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BILANȚ ECONOMIC 
LA SFÎRȘIT DE SEMESTRU 

Cum se îndeplinește 
un obiectiv fundamental 

pentru progresul economiei: 

Creșterea 
suplimentară a 
productivității 

muncii
Am încheiat primul semestru al celui de-al doilea an al cincinalului 

revoluției tehnico-științifice — an în care trebuie îndeplinite sarcini eco
nomice complexe șl mobilizatoare. Din multitudinea de indicatori care 
definesc nivelul calitativ al activltâții desfășurate de colectivele de oa
meni ai muncii din industrie, „Scintela" iși propune să urmărească, într-o 
sultă de articole, modul cum se realizează planul la un Indicator funda
mental pentru proarasol oconomlal : productivitatea muncii.

Rcferindu-se la sarcinile deosebite care stau în fața colectivelor din 
întropnnaeri, in privința creșterii productivității muncii, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU sublinia la recenta plenară a C.C. al P.C.R. :

„Am obținut și în acest domeniu unele 
rezultate bune în primul an și jumătate 
al cincinalului. Cu toate acestea, pro
ductivitatea muncii la noi este de cîteva 
ori mai mică decît în țările dezvoltate 
economic. Or, pentru a realiza sarcinile 
Congresului al XI-lea, prevederile Pro
gramului partidului de a ajunge din 
urmă țările dezvoltate din punct de 
vedere economic este necesar să reali
zăm o creștere mult mai rapidă a pro
ductivității muncii“.

Tocmai pentru a asigura o mai susținută mobilizare a resurselor 
interne existente, conducerea partidului a stabilit sarcina de a se acționa, 
în fiecare întreprindere, cu toate forțele pentru creșterea suplimentară a 
productivității muncii. Direcțiile majore de acțiune pentru îndeplinirea 
acestui obiectiv vizează : Introducerea tehnologiilor moderne, organizarea 
mal bună a muncii, utilizarea cu randament maxim a capacităților de 
producție, creșterea gradului de calificare a lucrătorilor, respectarea dis
ciplinei tehnologice și utilizarea in scop productiv a timpului de lucru, 
ridicarea gradului de mecanizare și automatizare.

Azi publicăm în pagina a lll-a

SECERIȘUL 
avansează

Secerișul griului se desfășoară 
acum în aproape 20 de județe si
tuate in sudul si vestul tării. Pe 
baza indicațiilor formulate de con
ducerea partidului la Plenara C.C. 
al P.C.R. din 27 iunie a.c., între 
județe și între unitățile agricole din 
cadrul aceluiași județ a fost orga
nizată o amplă acțiune de întraju

torare. prin aceasta urmărindu-se 
ca întreaga recoltă să fie strînsă la 
timp și fără pierderi. Roadele a- 
plicării măsurilor stabilite de con
ducerea partidului se evidențiază 
în rezultatele obținute. Secerișul 
griului se intensifică de la o zi la 
alta, recolta de pe mari suprafețe 
a si ajuns deja în magazii.

IN PAGINA A IIIA, RELATĂRI DE LA CORESPON
DENȚII „SCÎNTEll" DIN JUDEȚE.

brașov Al 548000-lea tractor
Constructorii de tractoare de la 

marea întreprindere specializată din 
Brașov au înscris in palmaresul lor 
un nou succes de prestigiu — reali
zarea celui de-al 548 000-lea tractor 
românesc. In cei 30 de ani care au 
trecut de la fabricarea prinsului trac
tor. întreprinderea brașoveană a cu
noscut o largă dezvoltare. S-au con
struit aici hale moderne, dotate cu 
linii automate concepute și realizate

de specialiștii Întreprinderii, a fost 
ridicat gradul de mecanizare și auto
matizare complexă, ceea ce a făcut ca 
astăzi de pe banda de mon,taj a uni
tății brașovene la fiecare șase mi
nute. să iasă un tractor.

Produsele purtînd marca Centralei 
industriale pentru tractoare și mașini 
agricole sint cunoscute și apreciate 
în 86 de țări de pe toate continen
tele.

PROBLEME ACTUALE ALE CREAȚIEI LITERAR-ARTISTICE
Pe șantierele cercetării literare:

Un cincinal al revoluției 
umaniste

ANCHETA „SClNTEII" LA ÎNTREPRINDEREA 
DE UTILAJ CHIMIC „GRIVIȚA ROȘIE" 

DIN CAPITALĂ

Strungarul C. Constantinescu, la fel ca marea majoritate a muncito
rilor grivițeni. iși îndeplinește conștiincios sarcinile. „Munca noastră, a 
strungarilor, ar putea fi mult ușurată și productivitatea ar crește sub
stanțial dacă s-ar aplica un dispozitiv multiscuie, care ar reduce la mai 
mult de jumătate timpul afectat schimbării sculelor". Va găsi ecoul cu
venit această propunere in conducerea întreprinderii ?

Există un spațiu privilegiat al 
întâlnirii științelor cu artele — și 
îndeosebi cu literatura — spațiul 
unor discipline umaniste, al cer
cetării riguroase aplicate asupra 
creației, a producției literar-artisti- 
ce. în acest domeniu, personalități 
de seamă ale culturii noastre au 
înălțat adevărate monumente ale 
erudiției, ale forței de pătrundere, 
ale viziunii unifi
catoare : Bogdan 
Petriceicu Has- 
deu și Nicolae 
Iorga, E. Lovines- 
cu și G. Călines- 
cu sint cîțiva dintre acești mari 
constructori ale căror opere consti
tuie pentru noi modele ale cercetă
rii științifice în literatură.

Există, desigur, un specific al 
acestor explorări care le acordă un 
statut distinct în perimetrul mai 
larg al științelor. Istoria literară, 
teoria literaturii, sociologia litera
turii utilizează categorii, metode, 
instrumente ce aparțin si altor dis
cipline științifice. Ele iși au insă 
modalitățile lor specifice de lucru. 
Intr-o epocă precum este aceasta în 
care trăim, epocă a profundelor 
transformări, de structură, de vi
ziune. de metodă, a științelor uma
niste. este firesc ca cercetarea 
pe planul literelor si artelor să 
treacă printr-o mutație fecundă, să

Nicolae BALOTĂ

cunoască o Înviorare fără pre
cedent.

Condiția primordială necesară a 
unei activizări a cercetării pe acest 
plan este apropierea între cu
noașterea științifică si cea literar- 
artistică. Acestea nu sîp.t. bine
înțeles. identice, dar se pot fe
cunda reciproc. Știința, filozofia 
marxistă pot oferi artistului nu nu

mai date, ele
mente ale unei 
antropologii ori 
ale unei concep
ții despre univers, 
ci o disciplină, o 

metodă, un spirit riguros. Mari scrii
tori din alte epoci au asimilat expe
riențele, teoriile, conceptele oferite 
de știință, de filozofia timpului lor. 
Shakespeare a învățat de la Mon
taigne, Goethe ori Eminescu nu pot 
fi concepuți fără o intreagă cultură 
filozofică și științifică. Experiența 
creatorului nu este doar cea per
sonală. ci și aceea colectivă, trans
misă prin cultură. Trăim in
tr-un secol al marilor desco
periri in universul extrauman, 
ca și In microcosmosul uman. Vi
ziunea despre lume si om se mo
difică In urma acestor descoperiri.
(Continuare în pag. a IV-a)

Istoria inginerului Marin
Slăvescu este un mic ro- 

t man nescris. Este istoria 
unui om bun. Măsura lui 
este lucrul bine făcut și 
dus pină la capăt. Noi 
căutăm adesea oameni ca
pabili să stimuleze pro
priile noastre resurse. Nu 
sint singurul care, in cău
tare de ..personaje", vrea să 
intilnească asemenea oa
meni. Sigur, nu despre asta 
este vorba acum. Pe scurt, 
inginerul Slăvescu este un 
foarte bun specialist în. 
creșterea vacilor. Am auzit 
despre el si am vrut să-1

lui. Peste noul viaduct 
(problemă în sfîrșit rezol
vată pentru circulație in 
zona asta) se ajunge repede, 
depășind una din verigile 
cgnturii industriale a ora
șului. la ferma inginerului

malul blind care crește și 
se înmulțește aici. De alt
fel. din experiența lui olan
deză (octombrie 1976). in
ginerul Slăvescu retine 
amănunte interesante si 
utile. Remarcabil este că

muncii. Da. dar cum a a- 
juns el aici ? Nu. nu este 
nimic deosebit., după păre
rea lui, rezultatele de la 
Mărgineni sint posibile ori
unde se cresc animale în 
tara asta. De altfel, după

„ Vii să lucrezi la fermă ?"
PLEDOARIE PENTRU MESERIA DE ZOOTEHNIST

cunosc.
M-am dus așadar într-o 

dimineață la Mărgineni, o 
comună din apropierea Ba
căului. In copilărie, dincolo

-----------------------------  Reportaj de George BĂLĂIȚĂ

de linia ferată mergeam la 
pescuit in niște ape subțiri 
și puțin adinei. Și Bacovia 
amintește in unele scurte 
note plimbări prin aceste 
locuri. Turme mici de oi iși
aveau pentru scurtă vreme 
sălașul, vara. în Cimpul 
Poștei, azi unul dintre cele 
mai noi cartiere ale orașu

Slăvescu. Spunem de cite 
ori avem prilejul ..omul 
sfințește locul". Eu văd aici 
cuvinte-cheie care stau la 
începutul oricărei lucrări o- 
menești. ...Dar ce se intîm- 
plă la Mărgineni ? Clădiri 
albe, alei de beton curate, 
aproape sclipitoare, lungi 
grajduri paralele, pășune 
verde. Ceva ..olandez", aș 
spune, fiind vorba de ani-

el a reușit să aducă în 
scurt timp rasa indige
nă la nivelul de pro
ducție al olandezelor Holls
tein (400 de capete in fer
ma lui), asta, firește, după 
ce s-a trecut cu rezultate 
foarte bune peste stress-uJ 
de adaptare al gingașelor si 
renumitelor recordmane.

Se poate deci ! Slăvescu 
rezumă simplu: calitatea

cum iși cunoaște colegii de 
prin alte părți, sint locuri 
unde se anunță concurentă. 
Oho. o astfel de concurentă, 
și cit mai ..dură", este nu
mai în folosul băutorilor de 
lapte, mari si micii... Re
zultatele lui ? Vor fi și mai 
bune, spune el. Notez dina
mica producției de lapte, 
media anuală, de la data 
cind ferma s-a pus pe pi

cioare: 1973 — 3 090 l. 1974 
— 3 750 1. 1975 — 4 095 1, 
1976 — 4 590 1. 1977 — 5 000 
1. Asta a adus fermei, după 
primul loc pe județ. „Me
ritul agricol" clasa I pen
tru producția medie de 
lapte pe anul 1975.

★
La Congresul țărănimii, 

în plenul marii adunări, 
inginerul Slăvescu a vor
bit despre experiența sa. 
A fost ascultat cu aten
ție. ca unul ce s-a ri
dicat cu fapta și nu cu vor
ba. Pentru anul 1980, el 
vrea să ajungă la 6 000 I de 
lapte pe cap de vacă fura
jată. Toate acestea le spu
ne in cele mai puține cu
vinte cu putință, fiindcă 
ferma albă, si Pășunea ver
de. si vacile frumoase, și u- 
șoara ceață a dimineții din
colo de colinele vineții, si 
felul în care oamenii locului 
îi dau binețe sau îi răspund 
la bună-dimineața. toate a- 
cestea vorbesc prin ele in
sele.
Continuare in pag. a Il-a)

AU PREZENTAT 
NICOLAE

Miercuri dimineața, membrii și 
membrii supleanți ai Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., 
secretari ai C.C. al P.C.R.. împreună 
cu soțiile, au prezentat tovarășului 
Nicolae Ceausescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. tovarășei Elena Ceausescu, fa-' 
miliei. condoleanțe pentru pierderea 
grea suferită prin încetarea din viată 
a tovarășei Alexandra Ceausescu, 
mama secretarului general al parti
dului.

Au prezentat condoleanțe tovarășii 
Manea Mănescu, Ștefan- Voitec. 
Emil Bobu. Cornel Burtică. Gheorghe 
Cioară. Lina Ciobanu. Ion Dincă. 
Emil Drăgănescu, Janos Fazekas. Ion 
Ioniță, Petre Lupu. Paul Niculescu. 
Gheorghe Oprea. Gheorghe Pană. 
Ion Pățan. Dumitru * Popescu. 
Gheorghe Rădulescu, Leonte Răutu. 
Iosif Uglar. Ilie Verdeț. Ștefan An
drei. Iosif Banc, Ion Coman. Teodor

CONDOLEANȚE TOVARĂȘULUI
FAMILIEI

Coman. Mihai Dalea. Miu Dobrescu. 
Mihai Gere. Vasile Patilinet. Ion 
Ursu. Constantin Dăscălescu. Ion 
Stănescu.

Membrii conducerii de partid si de 
stat au trecut prin fata catafalcului 
cu corpul neînsuflețit al tovarășei 
Alexandra Ceausescu, aducînd un 
ultim omagiu celei care a dat viată 
eminentului om politic si de stat, 
care conduce cu înaltă competentă, 
devotament și abnegație destinele 
României socialiste.

★
Au prezentat, de asemenea, con

doleanțe Biroul Marii Adunări Na
ționale, reprezentanți ai Uniunii Ge
nerale a Sindicatelor. Consiliului 
Național al Femeilor. C.C. al U.T.C., 
Uniunii Asociațiilor Studenților Co
muniști. Consiliului National al Or
ganizației Pionierilor și Șoimilor Pa
triei. Comitetului municipal București 
al P.C.R., precum și miniștri,

activiști de partid, conducători al 
unor întreprinderi și instituții din 
Capitală.

A mai prezentat condoleanțe Justin 
Moisescu. patriarhul Bisericii Orto
doxe Române.

La catafalcul pe care se afla 
corpul neînsuflețit al tovarășei 
Alexandra Ceausescu au fost depuse 
coroane de flori din partea tovară
șului Nicolae Ceausescu și tovarășei 
Elena Ceaușescu. precum si din 
partea membrilor familiei. Au fost, 
de asemenea, depuse coroane de flori 
din partea Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., Consiliului de 
Stat. Marii Adunări Naționale, gu
vernului. Comitetului municipal Bucu
rești al P.C.R,, precum și din 
partea unor organizații de masă și 
obștești, a unor întreprinderi și in
stituții bucurestene.

Au fost depuse coroane de flori 
din partea corpului diplomatic acre
ditat la București.

Sentimente de sinceră și profundă compasiune
Telegrame adresate tovarășului Nicolae Ceaușescu
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretarul general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, a primit — 
în legătură cu greaua și dureroasa 
pierdere suferită prin încetarea din 
viață a tovarășei Alexandra 
Ceaușescu — telegrame de condo
leanțe din partea Consiliului de Mi
niștri, Biroului Marii Adunări Națio
nale, Comisiei Centrale de Revizie a 
P.C.R., Comitetului municipal Bucu
rești al P.C.R., a comitetelor județene 
de partid Alba. Arad, Argeș. Bacău, 
Bihor, Bistrița-Năsăud, Botoșani, 
Brașov, Brăila, Buzău. Caraș-Seve- 
rin. Cluj, Constanța, Covasna, Dîm
bovița. Dolj. Galați, Gorj. Harghita, 
Hunedoara. Ialomița, Iași, Ilfov, Ma
ramureș, Mehedinți, Mureș. Neamț, 
Olt, Prahova, Satu Mare, Sălaj. Si- 

j biu. Suceava, Teleorman. Timiș, Tul- 
i cea. Vaslui, Vîlcea, Vrancea ; din 
| partea Consiliului Central al Uniu- 
| nii Generale a Sindicatelor, Consi

liului Național al Femeilor. Comite
tului Central al Uniunii Tineretului 
Comunist, Ministerului Afacerilor 
Externe, Ministerului Apărării Națio
nale, Ministerului de Interne. Comi
tetului de Stat al Planificării. Minis
terului Finanțelor, Ministerului In

dustriei Construcțiilor de Mașini, 
Ministerului Industriei Chimice. Mi
nisterului Construcțiilor Industriale. 
Ministerului Economiei Forestiere și 
Materialelor de Construcții. Minis
terului Industriei Ușoare, Ministeru
lui Educației și învățămîntului. Mi
nisterului Comerțului Exterior și 
Cooperării Economice Internaționale, 
Ministerului Transporturilor și Tele
comunicațiilor. Ministerului Muncii, 
Ministerului Sănătății. Consiliului 
Culturii și Educației Socialiste. Co
mitetului pentru Problemele Consi
liilor Populare, Comitetului de Stat 
pentru Prețuri, Uniunii Centrale a 
Cooperativelor de Consum. Uniunii 
Centrale a Cooperativelor Meșteșu
gărești. Consiliului Național pentru 
Educație Fizică și Sport, Consiliului 
Național al Inginerilor și Tehnicieni
lor, Uniunii artiștilor plastici. Consi
liului oamenilor muncii de naționali
tate maghiară. Consiliului oamenilor 
muncii de naționalitate germană. 
Consiliului Național al Societății de 
Cruce Roșie. Academiei de științe 
agricole și silvice. Academiei ..Ștefan 
Gheorghiu". Academiei de studii eco
nomice. Academiei militare. Univer
sității București, Institutului poli
tehnic București, Institutului de me

dicină si farmacie București, Institu
tului de cercetări chimice București, 
Băncii pentru agricultură și industrie 
alimentară, redacției ziarului „Scin- 
teia", Agenției române de presă 
..Agerpres", Consiliului de conducere 
al Radioteleviziunii.

Tovarățmlui Nicolae Ceausescu i-au 
fost adresate, de asemenea, telegra
me din partea unor consilii populare, 
centrale si întreprinderi industriale, 
organizații județene și orășenești ale 
femeilor, organizații ale pionierilor, 
unități militare, din partea a vechi 
militanți ai mișcării comuniste din 
țara noastră, personalități ale vieții 
noastre politice, economice si social- 
culturale, a numeroși oameni ai 
muncii.

In telegrame sint exprimate 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, fa
miliei îndoliate. în aceste momente 
de grea încercare, cele mai sincere 
condoleanțe, profunde sentimente de 
compasiune.

★
Au fost adresate președintelui 

Nicolae Ceaușescu telegrame de con
doleanțe din partea unor șefi de mi
siuni diplomatice acreditați la Bucu
rești.

O POLITICĂ DE AMPLĂ COLABORARE

CU TOATE STATELE LUMII

ROMANIA SOCIALISTA PARTICIPANTA ACTIVA 
LA CIRCUITUL ECONOMIC MONDIAL

Dezvoltarea economico-socială în ritm intens a țării impune 
lărgirea schimburilor economice ale României, realizarea unei largi 
cooperări în producție cu alte state. Considerăm că aceasta consti
tuie o necesitate obiectivă pentru progresul economico-social al 
fiecărei țări - deci și al României - precum și pentru realizarea unei 
noi ordini economice internaționale, pentru cauza colaborării și 
păcii în lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Marile Înfăptuiri ale poporului 

nostru, sub conducerea Partidului 
Comunist Român, în toate domeniile 
de activitate, ritmul înalt de creștere 
economică, promovarea consecventă 
a progresului tehnic, modernizarea 
structurilor economice, diversificarea 
și ridicarea nivelului tehnic și cali
tativ al producției, în vederea făuri
rii societății socialiste multilateral 
dezvoltate, și-au găsit și iși găsesc 
constant reflectarea ‘
CAREA PARTI
CIPĂRII ROMÂ
NIEI SOCIALIS
TE LA DIVIZIU
NEA INTERNA
ȚIONALĂ A 
MUNCII. CEEA 
CE. LA RÎNDUL 
EI. CONTRIBUIE 
LA DEZVOLTA
REA ÎN CON
TINUARE. IN 
RITM SUSȚI
NUT. A ECONO
MIEI NAȚIONA
LE. Viata însăși, 
întreaga dezvolta
re mondială evi
dențiază. de alt
fel. legătura or
ganică. indisolu
bilă. interdepen
denta strînsă din
tre progresul economic al ță
rilor și circuitul mondial de valori 
materiale și spirituale, participarea 
activă la diviziunea internațională a 
muncii reprezentînd o latură insepa
rabilă în procesul de dezvoltare a 
fiecărei națiuni. Totodată, extinderea 
colaborării pe plan economic, tehni- 
co-științific și pe alte tărîmuri con
stituie un factor esențial al apropie
rii și bunei înțelegeri între popoare; 
schimbînd între ele produsele activi
tății lor materiale și spirituale, ță
rile și popoarele se cunosc mai bine 
și se prețuiesc mai mult, devin tot 
mai profund interesate în asigurarea 
unei păci trainice în lume.

Participarea activă la schimbul de 
valori se afirmă, astfel, ca o nece
sitate obiectivă pentru progresul 
economico-social al tuturor țărilor, 
ca și pentru cauza colaborării și în
țelegerii internaționale. Tocmai por
nind de la înțelegere^ profundă a 
acestei necesități obiective, partidul

in INTENSIFI-

și statul nostru desfășoară o politică 
economică internațională activă, ca
racterizată printr-o largă deschidere 
spre toate statele lumii, prin- 
tr-un aport deosebit la restructu
rarea relațiilor economice mondiale. 
Contribuția președintelui Nicolae 
Ceaușescu atît în planul teoriei no
vatoare, cit și In domeniul practicii 
constructive, dinamice, la promova
rea unor relații economice interna
ționale echitabile, a unei noi ordini

1950—1976, volumul comerțului exte
rior a crescut de circa 22 de ori. In 
perioada 1971—1976, ritmul mediu a- 
nual de creștere a comerțului exte
rior a fost de peste 18 la sută, de- 
vansind creșterea anuală a produc
ției industriale.

Ca urmare a 
bile in făurirea 
derne, România _ ___ ___ ___
sură să ofere la export o gamă de 
produse din ce in

succeselor remarca- 
unei economii mo- 
este astăzi în mă-

• între progresul economic și amplificarea schimbului 
de valori — o legătură strînsă, indisolubilă • Dina
mismul susținut al comerțului nostru exterior: o 
creștere de 22 de ori în perioada 1950—1976 • In 
ansamblul relațiilor economice, ponderea crescîndă 
a cooperării și specializării în producție • Un impe
rativ al cincinalului : eforturi sporite pentru intensifi
carea colaborării economice cu toate statele, pentru 
creșterea contribuției comerțului exterior la formarea 

venitului național

economice mondiale se bucură de un 
larg răsunet in Întreaga lume.

Relațiile comerciale au. după cum 
se știe, o îndelungată tradiție Ia ro
mâni. Totuși, corespunzător stadiu
lui de dezvoltare a economiei, ex
porturile românești s-au menținut 
pină în anii construcției socialiste la 
un nivel relativ redus și la o slabă 
diversificare, fiind concentrate pe 
citeva mărfuri — produse petroliere, 
cereale și alte produse agricole, pre
cum si produse lemnoase.

Abia în anii construcției socialiste, 
ca o consecință a dezvoltării, diver
sificării și modernizării economiei 
românești, pe bazele industrializării 
s-au creat posibilități largi pentru 
participarea activă, cu eficiență spo
rită a României la diviziunea interna
țională a muncii. Este o realitate ce 
iși găsește reflectarea convingătoare 
in dinamismul susținut al schimburi
lor comerciale și al cooperării econo
mice externe. Astfel, in perioada

ce mai diversifi
cate. Astfel, ma
șinile și utilajele 
care în anul 1950 
dețineau numai 
circa 4 la sută 
din volumul ex
porturilor. au re
prezentat în anul 
1976 peste un sfert 
din totalul volu
mului acestor ex
porturi.

în acest cinci
nal al revoluției 
științifice si teh
nice. unul dintre 
cele mai dinami
ce capitole ale co
merțului nostru 
exterior il con
stituie exporturi
le complexe, in
clusiv lucrările de 
care pun In evi-construcții-montaj, ___ ,.......... .......

dență capacitatea competitivă a eco
nomiei românești și care antrenează 
acțiuni de cooperare.
inteligență" 
de invenții, 
(lucrări de
„know-how" __________
etc. Astfel, în anul 1976 s-au efec
tuat lucrări de construcții și livrări 
de instalații complexe pentru aproa
pe 120 obiective, exporturile com
plexe angajate de aceste lucrări du- 
blindu-se față de 1975.

Astăzi au devenit cunoscute și se 
bucură de o largă apreciere pe pia
ța mondială instalații complexe —• 
purtind inscripția „Fabricat în 
România" — pentru diferite ramuri

„exporturi de 
concentrate in brevete 
consulting, engineering 
inginerie tehnologică), 
(documentație tehnică)

Prof. univ. dr. 
Alexandru PUIU

(Continuare în pag. a Vl-a)
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DIVERS;
Cine ești, | 
omule ?

„Acum, de cînd sini din nou • 
sănătoasă și bucuroasă că 
mă aflu iarăși in mijlocul I 
familiei si al colegilor de | 
muncă, mă poartă adesea gin- 
dul spre acel necunoscut care ■ 
mi-a întins o mină de ajutor 
înainte de a fi prea tirziu"... '

Așa isi începe scrisoarea a- . 
dresată rubricii noastre cititoa
rea Ana S. din Cimpia Turzii, I 
care ne istorisește in continuare 
nefericita întimplare ce i s-a I 
petrecut în ziua de 14 iunie, I 
cînd a căzut pe trotuar, ca se
cerată. în timp ce se afla în . 
centrul orașului. „Abia , după ce 
minunății medici pe care-i avem I 
m-au readus într-o stare, cum 
se zice, in afară de orice peri- I 
col. am aflat că atunci cînd am ] 
căzut, un om m-a urcat ime
diat în autoturismul său „Dacia ■ 
1300“ și m-a dus la spital. Aș I 
vrea să-i mulțumesc din suflet • 
și pe această cale pentru binele 
pe care mi l-a făcut. Deși nu 
știu cum îl cheamă — și poate | 
că nu am să aflu niciodată — 
pentru mine el se numește OM", i

Noroc cu... 
autocarul *

loan Pietrar, șofer pe autoca
rul 34—B—1417 al Oficiului ju- I 
detean de turism Cluj, a plecat 
la drum cu un grup de turiști 
in zona Munților Apuseni. In | 
timp ce autocarul trecea prin 
comuna Călătele. lădita cu seu- ■ 
le de la picioarele șoferului s-a 
răsturnat. Grijuliu, șoferul s-a 1 
aplecat s-o ridice, dar tocmai 
atunci i-a apărut in fată o 
curbă, pierzind o clipă contro- I 
Iul volanului. Autocarul s-a 
răsturnat cu rotile In sus, in- I 
tr-un șanț adine de 3 metri. I 
Din fericire, nici un turist nu 
s-a accidentat. .

Întimplare ’
cu tîlc la
„Prichinde
lul"

— la mai încearcă si ghetuțe- 
le astea. Te string 7

— Nu mă string, tăticule, imi 
vin foarte bine si sînt foarte 
frumoase.

— Foarte bine. Rămii cu ele 
în picioare și hai să mergem.

— Unde să mergem 7
— Acasă, că doar n-o să tn- 

noptăm aici.
— Dar nu te duci la tanti da 

colo să-i plătești 7
— Gura ! Mă inveti tu pe mi

ne ce să fac 7
L-au „invățat" oamenii din 

jur, intorcindu-l de la usă.
întâmplarea s-a petrecut la 

magazinul de încălțăminte „Pri
chindelul" din Galați, renovat 
de curind pe sistem de autoser
vire. Dar si de autoeducație.

Ata si acul» •
Corespondentul nostru volun

tar Teodor Pașcalău din oomuna 
Poeni, județul Cluj, ne-a trimis 
un plic in care se aflau doi 
biscuiți insotiti de următoarea 
șxplicație : „După cum ve
deți, biscuiții cu pricina sint... 
cusuți cu ață. Nu e o ată 
chiar atit de albă, cum se 
zice, dar e suficient de groa
să pentru a provoca dificultăți 
serioase la mestecat nu numai 
copiilor, ci și oamenilor mari. 
Biscuiții au fost fabricați la 
„Spicul" din Cluj-Napoca. Pro
babil că vreunul de pe la „Spi
cul" o fi citit, nu de mult, fap
tul acela divers în care se spu
nea că intr-o piine din Bucu
rești se găsise un ac. Ce și-o fi 
zis 7 Cum a mers acul, să mear
gă și ata. De ce la întreprin
derea respectivă se «înghit- ase
menea neglijente ?“,

Cine
plătește ?

De mai bine de un an de zile, 
in fața unei magazii a între
prinderii „Otelul roșu" din ju
dețul Caraș-Severin zac nu mai 
puțin de 148 rulouri de pinză 
bituminată adusă de la baza 
județeană de aprovizionare teh- 
nico-materială. N-au nevoie cei 
de Ia „Oțelul roșu” de astfel de 
materiale 7 Au ! Atunci de ce 
nu sînt folosite 7 Pentru că nu 
mai pot să fie folosite. Moti
vul : cele 148 de rulouri au fost 
aduse Intr-un vagon, claie pes
te grămadă, pe o vreme căldu
roasă, așa incit bitumul s-a to
pit și rulourile s-au lipit atit 
de zdravăn intre ele, incit nu 
mai pot. fi desfăcute. După cum 
ne scrie Ion Hurtupan, această 
„claie peste grămadă" de rulouri 
costă 26 936 lei. Cine plătește 
paguba ?
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Numără 
toare

La starea civilă din Galati a ’ 
fost inregistrat cel de-al 4 000- .
lea nou-născut din acest an. Se 
numește Alexandru Dan si este I 
primul copil al soților Ion și E- 
lena Crisan. ambii de la Uni- 1 
versitatea din Galați. In com- I 
parație cu situația natalității 
din anul trecut, statistica arată 
că anul 1977 are un avans de... I 
355 bebeluși. Si. aceasta. în con- I 
dițiile in care in anul 1976 s-a 
înregistrat cel mai mare număr I 
de nou-născuți din istoria aces- | 
tor locuri.

I
L

Rubricd realizatâ de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților
„Scînteii"

COMUNIȘTII Șl EDUCAREA TINERETULUI
PRIN MUNCĂ, PENTRU MUNCĂ

A pregăti viitorul înseamnă a pre
găti tineretul care îl va făuri. A- 
ceastă idee este puternic reliefată în 
Programul partidului. în hotărîrile 
Congresului al XI-lea. în Codul etic.

Cum își găsește aplicare această 
cerință in activitatea organizațiilor 
de partid din satele județului Ilfov 7

Am stat, de vorbă cu o sumedenie 
de tineri din aceste sate. In marea lor 
majoritate s-au arătat, dornici să cu
noască. să-și însușească noi cunoștin
țe în cele mai diverse domenii. Ei 
manifestă interes pentru aspecte ac
tuale ale politicii partidului, pentru 
noile cuceriri ale științei în diferite 
domenii, pentru zborurile interplane
tare și mecanismul sateliților artifi
ciali. pentru „secretele" informaticii 
și ciberneticii, ale transplantelor de 
organe în medicină, ale cauzelor cri
zei, inflației și șomajului cu care sînt 
confruntate mari țări industriale al* 
Occidentului. Mai multi tineri ne-au 
arătat că o serie de fenomene natu
rale. cum sint cutremurele sau inun
dațiile. sint folosite de diverși șarla
tani. abili in a-si crea surse de 
cîștiguri. Nu au dispărut prezicătoa
rele de profesie, reprezentanții unor 
secte religioase, care caută să-și facă 
prozeliți răspîndind diversiuni misti
ce. obscurantiste.

Pentru a răspunde setei de cunoaș
tere a tinerilor, nu e nevoie de în
demnuri si aprobări „de sus" : inte
resante acțiuni educative pot si tre
buie organizate pe plan local, cu 
concursul instituțiilor culturale jude
țene. folosind bogatul material docu
mentar, publicat în ultimul timp.

Lucruri interesante am întîlnit în 
comuna Brănești. Ceea ce ne-a im
presionat plăcut a fost ansamblul 
acțiunilor initiate pentru orientarea 
profesională a tineretului. Elevii. sco
lii generale și ai celor trei licee de 
specialitate din comună lucrează e- 
fectiv la ferma legumicolă pe baza 
normei stabilite si primind retribuția 
corespunzătoare. Inițiativă extinsă 
apoi, sub diferite forme. în alte co
mune.

Inimosul locțiitor al secretarului 
comitetului comunal de partid. N. Că
lin. ne-a vorbit despre intenția de a 
constitui în cadrul industriei locale 
brigăzi de tineret care să depună e- 
forturi pentru obținerea unor consu
muri reduse de materiale.

Te bucură cînd afli că aci a apărut 
un asemenea mugure cum e Clubul 
sportiv Brănești. cu sală amenajată 
pentru atletism, volei, baschet, hand
bal. cu teren de fotbal ; s-a inițiat 
o întrecere pentru culesul mazărei 
de pe 2 ha ; trofeul — o minge de 
fotbal.

Combativitatea partinică a comite
tului comunal de partid s-a vădit în 
dezbaterea publică a comportării ne
demne a cîtorva huligani. La aduna
rea desfășurată în prezenta părinți
lor acestora si a uneî largi asistente, 
ei au fost supusi unei critici ascuțite, 
principiale : cu încredere în sinceri
tatea angajamentelor asumate au fost 
apoi încadrați în producție, urmînd

tă pe tineri. Comitetul comunal de 
partid urmărește nu numai cum sînt 
folosite mijloacele de muncă polîtico- 
educativă. dar și felul concret de 
comportare a tinerilor, astfel ca cele 
învățate să se reflecte în muncă si 
în viată. Comuniști cu autoritate au 
preluat în răspundere proprie tineri 
mai „nărăviți". Această practică a 
fost extinsă cu bune rezultate si 
în comunele Daia. Vedea. Găujani 
— ilustrînd o concepție înaintată 
despre responsabilitatea comunistului 
pentru schimbul de mîine. Multi 
membri de partid au aci temei să se 
mîndrească cu rezultatele obținute.

Educația prin muncă si pentru 
muncă este larg stimulată într-un

INITIATIVE Șl ACȚIUNI IN SATELE JUDEȚULUI ILFOV
ca tovarășii din 1urul lor «ă-i ajute 
să se formeze ca oameni adevărati.

în -comuna Fundulea. locțiitorul se
cretarului comitetului comunal de 
partid. Gh. Dumitrescu, ne-a relatat 
despre preocupările pentru a-i deter
mina pe tineri să se califice, să-si 
însușească meserii utile societății, 
între principalele acțiuni în acest-do
meniu se înscriu : ajutorul acordat 
absolvenților treptei I de . liceu 
in orientarea lor profesională prin 
intilniri cu specialiștii de la ICCPT 
Fundulea. cooperatori fruntași, ca
dre didactice : adoptarea unor mă
suri de calificare a tinerilor în indus
tria locală. La „sfatul specialistului", 
tinerii sint îndrumați de cercetători 
științifici să aplice cele mai înaintate 
metode agrotehnice. Ajutorul acor
dat tinerilor să se califice în diferite 
sectoare de activitate a făcut ca azi. 
aci. ca și în comunele Găujani. Slo- 
bozia-Giurgiu, Frățești, Vedea, Daia 
să nu mai rămină tineri neîncadrati 
în producție.

La Fundulea. căminul cultural a 
devenit un centru de atracție pentru 
tineretul din comună. Lunar au Ioc 
informări politice pe teme interne si 
externe pentru tineri, iar săntăml- 
nal dezbateri, expuneri, simpozioa
ne sau „mese rotunde” în cadrul 
cărora se discută despre problemele 
de muncă și de viață care îi frămîn-

șir de comune. Incepînd de la ame
najarea la Fundulea a unei baze 
sportive, de la răspunderea încredin
țată elevilor de a întreține 2 hec
tare de vie pînă la atragerea „șoimi
lor patriei" la înfrumusețarea parcu
lui și a pionierilor la creșterea 
viermilor de mătase sau culegerea 
spicelor de pe, locurile unde nu 
ajung combinele, de la preluarea de 
către școala generală a unui lot de
monstrativ de 5 hectare sfeclă pînă 
la atelierele create pe lîngă școlile 
din Răsuceni. amenajarea prin 
muncă patriotică a unui parc și teren 
de sport la Bărcănești, acțiuni de 
înfrumusețare a comunelor si repa
rare a căminelor culturale la Mînă- 
stirea. Sohatu. Spanțov — pretutin
deni este încurajat aportul tinerilor.

Un larg ecou au avut în același 
timp asemenea acțiuni educative cum 
sînt : concursul „Prieteni ai isto
riei" la Casa de cultură din Buftea ; 
crearea de cercuri de creație artis
tică la Periș și Buftea : „mese ro
tunde" pe teme ca „Tinerețe, edu
cație. răspundere". „Rolul tineretu
lui In construirea societății socialiste 
multilateral dezvoltate" în comunele 
Ghimpați. Izvoarele. Cometu ; seri 
de poezie în comunele Cometu, Dom
nești. Izvoarele, „cluburi ale tinere
tului" la Vedea, Slobozia-Giurgiu ;

cercuri pe lîngă universitățile eultu- 
ral-științifice la Găujani și Frățești ; 
acțiuni educative duse cu tact, răb
dare și căldură care au împiedicat 
un șir de tineri să alunece pe teren 
greșit.

Latura distractivă nu este negli
jată. Săptămînal se organizează la 
Fundulea, de pildă, acțiuni specifice 
menite să stimuleze interesul tineri
lor pentru cultură, să răspundă 
înclinațiilor lor spre . muzică, dans, 
excursii. Căminul cultural are bri
gadă de propagandă științifică, taraf 
de muzică populară. formații de 
muzică ușoară, organizează montaje 
literare, seri cultural-distractive cu 
participarea unor formații de tea
tru. a corului scolii generale, care a 
obținut locul 1 ne județ-

Desigur, nimeni nu își închipuie 
că în comunele județului Ilfov nu ar 
mai fi nimic de îndreptat in edu
carea tineretului. Mai apar destule 
initiative care nu găsesc sprijinul 
cuvenit din partea organizațiilor de 
partid sau a organizațiilor de masă 
(la Daia, Cernica, Căscioarele) ; 
unele acțiuni, începute cu mare 
reclamă, asemenea unor focuri de 
artificii sînt apoi neglijate, pă
răsite Ia jumătatea drumului (la 
Băneasa și Comana) : se mani
festă uneori lipsă de receptivi
tate fată de cerințele unor tineri, 
tendințe birocratice, rigide, de unifor
mizare a muncii politice si cultural- 
educative. fără a tine seama de spe
cificul preocupărilor si dorințelor ti
nerilor (în comunele Șoldanu și Bu- 
timanu). Organizațiile de partid de 
la Manasia și Călugăreni așteaptă 
impulsuri „de la județ" ca să-și în
deplinească atribuțiile ce le revin în 
acest sens.

Din discuțiile, purtate la Comite
tul județean de partid Ilfov a reie
șit preocuparea de a desfășura — 
cu oameni entuziaști, tineri, sufle- 
tiști — o susținută acțiune de ge
neralizare a experienței înaintate, 
rldicînd la un nivel calitativ su
perior munca de educare comunistă 
a tineretului — problemă care ar 
trebui să ocupe unul din primele 
locurț In activitatea permanentă • 
fiecărei organizații de partid.

Tudor OLARU 
Florea CEAUȘESCU

z

VACANȚA LA MARE
Sîntem în plin sezon estival. Pe litoral Își 

petrec concediul sute de mii de turiști. în 
luna iulie. întreprinderea de turism, hote
luri și restaurante București asigură locuri 
în hoteluri confortabile. După cum am fost 
informați, pînă la 15 iulie se organizează 
plecări zilnice și în serii mai mici de 12 
zile.

Pentru agrementarea vacantei, oaspeților 
le stau la dispoziție terenuri de sport, săli 
de bauling și jocuri mecanice, trenulete de 
vacantă, trăsuri cu cai. biciclete. Ca în fie
care an se organizează spectacole folclori
ce. turnee estivale ale teatrelor din tară, 
precum și excursii în Deltă, la Histria, A- 
damclisi, la Murfatlar si pe litoralul bulgar.

Biletele pot fi procurate de la filialele de 
turism din bd. Republicii nr. 4 și 68, Calea 
Grivitei nr. 140, Calea Dorobanți nr. 1—7 
(holul Hotelului Dorobanți), al căror pro
gram zilnic este între orele 8 și 20. iar du
minica de la 8 la 13.

(Urmare din pag. I)

La congres, inginerul Slă- 
vescu și-a notat cu grijă i- 
deile. experiența, părerile 
altor crescători de animale. 
El. care pornise toată trea
ba la Mărgineni de la te
meliile grajdurilor si de la 
alegerea oamenilor și achi
ziționarea vitelor, a inteies 
foarte bine și a fost cu tot 
sufletul alături de cuvîn- 
tul tovarășului Nicoiae 
Ceausescu. Președintele tă
rii a vorbit pe limba celor 
unsprezece mii de țărani 
din sală, imi spune ingine
rul Slăvescu. el însuși fiu de 
țăran : da. așa este. în a- 
gricultură. în zootehnie este 
nevoie de oameni tineri. în
demnul președintelui tării 
este binevenit, tinerii not 
depăși in munca asta mai 
ușor" vechi mentalități si 
deprinderi, se poate ajunge 
azi la mari satisfacții si !a 
bun cîștig și in munca 
noastră. E drept, nu este 
întotdeauna foarte ușor să-1

Cînd rigoarea e înlocuită 
cu... candoarea

O simplă apăsare pe 
clanța ușii.

Deschis 1
Nu. In ziua aceea nu bă- 

tea nici măcar vîntul. Așa 
că nu se putea pune pe 
seama viatului vraiștea din 
biroul de... documente se
crete de la Combinatul de 
prelucrare a lemnului — 
Bistrița. Dar să deschidem 
ușa. In încăpere — nici ți
penie. Fișetele înșiruite pe 
lîngă pereții camerei a- 
veau și ele ușile deschise. 
La discreția primului ve
nit, curios să-și mai „o- 
moare" timpul cu dosa
rele cuprinzînd documente 
considerate prin lege ca 
fiind secrete. Cine să fie 
omul care, pare-se, se con
duce după principiul : „se
cret, secret, dar să-1 știm 
cu toții 7“ (principiu, evi
dent, contrar normelor sta
bilite privind păstrarea și 
manipularea documentelor 
care poartă mențiuni de 
secret, secret de servi
ciu, etc. I). Cui să „mul
țumim", așadar, pentru 
ușile larg deschise cu 
iresponsabilă nonșalanță 
la documente care merită 
o atenție și grijă pe măsu
ră ? Nu oricui, ci lui Va- 
sile Săsărman, care răs
punde tocmai de acest 
compartiment special. Adi
că omului care s-a preocu
pat de Însușirea, de cătr* 
ceilalți angajați* a preve
derilor cuprinse în Legea 
privind apărarea secretu
lui de stat in Republica 
Socialistă România. Nu-i 
greu de imaginat cît de 
mult s-a ostenit V. S. să 
convingă — și bine a făcut 
— pe ceilalți angajați de 
necesitatea unei griji spo
rite față de . secretul între
prinderii. Ar fi fost normal 
să se convingă si pe sine. 
Din păcate, episodul înfăți
șat mai sus dovedește exact 
contrariul. E puțin spus că 
acest fapt nedumerește. 
Dar cum răspunde acestei 
nedumeriri cel in cauză 7

— Eram cu treburi, pe 
aici, prin combinat, se 
justifică V. S„ cu o can
doare dezarmantă.

— Una-i treaba și alta

ușile deschise ! — îi atrag 
atenția organele de control 
care ne-au relatat aceste 
fapte.

—- Da, nu lntîrzie repli
că, dar eu am încredere 
în eolegii mei* de muncă...

Ori omul acesta' este cu 
adevărat un monument de 
candoare, și Atunci de pri
sos orice comentariu, 
ori habar n-are de normele 
referitoare la păstrarea si 
manipularea documente
lor secrete care i-au fost 
date pe mînă. „Am încre
dere în colegii mei de 
mutică", zice cel învestit 
cu răspundere în păstrarea

tuale. Legea 23. privind a- 
părarea secretului de stat 
in Republica Socialistă 
România, hotărîrile Consi
liului de Miniștri ce i-au 
prmât, au determinat în 
cele mai multe locuri o’ or
dine riguroasă în acest do
meniu, au generat un spor 
de responsabilitate și vigi
lență. Iată însă că, pe ici. 
pe colo, mai apar neglijen
țe care, mărunte la prima 
vedere, pot prolifera, dacă 
nu sint eradicate cu 
promptitudine. Șl este lo
cul să o spunem deschis 
aici că prea puțin este an
trenată opinia unor colecți-

anchetă socială

documentelor secrete, do
vedind aceasta cu „ușii» 
larg deschise" spre... secre
tul încredințat Și casierul 
de la Banca Națională își 
creditează colegii cu încre
dere. Totuși, nu lasă 
vraiște casa de bani, pe 
mîna fiecăruia. Si inven
tatorul, care a cheltuit o 
viață de muncă pentru a 
deschide o pîrtie în știință, 
în tehnologie etc., spre mai 
binele omului, are încrede
re în colegii lui. Dar nu se 
încumetă cîtuși de puțin 
să-și lase rodul strădanii
lor sale de ani«și ani la In- 
demîna oricui. In fond, 
nici rațiunea legii amintite 
nu-1 izvorită din nu știu 
ce... lipsă de încredere in
tr-un om iau altul, ci din 
nevoia de a dubla această 
încredere cu măsuri de si
guranță ferme, care să 
blocheze orice încercare do 
a lovi în munca noastră, a 
tuturor. Cei îndritulți să 
mînuiască valori născute 
din efortul întregului po
por sînt datori, ei, în pri
mul rînd, să se ridice la 
înălțimea acestei Încrederi, 
să acționeze astfel Incit 
nici un prejudiciu, cit de 
mic, să nu fie adus integri
tății tezaurului nostru de 
valori materiale și spiri-

v« de muncă împotriva 
așa-ziselor mici derogări 
de la obligațiile legale. 
Prea puțin se acționează în 
unele compartimente ca 
„nevinovatele" încălcări să 
nu se mai producă, astfel 
îneît să fie evitată cu de- 
săvîrșire posibilitatea pro
ducerii infracțiunilor ce 
cad sub incidența legii a- 
mintlte.

— întrunit lucrez zilnic 
cu aceste documente m-am 
gîndit — „argumentează" 
M. Octavian, șef de ser
viciu la întreprinderea de 
industrializare a cărnii 
Bacău — să le țin mai 
mult pe la mine...

Că legea nu îngăduie a- 
cest lucru cîtuși de puțin, 
că există norme precise, 
limpezi care stabilesc con
dițiile de folosire a acestor 
documente, la asta M. O., 
iată, nu s-a mai gîndit. în 
schimb, pentru propria-i 
comoditate, iată-1 încăr- 
cîndu-se cu o serioasă răs
pundere — inclusiv în fața 
legii 1 — aceea de a căra 
după sine documente care 
au un anume regim de 
consultare și manipulare 
pe care nimeni nu are 
dreptul «ă-1 ignore. Colec
tivul în care muncește 
M. O. a dovedit lntransi-

gență față de asemenea 
practici, sancționînd prompt 
abaterea constatată. Așa 
cum la fel de aspra si drept 
s-a pronunțat .colectivul în
treprinderii de confecții din 
Miercurea Ciuc împotriva 
abaterilor economistei Mar
gareta Suciu care își făcu
se un obicei din a scoate 
pe poartă documente pur- 
tind mențiunea secret de 
serviciu, pentru... lucru la 
domiciliu. Obicei, se-nțe- 
lege, în flagrantă contra
dicție cu reglementările în 
vigoare.

O cheie uitată în broas
ca sertarului de birou... O 
ușă deschisă la fișet... O 
„hîrtie” purtată între atîtea 
nimicuri — un ruj de buze 
ori un pachet „Snagov" — 
în servietă... Un dosar luat 
pentru lucru acasă... O co
pie a unui act important 
rătăcită... O foaie de indigo, 
care a folosit la multipli
carea unui document se
cret. aruncată la cos... O 
„mică" harababură în evi
dența documentelor care, 
potrivit legii, trebuie să se 
bucure de o atenție șl un 
regim special... Departe de 
a fi niște „fleacuri", „mă
runțișuri sîcîitoare", aceste 
neglijente cer replică deci
să. imediată. Apărarea 
secretului de stat in patria 
noastră constituie o înda
torire patriotică, o obligație 
de onoare a tuturor cetă
țenilor și. totodată, o obli
gație decurgind din preve
deri legale stricte. Onora
rea cu cinste și demnitate 
a acestor Îndatoriri și obli
gații răspunde firesc impe
rativului de a ne apăra 
munca, valorile create prin 
sudoarea și efortul în
tregului popor. Răspunde 
firesc îndatoririlor organi
zațiilor de partid, de sin
dicat și U.T.C. de a inten
sifica activitatea de educa
ție în toate colectivele de 
muncă, în spiritul vigilen
tei revoluționare, al com
bativității fată de orice a- 
batere și încălcare a legii 
privind apărarea secre
tului de stat în patria 
noastră.

Iile TANASACHE

convingi pe cutare că lucră
torul zootehnist este depar
te de văcarul care alerga 
altădată cu bîta pe cimp 
după vite. Dar eu merg prin 
școli, stau de vorbă cu bă
ieții si fetele care termină 
a zecea, voi ce aveți de gînd 
să faceți?... Păi... Păi ce?!... 
îi aduc să vadă sistemele 
noastre de mecanizare, să 
înțeleagă munca noastră, 
îngrijitor de animale, .mul
gător. asta înseamnă azi în 
mare măsură un bun tehni
cian. Frentoaie Maria, de 
pildă.,.

★
Sîntem pe aleea largă de 

beton. O fată cu halat alb 
și breton scrie ceva intr-un 
carnet. Are 22 de ani. A lu
crat și Ia C.A.P. Mărgineni. 
Se grăbește spre maternitate 
unde blîndele rumegătoare, 
după lehuzie sau asteptin- 
du-si sorocul. par niște 
zeităti domestice pline de 
demnitate, tronînd într-o 
calmă si solemnă beatitu
dine., Le-am văzut și ’ eu

„ARDELEANA“- 
un nume... cu renume
Că dragostea pentru 

frumos, spiritul gospodă
resc. minuțiozitatea si 
hărnicia se înscriu prin
tre cele mal alese virtuti 
ale femeii o dovedesc 
odată mai mult si mun
citoarele de la întreprin
derea textilă „Ardeleana" 
din Satu-Mare. Aici ma
joritatea angajatilor sint 
femei. Ordinea, curățenia 
și bunul gust te ln- 
tîmpină încă de la poar
ta întreprinderii. Incinta 
acesteia este o ade
vărată explozie de flori 
și verdeață. Apoi. în sec
țiile de producție, lingă 
bătăile neostenite si rit
mice ale războaielor de 
țesut, muncitoarele își e- 
talează întreaga hărnicie 
și iscusință. în urma 
aplicării de la 1 Iu
lie a prevederilor Decre
tului privind majo
rarea retribuției, în a- 
ceastă Întreprindere clș- 
tigul mediu lunar crește 
de la 1 593 de lei la 1 862 
de lei.

La „Ardeleana" planul 
pe 6 luni din acest an. în
deplinit cu cîteva zile îna
inte de termen, s-a mate
rializat într-o producție 
suplimentară de sute de 
mii mp țesături de 
diferite sortimente. La 
indicatorul „bătăi război- 
oră". specific întreprin
derilor textile. „Arde
leana" deține de mai mul
tă vreme „șefia clasa
mentului" în cadrul Cen
tralei industriei bumbacu
lui.

Secretarul comitetului de 
partid. Maria Tivadar. a 
tinut să sublinieze că ex
presia aritmetică a aces
tui indice al gradului de 
utilizare a mașinilor evi
dențiază fante de con
știință. de dăruire, iniția
tivă și responsabilitate 
muncitorească.

— Perfectionarea si au- 
toperfectionarea profesio
nală — spune interlocu
toarea — constituie, la 
noi. o preocupare stator
nică. de prim ordin. Nu
mai în primul trimestru 
al anului au trecut prin 
cursuri de perfecționare 
profesională peste 300 de 
țesătoare, iar un nu
măr de 50 de muncitoare 
și muncitori au fost cali
ficați la locul de muncă. 
Ritmul acesta să va men
ține tot anul. întrucît ab
solut toate textilistele în
treprinderii vor trebui să 
urmeze cursurile de scurtă 
durată si să treacă șta
cheta perfecționării pro
fesionale. Roadele aces
tei perfecționări sînt

•vidente în toate laturile 
componente ale activității 
productive — începînd cu 
preocuparea pentru o cît 
mai intensă și rațională 
utilizare a mașinilor si 
terminînd cu atingerea 
celor mai ridicați para
metri de calitate la țesă
turi care au adus un bun 
si meritat renume colec
tivului sătmărean. La pa
noul de onoare al între
cerii socialiste sînt sta
tornic prezente numele si 
portretele unor țesătoare 
care dețin adevărate re
corduri de producție, cum 
șînt Ana Moise. Elisabeta 
Foldi. Florica Cîmpian și 
multe altele.

Ana Moise, veterana 
muncitoarelor din între
prindere. are 27 de ani 
neîntrerupti la războiul 
de țesut. Un calcul a- 
rată că pînă acum ea 
a țesut 4 milioane metri 
liniari de pînză. Un bilanț 
de dăruire și atașament 
fată de locul de muncă, 
față de colectivul în care 
lucrează. Bilanț care nu 
ar fi complet dacă nu am 
menționa că in tot acest 
răstimp Ana Moise a 
calificat in meseria ei 
peste 150 de țesătoare.

în ultimii ani. femeile 
sînt tot mai prezente si în 
alte profesii și răspunderi 
socotite mai ihainte doar 
apanajul bărbaților. Este 
vorba de profesiile de 
maistru, ajutor de mais
tru si reglor. care azi sint 
exercitate cu aceeași pri
cepere de femei, ca si dr 
bărbați, Ecateriria Șimon 
este prima femeie-rhais- 
tru din istoria întreprin
derii-. calitate în care făs- 
punde de activitatea din- 
tr-unul din schimburile 
sectorului preparație. Ea 
ne mărturisea că. după ab
solvirea scolii de maiștri 
nu i-a fost greu să intre 
în atribuțiile de natură 
organizatorică pe care le 
implică această funcție și 
că odată însușite, a rislbit 
in scurt timp neîncrede
rea unora.

Cu aceleași bune rezul
tate își exercită noua 
lor profesiune și tînă- 
ra ajutor ffe maistru 
Felicia Ciuc. ca și re- 
glorii Maria Meker și 
Ileana Tăut, de la țesăto- 
rie — pentru a aminti doar 
cîteva din numele femei
lor cu munci de răspun
dere in angrenajul pro
ducției și al organizării 
muncii din întreprinderea 
sătmăreană.

Octav GRUMEZA
corespondentul „Scintell"

Informații utile pentru 
automobiliști

La Administrația Asigurărilor de Stat se pot contrac
ta. în condiții avantajoase, diferite feluri de asigurări 
facultative auto, între care : asigurarea pentru 
avarii (casco) ; asigurarea suplimentară pentru furt ; 
asigurarea suplimentară pentru cazurile în care auto
vehiculul este condus de alte persoane decît asigura
tul : asigurarea autoturismelor pentru cazurile de in
cendiu și calamități ; asigurarea autovehiculelor în le
gătură cu utilizarea acestora la concursuri. întreceri 
sau antrenamente pentru acestea.

De asemenea, se poate contracta si asigurarea de 
accidente a conducătorilor de autoturisme si a altor 
persoane aflate în autoturisme.

Costul asigurărilor pentru avarii, respectiv al celor 
de incendiu si calamități și al asigurărilor pentru furt 
a fost recent redus cu 10 la sută, respectiv' cu cît» 
33 la sută.

Pentru relații suplimentare și încheierea asigurărilor 
vă putetl adresa reeponsablLilor cu asigurările din uni
tățile socialiste, agentilor si Inspectorilor de asigurare, 
filialelor A.C.R. sau. direct, oricărei unități A.D.A.S.

ceva mai înainte, grajdul 
înalt si luminos, curățenie, 
liniște, viata dînd năvală 
de la întuneric la lumină, 
iar sus. între grinzile vă
ruite. ancorate cu vergele 
subțiri de otel, zboară vră
bii guralive, păsăret vesel

înaltei distincții primit 
anul trecut. înrămat sub 
sticlă, un ficus mare, plan
șe colorate — rase de vaci, 
diagrame) a intrat la un 
moment dat un om mai în 
vîrstă. Este Gheorehies 
Gheorghe. unul dintre cei

m-a crezut. Am făcut un 
semn, eu știam că ele vin 
la mine. Așa a si fost. 
Au venit cu boturile în
tinse. cum se duc ele la 
bulgărele de sare sau la 
adăpat. Eu iubesc anima
lele si am griiă de ele si

de, astfel conservată ea de
vine izvorul laptelui in iar
na lungă. Cînd s-a făcut 
primul siloz la suprafață 
(1972, toamna), oamenii 
șopteau că se dă strînsura la 
gunoi ! Iarna însă se uitau 
unii la alții si se scărpinau

„VII SĂ LUCREZI LA FERMĂ ?"
care se lasă ca în pastora
lele divine Dină între coar
nele oasnice si ne spinări
le colțuroase ce si în odih
nă isi arată vigoarea si ha
rul de a lua viata de la 
început.. Iar fata despre 
care vorbeam aleargă a- 
cum spre treburile ei. cu 
halatul alb și părul îngri- 
iit seamănă cu o elevă 
ceva mai mare...

De dimineață. în biroul 
inginerului Slăvescu (di
plome ne pereți, brevetul

care lucrează aici de la 
început. Vine să întrebe 
ceva. Dă să se întoarcă, 
lăsati că vin mai tirziu. 
Stai colea, bine că ai in
trat. Aflu de la el (zimbet 
ascuns, hilru. ochi albaștri, 
cercetători) cum s-a decis 
să lucreze aici. Era cu
vitele la tabără, cînd a
venit inginerul Slăvescu să 
le aleagă pentru fermă.
Scoate vacile, a sous ingi
nerul. Eu numai le chem si 
ele vin. a spus omul... Nu

ele mă iubesc si mă ur
mează si fac tot ce le cer 
eu să facă, iar tovarăsu in
giner a văzut asta si a zis : 
vrei să vii să lucrezi Ia 
fermă 7 Vin. am zis. fiind
că si eu am simtit puterea 
lui asupra animalelor. Sint 
aici si acum...

★
Vreme călduroasă, ploioa

să. Se pregătește hrana ani
malelor pentru iarnă. Trac
torul lucrează cu migală, 
răbdător, tasează masa ver-

sub căciulă, deh, bună trea
bă, n-am știut ! De la vaci 
care dădeau cîteva bidoane 
de lapte s-a aiuns la 
exemplare care dau pînă la 
9 000 de litri pe an... Nu 
departe. în cîmnul verde, 
combina taie lucernă. gîtul 
ej lung, ca al girafei, fi
rește. absoarbe si aruncă 
apoi totul în lada camio
nului. în padoc, sub cerul 
liber ce le sugerează poate 
întinderile vaste de la în

ceputul speciei, vacile bln» 
hrănite rumegă, caută cu 
boturile adănătoarea auto
mată. ana vine cu outer», 
spală si stinge setea.

★

Cum a venit Ia Mărgi
neni 7. repetă inginerul Slă
vescu întrebarea mea. Sim
plu. Și-a găsit locul. Pînă in 
ianuarie 1971 a fost șef de 
fermă la I.A.S. Traian. A 
fost promovat la Trustul 
I.A.S. Bacău. A stat aici 
pînă în aprilie. Biroul, lu
crări administrative. Nu ! 
Reușește în cele din urmă 
să „scape" si ia în pri
mire proaspăta asocia
ție intercooperatistă de 
creștere a vacilor, care se 
înființa Ia Mărgineni, 
începe cu fundația si fora- 
tul puțului pentru aDă. To
tul de la prima pînă la ul
tima cărămidă. De la an- 
gaiarea primului om si 
oină la ferma model de 
acum. Singur ? Nu I Cel 
mai important este. cred, 
că am reușit să-i conving

n« oameni că singur nu pot 
reuși nimic. Program dă 
opt ore pe două schimburi. 
Cursuri de calificare fără 
scoatere din producție. 
Cîștiguri bune si foarte 
bune. Trage cineva chiu
lul ? Nu i se dă pri
lejul ! în 1974. iarna, fer
ma a fost înzăpezită. 
Timp de patru zile, absolut 
toată lumea a stat la fermă. 
S-a mîncat piine. conserve 
si lapte. Iată o fotografie 
de atunci : lingă un troian 
fetuit de lopată ca un mal 
săpat, un om stă sprijinit 
în lopată. Seamănă cu o 
sentinelă 7

Biografia inginerului Slă
vescu nu e spectaculoasă. 
Dar din ea se desprinde un 
om care si-a ales o mese
rie nu la întimplare. ci ur- 
mind o vocație oe care nu 
si-a trădat-o niciodată : 
dragostea pentru animale, 
răbdare si încredere în 
munca lui si mai ales pa
tima de a începe un lucru 
si a-1 duce Dină la caoât.
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DE CE ADMITE UN COLECTIV HARNIC Șl PRICEPUT' 
ASEMENEA PROCEDEE DE LUCRU?

Cit ar cisîiga productivitatea muncii la întreprinderea de utilai chimic „Grivita roșie11 din Capitală 
dacă sarcina de creștere a gradului de mecanizare n-ar fi înțeleasă uneori ca in aceste imagini

Sarcini mobilizatoare, bilanț optimist
Oricine merge în această „uzină producătoare de uzine chimice" 

rămîne profund impresionat de seriozitatea cu care harnicul colectiv 
grivitean iși onorează sarcinile de plan. Ce se poate sublinia, acum, 
la sfîrșitul semestrului I? Cîteva lucruri intrate în nota obișnuită: 
planul producției globale și fizice a fost realizat, exportul depășit 
și productivitatea muncii depășită. Ne-a reținut în mod deosebit 
atenția ultimul indicator — productivitatea muncii — ale cărui preve
deri pe semestrul trecut au fost depășite cu 2,6 la sută. Evident, un 
rezultat bun. La obținerea lui si-au adus contribuția o serie de fac
tori. între care un loc central il ocupă îmbunătățirea organizării pro
ducției. mecanizarea unor lucrări. De subliniat. în acest sens, efortul 
pe care-1 depune colectivul întreprinderii în acțiunea de autoutilare. 
accentul principal fiind pus tocmai pe realizarea de dispozitive și 
mașini menite. în final, să sporească randamentul muncii. De mare 
eficientă s-au dovedit a fi. îndeosebi, mașina pentru placarea cilindri
lor cu otel înalt aliat, dispozitivul de asamblare a corpurilor coloanelor 
de utilai, unele mașini-unelte specifice ș.a.

Primele semne 
ale unor mari rezerve interne

Colectivul întreprinderii s-a angajat să sporească productivitatea 
peste prevederi în acest an cu 3,5 la sută. Dar. așa cum arătam. în 
primul semestru a realizat o depășire de numai 2,6 la sută. Altfel spus, 
pentru ca angajamentul colectivului să fie respectat — si trebuie nea
părat respectat ! — este necesar ca în semestrul al II-lea prevederile 
planului la productivitatea muncii să fie depășite cu cel puțin 4.5 la 
sută. O sarcină pe deplin posibil de realizat, așa cum era posibil ca 
chiar in primul semestru să fie obținute rezultate mult mai bune. 
Pentru că rezerve sînt încă multe, substanțiale, practic în fiecare secție 
a întreprinderii. îndeplinirea sarcinii amintite cere din partea consi
liului oamenilor muncii, din partea comitetului de partid si. subliniem, 
din partea întregului colectiv de muncă o angajare hotărîtă pentru 
înlăturarea unor neajunsuri izbitoare. Prezentăm în raidul-anchetă de 
fată doar cîteva imagini în măsură să sugereze cît de multe sînt încă 
rezervele interne și cît de multe sînt în unele cazuri neglijentele ce 
Ie acoperă.

Dacă știți, de ce nu faceți?

Secția forjâ. Trei oameni roteec un butuc Incandescent. Consum mare de muncă, productivitate scăzută. Tot el. 
muncitorii pe care-i vedeți, ne-au oferit o variantâ a mecanizării acestei lucrări: Instalarea unul manipulator 
mecanic, soluție a cărei finalizare stă la indemina colectivului. Maistrul este de aceeași părere: știe că este 

necesară schimbarea procedeului, știe că se poate. Pe cind materializarea soluției ?

Cind progresul tehnic se promovează 
cu... ciocanul

Nu „specificul 
de

muncii64, ci „specificul44 lipsei 
spirit gospodăresc

La ce folosește lozinca dacă mașina 
merge în gol?

Cel care Izbește cu atîta energie în această piesă este muncitorul Jan 
Constantin, în timpul liber se preocupă de ridicarea pregătirii profesio
nale, fiind student, la seral, la Politehnică. Aflăm că, de fapt, pentru mon
tarea acestei piese există o presă specială în imediata apropiere. „De 
ce bați cu ciocanul și nu folosești presa ?" — este întrebat. „Așa mi-a 
zis maistrul" — vine răspunsul. Că maistrul n-a zis bine, nu mai trebuie 
demonstrat, dar un muncitor de inaltă calificare și în plus un student 

la Politehnică așa înțelege să promoveze progresul tehnic?I MlMCiton,maiștri, fehnic.mnt și ingineri*
Nu lăsați utilajele sa meargă în gol * 

Dacă ficare utilaj murge 10 minute 
pe schimb în gol, pierdem anual o producție 

de peste 4,000.00 0 UH

în secția turnătorie, muncitorii 
Gheorghe Năstase și Marin ! 
Matei — și ca ei încă alți doi 
muncitori — iși fac conștiincios 
datoria: dezbat, cu ciocanul, 
piesele turnate sau formele. 
Acesta este specificul muncii 
in turnătorie — ați fi tentați, j 
poate, să spuneți. Dar la numui • 
cițiva metri (imaginea de jos) 
există montat — și acope- I 
rit de piese — încă de 
acum trei luni, după cum ne 
spune maistrul Vasile Bucătaru 
— un vibrator care asigură 
mecanizarea acestei lucrări. De 
ce nu se urgentează punerea 
Iul in funcțiune ? Un calcul 
arată că prin mecanizarea 
acestei lucrări productivitatea 

muncii poate fi dublată

1

Strungul pe care-l vedeți funcționează. Numai că funcționează In gol. 
Motorul merge, se consumă energie, se risipește lichidul tehnic și.. nu 
se produce nimic. Cauza? Muncitorul este plecat de 10 minute de lingă 
strung. Unde? Nu știe nimeni! Tovarăși maiștri, ajutați-l pe cei care nu 
înțeleg cit de prețios este fiecare minut de lucru să citească — și să 
respecte I — îndemnul din panoul alăturat, panou expus la loc vizibil 
in întreprindere. Pentru că rostul lozincilor și îndemnurilor nu este să 
decoreze halele întreprinderii, cl să mobilizeze la muncă ordonată, spornică

ÎN LOC DE CONCLUZII
In acest -raid, ta -;ci- 

teva din locurile de 
muncă din întreprin
dere. ne-a însoțit și 
tovarășul Gheorghe 
Păduraru, secretar al 
comitetului de partid 
al sectorului 8. Intîlni- 
rea cu tovarășul secre
tar. care s-a dovedit 
a fi foarte utilă, s-a 
datorat unei întim- 
plări... mai puțin obiș
nuite. în baza dispozi
țiilor date de directo
rul întreprinderii, to
varășul Stelian Necu- 
la. redactorilor li s-a 
interzis, fără nici un 
motiv obiectiv, accesul 
în uzină. Sau, poate, 
imaginile alăturate, pe 
care tovarășul director 
al întreprinderii nu 
putea să nu le știe, să 
fi constituit motivul 
„obiectiv" ? Dar cu a- 
jutorul secretarului 
comitetului' de partid 
al sectorului 8 am e- 
fectuat, pină la urmă, 
raidul de față. Să-i 
ascultăm opinia la în
cheierea acestui raid : 
„Sînt convins că anga
jamentul de majorare 
suplimentară cu 3.5 la 
sută a productivității 
muncii asumat de că

tre colectivul „Griviței 
ToȘii", in acest an, 
poate fi nu numai rea
lizat, ci și depășit. Așa 
cum ați putut consta
ta, există incă mari 
rezerve nevalorificate 
atit in privința orga
nizării muncii, cit și in 
privința extinderii me
canizării. Ca să nu 
mai vorbesc de resur
sele existente pe linia 
ridicării calificării și 
policalificării. Condu
cerea întreprinderii, 
organizația de partid 
trebuie să ia neintîr- 
ziat măsuri pentru va
lorificarea tuturor po
sibilităților de creștere 
a productivității mun
cii. Un calcul, de pil
dă. arată că numai 
prin reorganizarea flu
xului de producție in 
sectoarele prelucrătoa
re și creșterea zonei 
de servire a mașinilor- 
unelte productivitatea 
muncii ar putea spori 
cu cel puțin 20 la 
sută. Oricît ar fi însă de 
bune măsurile tehnice 
și organizatorice ele 
nu vor da roadele 
scontate dacă nu vor 
fi însoțite de măsuri 
profunde, sistematice

pe linia creșterii răs
punderii fiecăruia, a 
gradului de conștiință 
al tuturor lucrătorilor. 
In acest sens, comite
tului de partid al în
treprinderii ii revin 
sarcini deosebite. Ce 
efect poate avea un 
îndemn la buna folo
sire â mașinilor dacă 
muncitorul căruia îi 
este adresat părăsește 
locul de muncă, iro
sind prețiosul timp 
productiv ? In acest 
sens, spre întărirea 
muncii educative con
crete, in ansamblul 
întreprinderii și în 
fiecare secție si ate
lier. îsi va îndrepta a- 
tentia comitetul de 
partid ăl întreprinderii, 
îndeaproape sprijinit 
de comitetul de partid 
al sectorului, de acti
viștii noștri. Subliniez, 
încă o dată, că stă în 
puterea colectivului de 
la „Grivita roșie", ne 
care il cunosc foarte 
bine, să realizeze sar
cina de majorare su
plimentară a produc
tivității muncii".

Viorel 
SALAGEAN

Foto : Sandu Cristian

SECERIȘUL
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Hotărîrea mecanizatorilor, a tutu
ror locuitorilor satelor buzoiene. în
tărită prin faptele fiecăruia, este de 
a stringe și depozita fără pierderi 
întreaga recoltă de grîu de pe supra
fața de 61 700 hectare în cel mult 
9—10 zile bune de lucru. „Strîngerea 
grabnică a griului nu este numai o 
problemă a mecanizatorilor — spu
nea Ștefan Jipa, directorul S.M.A. 
Poșta Cilnău — ci constituie o pro
blemă de mare însemnătate econo
mică. Pentru înțelegerea profundă a 
acestui deziderat au acționat prin 
mijloacele muncii politice, după 
Congresul țărănimii, toate organiza
țiile de partid. Atitudinea nouă față 
de soarta recoltei se exprimă prin 
participarea masivă a locuitorilor sa
telor la seceriș, transportul produse
lor si eliberarea terenului pentru 
însămînțări". De valabilitatea acestor 
afirmații ne-am convins străbătînd 
lanurile cooperativelor agricole servi
te de această stațiune, precum și ale 
altor unități din județ. Peste tot se 
muncește intens.

Munca organizată în flux continuu 
se evidențiază cel mai bine la C.A.P. 
Amara pe cele 600 hectare cultivate 
cu griu. Aci. 14 combine „Gloria" 
sint secondate de 5 balotiere si 30 de 
atelaje care string și transportă paie
le la marginea tarlalei. In formația 
de cooperatori care lucrează la strin- 
sul paielor si la transportul lor au 
venit din prima zi în ajutor 15 an
gajați ai cooperativei de consum din 
localitate. Asa se face că după două 
zile de la declanșarea din plin, a se
cerișului griului viteza planificată 
inițial de 102 hectare a fost depășită, 
atingindu-se o medie zilnică de 130 
hectare, cu respectarea parametrilor

de calitate stabiliți, adică nici un bob 
risipit după combine.

Arsenalul tehnic de care dispune 
acum fiecare unitate agricolă din ju
dețul Buzău se apropie de nivelul 
optim necesarului desfășurării rapi
de a secerișului păioaselor. Folosirea 
intensivă a combinelor pentru a 
scurta cit mat mult intervalul recol
tării stă permanent în atenția facto

cerișului se va scurta la Blăjani cu 
2 zile si va permite apoi, prin gru
parea mașinilor la Sudiți. execuția 
lucrării intr-un interval, de aseme
nea. mai scurt decît cel prevăzut la 
întocmirea graficului campaniei.

Desfășurarea actualei campanii de 
strîngere a recoltei de grîu si pregă
tirea terenului pentru a fi însămîn- 
țat în cel mai scurt timp cu cultu

întrajutorarea 
dă roade

rilor de conducere din cooperative și 
din S.M.A. La sfîrșitul fiecărei zile, 
la S.M.A. Poșta Cilnău, ca de altfel la 
toate stațiunile de mecanizare, se 
analizează desfășurarea lucrărilor și. 
în funcție de starea culturilor, se 
aduc corective în graficul de disloca
re a utilajelor pe unitățile din raza 
de cuprindere a stațiunii, asigurin- 
du-se o încărcare judicioasă a mași
nilor pe durata unei zile si un ritm 
de lucru superior prevederilor iniția
le. Ca urmare a analizei efectuate 
luni seara, pe solele cu grîu ale 
C.A.P. Blăjani au fost aduse. în 
cursul nopții spre marți. încă două 
combine C 12, de la secția Sudiți, 
unde stadiul coacerii spicelor este 
mai întirziat. In acest fel. durata se

rile succesive au fost temeinic pregă
tite sub îndrumarea organelor locale 
de partid, iar măsurile stabilite se 
aplică cu rigurozitate. Intre altele se 
detașează folosirea rațională, grupată 
a întregului set de agregate, astfel 
incit de la recoltare pină la semănat 
intervalul de timp să nu depășească 
două zile. Sugestiv în acest sens ni 
s-au înfățișat rezultatele cooperative! 
agricole Oreavu. Pe o tarla de 122 
hectare cu grîu din cele 400 hectare 
cultivate în unitate, la declanșarea 
secerișului, în conformitate cu calcu
lele elaborate în prealabil, au fost 
aduse 13 combine C 12. 7 balotiere, 
8 pluguri cu grape. 2 discuri. 2 se
mănători. mijloace de transport. 2 
formații de muncă cu 50 cooperatori. 
Intr-o singură zi s-a Încheiat recol

tarea pe sola respectivă, terenul a 
fost eliberat de paie. arat, discuit și 
se însămintase aproape în întregime 
suprafața tarlalei.

Merită să spunem cîteva cuvinte 
despre aportul mecanizatorilor sosiți 
din județul Bacău. Ei luptă cu băr
băție pentru depășirea ritmului zilnic 
stabilit pe combină, inscriindu-și nu
mele în fiecare seară pe listele frun
tașilor. La cooperativa agricolă Ghe- 
răseni. doi combineri băcăuani, inte
grați în formația secției, se simt ca 
„acasă", fiind părtași la depășirea 
normei cu cite 2—3 hectare la zi- 
încă din primele zile ale secerișului, 
balotierele existente în unitate nu 
puteau face fată strinsului paielor 
în interval corespunzător. Planul de 
lucru a fost operativ modificat. Ast
fel, pe o suprafață de 150 hectare au 
trecut la acțiune 2 formații de 160 

— cooperatori, la care s-au alăturat 42 
de angajați de la cooperația de con
sum. consiliul popular și dispensarele 
medicale ale comunei. Din cele 600 
hectare cu grîu. în trei zile de lucru 
s-au recoltat 250 hectare si s-au în- 
sămîntat culturi duble pe 180 hec
tare din suprafața de .400 hectare 
planificate.

Exemplele ar putea continua. Ele 
caracterizează tensiunea acestor zile 
pe ogoarele buzoiene. Vom nota 
din situația centralizată la organele 
de resort că. pe ansamblul județului, 
în această săptămînă griul a fost re
coltat de pe 21 000 hectare și s-au 
însămînțat 10 300 ha culturi succe
sive, ceea ce reprezintă 28 la sută 
din suprafața planificată.

Mihai BAZU,
corespondentul „Scînteii"

In lanurile cooperativei agricole din Bldjani, județul Buzâu

PE SCURT DE PE OGOARE
în județul Dolj, suprafața de griu recoltată a depășit, 

miercuri. 50 000 hectare, ceea ce reprezintă mai mult 
de jumătate din terenul cultivat. In 25 de unități, prin
tre care se numără cele din consiliul Poiana Mare, din 
Negoi. Birca, Piscu Vechi. Radovan, întorsura si Peri
șor, s-a încheiat secerișul.

Unitățile agricole din Mehedinți au strîns recolta de 
grîu de pe jumătate din suprafața aflată în cultură. In 
zece unități, printre care cooperativele de producție din 
Cioroboreni, Dănceu, Jiana, Scăpau, Obîrșia de Cîmp, 
Rogova, Șimian, secerișul s-a încheiat.

în Cimpia Banatului, alături de secerișul griului, 
continuă însămințarea culturilor succesive. Brigăzile de 
mecanizatori și țărani cooperatori din cadrul consiliilor

intercooperatiste Buziaș. Peciu Nou. Deta. Ortișoara, 
Variaș și din alte unități din județul Timiș, care lucrea
ză în flux continuu, au încheiat in timpul optim semă
natul porumbului pentru boabe pe întreaga suprafață.

In unitățile agricole ale județului Neamț, recolta de 
orz este stnnsă de pe mai bine de 1 700 hectare, nor
ma zilnică stabilită prin grafic fiind astfel realizată 
încă de la debutul actualei campanii de vară. Si încă 
o veste. Cele 150 de camioane trimise in ajutorul cam
paniei de seceriș in județul Constanta lucrează cu mult 
peste normele planificate, fiecare camion executind zil
nic 5—6 curse, iar cei 30 de mecanizatori care au mers 
in sprijinul lucrătorilor ogoarelor din Vrancea îsi fac 
cu cinste datoria.
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Creația artistică în 
de toate zilele

viata
Sub tîmpla brîncoveneas- 

că a Buflei, de pe care se 
prelinge lin albăstruie o lu
mină blinda ca un borangic 
învăluind tainic plaiurile de 
legendă ale Hurezului, sub 
timpla brîncovenească a 
Builei. munte pleșuv și se
meț ca un condor rotin- 
du-se cu pămîntul întreg 
parcă, după soare, și scăl- 
dindu-se neostenit în curcu- 
beiele zilei și ale anotimpu
rilor. niciodată același, veș
nic sărutat de lacrimile 
rouă, sub „ceasta timplă 
piatră voievodală stă 
veacuri adăpostit un sat 
olteni care nu întimplător 
au ieșit in lume cu numele 
de Bărbătești. Toate satele 
de munte oltenești seamă
nă, cumva, între ele. ascun
se în ogrăzi de pruni și de 
nuci, obraze albe de var 
strălucitor așezate deasupra 
unor foișoare de stîlpi în
florați, însă o vatră a lor 
vilceană pare să fie aici, la 
Bărbătești, unde zidăria si 
lemnăria caselor are o pe
cete a ei anume, cu arhi- 
tecti din vechime mereu 
înainte mergători, căci e un 
dichis al planului greu de 
intilnit în altă parte sau 
dacă da. atunci • venit da 
aici.

Bărbați de ispravă din 
acești Bărbătești au păstrat 
pe apa Otăsăului care curge 
mereu nemulțumită și ame
nințătoare. strecurată din 
munți haiducești printre 
. teiuri de piatră și numai 
nițel domolită aici sub um
bra lenevitoare a zăvoaielor 
de anini, bărbați de 
vă. zic. au păstrat pe 
acestei ape o moară 
joagăr, și o piuă din 
toate cu fuse de lemn, și 
ciuturi de lemn, si războaie 
de lemn, și roti dintate din 
lemn, și cuie din lemn, și 
ecluze din lemn, și stăvilare 
de lemn, șl scări înalte din 
lemn, o uzină coborîtă par
că din altă planetă, un fel 
de rachetă cosmică culcată 
pe pămînt. asteptînd explo
zia declanșatoare a apelor 
Otăsăului care izbesc înspu
mate in ’ciuturile ciclopice. 
O civilizație întreagă si-a 
pus semnul ei de geniu in 
această uzină din lemn care 
se odihnește azi cuminte 
printre brusturi înalti cu 
frunze cit roata carului și 
flori negre, și fructe negre 
ca niște ochi de pui de drac, 
și printre ferigi ferestruind

de 
de 
de 
de

isora- 
malul 
si un 
lemn.

întunecimile din jur si cine 
vine aici, pe malul vechiu
lui joagăr. înțelege că uimi
toarea construcție a fost ză
mislită de o gîndire îndrăz
neață. măsurind virtuțile 
unui popor întreg de țărani. 
Inspirată ideea de a păstra, 
cit se va mai putea păstra, 
o astfel de mărturie de spi
ritualitate și cred că nu voi 
greși dacă voi sublinia a- 
ceastă idee pentru puterea 
ei de a deveni contagioasă.

Am rămas de multi ani 
marcat de o împrejurare 
care m-a făcut să cunosc 
sub multiple alte ipostaze 
satul Bărbătești.

istorie, o istorie ne poteca 
subțire șerpuitoare de pe 
malul acelui joagăr din 
lemn ca o rachetă cosmică 
a geniului românesc.

De ce îmi aduc. apoi, și 
azi aminte toate acestea și 
vi le povestesc ? Pentru că. 
iată, citesc și eu. cum a ci
tit toată suflarea, numele 
celor încununați la această 
cea mai de seamă sărbă
toare a geniului creator al 
poporului românesc care a 
fost și va fi. de acum îna
inte. Cîntarea României.

Fericită idee, fericită îm
prejurare. fericită manifes
tare a unei opere de ctito-

Talente din popor, 
vocații autentice viguros afirmate 

în Festivalul național 
„CÎNTAREA ROMÂNIEI"

însemnări de Dinu SARARU

cind o 
amiezii 
cutitul. 
desface

O țărancă venea spre 
mine împărătește, cu tulpa
nul de in Înflorat aruncat 
peste umăr, aluneca pe sub 
aninișuri, nu atingea pote
ca. plutea și pe creștetul 
capului, ca o coroană impe
rială. o lubenită. dovada 
verii si a bogăției, dar olte
nii zic a birșagului ; cine e 
gospodar și avut cumpără 
vara o lubenită cît un cuib 
de barză și o scufundă în 
fintînă cu ciutura și o lasă 
acolo să înghețe ei 
scot afară. în vipia 
și o străpung cu 
dinaintea ochilor se
un rai de singe aromitor și 
îmbălsămat cu ace de 
gheată.

Țăranca venea spre mine 
și mersul ei mi-aducea a- 
minte că mai sus de Băr
bătești, în dreptul Builei, 
stă ochiul de veghe al lui 
Matei Basarab, Arnota, că 
mai la vale se află curțile 
voievodului Brincoveanu, 
ctitoria Hurezului și mai la 
vale, pe Luncavăț. stă iar 
neclintită și albă ca o po
veste din copilăria acestui 
neam cula lui Tudor Mal
dăr Turbatu, căpitanul lui 
Mihai Viteazul ! Cum putea 
să calce, altcum, decit îm
părătește, această țărancă ?! 
Cu ea venea spre mine o

rie spirituală la scara unui 
popor întreg. Citesc, zic, și 
aflu numele Bărbăteștilor 
de citeva ori. Înscrise sub 
premii și diplome venind 
«ă scoată din anonimat ta
lente care altădată si fără 
grija de azi ar fi rămas ne
cunoscute.

Păstrători al tradiției, ei 
sint Bărbăteștii, deopotrivă 
continuatori ai ei. Vechea 
tradiție a grupurilor folclo
rice de la clăcile de porumb 
și de tors ale toamnelor de 
demult s-a distins si azi 
printr-un premiu adus de 
căminul cultural, țăranca 
Gheorghita Măleanu aduce 
în sat un premiu pentru 
poezie și unul pentru costu
me femeiești. Ana Avra- 
mescu se întoarce la vatra 
ei cu un premiu pentru ză- 
velcl, Bănacu Constantin 
pune și el în rind un pre
miu pentru pieptare din 
piele. Nu e deloc întimplă- 
toare această recoltă. în- 
tr-un sat de care pină mai 
ieri, dacă se știa că există. 
Vatra e bogată, 
că aici e un 
s-a stins, un 
de civilizație 
înseamnă că
ceasta, a Bărbăteștilor, s-au 
cristalizat germenii

înseamnă 
izvor care nu 
izvor puternic 
și de spirit, 
în lumea a-

Ren iu-

ÎN SĂLILE DALLES

Retrospectiva pictorului
t

brașovean Friedrich Bbmches
....Este Bbmches 

modern ?" — se în
treba acum un dece
niu Eugen Schileru. 
Răspunsul nu intîrzia 
să contureze una din 
constantele artei sale. 
..Desigur. Nu prin 
same cromatice, ci 
prin faptul că răspun
de unor aspirații mo
derne si eterne spre 
comunicație". Valorifi
când calitățile plastice 
ale ooncretului. 
turtle si 
maestrului, 
de subiectul 
reprezintă 
peisaje sau flori de
monstrează viabilita
tea unei viziuni care, 
slujită cu sinceritate, 
îmbogățită cu datele 
originale ale propriei 
sensibilități se dove
desc capabile să emo
ționeze. să 
Iar dacă 
republicane 
acum ne 
fragmentar 
rile pictorului, marea 
retrospectivă organi
zată acum pune pe 
deplin in. valoare pic
tura sa capabilă să 
exprime cele mai fine 
intuiții. cele mai 
nuanțate sugestii în 
imagini simple si în
văluitoare totodată.

Surprinzător de u- 
nitară. expoziția sub
liniază parcă faptul 
că adevărata înnoire 
este doar o problemă 
de intensitate în re
zolvare* căreia nu 
pot fi excluse datele 
dobindite. verificate. 
Experiența câștigată 
de pictor de-a lungul 
anilor i-*u autorizat 
evoluția, au făcut-o 
pasibilă. Limbajul flu
ent. amploarea viziu
nii. energia tonurilor, 
elocventa si siguranța 
exprimării au consti
tuit si constituie ca
drul cel mai potrivit 
afirmării ei în conti
nuare.

Temperantei dese
nelor i se alătură în 
expoziție, adese* fără 
momente de tranziție, 
izbucnirile puternice, 
violenta uneori de 
nuanță expresionistă 
a picturii în ulei. A- 
ceastă violentă expre
sivă. această nerăb-

dare a revelației ime
diate oar a fi in pri
mul rind notele dis
tinctive ale portrete
lor. Pictorul excelea
ză în acest gen care, 
de altfel, i-a atras o 
faimă europeană. Căl
dura si 
cu care 
Bbmches 
contureze 
pun în
doar calitățile picturii, 
ci si tristețea si chi
nul fără margini al 
descifrării unor date 
caracterologice mai 
complexe dincolo de 
trăsăturile chipului. 
Sint lucrări în care 
vibrează coardele u-

intensitatea 
Friedrich 

știe să-și 
personajele 

evidentă nu

fundal, 
sceno- 

un su-

pic- 
desenele 

indiferent 
lor. fie că 

portrete.

convingă, 
expozițiile 
de oină 
prezentau 
preocupă-

sau 
ro- 
un 

ex-

s

nei interiorizări - uma
ne profunde, caracte
ristice oricărei vocații. 
Impresionantul număr 
de autoportrete pre
zentate. de asemenea, 
In expoziție contu
rează aceeași Încerca
re de intros-nectare 
conștientă a pictoru
lui. Obiectivarea 
aici o dedublare 

Scrutindu-si 
pria-i imagine si 
du-i o formă ce poate 
fi 
afară, 
confere 
tegorii 
vibrația 
putere 
poetică.

Fie că ee numesc 
„Fată cu pisica" sau 
„Maternitate". ..Odih
nă". ..Corida1* sau 
..Procesiune din Ma
drid". compozițiile Iul 
Bbmches 
rizează 
echilibru 
nai. O anumită tipo
logie sau modul de a 
compune grupurile de 
personaie se alătură 
unei viziuni moderne, 
într-un limbai aspru 
si incandescent, bazat 
ne angulozitătile si 
tonurile contrastante 
ale materiei picturale.

Peisajul nu este 
centru pictor nicioda-

este 
cal- 
pro- 
dîn.-
din 
să

eontemplată 
el a știut 
si acestei ca
de lucrări o 

specială, o 
de iradiatie

se caracte- 
prin același 

campozițio-

tă un simplu 
un comentariu 
grafic pentru 
biect sau o temă de 
alt ordin care să îm
partă artificial com
poziția in registre for
male. Abordat cu pre
dilecție. el este o en
titate picturală de 
sine stătătoare, care 
se adresează sensibi
lității noastre în ipos
taza de fapt artistic. 
Amintirile din călăto
riile la Neapole. Ge
nova. Madrid, 
imaginile satului 
mânesc păstrează 
dramatism redat
clusiv cu mijloace pic
turale. Lectura lor are 
loc in planul sensibi
lității.

Aceeași arie tema
tică reluată cu mij
loacele graficii face 
apel la sensibilitatea 
contemplatorului. la 
finețea simțului său 
de detectare a talen
tului insinuat in com
punerea 
fete. în 
fectelor 
Aportul 
litățile de 
dat ale 
artistic îsi fac si aici, 
necontenit. simțită 
prezenta. Am aminti 
astfel elocventa sim
plă a ..maternităților" 
sau ..peisajelor", de
licata tratare a supra
fețelor gravate din 
ciclul „1907“. ascuțitul 
simt al analizei cu 
care pictorul știe să-și 
contureze modelele. 
Varietatea de linii și 
relații interllniare. ra
portarea evocatoare a 
negrului la albul su
portului de hîrtie cap
tează o dată mai mult 
fluenta neistovită, me
tamorfozele, 
nantele si 
lumii sale

Expoziția 
pictorul 
Friedrich 
deschis-o de curînd în 
sălile Dalles sublinia
ză. prin exemplare de 
înaltă calitate artisti
că. un adevăr îndeob
ște cunoscut — acela 
că avem pe întreg cu
prinsul tării forte ar
tistice remarcabile.

unei supra- 
subtilitatea e- 

de materie, 
personal, ca- 

neconfun- 
mestesugului

domi- 
armoniile 
lăuntrice.
ne care 

brașovean 
Bbmches a

Marina PREUTU

La Cetatea Ciceulul, pe urmele străbunilor
„Sărbătoarea Cetății Ciceului4', 

manifestare artistică tradițională a 
locuitorilor din Bistrița-Năsăud. a 
căpătat anul acesta proporțiile unui 
important eveniment : ea s-a desfă
șurat sub semnul împlinirii unui 
veac de la obținerea independentei 
de stat a patriei si al marcării a 450 
de ani de la suirea pe tron a dom
nitorului Petru Rares. încă din zori, 
spre vestigiile vestitei fortărețe 
transilvănene au început să soseas
că adevărate șuvoaie de oameni. Ti
neri si vîrstnici în minunatele cos
tume naționale, însoțiți de formații 
artistice. Au sosit la sărbătoare si

părțile Sucevei si Clu-locuitori din 
julul.

Tovarășul Adalbert Crișan, prim- 
secretar al Comitetului județean 
Bistrița-Năsăud al P.C.R.. a re
levat oele mai bune tradiții ale 
luptei pentru unitate națională si li
bertate socială pe aceste plaiuri, luptă 
ce se materializează azi în partici
parea tuturor la făurirea noii istorii a 
patriei noastre.

Acad. Ștefan Paseu a evocat apoi 
pagini grăitoare de istorie legate de 
Cetatea Ciceului.

Pînă seara tirziu, lingă zidurile 
bătrir.ei cetăti a avut loc un bogat 
program artistic. (Gh. Crișan).

lui popular si au rodit 
șansa de a fi investiți 
semnificații generalizatoare. 
Zona se cuvine cercetată 
cu grijă nouă și cu atenție 
sporită acum si sper că se 
va face de cei împuterni
ciți și specializați. Aceasta 
ar fi una din concluziile 
mele desprinse din încheie
rea unei astfel de sărbă
tori fără precedent în tre
cut. Ar însemna insă să 
se vadă — căci acum, se
lecția făcută și premiile în
lesnesc acest lucru — unde 
sint zonele de izvor mai 
puternice, care sint vetrele 
cele mai proaspete si mai 
roditoare, cum pot fi ele 
apărate de poluare și aju
tate să sporească, ce direc
ții anume se cer ajutate si 
ce domenii sprijinite să re
nască sau să nu moară, 
care sint șansele continuării 
tradiției în contextul pro
cesului de revoluționare 
tchnico-știintifică a socie
tății românești, care sint 
ultimii mohicani, ca să zic 
asa. ai cite unei îndeletni
ciri artistice și ce trebuie 
făcut ca să nu fie ei ulti
mii, totuși, ce încurajăm 
de acum înainte, ce purifi
căm. ce stimulăm ? 1

Nu sint puține probleme
le care se impun a fi cer
cetate ACUM, după prima 
ediție a Festivalului natio
nal „Cîntarea României", 
ele sint însă de o importan
ță, după opinia mea, hotă- 
rîtoare pentru cultura si ci
vilizația spirituală româ
nească actuală si viitoare. 
Pentru că, repet, semnifi
cația „Cîntării României" 
iși relevă azi vlrtuti crea
toare fundamentale pentru 
progresul nostru spiritual.

Mă 
vatră 
vatră 
xă și

In zilele 
cheierii „Cintării Româ
niei". la Bărbătești se cule
geau căpșunile, se strîngea 
finul de curînd cosit, se 
prășea porumbul, creatorii 
reveneau la viata lor de 
toate zilele. Numai că în 
viata lor de toate zilele ei 
erau și creatori. Sărbătoa
rea lor se năștea, izvora, 
creștea din viata si munca 
de toate zilele. Semnul mo
ral nobil, de fapt, al „Cîn
tării României".

întorc la Bărbătești, 
nu numai folclorică, 
de civilizație comple- 
tehnică. si artistică.

următoare în
aintării

Monumentul independenței, recon
struit la Tulcea, ca omagiu adus de 
localnici aniversării centenarului 

acestui eveniment
Foto : prof. lonaș Popescu

t
PROGRAMUL I

16,00 Telex
16,05 Teleșcoală
16,35 Curs de limbă rusă
17,05 Pentru timpul dv. liber vă reco

mandăm
17,20 Consultații medicale
17,40 Reportaj pe glob. Republica Co- 

Guyana
european al prieteniei, 

din recitalul pianistei 
Kesser (Elveția) și al

operatistă
18,00 Festivalul

Selecțiuni
Fernando 
violonistului Tune Unver (Turcia). 

18,30 România pitorească 
19,00 * ------Intre Țibleș și apa Lăpușulul — 

24 de ore. Reportaj literar cu 
participarea poetului Ioan Alexan
dru
1001 de seri
Telejurnal
La ordinea zilei

19 20
19,30
19,50
20,00 Ora tineretului
20,40 Seară de teatru : ..Ștafeta nevă

zută" de Paul Everac.
Telejurnal22,30

20,00
PROGRAMUL II

Concertul orchestrei de studio a 
Radloteleviziunit
Telex21,20

21,25 Un fapt văzut de aproape
21,45 Măști. Artă tradițională Japoneză

a t r

ÎNCHEINDU-SE REORGANIZAREA ÎNVĂȚĂMÎNTULUI

PE PRIMUL PLAN PROBLEMELE CONȚINUTULUI

Cerințe ale perfecționării

Azi, despre manuale de economie politica

• Teatrul „Nottara" 
Herăstrău) : Gaițele —
• Ansamblul artistic 
Română : Bucuroși de 
18,30.
• Teatrul „Țăndărică"

(la Parcul 
20.

Rapsodia 
oaspeți —

... (la școala
generală nr. 147) : SInziana și Pe
pelea — 19,30.

cinema
• Legenda oazei (In cadrul Galei 
filmului mongolez) : EFORIE — 
20.
• Pasărea albastră : EFORIE —
9; 11,15; 13,30, MIORIȚA — 9;
11,15; 13.30; 15,45; 18; 20,15.
• Mînie rece : PATRIA — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20,15, FESTIVAL — 
9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30,
FAVORIT — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15, GRADINA CAPITOL — 
20,15, PARC HOTEL — 20,30.
• Comedie mută ’77 : LUCEAFĂ
RUL — 9: 11,15; 13,30; 16; 18; 20, 
(la grădină) — 20,30. VICTORIA — 
9,15; 11,30; 13,30; 15.45; 18; " ‘
MODERN — 9; 11,15; 13,30; 16;
20,45, (la grădină) — 20.15.
• Timidul (avanpremieră) : 
LATUL SPORTURILOR ȘI 
TURII — 17; 19,30.
• Călătoriile lui Gulliver : 
NA — 9,30; 11,30; 13,30; 15,30.
• Povestea dragostei : DOINA — 
18; 20.
• Ah, Jonathan, Jonathan ! : 
CENTRAL — 9,15; 11,30; 13.45; 16; 
18,15; 20,30, GRIVIȚA — 9: 11,15; 
13,30; 15,45: 18; 20,15, FLAMURA 
— 11,15; 13.30; 15,45; 18: 20,15.
• Albă ca zăpada și cei șapte pi
tici : FLAMURA — 9.
• Pușca veche s EXCELSIOR — 
9; 11,15: 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Jaroslaw Dombrowski : FLO- 
REASCA — 9,30; 12; 16; 19.
• Locotenentul Mc Q in acțiune :
FEROVIAR — 9; 11.15; 13,30; 16;
18.15; 20.30, MELODIA — 9; 11,15; 
13.30; 16; 18,15; 20,30. GLORIA — 
9; 11,15; 13.30: 15,45; 18; 20,15,
GRADINA FESTIVAL — 20,15.
• Pinocchio : TIMPURI NOI — 
9; 11,15; 13.30; 15,45.
• Ciclul de film românesc „Cind

(Urmare din pag. I)

20,15, 
18,15;

PA- 
CUL-

DOI-

Asistăm Ia o mutație în 
Însăși structura umană. An
tropologia filozofică și di
verge științe ale omului în
registrează noi și noi for
me și modalități ale expe
rienței umane. Un scriitor 
nu se poate dispensa de a- 
ceste experiențe. După 
cum el nu se poate izola de 
concertul activităților soci
ale, tot astfel el n-are voie 
să ignoreze cuceririle mari 
ale cunoașterii științifice.

Cu atît mai mult ele nu 
pot fi ignorate de criticii si 
istoricii literari, de cercetă
torii literaturii și artelor. 
Ei trebuie să participe la 
stabilirea unor criterii noi 
ale teoriei, ale istoriei, ale 
sociologiei literaturii. De pe 
pozițiile concepției mate
rialist dialectice ei tre
buie să aplice metode, u- 
nelte noi ale acestor ști
ințe. Cercetarea pe aces
te planuri presupune nu
meroase studii interdisci- 
nlinare. Este nevoie de o 
mai strînsă legătură dintre 
psihologi, sociologi, etno
logi. lingviști si istorici ori 
teoreticieni ai literaturii. 
Sint. apoi, unele discipline 
care cunosc în zilele noas
tre o adevărată resurecție, 
o reabilitare în condiții noi 
— precum e retorica — sau 
o reformulare a lor. pre
cum poetica ori stilistica.

conduc cei ce produc" : Mere 
roșii : TIMPURI NOI — 18; 20.
• Hoinarii : CASA FILMULUI (la
sala de festivități a clubului Di
namo) 18,15; 20.15, CINE
MATECA ” (sala Union) — 9,45; 
11,45.
• Mariyn — 14, Caravana merge 
spre Vest — 16,15, A venit Willie 
Boy — 18,30; 20,30 : CINEMATE
CA (sala Qnion).
• Dick Turpin : BUZEȘTI
11.15; 1*3.30; 16; 18.15; " " 
grădină) — 
11,15; 13,30;
• Potopul 
RUL — 9;
• Potopul
— 9; 12,30;
e Tereza, 
CEGI
• Operațiunea
RA — 9: 11,15: 1.3,30; 15.45: 18; 20. 
(la grădină) — 20,15. TOMIS — ‘ 
11,15: 13,30; 15,30; 17.45; 20, (la gră
dină) — 20.30.
• Cantemir : LIRA 
13,30; 15.45; 18; 20.
• Un orășel in Texas : GIULEȘTI
— 9: 11: 13.15; 15,30: 17.45 : 20,
GRADINA TITAN — 20,30. GRA
DINA ARTA — 20 15.
• Șatra : DRUMUL SĂRII — 16; 
18; 20.
• Mușcă și fugi 1 : COTROCENI
— 9: 11.15: 13,30: 15,45: 18; 20,15.
• Pisicile sălbatice : FERENTARI
— 9.30; 11.30; 13.39; 15,30.
• Gloria nu cîntă : FERENTARI 
17.30; 19.30
• Sfirșitul 
14; 18: 18.
e Orfana :
• Misterul
LAR — 15,45: 18; 20.15.
• Cum l-a însurat țarul Petru pe 
prințul Ibrahim : MUNCA — 9,30; 
11,30; 13,30; 15.45; 18: 20,15.
e copil de suflet : COSMOS
11,15; 13,30; 15,45.
• Vacanță la Jakosfeld : COS
MOS — 18: 20,
• Diavolii din Spartlvento : FLA
CĂRA — 9; 11,15; 13.30; 15.45; 18;
20.15, (la grădină)
O Cuibul salamandrelor :
GREȘUL ------ ‘ ’
• Joe Kidd : GRĂDINA 
MO — 20,30.
• Cinci detectivi la miezul nopții 
GRADINA BUCEGI — 20,1J.
• Solitarul de la Fortul 
boldt : GRADINA
20.15.
• Așii Înălțimilor ■
LIRA — 20.15.
• Ziua sacrificiului t
MOȘILOR — 20.30.

9; 
16; 18,15; 20,15, (la 
20,30, VOLGA — 9; 

15.45: 18; 20.15.
(seriile I-II) : VIITO- 

12,30: 16; 19.15.
(seriile III-IV) :

16; 19,15. 
nu te voi părăsi

10; 12; 14; 16; 18;
„Petrol*’

ARTA

: BU- 
20.

AURO-

9;

9: 11,15;

legendel s PACEA —

pacea — 20.
lui Herodot : POPU-

20.30.
PRO-

15,30; 18; 20,15.

Hum-
UNIREA —

GRADINA

GRADINA

Șantierul cercetării literare 
este, așadar, amplu si ex
trem de variat.

Acest șantier isl are Ia 
noi lucrătorii specialiști, 
colectivele organizate si 
construcțiile din diverse 
stadii — de la proiect la fi
nisare. O epocă de expan
siune a culturii pretinde 
înălțarea unor vaste edi-

Prin recentele hotăriri ale Plenarei 
C.C. al P.C.R. privind perfecționarea 
invătămintului liceal, profesional si 
superior s-a încheiat acțiunea de 
așezare pe o bază nouă a întregului 
învătămint. in concordantă cu preve
derile Programului partidului. Acum 
esențialul constă — asa cum aprecia 
tovarășul Nicolae Ceausescu — „in 
efortul de îmbunătățire a conținutu
lui. de ridicare a nivelului său știin
țific și de legare tot mai strinsă de 
producție si de viată". *

O pirghie 
acțiune o 
manualelor, 
te de lucru, 
într-un sens, pentru 
samblul de măsuri adoptate în 
ultimii ani pe linia perfecționării 
predării științelor sociale au inclus, 
ca un punct distinct, introducerea de 
manuale noi și îmbunătățirea celor 
existente. începînd cu anul 1976. de 
pildă, elevii au beneficiat de două 
manuale noi de economie politică 
(pentru liceele industriale și real- 
umaniste, ca și pentru liceele econo
mice) și de un manual de cunoștința 
economice, mult îmbunătățit prin re
editare.

întrucit acum, la Încheierea anu
lui de învățămint, s-au format 
opinii bine conturate în legătură cu 
manualele editate în 1976, cu meri
tele și minusurile lor, am inițiat o 
anchetă în rindul cadrelor didactice 
din mai multe județe, cristalizin- 
du-se un șir de concluzii utile pentru 
viitoarele ediții.

Opiniile interlocutorilor au fost 
unanime în a aprecia că manua
lele amintite corespund exigențe
lor actuale, contribuie intr-o măsură 
sporită la asimilarea de către elevi 
a principalelor noțiuni ale economiei 
politice marxiste, la 
aprofundată a 
pe tărîmul. construcției 
ce. al edificării noii societăți, 
concludent, de pildă, că multe cadre 
didactice au apreciat manualul de 
cunoștințe economice ca fiind supe
rior calitativ celor editate in ultimii 
ani.

S-au relevat, de asemenea, preocu-' 
pările autorilor de a integra organic 
in lecții tezele cuprinse în documen
tele de partid, de a reproduce la 
sfirșitul fiecărei lecții citate semnifi
cative din aceste documente, din le
gile tării, de a ilustra ideile cu gra
fice și scheme, ceea ce contri
buie la întărirea caracterului concret 
al temelor, facilitează însușirea lor 
temeinică de către elevi.

Așa cum a reieșit din discuții, fac
torul esențial care a asigurat cali
tatea științifică și valoarea educativă 
a manualelor l-a constituit orien
tarea mai precisă a programei și a 
lecțiilor întocmite pe baza ei în 
funcție de nivelul de cunoștințe al 
elevilor, de cerințele activității pe 
care aceștia sint chemați să o desfă
șoare după absolvirea ciclului șco
lar. Pornind de la realitatea că o 
bună parte din absolvenții treptei I 
a invătămintului liceal se vor înca
dra în producție, lecțiile din manua
lul de cunoștințe economice urmă
resc să transmită la un nivel accesi
bil o serie de concepte fundamen
tale. de preocupări actuale ale parti-* 
dului nostru — pe care fiecare mun
citor trebuie să le cunoască temeinic.

importantă in această 
constituie îmbunătățirea 
ca principale instrumen- 
atît pentru elevi, cit si, 

profesori. An- 
adoptate

înțelegerea
politicii partidului 

ecortomi-
Este

Cunoașterea realităților actuale din 
țara noastră, înțelegerea legilor și 
mecanismelor economice, a măsuri
lor adoptate de conducerea partidu
lui sint realizate la un nivel supe
rior și în cadrul manualului de eco
nomie politică. Faptul că manualul 
este intocmit intr-o nouă structură, 
in cadrul căreia prima parte este 
dedicată economiei socialiste, că în
suși numărul de ore afectate cate
goriilor economiei socialiste este cu 
mult mai mare creează condiții op
time pentru intelegerea realităților 
noastre socialiste, pentru cunoașterea 
realizărilor socialismului.

Cu toate aceste progrese, manua
lele la care ne referim continuă 
încă să sufere de unele deficiențe. 
„Manualul de economie politică — 
ne spunea tovarășul Kelemen De- 
zideriu, profesor la liceul ■ ~ 
Slavici» din Arad — este 
ceput pe baza unei programe 
nu operează o selecție încă 
cient de riguroasă a temelor și 
blemelor ce pot fi tratate la un nivel

«loan 
con- 
cara 
sufi- 
pro-

puncte de vedere

corespunzător în numărul de ore 
afectate disciplinei. Rezultă in felul 
acesta o programă care conduce la 
o supraaglomerare a manualului și. 
in mod firesc, a elevilor. Este conclu
dent in acest sens faptul că progra
ma cuprinde practic atitea teme cita 
ore sint afectate obiectului intr-un an 
de studiu — ceea ce obligă profe
sorul la o predare -galopantă-, n,u 
oferă timpul necesar pentru recapi
tulări, analize economice etc“.

în condițiile în care numărul de ore 
afectate economiei capitaliste s-a re
dus mult, se impunea o selectare 
atentă a noțiunilor fundamentale 
strict necesare pentru înțelegerea 
principalelor mecanisme ale acesteia. 
Dar autorii au păstrat, practic, a- 
proape toate noțiunile și conceptele 
care, altădată, se parcurgeau intr-o 
jumătate de an. rezultînd astfel o 
supraîncărcare a maioritătii lecțiilor 
privind economia capitalistă. ..De 
pildă, la lecția -Esența și formele 
exploatării capitaliste» — ne spunea 
tovarășa Gleja Floarea, profesoară la 
liceul «C. D. Loga» din Timișoara — 
elevul ia contact cu o serie de no
țiuni și concepte noi. cum ar fi : ca
pital, capital constant, capital varia
bil, valoare și valoare de întrebuin
țare a forței de muncă, salariul, pro
cesul de producere a plusvalorii, 
rata plusvalorii, profit, formarea 
ratei medii a profitului, formele de 
profit, renta diferențială și renta ab
solută etc. Și toate acestea într-o 
singură oră. Este clar că in acest caz 
nu mai poate fi vorba de o expli
care temeinică a noțiunilor respec
tive, ci efectiv de o simplă enun
țare a lor". Aceeași observa
ție este valabilă și la o parte din te
mele referitoare la economia politică 
socialistă. cum ar fi producția de 
mărfuri în socialism, fondurile între
prinderii și gestiunea lor etc.

Aglomerarea manualului cu 
multe noțiuni și date are drept 
secință faptul că fenomenele și 
cesele economice propriu-zise, core-

prea 
con- 
pro-

lațiile dintre ele. acțiunea legilor 
— adică tocmai ceea ce ar trebui să 
formeze ponderea principală a lec
ției — sint sumar analizate. Iată, 
de pildă. în lecția „Creșterea nive
lului de trai, scop suprem al poli
ticii P.C.R." deși se înfățișează in 
mod detaliat o serie de aspecte le
gate de această temă, autorii abor
dează intr-o singură frază o corelație 
fundamentală pentru înțelegerea me
canismului de creștere a nivelului de 
trai in țara noastră : anume corelația 
dintre dezvoltarea proprietății socia
liste, sporirea producției materiale, a 
venitului național — și creșterea 
bunăstării maselor. Deci, tocmai ceea 
ce i-ar fi ajutat pe elevi să înțe
leagă temeinic că măsurile adoptate 
de conducerea partidului în direcția 
creșterii necontenite a nivelului de 
trai sint consecința succeselor obți
nute în activitatea de producție, că 
depinde de noi, de felul in cave 
fiecare unitate iși îndeplinește sar
cinile. să sporim venitul national, să 
ne asigurăm un trai tot mai îmbel
șugat.

Se știe că un obiectiv de seamă al 
unui manual de științe sociale îl re
prezintă dezvoltarea atitudinilor si 
comportamentelor civice înaintate. Si 
sub acest raport, progresele realizate 
de manualele la care ne referim sint 
substanțiale. Trebuie menționat în.1 ă 
că, privite dintr-o asemenea per
spectivă. unele lecții nu corespund 
întru totul exigențelor. „Teme cum 
ar fi proprietatea socialistă, produc
tivitatea muncii, bugetul, sistemul 
bancar — ne spunea tovarășul Ion 
Popescu, profesor la Liceul de ali
mentație publică din Arad — sint 
expuse strict didactic, fără a se ac
centua concluziile care se impun în 
direcția întăririi proprietății socia
liste. perfecționării profesionale, dez
voltării disciplinei etc."

în fine, este necesar ca manualele 
să folosească surse unitare în ceea 
ce privește datele statistice pentru a 
evita unele necorelări regretabile. 
De pildă, în manualul de cunoștințe 
economice se arată că „in 1970 re
tribuția medie lunară era de 1 165 
lei", iar în manualul de economie 
politică această retribuție este men
ționată pentru anul 1965. In manua
lul de cunoștințe economice se afir
mă că u,n procent de creștere a pro
ductivității muncii in industrie la ni
velul anului 1970 a reprezentat 2.7 
miliarde lei producție industrială, 
iar in cel de economie politică se a- 

, rată că la nivelul aceluiași an un. 
procent reprezenta 1,5 miliarde lei 
producție.

Asa cum am fost informați, o parte 
din neajunsurile semnalate au fost 
avute in vedere la noile ediții pre
gătite pentru viitorul an de învă- 
tămînt. Rămine. desigur, o datorie 
esențială a profesorului de stiinte 
sociale ca în activitatea practică la 
catedră să explice aprofundat noțiu
nile și corelațiile care in manual sint 
tratate mai restrîns. să dezvolte, in 
funcție de cerințele procesului didac
tic. ca si de realitățile construcției 
socialiste în fiecare iudet. diferite 
părți ale lecțiilor si 
astfel incit predarea 
ciale să se ridice la 
telor actuale.

temelor tratate, 
disciplinelor so
ni velul exieen-

Paul DOBRESCU

DINA-

lelor eontînlnd rezultatul 
unor cercetări parțiale, de 
amănunt. în ultimii ani. 
impune oarecum cu necesi
tate apariția unor lucrări 
de însumare a rezultatelor 
acestor explorări. Firește, 
toate contribuțiile au fost 
și sint necesare. Au apărut 
ediții critice, monografii 
literare, exegeze, interpre-

tlve. O asemenea bibliogra
fie. absolut necesară elabo
rării unei istorii literare sis
tematice, ar putea fi realiza
tă doar prin eforturi comune 
ale unui număr mare de 
cercetători. O istorie a lite
raturii române, adevărat 
monument al valorilor noas
tre literare. într-o viziune 
științifică nouă, de pe pozi-

tălmăciri în spațiul culturii 
române numeroase valori 
ale literaturii universale, 
clasice si moderne. E nevoie 
însă si de o nersnectivă sin
tetizatoare românească, pri
vind marile literaturi ale 
lumii.

Delimitarea tendințelor, a 
stilurilor literaturii noas
tre contemporane este incă

Un cincinal al revoluției umaniste
ficii. Se simte nevoia unor 
ample lucrări de sinteză, a 
unor sume ale literaturii. 
Aceasta atît pe Planul re
considerării critice a tre
cutului. a valorificării moș
tenirii literare. cit și pe 
planul elaborării teoretice, 
îndeosebi a unei teorii a li
teraturii. dar și a unei sti
listici. a retoricii, a poeti
cii. Să nu uităm, de aseme
nea. că deschiderea culturii 
roțnâne contemporane spre 
un orizont universal al lite
relor și artelor presupune 
o asimilare istorică și teo
retică a literaturii univer
sale și comparate.

S-a făcut mult. în toate 
aceste domenii, dar mai 
rămine mult de făcut. A- 
cumularea studiilor, a mo
nografiilor. chiar a artico

țări în perspectivă com
paratistă. studii de sociolo
gie a literaturii. Dar textele 
unor mari scriitori — în e- 
ditii critice, științifice — 
nu ne stau încă la îndemi- 
nă. Munca arhivarului, a 
bibliografului, a autorului 
de ediții critice îi atrage pe 
prea putini. Ne 
printre altele : un 
al Scolii Ardelene. în care 
s-ar aduna Opera om
nia — totalitatea lucră
rilor. încă in manuscris ale 
marilor cărturari : ediții in
tegrale ale lui Odobescu, 
Hașdeu, ale unor clasici ai 
secolului XX. Este extrem 
de necesară o amplă și mi
nuțioasă bibliografie a lite
raturii române. Sîntem în 
epoca marilor lucrări colec-

linsese 
corpus

tiile filozofiei noastre, este 
unul din dezideratele ma
jore ale culturii românești 
contemporane. Tot astfel, 
după introducerile, istoriile 
și studiile parțiale privind 
unele discipline speciale din 
spațiul cercetării literare, 
este nevoie de lucrări solide, 
de sinteză privind unele 
discipline, precum poetica, 
retorica stilistică, sociolo
gia literaturii. Un colectiv 
lucrează 
teoria 
istorie 
mâne 
simte
lucrări de sinteză 
literatura contemporană, li
teratura universală.

O activă politică a tradu
cerilor a introdus prin bune

la un tratat de 
literaturii. Altul la o 
a literaturii 
contemporane. Se 

lipsa unor asemenea 
privind

ro-

un deziderat al cercetării 
științifice. Asimilare si 
prelucrare a unei bogate 
experiențe a sensibilității si 
cunoașterii umane, litera
tura nouă, socialistă, se 
adresează omului acestei 
societăți în continuă per
fecționare. Tot astfel, cu
noașterea științifică, cerce
tarea pe tărîmul literelor 
si artelor au o adresă so
cială bine determinată. Im
portanta acestei cercetări 
este de ordin teoretic, dar 
si practic. Căci istoria lite
raturii. ca si teoria literatu
rii nu sint. doar depozite de 
date. înșiruiri de elemente, 
analize sau sinteze ab
stracte. Substanța însăși a a- 
cestor discipline, literatura 
vie a unui popor viu le

impun un anumit statut 
modelator formator. Ros
tul pedagogic al științelor 
literaturii, subliniat în re
petate rinduri de conducerea 
partidului, este evident. Ele 
participă la orientarea în 
sfera unor valori spirituale 
de prim ordin. Copilul, ti- 
nărul se formează in res
pectul. in cultul unor valori 
estetice si etice încorporate 
în marile opere ale litera
turii naționale si -Univer
sale. Dar toti cei care iu
besc literatura, tineri sau 
mai puțin tineri, au de în
vățat din lectura cărților 
cuprinzind rezultatele cer
cetării literare. Istoria li
teraturii unui popor este o 
înaltă scoală la rare se de
prind cele mai diverse va
lori ale spiritualității ace
lui popor.

Să nu uităm, atunci cind 
urmărim destinele cercetă
rii științifice De olanul li
teraturii si artei că parti
cipăm — cum arăta tovară
șul Nicolae Ceausescu în 
cuvîntarea sa tinută 
Conferința națională 
scriitorilor
unui „cincinal al revoluției 
umaniste". Stiinte umanis
te. disciplinele care studia
ză evoluția în structura li
teraturii joacă un rol deo
sebit de important in for
marea omului nou al unei 
societăți ța si al unei cul
turi noi.

la 
a 

la realizarea
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Lucrările celei de-a IV-a sesiuni a Comisiei 
mixte guvernamentale româno-burundeze

Miercuri au început la București 
lucrările celei de-a IV-a sesiuni a 
Comisiei mixte guvernamentale ro- 
mâno-burundeze de cooperare eco
nomică și tehnică. Lucrările ședinței 
au fost conduse de Gheorghe Dobra, 
prim-adiunct al ministrului minelor, 
petrolului și geologiei, președintele 
pârtii române, și de Gaspard Emery 
Karenzo. ministrul geologiei, mine
lor și industriei, președintele pârtii 
burundeze. Au participat Ion Stanciu, 
adjunct al ministrului agriculturii si 
industriei alimentare, alte persoane 
oficiale române și burundeze.

în timpul lucrărilor a fost exami
nat modul de îndeplinire a prevede
rilor sesiunii precedente, stabilindu- 
se, totodată, măsuri pentru dezvol
tarea in continuare a cooperării din
tre cele două țări in domenii ca in
dustria. geologia, agricultura, asisten
ta tehnică si formarea de cadre, în- 
vățămîntul și sănătatea. De ambele 
părți a fost exprimată dorința co

Precizări cu privire la unele probe 
pentru concursul de admitere 

în învățămintul superior
Ministerul Educației șl învățămln- 

tului face unele precizări cu privire 
la probele pentru concursul de admi
tere în învățămintul superior care 
au fost completate sau modificate 
față de cele publicate în broșura 
„Admiterea în învățămintul superior 
— 1977“, în funcție de schimbările 
intervenite în nomenclatorul de pro
file și specializări.

La specializarea Petrochimie (spe- 
c tlizare nou introdusă la Institutul 
n ional de chimie din București ce 
funcționează în localul Institutului 
politehnic din Capitală) se susțin 
următoarele probe scrise : Chimie 
anorganică și organică; Algebră și 
elemente de analiză matematică ; Fi
zică (optică, fizică moleculară și căl
dură) sau, la alegere, Tehnologie 
chimică organică sau Tehnologia pre
lucrării petrolului și petrochimie.

La specializarea Utilaje și ingine
ria proceselor chimice (specializare 
nouă la Institutul național de chimie 
din București) se susțin următoarele 
probe scrise : Algebră și elemente 
de analiză matematică ; Chimie anor
ganică si organică ; Fizică (mecanică, 
fizică moleculară și căldură, electri
citate) sau, la alegere, Utilaje și 
instalații în industria chimică.

La specializările Electromecanică 
(specializare nou introdusă la Uni
versitatea din Craiova) și Utilajul și 
tehnologia sudării (specializare nouă 
la Institutele politehnice din Bucu
rești și Timișoara și la Universitățile 
din Brașov și Galați) se susțin urmă
toarele probe scrise : Algebră și ele
mente de analiză matematică ; Geo
metrie plană și în spațiu, Trigonome
trie ; Fizică (mecanică, fizică mole
culară și căldură, electricitate) sau, 
la alegere, Utilajul și tehnologia su
dării (numai pentru specializarea 
Utilajul și tehnologia sudării).

La specializarea Arhitectură (con
ductori arhitecți) cu durata de 3 ani, 
pentru care se organizează concurs 
independent la Institutele politehnice 
din Cluj-Napoca, Iași și Timișoara, 
se susțin următoarele probe scrise : 
Algebră și Trigonometrie ; Geome
trie plană și in spațiu sau, la ale
gere. Construcții de clădiri sau Con
strucții și tehnologia lucrărilor 
de construcții. Probele scrise vor 
fi precedate de o probă de aptitu
dini (desen tehnic și desen liber), 
eliminatorie, notată cu ..admis" sau 
„respins".

La Universitățile din București. 
Cluj-Napoca si Iași, in locul specia
lizării Geologie se va organiza con
curs numai pentru specializarea In
ginerie geologică și geofizică. Pen
tru a veni în ajutorul candidatilor 
care s-au pregătit pentru speciali
zarea Geologie, probele de concurs 
pentru specializarea Inginerie geolo
gică și geofizică se completează ast
fel : Algebră si elemente de analiză 
matematică (scris) ; Geometrie plană 
si în spațiu si Trigonometrie sau. la 
alegere. Chimie anorganică (scris) ; 
Fizică (mecanică, fizică moleculară și 
căldură, electricitate) sau. la alegere. 
Geografie fizică și elemente de 
geologie sau Biologie generală si 
zoologie (fără capitolul privind în
crengătura vertebratelor).

ARGEȘ

Se pregătește noua recoltă de miere
Vechea și frumoasa îndelet

nicire românească, albinăritul, 
se numără printre preocupările 
Uniunii județene a cooperației 
de consum Argeș. Cu forțe pro
prii, ea și-a creat 1705 familii 
de albine, care au fost date în 
primire unor stupari recunos
cut! în meserie, cu dragoste de 
albine. Pentru a crea albinelor 
condiții optime de hrană și să
nătate, din primăvară Și pînă 
toamna tîrziu stupii călătoresc 
de la munte la mare, la floa
rea de salcim, de tei. de finețe, 
de zmeură și mure și floarea- 
soarelui. Condițiile prielnice 
create răsplătesc din plin munca 
stuparilor. în anul trecut ei au 
cules 36 tone de miere adunată 
de albine, cu 10 tone mai mult 
decît s-a prevăzut. Parte din 
ea a fost livrată la export iar 

mună de a extinde și adinei relațiile 
prietenești, de colaborare și stimă, 
statornicite intre cele două țări si 
popoare.

Lucrările sesiunii continuă pe gru
pe de lucru.

★
în cursul aceleiași zile, oaspeții 

burundezj au fost primiți de to
varășul Ion Pâț.an, viceprim-minis- 
tru al guvernului, ministrul comer
țului exterior și cooperării economi
ce internaționale. Au fost abordate, 
cu acest prilej, probleme privind in
tensificarea cooperării si schimburi
lor comerciale dintre cele două țări.

★
Membrii delegației burundeze au 

avut, in cursul după-amiezii. între
vederi cu Suzana Gâdea, ministrul 
educației șl învătămîntului, si Nico- 
lae Nicolaescu, ministrul sănătății.

(Agerpres)

La specializarea Planificare ei ci
bernetică economică, de la Academia 
de studii economice din București, 
se susțin următoarele probe scrise : 
Economie politică ; Elemente de 
analiză matematică (numai materia 
pentru anul III de studii, pînă la 
capitolul „Integrala" exclusiv) : Al
gebră sau. la alegere, una din disci
plinele : Geografia Republicii Socia
liste România. Filozofie. Contabili
tate teoretică. Organizarea întreprin
derilor industriale. Fizică (mecanică, 
electricitate). Statistică teoretică. Ba
zele programării calculatoarelor. 
Comerț exterior.

La specializarea Economia servi
ciilor de alimentație publică si turism 
(specializare nou introdusă la Aca
demia de studii economice din Bucu
rești) se susțin următoarele probe 
scrise : Economie politică : Algebră 
și elemente de analiză matematică 
(numai materia pentru anul III de 
studii, pînă la capitolul „Integrala" 
exclusiv) ; Geografia Republicii So
cialiste România, sau, la alegere. 
Contabilitate teoretică sau Tehnolo
gia produselor culinare românești, 
sau Comerț exterior, sau Organiza
rea. planificarea si conducerea acti
vității de alimentație publică si 
turism.

La celelalte specializări de profil 
economic se introduce disciplina Co
merț exterior între disciplinele de 
specialitate, la alegere cu o disciplină 
generală de concurs.

La specializarea Stomatologie cu 
durata de 3 ani. pentru care se or
ganizează concurs independent la 
Institutele de medicină și farmacie 
din București, Cluj-Napoca și Iași, 
se susțin următoarele probe scrise : 
Anatomia și fiziologia omului ; Chi
mie organică.

La specializările Chimie-fizică și 
Geografie — o limbă străină se sus
țin probele de concurs publicate in 
broșura privind admiterea pentru 
specializările Chimie, respectiv Geo
grafie, pe care le înlocuiesc (cu ex
cepția Institutului național de chimie 
din București, unde se organizează 
concurs de admitere atît pentru Chi
mie-fizică, cit și pentru Chimie).

La specializarea Istorie-filozofie de 
la Universitățile din București. Cluj- 
Napoca și Iași se susțin următoarele 
probe scrise : Istoria României ; Is
toria universală modernă și contem
porană sau. la alegere. Geografia 
Republicii, Socialiste România.

La specializarea Istorie — o limbă 
străină, de la Institutul de învăță- 
mînt superior din Sibiu, se susțin 
următoarele probe : Limba străină — 
oral și scris (proba orală se notează 
cu „admis" «au „respins", fiind eli
minatorie) ; Istoria României ; Istoria 
universală modernă și contemporană 
sau, la alegere. Geografia Republicii 
Socialiste România.

La specializarea Filozofie-istorie, 
de la Universitățile din București, 
Cluj-Napoca și Iași, se susțin urmă
toarele probe scrise : Filozofie : Psi
hologie sau. la alegere. Economie po
litică.

restul vîndută populației pentru 
consum. Printre stuparii cu bune 
rezultate se numără Constantin 
Geantă. Ion Călin si Ni cota e 
Bunea. Ei au obținut de la fie
care din cele 120 de familii pe 
care le au în primire în medie 
cîte 40 kg miere. Recolta se 
anunță bună și în anul acesta. 
U.J.C.C. stimulează și stuparii 
particulari, care contractează 
miere cu statul. Pe lingă pre
luarea în întregime a produse
lor la preturi ferme, contractan
ta primesc prin cooperație pen
tru albinele lor zahăr apistin si 
candi, medicamente și alte sti
mulente. Anul trecut s-au pre
luat de la aceștia 2 200 kg de 
miere iar în acest an s-au ■ în
cheiat contracte pentru o canti
tate și mai mare de miere. 
(Gheorghe Cirstea).

Cronica
Ministrul afacerilor externe al Re

publicii Socialiste România. George 
Macovescu. a trimis o telegramă de 
felicitare ministrului afacerilor ex
terne al Republicii Irlanda. Michael 
O’Kennedy, cu prilejul numirii în 
această funcție.

★
Miercuri seara a sosit la București 

o delegație a Organizației Politice 
Unificate a Frontului Național 
— O.P.U.F.N. — din Republica De
mocrată Populară a Yemenului, con
dusă de tovarășul Haidar Aboubaker 
Al-Attas, membru al C.C. al 
O.P.U.F.N., ministrul comunicațiilor, 
care, la invitația C.C. al P.C.R., va 
face o vizită oficială In țara noastră.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
delegația O.P.U.F.N. a fost întîmpi- 
nată de tovarășii Traian Dudaș. 
membru al C.C. al P.C.R.. ministrul 
transporturilor și telecomunicațiilor, 
Haralambie Alexa, adjunct de șef de 
secție la C.C. al P.C.R., activiști de 
partid.

★
Teatrul american de balet din 

New York a susținut, miercuri seara, 
pe scena Operei Române din Bucu
rești. ultimul spectacol din cadrul 
turneului întreprins în țara noastră. 
Piesele coregrafice incluse în pro
gram — „Ia Bayadăre" (muzica 
Ludwig Mlnkus ; coregrafia Marius

A apărut t

„Revista româna de studii 
internaționale"
nr.2 (36) 1 977

Din sumar : „Lupta poporului ro
mân pentru independență" (Vasile 
Maciu) ; „9 mai 1877. Semnificații și 
consecințe" (Gheorghe Zaharia) ; „E- 
fortul militar al României în războ
iul din 1877—1878“ ; „Ecoul interna
tional al cuceririi independentei de 
stat a României" (Constantin I. Tur- 
cu) ; „Independența națională în ac
tivitatea politico-diplomatică româ
nească în anii edificării socialisrhu- 
lui“ (Vasile Gliga, Dumitru Mazilu) ; 
„Europa într-o lume în schimbare" 
(Corneliu Bogdan).

Revista mai cuprinde rubricile : 
Documente de politică externă ro
mânească. Jurisprudenta română de 
drept internațional privat. Recenzii, 
Activitatea A.D.I.R.I.

Revista are și o ediție în limbi 
străine — ,,Revue Roumaine d’Etu- 
des Internationales" — (articole în 
limbile franceză, engleză si rusă).

PRONOEXPRES
NUMERELE EXTRASE

LA TRAGEREA DIN 6 IULIE 1977 :
Extragerea I : 3 34 13 44 41 28.
Extragerea a II-a : 12 4 22 9 21.
FOND GENERAL DE CÎȘTIGURI: 

845 000 lei.
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Nadia — favorita televiziunii olandezeSPORTUL DE MASĂ
în orașul care a cucerit „Cupa României" la fotbal

„Daciada" are un larg ecou în 
rîndurile iubitorilor de sport, tineri 
și virstnici, din județul Dolj — care, 
mai ales acum. în perioada de vară, 
participă în număr din ce în ce mai 
mare la întrecerile de masă inițiate 
de C.J.E.F.S. șl de factorii responsa
bili din școli, întreprinderi și insti
tuții.

Ținînd seama de importanța aces
tei competiții de interes național, 
pornind de la cerința creării condi
țiilor favorabile ca ea să-și realizeze 
pe deplin menirea — biroul comite
tului județean de partid a analizat 
într-o ședință modul practic în care 
se desfășoară și este îndrumată „Da
ciada". recomandînd extinderea ini
țiativelor fertile și stabilind măsuri 
concrete pentru înlăturarea unor de
ficiențe de organizare, popularizare, 
mobilizare și sprijinire. în spiritul 
acestor măsuri, de fapt mergind pe 
urmele traducerii lor în viață, pu
blicăm astăzi cîteva din constatările 
noastre făcute cu prilejul unui recent 
raid-anchetă.

în primul rînd, trebuie spus că în 
ultima vreme s-a dat „startul" cîtor- 
va inițiative cu caracter deschis, me
nite să atragă în sport mase largi de 
tineri. Bunăoară, pe linia valorifi
cării recunoscutei tradiții existente în 
Dolj în ramura atletismului, sub e- 
gida „Daciadei" a fost inițiată o am
plă acțiune de preselecție, în rîndul 
elevilor de la 237 școli generale din 
mediul rural ; astfel, aproape 5 000 
de elevi preselecționați sint testați 
în aceste zile la Craiova, urmi nd ca 
cei mai dotați să fie îndreptați spre 
secția de atletism a Liceului „Nico
lae Bălcescu" și la Școala sportivă 
„Olimpia". De asemenea, pornind de 
la interesul deosebit manifestat în 
rîndul copiilor pentru practicarea 
înotului și a tenisului de cimp, s-au 
constituit 5 centre de inițiere, con
duse de instructori de specialitate, 
care asigură o activitate continuă 
unui număr de peste 1 500 copii, cît 
și o pepinieră pentru depistarea vi
itorilor sportivi de performanță. în 
sfîrșit. pentru vară au fost organi
zate 14 „cluburi de vacanță" în tot 
atîtea școli și o „tabără a vacanței" 
în pitorescul peisaj de la Breasta.

Și asociațiile sportive din unele 
întreprinderi, din păcate cam puți
ne, au extins formele simple de 
practicare în aer liber a exercițiilor 
fizice și au inițiat concursuri locale,

zilei
Petipa), „Grădina cu liliac" (muzica 
Ernest Chausson ; coregrafia Antony 
Tudor) și „Sărbătoarea primăverii" 
(muzica I.. Stravinski ; coregrafia 
Glen Tetley) — au evidențiat, și de 
această dată, calitățile interpretative 
ale reputatului colectiv artistic.

Prezența ansamblului american 
în Capitală s-a înscris ca eveniment 
în viata noastră artistică, fiind o 
mărturie a bunelor relații de colabo
rare culturală existente intre cele 
două țări. Cele trei spectacole pre
zentate au avut darul de a ilustra 
prin intermediul unui repertoriu di
vers — de la creații clasice ale seco
lului trecut sau fantezii coregrafice 
romantice, la piese . contemporane — 
trăsăturile originale ale școlii ame
ricane de balet.

★

în legătură cu deschiderea circula
ției pe drumul national 7 C transfă- 
gărăsan. Direcția drumurilor din Mi
nisterul Transporturilor si Teleco
municațiilor anunță că drumul fiind 
în curs de modernizare are unele 
zone ou restricții de circulație ; de 
asemenea, datorită lucrărilor de mo
dernizare ce se efectuează la tunelul 
Capra-Bilea. acesta va fi deschis 
circulației după următorul program : 
zilnic între orele 6—7, 9—10, 12—13, 
15—16 si 18—19. iar duminica toată 
ziua.

(Agerpres)

vremea
Ieri in tară : Vremea a fost răco

roasă si instabilă, in cea mai mare 
parte a tării, exceptînd sud-estul, 
unde s-a menținut călduroasă. Cerul 
a fost temporar noros. Au căzut ploi, 
care au avut si caracter de aversă, 
însoțite de descărcări electrioe. in 
cea mai mare parte a tării. în zona 
Lăcăuți, și Corugea, izolat, s-a semna
lat grindină. Vîntul a suflat slab 
pînă la potrivit. Temperatura aeru
lui. la ora 14. era cuprinsă între 14 
grade la Rădăuți si Suceava si 29 de 
grade la Călărași si Hîrșova. în Bucu
rești : Vremea a fost călduroasă. 
Cerul a fost schimbător. Averse de 
ploaie. Vîntul a suflat în general 
slab.

Timpul probabil pentru zilele de 8, 
9 și 10 iulie. în tară : Vreme în ge
neral instabilă si răcoroasă, la în
ceput. apoi în încălzire ușoară. Cerul 
va fi schimbător. Vor cădea averse 
de ploaie însoțite de descărcări elec
trice. mai ales în cursul dună-amie- 
zilor. Vîntul va sufla moderat, cu in
tensificări pînă la 25—35 km/oră. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse 
între 7 si 17 grade, izolat mai cobo- 
rite în depresiuni, iar cele maxime 
între 17 și 27 de grade, mai ridicate 
la sfîrsitul intervalului. Izolat, con
diții de grindină. în București : Vre
me în curs de încălzire. Cerul va fi 
schimbător. favorabil aversei de 
ploaie. Vînt moderat.

specifice, care se bucură, atunci cînd 
există preocupare, de o largă audien
tă în rîndul angajaților. Așa sint : 
„Cupa constructorului de mașini" și 
„Crosul tinerilor muncitori" („Electro- 
putere"), „Prietenii pădurii" (Combi
natul chimic), „Cupa Femina" și 
„Cupa Voința" la volei și handbal 
(U.J.C.M., „Electroputere", G.I.I.L.).

Fără îndoială însă că stabilirea 
cadrului organizatoric nu constituie 
totul. „Daciada" înseamnă desfășu
rarea, pe baza unor programe pre
cise, a unor acțiuni zilnice —. pe ca
tegorii, pe vîrste, cu prioritate în aer 
liber — și antrenarea unor mase largi 
de tineri și vîrstnici, de cele mai di-

„DACIADA“ -
o competiție pentru toți

ferite profesii și categorii sociale. în 
această idee, am urmărit la fața lo
cului, timp de o săptămină (27 iunie- 
3 iulie), cum se realizează practic 
prevederile înscrise în programele 
organizatorilor.

...Pe terenurile de sport ale Liceu
lui „Nicolae Titulescu" întîlnim mare 
animație. Sub supravegherea prof. 
Constantin Velescu, 4 clase de liceu 
se întreceau la volei în cadrul iniția
tivei „O zl a sportului preferat". 
Mare animație și pe un „șantier" din 
spatele liceului. Elevi și profesori lu
crau cot la cot. Noi am înțeles „Da
ciada" și ca o întrecere în amenaja
rea bazelor sportive. Deși avem te
renuri aproape pentru toate sportu
rile, nu avem un bazin de înot și te
ren de fotbal. La acestea lucrăm a- 
cum — ne spune profesorul Romeo 
Popescu, directorul liceului. Activi
tăți sportive bine organizate am gă
sit și la Școala generală nr. 30 din 
Craiovița Nouă. Programul competi
tions! pe întreaga vacanță de vară 
era afișat la „Clubul vacanței". Nu 
lipseau întrecerile la volei, fotbal, 
șah, tenis, atletism, orientare turis
tică și navomodele. Prin grija profe
sorilor Iacob Șerbănescu și Liliana 
Enăchescu, zeci și zeci de școlari se 
întreceau în „Cupa speranțelor'" la 
minifotbal.

Grupul întreprinderilor industriei

La împlinirea a 7 ani de la semnarea noului Tratat de prietenie, colaborare
și asistență mutuală dintre Republica Socialistă România

și Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste

Cursul ascendent al raporturilor 
multilaterale româno-sovietice

Se împlinesc astăzi șapte ani de La 
un eveniment de o deosebită semni
ficație în analele relațiilor româno- 
sovietice : semnarea noului Tratat de 
prietenie, colaborare si asistentă mu
tuală dintre Republica Socialistă 
România si Uniunea Republicilor So
vietice Socialiste. Continuînd si dez- 
voltînd prevederile primului Tratat 
Încheiat in februarie 1948. care a con
stituit. timp de mai bine de două de
cenii. un puternic factor dinamizator 
al raporturilor româno-sovietice. noul 
tratat, semnat la 7 iulie 1970 la 
București, asigură cadrul politlco-ju- 
rldic favorabil intensificării si ampli
ficării acestor relații. în etapa supe
rioară la care s-au ridicat în prezent.

Așa cum se știe, partidul si statul 
nostru acordă o înaltă prețuire prie
teniei si colaborării cu Uniunea So
vietică. manifestind — în deplină con
cordantă cu orientarea consecventă, 
confirmată de Congresul al XI-lea, 
de Programul P.C.R., care situează 
statornic în centrul politicii externe 
a României solidaritatea și colabora
rea cu toate țările socialiste — o per
manentă preocupare pentru adîncirea 
colaborării româno-sovietice pe toate 
tărîmurile.

Așa cum arată viata însăși, facto
rul hotăritor al dezvoltării legătu
rilor multilaterale româno-sovietice 
îl constituie raporturile de solidari
tate si colaborare tovărășească din
tre P.C.R. gi P.C.U.S.. contactele di
recte dintre conducătorii de partid 
si de stat ai celor două țări. Desfă- 
surîndu-se în spiritul prieteniei, sti
mei și respectului reciproc. în- 
tîlnirile șl convorbirile dintre to
varășii Nicolae Ceaușescu și L. I. 
Brejnev și-au dovedit importanta și 
rolul determinant în deschiderea de 
noi orizonturi colaborării dintre cele 
două partide, state și popoare.

în cursul anului trecut, tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Leonid Brej
nev s-au întîlnit la Berlin cu prile
jul Conferinței partidelor comuniste 
și muncitorești din Europa, cu pri
lejul vizitei de prietenie a secreta
rului general al partidului nostru în 
U.R.S.S. și apoi la București, în ca
drul vizitei de prietenie efectuate de 
secretarul general al C.C. al P.C.U.S. 
în România. Constituind o puternică 
ilustrare a sentimentelor frățești, a 
solidarității dintre comuniștii si po
poarele celor două țări, această vi
zită s-a înscris, prin amploarea 
schimburilor de vederi, prin semni
ficația profundă a înțelegerilor rea

locale (G.I.I.L.) și „Electroputere" dis
pun, de asemenea, de baze sportive 
bine puse la punct. Am dorit să ve
dem dacă se organizează manifestări 
pe măsură. în programul săptăminal 
al organizatorilor am citit că aso
ciația sportivă „Electroputere" și-a 
planificat acțiuni in zilele de luni, 
marți și vineri. G.I.I.L. nu figura 
în program cu nici o acțiune (?!). 
Urmărind acest program am consta
tat că doar vineri au avut loc între
ceri, la volei și handbal, între fabri
cile mașini rotative și transforma
toare de la „Electroputere". Numărul 
participanților la activități sportive 
de masă este încă mic, iar acțiunile 
sint sporadice. Interesîndu-ne și de 
alte manifestări cuprinse în progra
mul „Daciadei", aflăm că nu s-a fă
cut mare lucru. Nu se poate vorbi de 
o participare masivă, ci doar a cîtor- 
va inițiați. „Nu sîntem sprijiniți cum 
trebuie de către președinții de sindi
cat pe secții și responsabilii cu spor
tul. Celor mai mulți dintre ei nu le 
place sportul — ne spunea George 
Popescu, vicepreședintele clubului 
sportiv „Electroputere".

O situație asemănătoare am întîl- 
nit și la G.I.I.L. unde — cu toate că 
s-a amenajat, prin inițiativa direc
torului și strădania colectivului, o 
excelentă bază sportivă — competi
țiile de masă se lasă așteptate. Nu 
se poate spune că n-ar fi preocu
pare pentru sport la G.I.I.L., dar 
Interesul șl eforturile se concentrea
ză spre echipele proprii angajate în 
campionate ; este nevoie, deci, să se 
creeze și cadrul ca masele de tineri 
să poată practica, in timpul liber, 
exercițiile fizice și jocurile sportive 1 

Iată, așadar, că mai sint și ex
cepții ce distonează cu efortul și in
teresul manifestate în general la 
Craiova față de „Daciadă". De aceea, 
este necesar ca factorii cu atribuții 
sportive din unitățile citate, ea și din 
altele aflate în cauză, să-șl facă în
tru totul datoria ce o au față de buna 
organizare și desfășurare a activității 
sportive de nlasă. Și mai este ne
cesar ca organizațiile de partid res
pective să Intervină, controllnd și 
sprijinind îndeplinirea întocmai a 
sarcinilor pe care Comitetul Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R. le-a tra
sat in acest domeniu.

Nicolae BABA1ĂU
corespondentul „Scîntell" 

lizate, ca un eveniment cu adevă
rat istoric în cronica legăturilor 
româno-sovietice. marcind o eta
pă nouă în amplificarea și in
tensificarea colaborării pe toate 
planurile dintre România și Uniu
nea Sovietică. Rezultatele deose
bit de rodnice ale dialogului la 
nivel înalt și-au găsit reflectare în 
„Declarația privind dezvoltarea con
tinuă a colaborării și prieteniei fră
țești dintre P.C.R. și P.C.U.S.. din
tre cele două țări socialiste" — do
cument de amplă semnificație care, 
reafirmînd principiile de bază ale 
raporturilor reciproce înscrise in 
Tratatul de prietenie, colaborare și 
asistentă mutuală, le completează și 
le dezvoltă, confirmîndu-i valoarea 
ca puternic stimulent al conlucrării 
prietenești dintre două țări socia
liste. Cursul mereu ascendent al re
lațiilor româno-sovietice atestă im
portanța traducerii consecvente in 
viață și caracterul rodnic al princi
piilor marxism-leninismului și soli
darității internaționale, ale deplinei 
egalități în drepturi, respectării in
dependenței și suveranității naționa
le, neamestecului în treburile inter
ne, avantajului reciproc și intr-aju
torării tovărășești, pe care sint așe
zate aceste relații. Subliniind că 
aceste principii își găsesc materiali
zare în Tratatul de prietenie, ca și 
în Declarația amintită, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu arăta : „Constituie 
o îndatorire de onoare pentru parti
dele noastre să lase generațiilor vii
toare o prietenie trainică, indestruc
tibilă, bazată pe principiile revolu
ționare comune, pe deplină egalita
te, stimă și respect reciproc, pe o 
profundă solidaritate comunistă, care 
să dăinuie neștirbite peste veacuri".

La rîndul său. tovarășul L. I. 
Brejnev a arătat : „Tratatul ex
primă voința partidelor noastre co
muniste. hotărirea popoarelor sovie
tic și român de a păstra si înmulți 
roadele prieteniei sovieto-române. 
Ne vom călăuzi ferm de litera șl 
spiritul acestui tratat".

Prin voința partidelor noastre co
muniste, pe baza rodnicelor relații 
de tip nou și în condițiile favorabile 
create prin Tratatul de prietenie, 
colaborarea romăno-sovietică a cu
noscut, spre satisfacția ambelor po
poare. o evoluție dinamică, putin- 
du-se aprecia, cu deplin temei, că în
deosebi in perioada care a trecut de. 
la recentele convorbiri la nivel înalt, 
ele s-au aprofundat si diversificat 
substanțial in toate domeniile.

Televiziunea olandeză a transmis 
într-una din emisiunile sale recente 
filmul „Nadia, cu dragoste din Româ
nia". în comentariul care a insotit fil
mul să sublinieze, printre altele, că 
„gimnasta româncă Nadia Comăneci 
a dobindit faima mondială cu ocazia 
Jocurilor Olimpice de ia Montreal.

Incepînd de azi - „Regata Snagov“
Astăzi încep întrecerile preli

minare ale competiției internaționa
le „Regata Snagov" la caiac-canoe. 
La startul tradiționalei competiții 
vor fi prezenți sportivi din Bulga
ria, Cehoslovacia. R.P.D. Coreeană, 
Cuba, R.D. Germană. Polonia, Un

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
• între 9 și 17 iulie se vor desfă

șura la Sofia campionatele mondiale 
și europene de haltere pentru ju
niori. în vederea acestei competiții, 
tinerii noștri halterofili se pregătesc 
sub îndrumarea antrenorului Lisias 
Ionescu. Din lot fac parte, printre 
alții, Vasile Cocioran, Ion Bălaș, 
Cristian Mateeș, Mircea Tuli. Eugen 
Chivu, Nicolaie Țuțuianu. Tiberiu 
Kiskalo, Petre Dumitru. Hie Vasile.

• Tinerii boxeri români se pre
gătesc intens in vederea participă
rii. cu începere de la 18 iulie, la 
Balcaniada de la Atena, rezervată 
juniorilor. în cadrul unei reuniuni de 
verificare, care a avut loc pe ringul 
arenei „Timpuri Noi" din Capitală, 
selecționabilii au demonstrat o for
mă corespunzătoare. O bună impre
sie a lăsat Radu Daniel — cat. muscă 
(51 kg), care l-a învins prin abandon 
în prima repriză pe V. Sircă. La cat. 
pană (57 kg). Viorel Oana a ciștigat 
la puncte în fata dinamovistului Titi 
Cercel. O evoluție promițătoare au 
mai avut Al. Giurgiu — cat. semi- 
mijlocie, invingăjor la puncte în 
fata lui Gh. Dicu și P. Fieraru — 
cat. semimuscă (48 kg), declarat în
vingător la puncte în meciul cu 
Constantin Marcel.

• în ziua a doua a turneului in
ternațional de polo pe apă de la Sa
lonic s-au înregistrat următoarele 
rezultate : Grecia-Poloni* 5—5 ; R.F. 
Germania-România (tineret) 10—8 ; 
Cehoslovacia-Canada 7—3.

• în ziua a doua a concursului in
ternațional de atletism de la 

în sfera economică, dezvoltarea 
continuă a relațiilor reciproce este 
ilustrată concludent de faptul că 
U.R.S.S. ocupă primul loc in rîndul 
partenerilor externi ai țării noastre. 
Paralel cu lărgirea schimburilor e- 
conomice se dezvoltă cu succes for
mele noi de cooperare, de eficiență 
tot mai ridicată, cum sint cooperarea 
și specializarea în sectoare și ramuri- 
cheie de producție, în știință și teh
nologie — o preocupare centrală con- 
stituind-o realizarea în comun a unor 
importante obiective economice. Tot
odată. se dezvoltă colaborarea si in 
cadrul multilateral. în procesul de 
înfăptuire al „Programului complex" 
— asa cum a arătat si recenta sesiu
ne a C.A.E.R.

Cu aceeași satisfacție se poate con
stata că in ultimii ani s-au lărgit, 
schimburile de experiență în con
strucția socialismului si comunismu
lui. devin tot mai frecvente contac
tele pe linie de partid, pe linie da 
stat, de organizații sindicale, de fe
mei si de tineret ; se extinde colabo
rarea in domeniul stiintei si învătă
mîntului. artei, culturii. După cum ao 
subliniază in Hotărirea Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R , 
numeroasele și variatele acțiuni si 
manifestări prevăzute cu ocazia 
marii sărbători a popoarelor sovie
tice — a 60-a aniversare a Marii Re
voluții din Octombrie — vor marca 
un nou pas .in apropierea și mai 
buna cunoaștere reciprocă, in dezvol
tarea legăturilor de prietenie și co
laborare multilaterală dintre țările și 
popoarele noastre.

Tabloul amplu al relațiilor bilate
rale iși găsește intregirea în conlu
crarea dintre România si Uniunea 
Sovietică in sfera relațiilor interna
ționale. unde. alături de celelalte 
țări socialiste, de toate forțele de
mocratice. progresiste, antiimperia- 
liste. militează susținut pentru con
solidarea cursului spre destindere, 
pentru soluționarea problemelor car
dinale ale lumii de azi. în interesul 
popoarelor, al păcii.

La aniversarea tratatului, poporul 
român iși exprimă convingerea că 
relațiile prietenești șl de colaborare 
româno-sovietice se vor dezvolta si 
înflori, în continuare, în interesul po
poarelor celor două țări. înscriin- 
du-se. totodată, ca o contribuție de 
seamă la unitatea tarilor socialiste 
si întărirea solidarității partidelor 
comuniste, a tuturor forțelor antiim- 
perialiste. la creșterea forței si pres
tigiului socialismului in lume.

unde a cucerit trei medalii de aur. 
una de argint și una de bronz".

Nadia Comăneci se bucură de o 
mare popularitate în Olanda. De doi 
ani de zile. Nadia se află printre ste
lele sportului mondial, cu ale căror 
imagini se deschid si se închid toate 
emisiunile sportive ale televiziunii 
olandeze.

garia, U.R.S.S. și România. Vineri și 
simbătă au loc finalele tuturor pro
belor incluse in programul campio
natelor mondiale programate în sep
tembrie pe lacul Pancearevo de lin
gă Sofia.

Stockholm, cunoscutul campion Dick 
Quax (Noua Zeelandă) a stabilit un 
nou record al lumii în proba de 
5 000 m plat cu timpul de 13'12"84 
100. Vechiul record mondial era de 
13’13” și aparținea din anul 1972 a- 
tletului belgian Emile Puttemans.
• După opt runde, în turneul in

ternațional de șah de la Leningrad 
se menține lider Oleg Romanișin 
(U.R.S.S.), cu 5 puncte și o partidă 
întreruptă, urmat de Tal și Taimanov 
— cu cîte 5 puncte. Rezultate din 
runda a opta : Smejkal-Tal remiză ; 
Taimanov-Smislov remiză ; Gheor- 
ghiu-Kuzmin 0—1 ; Karpov-Ribly re
miză.

• Cea de-a doua partidă a meciu
lui dintre marii maeștri Viktor Kor- 
cinoi si Lev Polugaevski. care-si 
dispută la Evian (Franța) una din 
semifinalele turneului pretendentilor 
la titlul mondial de șah. a revenit 
lui Korctnoi. învingător si în prima 
partidă. Korcinol conduce acum cu 
scorul de 2—0. La Geneva, Spasski — 
Portisch : l—1.

• La Fukuoka au luat sfirsit cam
pionatele de judo ale Japoniei, ultim 
criteriu de selecție a echipei repre
zentative în vederea campionatelor 
mondiale programate la sfîrsitul lu
nii septembrie la Barcelona. O mare 
surpriză a fost înregistrată la cate
goria „grea", unde titlul de campion 
a revenit tinărului în vîrstă de 19 ani 
Yasuhiro Yamashita. Acesta a reu
șit să-1 învingă în finale pe campio
nul lumii. Sumio Endo.

• STEAUA CU CEL 
MAI PUTERNIC CÎMP 
MAGNETIC. Ia Institutul 
Max Planck, din apropierea 
orașului Miinchen, a fost măsu
rat cu exactitate pentru prima 
dată, cu ajutorul unui balon 
sondă, cimpul magnetic al unei 
stele cu neutroni. „Supersteaua 
pe cale de extincție" se află in 
sistemul de stele duble .,Hercule 
X-l". situat la 12 000 ani-lumină 
de Terra. Ea dispune de cel mai 
puternic cimp magnetic cunos
cut în Univers. Determinarea 
mărimii acestui cîmp este con
siderată de experți ca fiind una 
din cele mai mari reușite din 
întreaga activitate a astronomi
lor vest-germani.

• APĂ DULCE IN... 
OCEAN. Exploratorii sovie
tici de la stațiunea antarctică 

Novolazarevskaia au descoperit 
lingă Tara Regina Maud șase 
golfuri cu apă potabilă. Se pre
supune că aceste veritabile ba
zine de apă dulce s-au format 
datorită existentei unui cordon 
de ghețari, în lungime de 100 
kilometri, de-a lungul țărmului 
continentului, care barează pă
trunderea apei de mare în gol
furile respective. Vîrsta bazine
lor de apă dulce este apreciată 
la aproximativ 2 200 de ani. sa- 
vanții considerînd că ele s-au 
format prin topirea ghețarilor.

• DENSITATE RE
CORD. Peste 63 milioane de 
persoane, respectiv 57 la sută 
din întreaga populație a Japo
niei. se concentrează pe o supra
față care reprezintă doar apro
ximativ 2 la sută din întreg te
ritoriul acestei țări, relevă un 
raport oficial nipon. Densitatea 
cea mai înaltă a fost semnalată 

într-un raion din prefectura 
Saitama, unde s-au înregistrat 
59 000 de locuitori pe kilometrul 
pătrat. Cele mai mari aglome
rări urbane sint Tokio, Osaka și 
Nagoya, a căror populație glo
bală depășește 39 milioane de 
persoane. Această concentrare 
este rezultatul unei migrații con
tinue a locuitorilor din zonele 
rurale 6pre marile metropole 
nipone.

• BIROU DE ARHI
TECTURĂ AL ANTICHI
TĂȚII. în cadrul săpăturilor 
din zona din apropierea pirami
dei faraonului Amenemhet. cer
cetătorii de la Institutul de ar
heologie din Cairo au descoperit 
urmele unui birou de arhitec
tură antic. Printre altele, a fost 
degajat modelul cioplit în calcar 
al unei piramide încă necunos

DE PRETUTINDENI
cute, cuprinzînd un sistem com
plex de încăperi și galerii.

• RAVAGIILE AL
COOLISMULUI. Abuzul de 
alcool provoacă anual *industriei 
britanice pierderi care se ridică 
pînă la 350 milioane de lire 
sterline, scrie ziarul „Guardian". 
Absenteismul alcoolicilor este de 
cinci ori mai ridicat față de 
medie, pagubele și accidentele 
de muncă provocate de aceștia 
însumind milioane de lire ster
line. S-a calculat, de asemenea, 
că în ' medie un salariat care 
abuzează de alcool pierde 86 de 
zile de muncă, ceea ce, la scară 
națională, se traduce printr-un 
număr impresionant de zile de 
muncă.

• UN AUTOVEHICUL 
ACȚIONAT CU... AER, 
realizat de un artizan din Mi
lano, a fost prezentat la tele
viziunea italiană. Denumită 
„Aria" (de la aer), mașina este 
propulsată cu aerul comprimat 
înmagazinat în patru rezervoare 
plasate sub planșeu. Această 
mașină are o autonomie de pa
tru ore și o viteză de croazieră 
de 35 kilometri pe oră.

• CONSERVARE 
PRIN LIOFILIZARE.
timpul expediției în Pacific în
treprinse de soții Iulia și Doncio 
Papazov la bordul unei bărci de 
salvare, cei doi navigatori bul
gari s-au hrănit cu carne, fruc

te, legume și leguminoase con
servate prin supunerea preala
bilă în vid, la temperaturi scă
zute de pînă la minus 70 grade 
C. Alimentele tratate prin acest 
procedeu, denumit liofilizare, își 
mențin timp îndelungat princi
palele calități : gustul, mirosul, 
culoarea, conținutul în ingre
diente volatile ș.a.m.d. Nici 
temperatura ridicată, nici umi
ditatea nu le alterează. Liofili- 
zarea permite, de asemenea, 
conservarea pentru o lungă pe
rioadă de timp a produselor 
biologice, a unor organe și țe
suturi destinate transplanturilor, 
a serurilor și vaccinurilor.

• SPECII INEDITE.
Zoologia este încă departe de a 
fi încheiat „inventarierea" faunei 
terestre. Cercetările asidue din 
ultima vreme au pus în eviden
tă noi specii de animale, păsări, 
insecte, pești etc., necunoscute 
științei. Revista ..Science et ave-

nir“ relevă că în ultimii 20 de 
ani au fost descoperite anual, 
în medie, cinci specii de păsări. 
Printre descoperirile spectacu
loase, oamenii de știință enu
mera : micropotamogalul. un
mamifer insectivor din Africa 
occidentală — 1954 ; semnopite- 
cul auriu, specie de maimuță 
(Bhutan — 1955) ; pisica sălba
tică din insula Iriomote (Japo
nia — 1967) ; un porc mistreț 
cunoscut pînă acum numai în 
stare fosilă (Paraguay — 1975) și 
altele.

• ACUM 10 MILIOA
NE DE ANI... Arheologi un
guri au descoperit, într-un strat 
de lut din apropierea localității 
Baj (nord-vestul tării) un con 
de brad pietrificat și carbonizat 
care, după părerea experților, 
are o vechime de 10—12 milioa
ne de ani. în era terțiară, teri
toriu] Ungariei de astăzi era 

acoperit de un lac din care se 
înălțau doar cîteva insule. De
oarece pînă acum nu au fost 
găsite nici un fel de vestigii 
care să indice existenta, în acea 
vreme, a unor păduri, recenta 
descoperire poate ajuta pe oa
menii de știință să tragă noi 
concluzii despre trecutul acestor 
meleaguri.

• CENTRALA SO
LARĂ. în localitatea Dirra, 
situată în regiunea Gao din 
Mali, vor intra în funcțiune. în 
cursul anului viitor, instalațiile 
unei centrale electrice solare, 
prima de acest gen din țară. 
Electricitatea va fi utilizată pen
tru punerea în mișcare a pom
pelor unui sistem de irigații si
tuat în valea fluviului Niger, 
asigurarea apei necesare unui 
centru turistic, funcționarea u- 
nor instalații frigorifice, precum 
și pentru iluminatul străzilor.
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încheierea intilnirii prietenești 
de lucru dintre miniștrii 

afacerilor externe ai României 
și Iugoslaviei

în zilele de 5 si 6 iulie 1977. mi
nistrul afacerilor externe al Repu
blicii Socialiste România. George 
Macovescu. si vicepreședintele Con
siliului Executiv Federal, secretarul 
federal pentru afacerile externe al 
R.S.F. Iugoslavia, Milos Minici. au 
avut o intîlnire prietenească de lucru 
la Virșeț. în timpul intilnirii. cei doi 
miniștri au efectuat un schimb cu
prinzător si' multilateral de păreri 
asupra chestiunilor de interes comun 
privind dezvoltarea relațiilor bilate
rale româno-iugosLave si asupra unor 
probleme internaționale actuale.

S-a constatat cu satisfacție si cu 
acest prilej că relațiile strînse de 
prietenie, bună vecinătate si colabo
rare dintre Republica Socialistă 
România si Republica Socialistă Fe
derativă Iugoslavia se dezvoltă cu 
succes în toate domeniile în spiritul 
Declarației comune semnate de 
tovarășul Nicolae Ceausescu, secreta
rul general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, si tovarășul Iosip 
Broz Tito, președintele R.S.F. Iugo
slavia. președintele Uniunii Comu
niștilor din Iugoslavia, la 11 septem
brie 1976, la Belgrad, si că există 
toate premisele pentru promovarea 
lor nestingherită si multilaterală în 
continuare.

Cei doi miniștri au constatat, de 
asemenea, gradul înalt de identitate 
si apropiere a părerilor si aprecie
rilor asupra situației internaționale. 
Ei au apreciat pozitiv eforturile ce 
se depun în direcția întăririi proce
sului de destindere, a creării condi
țiilor pentru promovarea colaborării 
internaționale bazate pe egalitate in 
drepturi, apărarea păcii si progres 
social.

în concordantă cu aceasta s-a sub
liniat in mod deosebit însemnătatea 
reuniunii de la Belgrad si încrederea 
că. prin eforturile constructive ale 
țărilor participante, se va aiunge la 
adoptarea unor hotăriri si măsuri 
concrete, care vor constitui o contri
buție creatoare la dezvoltarea dina
mică în continuare a colaborării si 
Ia edificarea securității europene în 
conformitate cu prevederile Actului 
final al Conferinței pentru securitate 
Si cooperare europeană. S-a apreciat 
că orice progres în direcția respec
tivă ar avea un efect pozitiv asupra 
situației din Mediterana si din alte 
zone, ceea ce ar contribui la adin
cirea procesului de destindere în în
treaga lume.

Cei doi miniștri de externe au 
reafirmat sprijinul țărilor lor pentru 
transformarea Peninsulei Balcanice 
într-o zonă a păcii, securității, co
laborării si prosperității si au expri
mat punctul de vedere că este abso
lut necesară dezvoltarea activității și 
continuarea procesului deja început 
al colaborării multilaterale balcanice 
în acele domenii si forme care sînt 
acceptabile țărilor acestei regiuni. 
Ei sînt convinși că această formă de 
colaborare regională corespunde in

tereselor tuturor popoarelor balcani
ce si se bazează pe recomandările 
documentelor de la Helsinki.

Miniștrii afacerilor externe si-au 
exprimat îngrijorarea față de conti
nuarea cursei înarmărilor, care peri
clitează grav cursul destinderii, pa
cea si securitatea popoarelor. Ei s-au 
pronunțat pentru îndeplinirea unor 
măsuri eficace, concrete. îndreptate 
spre realizarea dezarmării generale 
și totale, în primul rind a dezarmă
rii nucleare, sub un strict control 
international. în legătură cu aceasta, 
părțile acordă o importantă deose
bită viitoarei sesiuni speciale a Adu
nării Generale a O.N.U. consacrată 
problemelor dezarmării.

Cei doi miniștri ai afacerilor ex
terne au fost de acord că trebuie în
tărite eforturile tuturor țărilor iubi
toare de pace pentru înlăturarea cit 
mai grabnică a focarelor de criză din 
Orientul Apropiat. Cipru. Africa, ce 
amenință serios pacea în lume. Ei 
subliniază, in mod deosebit, marile 
pericole care decurg din criza din 
Orientul Apropiat, în cazul în care 
toate țările interesate nu vor depu
ne eforturi hotărîte pentru găsirea 
cit mai curînd a unei soluții juste a 
acestei crize pe baza rezoluțiilor co
respunzătoare ale Consiliului de 
Securitate si Adunării Generale a 
O.N.U., ceea ce presupune retragerea 
Israelului din teritoriile arabe ocu
pate în 1967, realizarea drepturilor 
legitime ale poporului palestinean. 
inclusiv crearea unui stat palesti
nean independent' și asigurarea 
independentei, integrității teritoriale 
si securității tuturor țărilor din zonă.

Ambii miniștri exprimă hotărirea 
guvernelor lor ca si pe mai departe,, 
împreună cu țările nealiniate si în 
curs de dezvoltare, pornind de la po
zițiile și hotăririle O.N.U. si reuniu
nii țărilor nealiniate de la Colombo, 
să acționeze consecvent pentru in
staurarea unei noi ordini economice 
internaționale. Ei au subliniat nece
sitatea intăriții colaborării si solida
rității tuturor țărilor nealiniate si in 
curs de dezvoltare în promovarea 
pozițiilor elaborate în comun la Ma
nila și expuse la cea de-a patra se
siune a U.N.C.T.A.D. de la. Nairobi.

întîlnirea și convorbirile s-au des
fășurat într-o atmosferă de deplină 
încredere si înțelegere reciprocă, de 
caldă prietenie și cordialitate, expri- 
mîndu-se dorința ambelor părți pen
tru continuarea si adincirea colabo
rării de bună vecinătate dintre cele 
două țări socialiste în toate dome
niile.

Ministrul afacerilor externe al Re
publicii Socialiste România. George 
Macovescu. a reînnoit, invitația ca 
vicepreședintele Consiliului Executiv 
Federal, secretarul federal pentru 
afacerile externe al R.S.F. Iugosla
via. Milos Minici. să efectueze o vi
zită oficială de prietenie în Româ
nia. Invitația a fost acceptată cu 
plăcere.

Evoluția situației din Pakistan> »
ISLAMABAD. — Șeful Statului 

Major al armatei terestre pakistane
ze și administrator al legii marțiale. 
Mohammad Ziaul Haq, a anunțat că 
se va ocupa personal de pregătirea 
viitoarelor alegeri generale, care se 
vor desfășura — așa cum se prevă
zuse — în luna octombrie a.c. Ele 
vor trebui să fie „libere și cinstite" 
— a precizat el — adăugind că li
bertățile politice vor fi pe deplin 
restabilite in timp util, pentru a 
permite desfășurarea normală a 
campaniei electorale.

Arătînd că unele prevederi ale 
Constituției au fost suspendate, ge
neralul Ziaul Haq a declarat că for
țele militare „nu vor păstra puterea 
mai mult timp decit este necesari1 ; 
„Ea va fi predată poporului și re
prezentanților săi aleși". Abordind 
probleme de politică externă, admi
nistratorul legii marțiale, a afirmat 
că noile autorități vor apiica toate 
acordurile internaționale încheiate 
de precedentele guverne si că nici 
o frontieră a Pakistanului nu va fi 
închisă.

CIPRU

Propuneri ale AKEL in vederea întăririi economiei țării
NICOSIA. — Partidul Progresist al 

Oamenilor Muncii din Cipru (AKEL) 
a dat publicității un document in 
oare face o serie de propuneri con
crete în vederea întăririi economiei 
țării și îmbunătățirea condițiilor de 
viață ale maselor de oameni ai mun
cii. AKEL consideră necesară dezvol
tarea sectorului de stat in economia

cipriotă, naționalizarea băncilor, a 
companiilor miniere, a rafinăriei de 
petrol și a resurselor minerale. O 
condiție obligatorie a dezvoltării țării 
este menținerea unității economiei 
cipriote in cadrul unui stat federativ, 
nealiniat, demilitarizat, cu teritoriul 
nedivizat — se spune în documentul 
AKEL.

A luat sfîrșit reuniunea consultativă a parlamentarilor
din țările participante la

MOSCOVA 6. — Corespondentul A- 
gerpres transmite: La Leningrad 
s-a încheiat, la 6 iulie, întîlnirea 
consultativă a parlamentarilor din 
țările participante la Tratatul de la 
Varșovia Bulgaria. Cehoslovacia, 

România, Ungaria 
cadrul căreia s-a 

de păreri asupra 
a contribui la a-

R.D.G.. Polonia, 
si U.R.S.S. — în 
făcut un schimb 
posibilităților de 
profundarea procesului de destinde-

Reunlunea ministerială
A.S.E.A.N.

Poziții în favoarea 
lărgirii cooperării 

internaționale
SINGAPORE. — La deschiderea 

reuniunii miniștrilor de externe ai 
țărilor membre ale Asociației Națiu
nilor din Asia de sud-,est (A.S.E.A.N.), 
primul ministru al Republicii Singa
pore, Lee Kuan Yew. s-a pronunțat 
pentru inițierea de noi proiecte in
dustriale în țările făcind parte din or
ganizație. precum și pentru promo
varea in continuare a cooperării co
merciale între aceste state. La rîndul 
său, ministrul de externe indonezian, 
Adam Malik, s-a pronunțat în favoa
rea menținerii păcii si. stabilității în 
Asia de sud-est. „Sîntem pe deplin 
conștiențl — a menționat el — că o 
cooperare globală va include țări cu 
sisteme diferite de guvernare".

în alocuțiunea sa. ministrul ele ex
terne al Malayeziei, Ahmad Rithaud- 
deen. a chemat țările membre ale 
A.S.E.A.N să dezvolte relații bilate
rale cu statele indochineze. El a sub
liniat. totodată, că o serie de reuniuni 
recente, cum sînt conferința de la 
Paris asupra cooperării internaționale 
și conferința U.N.C.T.A.D.. au relie
fat dorința țărilor în curs de dez
voltare de a realiza obiectivul instau
rării unei ordini economice interna
ționale mai echitabile.

Ministrul de externe tailandez, 
Uppadhit Pajariyangkul. a declarat că 
tara sa dorește cooperarea Si înțele
gerea cu toate țările, indiferent de 
deosebirile în sistemele lor politice, 
sociale și economice.

„Pentru unitate, 
pentru libertate" 

Festival al tineretului 
din țările arabe

La Bagdad a început cel de-al 
treilea Festival arab al tineretului, 
ale cărui manifestări se vor desfă
șura timp de 10 zile sub deviza 
„Pentru unitate, pentru libertate", 
informează agenția I.N.A. La festi
val participă delegații de tineret din 
15 țări arabe.

Manifestări consacrate GENEVA

Tratatul de la Varșovia»
a securității șire. de asigurare 

păcii in Europa.
Ședința de dimineață a reuniunii a 

fost prezidată de conducătorul dele
gației române. Nicolae Giosan. pre
ședintele Marii Adunări Naționale.

în continuarea dezbaterilor au 
luat cuvîntul Horst Sindermann. pre
ședintele Camerei Populare a R. D. 
Germane. Alois Indra, _președintele 
Adunării 
slovace, alți membri ai delegațiilor 
cehoslovacă și bulgară, precum și 
Raul, Roa Garcia, vicepreședinte al 
Adunării Naționale a Puterii Popu
lare a Republicii Cuba, care a parti
cipat la întîlnire in calitate de ob
servator. împreună cu o 
parlamentari cubanezi.

La încheierea acestei 
două zile, participanții 
prin consens un Apel adresat parla
mentelor si parlamentarilor tuturor 
statelor semnatare ale Actului final 
al Conferinței pentru securitate și 
cooperare în

Federale a R. Ș. Ceho-

delegație de

reuniuni de 
au adoptat

Europa.

centenarului 
Independenței de stat 

a României
BONN. — Televiziunea vest-ger- 

mană a transmis, pe canalul I — 
ARD. un film dedicat centenarului 
Independenței de stat a României, 
precum si luptei desfășurate de 
celelalte popoare din Balcani pentru 
obținerea independentei. Filmul în
fățișează acțiunile diplomatice si mi
litare ale tării noastre pentru dobîn- 
direa independentei de stat, relevind 
participarea trupelor 
războiul din 1877—1878 
hotărîtor al intervenției 
desfășurarea luptelor.
prezintă pe larg festivitățile desfă
șurate în luna mai. la București, cu 
ocazia serbării centenarului.

Filmul redă aprecierile tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. președintele Re
publicii Socialiste România, cu pri
vire la semnificația centenarului In
dependentei. precum si la preocupă
rile poporului nostru pentru făurirea 
unei economii puternice, indepen
dente. pusă în slujba propriei sale 
bunăstări si fericiri.

române la 
si caracterul 
acestora în 

Totodată, se

PRAGA

Vizita delegației de partid și de stat
a R. P Polone

Deschiderea sesiunii ECOSOC
GENEVA 6 (Agerpres). — La Ge

neva s-au deschis, miercuri, lucră
rile celei de-a 63-a sesiuni a Consi
liului Economic și Social al O.N.U. 
(ECOSOC). pe a cărei ordine de 
zi figurează o serie de probleme im
portante. între care situația econo
mică in lume, atenuarea decalajelor 
economice, acordarea de ajutoare 
economice pentru unele țări din Afri
ca ce au de suferit de pe urma poli
ticii agresive a regimurilor rasiste 
de la Salisbury și Pretoria etc. Dele
gațiile celor 54, de state participante 
la sesiune vor examina, de aseme

nea, recomandarea ca Organizația 
pentru Eliberarea Palestinei să par
ticipe la activitățile Comisiei Econo
mice a O.N.U. pentru Asia de vest, 
cu statutul de membru cu drepturi 
depline.

Dezbaterile asupra situației econo
mice a lumii se vor desfășura pe 
baza raportului periodic elaborat de 
ECOSOC, care prezintă starea eco
nomică a principalelor grupuri de 
state.

Din partea țării noastre, la sesiu
nea ECOSOC' participă o delegație de 
observatori.

„Trebuie înlesnit accesul neîngrădit 
la binefacerile tehnologiei moderne"

Apelul secretarului general al O.N.U.

PRAGA. — La Praga s-au încheiat 
miercuri convorbirile dintre delegația 
de partid si de stat cehoslovacă, con
dusă de Gustav Husak. secretar ge
neral al C.C. al P.C.C.. președintele 
R.S. Cehoslovace, si delegația de 
partid si de stat polonă, condusă de 
Edward Gierek, prim-secretar al C.C. 
al P.M.U.P.. care a efectuat o vizită 
oficială de prietenie în capitala 
R.S.C. în comunicatul comun dat pu
blicității la încheierea convorbirilor 
se menționează că tovarășii Gustav 
Husak si Edward Gierek au semnat 
documentul „Pentru dezvoltarea con
tinuă si adincirea colaborării între 
P.C.C. si P.M.U.P.. între R.S. Ceho-

slovacă si R.P. Polonă, pentru con
solidarea prieteniei dintre popoarele 
Cehoslovaciei si Poloniei" și au fost 
convenite „orientările principale de 
adîncire a colaborării economice 
dintre R.S. Cehoslovacă și R.P. Po
lonă pe perioada de după 1980". în 
cursul convorbirilor s-a procedat la 
un schimb de păreri asupra proble
melor actuale ale situației interna
ționale si mișcării comuniste si mun
citorești internaționale.

Cu ocazia vizitei delegației de 
partid si de stat poloneze, la Praga 
a avut loc un miting al oamenilor 
muncii, la care au rostit cuvîntări 
Gustav Husak si Edward Gierek.

Luînd cuvîntul. miercuri, la des
chiderea sesiunii ECOSOC, secre
tarul general al O.N.U.. Kurt Wald
heim, a adresat comunității interna
ționale, în special statelor industria
lizate, apelul de a întreprinde „un 
efort masiv pentru ajutorarea țărilor 
celor mai sărace ale lumii. în pre
zent, a spus secretarul general, țările 
sărace suferă de pe urma înrăutățirii 
raportului lor de schimb in comerțul 
mondial, erodării puterii lor de cum
părare și stinjenirii accesului lor 
pe piețele mondiale. în context, se
cretarul general al O.N.U. a subliniat 
necesitatea accesului neîngrădit al 
țărilor in curs de dezvoltare la bine

facerile tehnologiei moderne, între 
care și la binefacerile utilizării paș
nice a atomului, inclusiv ca sursă 
de energie. Arătînd că energia este 
„un factor crucial pentru toate as
pectele dezvoltării". Kurt Waldheim 
a cerut întreprinderea unor acțiuni 
internaționale pentru ajutorarea ță
rilor in curs de dezvoltare în dome
niul noilor surse de energie.

Relevind in continuare că „proble
mele alimentației pe plan mondial se 
înrăutățesc", vorbitorul s-a pronun
țat pentru adoptarea de noi măsuri 
în direcția eliminării foametei și sub
nutriției care afectează numeroase 
țări sărace.

BONN

Convorbiri la nivel înalt
BONN. — Jânos Kădăr, prim-se

cretar al C.C. al P.M.S.U., și-a în
cheiat vizita oficială la Bonn, unde 
a avut convorbiri cu cancelarul Hel
mut Schmidt. Totodată, Jânos Kădăr 
a avut o întrevedere cu Walter 
Scheel, președintele R.F.G., și s-a 
întilnit cu alți conducători politici 
din R.F.G., între care cu Willy 
Brandt, președintele Partidului So
cial-Democrat, și cu Helmut Kohl, 
președintele, U.C.D. După cum trans
mite agenția M.T.I., Jănos Kădăr a 
avut, de asemenea, o întrevedere cu 
Herbert Mies, președintele Partidu

ungaro vest-germane
lui Comunist German, in cursul că
reia părțile au relevat extinderea 
colaborării dintre cele două partide, 
pe baza principiilor' marxjsm-leninis- 
mului.

La încheierea convorbirilor a fost 
semnată o Declarație comună în care 
se exprimă dorința reciprocă de a se 
extinde și diversifica relațiile bilate
rale pe multiple planuri. în exami
narea problemelor internaționale — 
relevă declarația — o atenție deose
bită a fost acordată destinderii, de
zarmării, securității și colaborării în 
Europa.

agențiile de presă transmit:
Lq Genova a avut loc miercuri 

o nouă întilnire între delegațiile 
U.R.S.S. și S.U.A. participante la 
convorbirile sovieto-americane pri
vind limitarea armamentelor strate
gice ofensive, anunță agenția T.A.S.S.

Cancelarul R. F. Germa-
Helmut Schmidt, a părăsit 

miercuri Bonnul plecînd într-un tur
neu în Canada. S.U.A. și Islanda. El 
va avea convorbiri cu premierul ca
nadian, Pierre Elliott Trudeau, la 
Ottawa. în zilele de 11 și 12 iulie, 
după care va conferi la Washington 
cu președintele Jimmy Carter. La 
înapoiere, cancelarul Schmidt va efec
tua, la 15—16 iulie, o vizită în Islan
da. unde va avea convorbiri cu pre
mierul Geir Halgrimson.

Creșterea șomajului în 
Belgia. Potriviî unei Statistici ofi
ciale date publicității miercuri. în 
Belgia au fost inregistrați. la sfîrși-

tul lunii iunie. 246 660 șomeri. Com
parativ cu luna iunie a anului trecut, 
numărul șomerilor a crescut cu 14,6 
la sută.

Zambia a hotărît intenteze 
un proces unui număr de patru com
panii petroliere („British Petroleum", 
„Shell", „Mobil Oil" și „Caltex") pe 
care le acuză că nu au respectat ho
tăririle O.N.U., continuînd să apro
vizioneze cu petrol Rhodesia. Aceas
tă aprovizionare neîntreruptă, a pre
cizat ministrul zambian de externe, 
a permis, între alți factori, supravie
țuirea regimului minoritar rasist.

Relații iraniano-irakiene. 
Șahinșahul Iranului, Mohammad 
Reza Pahlavi Aryamehr, l-a primit 
pe Izzat Al-Douri, ministru de in
terne și membru al Consiliului Co
mandamentului Revoluției din Irak, 
aflat la Teheran în fruntea unei dele
gații economice care va participa ,1a 
lucrările Comisiei mixte ministeriale 
irakiano-iraniene. Cu acest prilej,

oaspetele i-a înmînat șefului statului 
iranian un mesaj din partea preșe
dintelui Ahmed Hassan Al-Bakr.

Noul guvern irlandez. A- 
les marți în funcția de prim-ministru 
al Republicii Irlanda, Jack Lynch, 
liderul partidului „Fianna Fail", a 
anunțat în aceeași zi în parlament 
componența guvernului său, alcătuit 
din 15 membri. Funcțiile de vicepre- 
mier și ministru de finanțe au reve
nit lui George Colley, iar funcția de 
ministru de externe a fost încredin
țată lui Michael O’Kennedy.

Pe șoselele Japoniei, !n 
prima jumătate a acestui an și-au 
pierdut viața in accidente de auto
mobil 4 080 persoane.

Inundațiile rezultate în urma
ploilor torențiale care s-au produs 
joia trecută în zona orașului pakista
nez Karachi au provocat moartea a 
280 de persoane. 20 000 locuitori au 
rămas fără adăpost.

(Urmare din pag. I)
economice, mașini și utilaje destina
te extracției și prelucrării petrolu
lui, utilaj energetic și electrotehnic, 
pentru industria chimică, pentru cea 
a cimentului, tractoare, autoturisme 
de teren și de oraș, autocamioane, 
nave, locomotive diesel, strunguri, 
alte mașini de prelucrare a metalu
lui etc. Aceste mutații structurale 
ale exportului au permis creșterea 
valorii pe tonă la produsele expor
tate și ameliorarea raportului de 
schimb. Este, de asemenea, de rele
vat extinderea exporturilor unor 
bunuri de consum nealimentar, mo
bilă, aparate de radio, televizoare, 
mașini electrice de uz casnic, con
fecții, încălțăminte, precum și de 
produse alimentare prelucrate.

O elocventă ilustrare a dinamis
mului relațiilor noastre economice 
externe o constituie faptul că între
ținem astăzi asemenea relații cu pes
te 140 de țări de pe toate continen
tele.

Țara noastră situează PE PRIMUL 
PLAN, în acest domeniu, EXTIN
DEREA RELAȚIILOR CU ȚĂRILE 
SOCIALISTE, cărora le-a reve
nit în 1976 peste 45 la sută 
din totalul volumului comerțului 
nostru exterior, la o serie de măr
furi ponderea fiind mult mai ridica
tă. România participă activ la dife
rite forme de colaborare multilate
rală in vederea Înfăptuirii „Progra
mului complex" al C.A.E.R., menit 
să asigure progresul mai rapid al 
fiecărei economii naționale, intensifi
carea procesului de egalizare a nive
lurilor de dezvpltare a țărilor mem
bre, extinzind. in același timp, rela
țiile de strinsă colaborare bilaterală 
cu toate țările socialiste. O expresie a 
acestei orientări statornice o consti
tuie numărul mare de acțiuni de 
cooperare bilaterală sau multilatera
lă — peste 70 — cu țările socialiste,- 
din care marea majoritate o repre
zintă acțiunile de cooperare și spe
cializare in producție.

Importantele documente încheiate, 
în ultimul timp, cu un șir de țări 
socialiste, cu prilejul recentelor vi
zite ale tovarășului Nicolae Ceaușescu 
în aceste țări sau ale conducătorilor

de partid și de stat din țările res
pective în România, deschid orizon
turi și mai ample șl mal fecunde co
laborării. economice multilaterale, în 
interesul reciproc, al cauzei generale 
a socialismului și păcii.

Un ritm din cele mai dinamice ca
racterizează SCHIMBURILE CO
MERCIALE ALE ROMÂNIEI, EA 
ÎNSĂȘI ȚARA ÎN CURS DE DEZ
VOLTARE, CU CELELALTE ȚARI 
ÎN CURS DE DEZVOLTARE — 
schimburi care au crescut în perioa
da 1971—1975 de peste 4 ori. înregis- 
trind UN ADEVARAT SALT CA-

lul și a materialelor de construcții, 
agricultură ș.a. O cale importantă de 
colaborare și sprijin în relațiile cu 
țările în curs de dezvoltare o con
stituie acordarea de asistență tehni
că, pe această linie în prezent des- 
fășurindu-și activitatea in țările în 
curs de dezvoltare peste 7 000 de 
specialiști români.

Așa cum au ținut să afirme nu
meroși reprezentanți ai acestor țări, 
o asemenea colaborare reprezintă o 
expresie a solidarității României so
cialiste cu lupta împotriva politicii 
imperialiste, colonialiste și neocolo-

tră își propune să acorde o atenție 
sporită acelor țări cu care pînă in 
prezent nu au fost valorificate sufi
cient posibilitățile existente, urmă
rind, totodată, creșterea și îmbunătă
țirea substanțială a exportului româ
nesc. Ca țară europeană, este firesc 
ca România să acționeze în vederea 
unei colaborări economice mai strîn
se. libere de orice restricții si discri
minări, între țările continentului — 
ca una din componentele esențiale 
ale procesului de edificare a secu
rității în această zonă și în întreaga 
lume.

ROMÂNIA SOCIALISTA PARTICIPANTA ACTIVA 
LA CIRCUITUL ECONOMIC MONDIAL

LITATIV. Ponderea țărilor in curs 
de dezvoltare în comerțul nostru ex
terior a crescut an de an, în 1976 
depășind o,cincime din totalul schim
burilor externe.

Numeroasele intilniri ale președin
telui Nicolae Ceaușescu, la București 
sau peste hotare, cu șefi de state din 
Africa, America Latină și Asia, 
rodnicele convorbiri de lucru avute, 
soldate cu încheierea a peste 100 de 
acorduri guvernamentale și înțele
geri de cooperare în domenii speci
fice, au avut și au un rol hotăritor 
în intensificarea relațiilor economi
ce cu statele care au pășit pe calea 
dezvoltării de sine stătătoare.

în raporturile României cu aceste 
state, o rapidă extindere cunoaște 
cooperarea in producție și tehnico- 
științifică, intr-o gamă largă de 
forme : livrări complexe de echipa
mente. lucrări în comun de prospec
țiuni geologice, comercializare in co
mun, societăți mixte de producție în 
domenii de interes reciproc, cum 
sint construcțiile de mașini, indus
tria minieră, cea chimică, a lemnu-

nialiste, un model de materializare a 
principiilor egalității rigupoase în 
drepturi și avantajului reciproc, con
stituind, totodată, una din căile con
crete pentru accelerarea dezvoltării 
economice, o contribuție nemijlocită 
la afirmarea și generalizarea rela
țiilor economice de tip nou, a făuri
rii noii ordini economice. Faptul că 
România participă cu drepturi de
pline la activitatea „Grupului celor 
77“ constituie tocmai o expresie a 
prețuirii deosebite pentru contribuția 
larg recunoscută a tării noastre la 
edificarea noii ordini, la realizarea- 
unei lumi mai drepte și mai bune.

România dezvoltă, in același timp, 
RELAȚII ECONOMICE CU ȚĂ
RILE CAPITALISTE AVANSATE 
DIN PUNCT DE VEDERE INDUS
TRIAL, in spiritul coexistenței paș
nice intre state cu orinduiri sociale 
diferite, al ințelegerii și conlucrării 
între toate popoarele , și statele lumii. 
Preocupindu-se, in continuare, de 
lărgirea raporturilor economice, in
clusiv cooperarea în producție, cu ță
rile capitaliste dezvoltate, țara noas-

România socialistă participă, tot
odată. în mod susținut la activitatea 
instituțiilor specializate din sistemul 
Națiunilor Unite, fiind membră a 
Fondului Monetar Internațional, 
Băncii Internaționale pentru Recon
strucție și Dezvoltare, Acordului Ge
neral pentru Tarife și Comerț 
(G.A.T.T.), Conferinței pentru co
merț și dezvoltare (UNCTAD) etc. 
Așa cum se arată în documentele 
partidului nostru, fenomenele de cri
ză care afectează lumea capitalistă, 
instabilitatea economică, penuria de 
energie și materii prime, dezordinea 
financiar-monetară se repercutează, 
într-un fel sau altul, asupra întregii 
lumi, depășirea acestor probleme 
complexe impunînd o abordare nouă, 
participarea tQt mai activă a tuturor 
țărilor globului, indiferent de orîn- 
duire, dimensiuni sau potențial. A- 
ceastă convingere a generat cunos
cutele propuneri prezentate de 
România in cadrul O.N.U. cu privire 
la instaurarea noii ordini economice 
internaționale.

Firește, rezultatele pozitive înre

gistrate In dezvoltarea colaborării 
economice externe nu pot fi consi
derate nici pe departe în sens de 
automulțumire, ca epuizînd posibili
tățile. Dimpotrivă, realitatea este — 
și conducerea de partid a subliniat 
acest lucru în repetate rînduri — că 
există încă largi posibilități, insufi
cient valorificate, de dezvoltare și 
diversificare a activității de comerț 
exterior și cooperare economică in
ternațională. instituțiilor și organis
melor de resort revenindu-le sarcina 
de a face totul pentru intensificarea 
considerabilă a acestei activități — 
de la prospectarea corespunzătoare 
a pieței externe și pînă Ia operativi
tate și promptitudine sporite în în
deplinirea contractelor, preocuparea 
susținută pentru a asigura o calitate 
tot mai înaltă produselor de export, 
cerință esențială în condițiile compe
titivității tot mai accentuate de pe 
piața mondială. Aceasta constituie 
una din sarcinile-cheie in vederea 
bunei îndepliniri a actualului cinci
nal, pentru a cărei realizare toate 
instituțiile, întreprinderile, unitățile 
productive sint chemate să depună 
eforturi neslăbite. In același timp, a 
fost subliniată de către conducerea 
de partid necesitatea de a se acorda 
mai multă atenție si de a se urmări 
cu mai multă stăruință traducerea 
in viață a înțelegerilor si acorduri
lor convenite, pentru finalizarea si 
îndeplinirea exemplară a prevederi
lor acestora, pentru încheierea de 
noi și noi asemenea acorduri. Cerința 
este ca bunele relații statornicite de 
România pe plan politic cu diferite 
țări ale lumii să-și găsească deplină 
corespondență și pe planul schimbu
rilor și cooperării economice.

Realizările de seamă ale economiei 
țării noastre în primele 18 luni ale 
acestui cincinal, măsurile vizind îm
bunătățirea necontenită a activității 
de comerț exterior și cooperare eco
nomică internațională constituie 
premisa sigură a intensificării, în 
continuare, a participării României 
la circuitul valorilor pe plan mon
dial, corespunzător intereselor vitale 
ale poporului nostru, intereselor pă
cii și prosperității tuturor popoarelor 
planetei.

DIN ȚĂRILE. IN CURS DE DEZVOLTARE — 
PREOCUPĂRI SOCIAL-POLITICE

MADAGASCAR '

Larga opțiune pentru masurile 
de consolidare a independenței

Victoria categorică obținută în 
recentele alegeri generale pentru 
Adunarea Națională Populară din 
Madagascar de către Frontul pen
tru apărarea revoluției, căruia i-au 
revenit, potrivit cifrelor prelimi
nare. 92 la sută din sufragiile 
exprimate, este apreciată de obser
vatorii politici africani drept un 
vot popular în favoarea politicii 
promovate de guvernul președinte
lui Didier Ratsiraka. Se știe că in 
marea insulă de pe coasta răsări
teană a Africii au avut loc în ulti
mii ani un șir de frămintări poli
tice legate de necesitatea de a asi
gura. în conformitate cu năzuințele 
maselor largi populare, soluționarea 
problemelor economice și sociale 
cu care este confruntată tara. După 
tulburările de la inceputul anului 
1975. președintele Didier Ratsiraka, 
ales în fruntea statului in iunie 
același an. a inițiat, după cum se 
Știe, o serie de măsuri menite să 
contribuie la redresarea economiei 
și ameliorarea nivelului de trai al 
populației. într-o perioadă relativ 
scurtă.'în viata tării au avut loc 
importante transformări înnoitoare, 
apreciate ca marcind o etapă im
portantă pe calea edificării unor 
noi structuri sociale. în numai 
cîteva luni au fost naționalizate 
toate bogățiile naturale. întreprin
derile din sfera energeticii, băncile, 
companiile de asigurări, firme din 
domeniul importului si exportului, 
în același timp, s-a accelerat rit
mul reformei agrare si de creare 
a cooperativelor agricole, pe baza 
comunităților rurale tradiționale 
„Fokonolona".

în decembrie 1975 au fost supuse 
unui referendum Carta revoluției 
socialiste malgașe și proiectul de

constituție elaborat pe baza ei — 
documente care au întrunit adeziu
nea majorității covîrșitoare a cetă
țenilor tării. Definind orientările 
politice ale tinerei țări. Carta re
voluției socialiste malgașe relevă 
necesitatea asigurării unei dezvol
tări independente în domeniul eco
nomic. social și cultural, subliniind 
că „lupta pentru consolidarea inde
pendentei naționale este indisolubil 
legată de lupta pentru triumful 
opțiunii socialiste".

Carta înscrie ca unul din obiecti
vele fundamentale lichidarea ex
ploatării omului de către om, re
partizarea justă a bogățiilor na
ționale. trecerea in mîinile statului 
a principalelor mijloace de produc
ție, accesul tuturor locuitorilor tării 
la valorile culturii. Noului parla
ment. constituit în urma scrutinu
lui de săptămîna trecută. îi revine 
sarcina de a elabora cadrul legis
lativ în vederea transpunerii în 
viată a principiilor înscrise în 
Carta revoluției socialiste malgașe.

în acest context, politica urmată 
de Frontul national pentru apăra
rea revoluției, care grupează patru 
formațiuni politice — respectiv : 
Avangarda Revoluției din Mada
gascar. condusă de președintele 
Didier Ratsiraka. Partidul Con
gresul Independenței Madagasca
rului. Partidul Unității Naționale 
și Partidul Democrat-Creștin — 
este apreciată ca avînd o deosebită 
importantă în realizarea unei largi 
unități naționale in jurul obiectivu
lui fundamental, al consolidării in
dependenței și construirii noii so
cietăți. Iar rezultatele recentului 
scrutin sint edificatoare în acest 
sens.

A. BUMBAC

Credite acordate de
Consiliul de admi

nistrație al Programu
lui Organizației Națiu
nilor Unite pentru 
Dezvoltare (P.N.U.D.), 
reunit la Geneva, a 
hotărît acordarea de 
ajutoare în valoare de 
251,58 milioane dolari 
unui număr de 22 de 
țări în curs de dez
voltare. cea mai im
portantă parte din a- 
cest credit — 235,5 
milioane dolari — ur- 
mînd să fie distribuită

în cursul viitorilor 
cinci ani unui număr 
de 14 state, între care 
Botswana. Camerun, 
Ecuador. Coasta de 
Fildeș. Pakistan, Ru
anda. Turcia si Zam
bia.

P.N.U.D.. care a dis
tribuit anul trecut 
unui număr de 149 de 
țări ajutoare în valoa
re totală de 400 mi
lioane dolari, intențio
nează ca în cursul

P.N.U.D.
viitorilor cinci ani să 
poată atribui ajutoare 
in valoare de 2,5 mi
liarde. Unele dintre 
țări — relevă P.N.U.D. 
— au nevoie de aju
toare de urgentă. j

Consiliul de adm; 
nistrație al P.N.U.ya 
hotărît. de asemenea, 
să deschidă un birou 
pentru țările arabe, 
acesta urmînd să fie 
instalat la Kuweit. în 
anul 1978.

<($•?

Semantică
Puși in încurcătură 

de manifestările tot 
mai virulente ale unor 
vechi racile ale socie
tății capitaliste. „avo- 
cații" acesteia — poli
ticieni. economiști, ga
zetari ș.a.m.d., se pre
ocupă tot mai insistent 
de... lingvistică sau 
mai exact de seman
tică. Sensurile cuvinte
lor sînt speculate la 
maximum in încerca
rea de a se prezenta 
într-o altă culoare — 
de preferință roz — 
sumbre realități ale 
lumii occidentale. Bur
ghezul — gentilom, 
pe vremea farselor lui 
Moliere — devine „fi
lolog" in zilele noastre, 
inchipuindu-si că poa
te înșela opinia publi
că prin jocuri de cu
vinte și perifraze so
fisticate. In virtutea 
acestei pseudoseman- 
tici cu substrat apo
logetic, din limba
jul unor oameni po
litici și al articole
lor unei anumite prese 
din Franța aproape

cu apă de
că a dispărut cuvintul 
„șomer". In locul lui 
se intilnește tot mai 
des eufemismul „so
licitant de slujbă" (de- 
mandeur d’emploi). 
„Solicitant" sună, in 
orice caz, mai „ele
gant" și mai puțin ne
liniștitor decit cuvintul 
„șomer", care a ajuns 
să trezească fiori. Ca 
și cind un cuvint ar 
schimba esența lucru
rilor : existența a 16 
milioane de șomeri în 
principalele țări capi
taliste. oameni a căror 
condiție umană se de
gradează continuu.

In aceeași manieră, 
expresia „blocarea sa
lariilor" este înlocuită 
cu aceea de „blocarea 
puterii de cumpărare". 
Rațiunea este simplă. 
Prima expresie dez
văluie faptul că patro
nii sint cei care am
putează nivelul de trai 
al celor ce muncesc, în 
schimb cea de-a doua 
ar putea să sugere
ze că „toată lumea", 
deci și patronii, sint la

trandafiri
fel de afectați de creș
terea prețurilor, de ac
celerarea inflației. In 
realitate însă, după 
cum bine se știe, spi
rala prețurilor afec
tează grav doar pe 
salariatul de rind. 
Denunțînd, in acest 
sens, mecanismul in
sidios al răminerii in 
urmă a salariilor in 
cursa cu prețurile, 
„l’Humahită" arăta, în 
termeni plastici, că in 
bugetul unui muncitor 
scumpirea unui ou 
atirnă mai greu decit, 
în bugetul patronului, 
scumpirea unei perle 
din caseta de bijuterii 
a consoartei...

Despre aceste încer
cări de a salva apa
rentele prin semantică, 
cunoscutul scriitor 
francez Robert Merle 
arăta că schimbarea 
de cuvinte joacă rolul 
paiului de care unii 
încearcă zadarnic să 
se agate pentru a nu 
se scufunda...
Viorel POPESCU
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