ian 
Smith, liderul regimului rasist de la 
Salisbury, a „internaționalizat con
flictul". implicind țări vecine. „Este 
un joc periculos, a adăugat Mwale. 
întrucit el trebuie să se aștepte la o 
ripostă din partea celor cinci țări din 
asa-numita primă linie" (Zambia. 
Mozambic, Botswana, Tanzania și 
Angola).

Deși problema Irlandei de Nord nu 
a format obiectul campaniei electo
rale. părerea ziarului britanic ..Ti
mes" este că în rindurile alegători
lor s-au bucurat de audientă eandi- 
dații „cu opinii tradițional repu
blicane". adică cei care se declară 
pentru „unirea celor două Dărti ale 
Irlandei" si retragerea Marii Brita
nii din Ulster. Liderul partidului 
Fianna Fail. John Lynch, a declarat 
însă că noul guvern al Republicii Ir
landa va fi partizanul unei „soluțio
nări pașnice", mentionînd că este 
gata să se întîlnească. după consti
tuirea cabinetului său. cu premierul 
britanic. James Callaghan, pentru a 
discuta diversele aspecte ale crizei 
din Irlanda de Nord.


