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n fiecare județ există forța de muncă 
necesară șantierelor de construcții

Realizarea exemplară a planului de investiții din al doilea an al 
actualului cincinal, ca și din anii următori, de către fiecare județ, 
necesită, în mod imperios, pe lingă mijloace tehnice și materiale de 
construcții, forță de muncă bine pregătită, corespunzător cerințelor 
șantierelor. Pentru aceasta, așa cum s-a subliniat în cuvântarea 
rostită la recenta plenară a C.C. al P.C.R., de secretarul general al 
partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, se impune să se asigure neîn- 
tîrziat utilizarea judicioasă a resurselor de forță de muncă din fiecare 
județ, să se atragă pe șantiere importantele rezerve existente — nu
mărul mare de muncitori necalificați și personal auxiliar. Anul acesta, 
cum se releva la plenară, problema este mal simplă, este vorba de a 
deplasa în domeniul activității de construcții 50 000—60 000 de oameni. 
In două-trei săptămîni trebuie să se acopere complet necesarul de 
forță de muncă pentru investițiile industriale șl pentru construcții de 
locuințe și social-culturale.

Cum se acționează pentru îndepli
nirea acestei sarcini în GORJ — 
unul dintre județele căruia i s-a pre
văzut pentru acest cincinal ritmuri de 
creștere a producției deosebit de 
înalte 7 Cîteva elemente am reținut, 
in acest sens, de la tov. Nicolae Bo- 
descu, vicepreședinte al consiliului 
județean de control muncitoresc al 
activității economice și sociale. Ju
dețului Gorj îi sint alocate. în pe
rioada 1976—1980, investiții în va
loare de cîteva zeci de miliarde lei 
— cu mult peste volumul fondurilor 
investite în ultimii 25 de ani — 
acestea trebuind să fie materializate 
in importante capacități de produc
ție, îndeosebi energetice si miniere, 
precum și în dezvoltarea și moderni
zarea celor existente. Corespunzător 
acestor sarcini, s-au luat măsuri 
pentru creșterea numărului mediu 
de angajați cu 17 000 pe întregul cin
cinal, iar a personalului calificat cu 
peste 30 000. Este semnificativ de 
relevat că cele mai mari creșteri sînt 
prevăzute pentru acest an : 5 000 de 
noi angajați și, respectiv, 7 120 mun
citori calificați.

Să vedem, practic si concret, cum 
a acționat biroul comitetului jude
țean de partid pentru asigurarea ne
cesarului de forță de muncă. în pri
mul rînd a orientat activitatea orga
nizațiilor de partid din unitățile 
economice, a consiliilor oamenilor 
muncii pentru a sțabili măsuri con
crete de asigurare a cadrelor cali
ficate. in raport cu nevoile pro
ducției. actionînd. totodată. împreu
nă cu ministerele. în scopul orga
nizării rețelei școlare pe profilul ra
murilor industriale existente în 
județ. în funcție de cerințele ime
diate, un accent deosebit s-a pus pe 
organizarea. în cadrul unităților, a 
cursurilor de calificare. Ca atare, în 
prima parte a acestui an s-au califi
cat 3 660 muncitori, din care 2 642 
prin cursuri de calificare. Alti 1389 
de muncitori au fost pregătiți prin 
școli profesionale. Au fost recrutați, 
de asemenea, un număr de 4 534 
muncitori necalificați. Deși unitățile 
de construcții dețin ponderea în ceea 
ce privește forța de muncă necesar a 
fi calificată — 54,1 la sută — în pri-

mul semestru al anului ele au pre
gătit doar 800 muncitori. Ară
tăm însă că se mențin și neajun
suri. mari rămîneri în urmă în acest 
domeniu. Cu toate cifrele îndrăznețe

litioo-educativă pentru întărirea dis
ciplinei si creșterea răspunderii go- 
lective și individuale în muncă.

Nici în cadrul șantierelor între
prinderii județene de construcții- 
montaj problema acoperirii volumu
lui de lucrări de investiții cu nece
sarul de forță de muncă nu este re
zolvată. Dacă la începutul anului, 
așa cum ne-a informat tov. Gheorghe 
Scrădeanu, șeful biroului plan-dez- 
voltare, exista un deficit de 400 an
gajați, în prezent numărul lor este 
de peste 500, din care 350 calificați. 
„Meseriile de care avem nevoie nu 
prea sînt căutate de muncitori !“ — 
afirmă la unison cadrele din condu
cerea acestei întreprinderi. Afirmație 
gratuită, care ignoră realitatea și 
nu-i mobilizează pe cei în drept să 
caute o soluționare a problemelor.

ÎN JUDEȚUL GORJ

0 primă estimare arată că printr-o 
mai buni repartizare pot fi atrași 

in construcții aproape 5000de oameni

prin autodotare, două mașini cir- 
culare-basculă de tăiat profile și 
o presă hidraulică de presat pro
file. Folosind aceste utilaje, realizăm 
piese mai bune și mai ieftine, iar ele 
suplinesc activitatea a cîtorva zeci 
de muncitori". întrebăm conducerea 
întreprinderii: extinzind astfel de
inițiative, nu s-ar fi putut oare re
strânge necesarul personalului anga
jat sau transfera o parte din acesta 
spre sectoarele deficitare în forță de 
muncă? De ce se așteaptă doar a- 
jutorul din afară pentru solutiona
rea unor probleme atît de acute ? Iată 
si o altă situație. Din cele aflate de 
la tov. Dumitru Ploștinaru, șeful bi
roului personal-învătămînt din ca
drul șantierului 4 Vădeni. antrepre
nor a două mari obiective indus
triale din municipiul Tg. Jiu — între
prinderea de articole tehnice din 
cauciuc si întreprinderea de mașini- 
unelte pentru forjare-presare — si 
acest șantier lucrează cu un minus 
de circa 120 de oameni. Dar con
ducerea șantierului se va strădui ca. 
prin extinderea cursurilor de poli
calificare și prin folosirea judicioasă 
a elevilor practicanti. să facă fată 
volumului 
lunile de
moment, 
tivă?!

Șantierele enumerate — și nu nu
mai acestea — invocă drept cauză 
principală a nerealizării sarcinilor de 
plan la investiții în primul semestru 
lipsa forței de muncă. Așa cum re
iese din observațiile noastre, nu în 
toate unitățile se manifestă preocu
parea hotărîtă din partea consiliilor 
oamenilor muncii, a organizațiilor de 
partid, de sindicat si U.T.C. pentru 
recrutarea și pregătirea numărului 
de muncitori necesari, pe baza va
lorificării eficiente a resurseloi- de 
forță de muncă proprii j-idețului

de lucrări crescut din 
vară. Este o soluție de 

oportună. Dar în perspec-

datorită insuficientei preocupări a 
conducerilor de șantiere în această 
direcție, restanțele în recrutarea și 
calificarea forței de muncă s-au răs- 
frînt negativ asupra realizării sarci
nilor planului de investiții în a- 
cest an.

O asemenea situație am depistat 
în cadrul întreprinderii de construc
ții cariere si mine „Oltenia" — care, 
înființată cu numai doi ani în urmă, 
a devenit 
unitate de 
ciudă unor 
culoase. de 
lumului de 
rului de angajați, pe șantierele aces
tei întreprinderi mai persistă o serie 
de dificultăți în realizarea planului de 
investiții, determinate. între altele, 
de neacoperirea lucrărilor cu nece
sarul de forță de muncă. Una din 
cauze este aceea la care ne-am re
ferit — și anume, slaba preocupare 
pentru recrutarea și calificarea nu
mărului stabilit de muncitori. O altă 
cauză constă în eforturile firave, 
neconcludente pentru stabilizarea an- 
gajaților, datorită faptului că nu s-au 
asigurat din timp punctele de cazare, 
alte condiții de muncă și de viață, 
corelate cu o intensă activitate po-

cea mai reprezentativă 
investiții a Gorjului.. în 
creșteri aproape specta- 
la an la an, atît a vo- 

producție, cît și a numă-

Filndcă. la o sumară investiga
ție, se poate constata că în unitate 
eforturile pentru asigurarea și per
manentizarea muncitorilor sînt încă 
sporadice. S-ar putea 
spre exemplu, mai mult 
eanizării unor operații, 
face munca mai ușoară 
ductivă. Edificatoare i 
a fost opinia maistrului 
Giurgiteanu, șeful atelierului con- 
fecții-metalice : „Noi am construit,

întreprinde, 
pe linia me- 

, ceea ce ar 
i și mai pro- 
în acest sens 

Marin

(Continuare în pag. a IlI-a)
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Locuitorii comunei Scornicesti din 
județul Olt. mii de oameni ai mun
cii din satele și comunele învecinate 
au condus joi. pe ultimul său drum, 
pe Alexandra Ceaușescu. mama 
secretarului general al Partidului 
Comunist Român, președintele Re
publicii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. .

La funeralii au participai tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu. ceilalți membri ai fami
liei, precum și tovarășii Manea 
Mănescu. Emil Bobu. Cornel Burtică. 
Lina Ciobanu,. Ion Dincă, Emil Dră- 
gănescu, Janos Fazekas, Ion Ioniță. 
Petre Lupu. Paul Niculescu. Gheor- 
ghe Oprea. Gheorghe Pană. Dumitru 
Popescu. Gheorghe Rădulescu. Leonte 
Răutu. Virgil Trofin. Iosif Uglar. Ilie 
Verdeț, Iosif Banc. Teodor Coman. 
Miu Dobrescu. Ludovic Fazekas. 
Mihai Gere, Ion Iliescu. Stefan 
Mocuța, Vasile Patilineț, Mihai Te- 
lescu. Ion Ursu, Richard Winter, 
Constantin Dăscălescu. Ion Stănescu. 
Tovarășii din conducerea de partid si 
de stat au venit împreună cu soțiile.

Au luat parte, de asemenea, la fu
neralii delegații ale comitetelor ju
dețene ale P.C.R. din întreaga țară, 
în frunte cu primii secretari ai co
mitetelor județene de partid, pre
ședinții consiliilor populare județene, 
membri ai guvernului, conducători ai 
unor instituții centrale, organizații de 
masă și obștești.

Tovarășului Nicolae Ceaușescu.

secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, tovarășei Elena 
Ceaușescu, familiei le-au fost prezen
tate condoleanțe pentru pierderea 
grea suferită prin încetarea din viață 
a tovarășei Alexandra Ceausescu 
de către delegația de oameni ai mun
cii din comuna Scornicești, delegațiile 
oamenilor muncii din comunele înve
cinate — Spineni. Barăsti. Poboru. 
Colonești, Potcoava, Optași si Tătu- 
lești — delegațiile oamenilor muncii 
din orașele județului Olt — Slatina. 
Balș, Caracal. Corabia și Drăgănești- 
Olt —, delegația Comitetului munici
pal București al P.C.R.. delegațiile 
comitetelor județene ale P.C.R. din 
întreaga tară. în frunte cu primii 
secretari ai comitetelor județene de 
partid, președinți ai consiliilor popu
lare județene, reprezentanți ai unor 
ministere, instituții centrale. orga
nizații de masă și obștești.

La catafalcul defunctei au fost de
puse coroane de flori din partea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu și a 
tovarășei Elena Ceaușescu. a celor
lalți membri ai familiei, din partea 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R.. Consiliului de Stat. Marii 
Adunări Naționale și a guvernului, 
din 
de 
Iar 
tea ___ ___
vecinate. din partea comitetelor ju
dețene de partid și consiliilor popu-

Comitetului comunal 
popu-

partea
partid și a Consiliului 
comunal Scornicești. din par- 
unor comitete comunale în

lare județene din Întreaga țară. 
Comitetului executiv al Consiliului 
Uniunii Naționale a Cooperativelor 
Agricole de Producție. Consiliului 
Național al Femeilor, Consiliului Cen
tral aii Uniunii Generale a Sindica
telor din România. Comitetului Cen
tral ai Uniunii Tineretului Comunist. 
Consiliului Uniunii Asociațiilor Stu
denților Comuniști, din partea unor 
organizații de masă si obștești, a 
unor ministere, instituții centrale, 
colective ale oamenilor muncii din 
fabrici și uzine, institute de cerce
tări și proiectări, cooperative agricole 
de producție, universități și scoli din 
diferite regiuni ale țării.

în cursul după-amiezii de miercuri 
și în dimineața zilei de joi. sătenii 
din Scornicesti și din localitățile 
apropiate, care au cunoscut-o și pre
țuit-o pe Alexandra Ceausescu, 
i-au adus un ultim omagiu trecînd 
prin fata catafalcului, așezat în casa 
sa. îndoliată, din comuna Scomicești.

în cursul dimineții, la catafalcul 
pe care se afla corpul neînsuflețit al 
tovarășei Alexandra Ceaușescu au 
făcut de gardă membri ai Comite
tului comunal de partid Scornicești, 
ai Comitetului județean Olt al P.C.R. 
și ai consiliului popular județean, 
membri ai comitetelor comunale de 
partid din sate si comune învecina
te. ai comitetelor orășenești de 
partid din Slatina. Balș. Caracal, Co-
(Continuare în pag. a V-a)

NOILE MASURI DE ORGANIZARE

A iNVĂȚĂMiNTULUI LICEAL ASIGURĂ

Cîmp larg de afirmare
însușirilor și talentului

fiecărui tînăr
S-a subliniat adesea, și pe bună 

dreptate, că noua organizare și func
ționare a învățământului liceal, dez
bătută și aprobată la recenta Plena
ră a C.C. al P.C.R., corespunde pe 
deplin dezvoltării economico-sociale 
a țării, progresului științei și cultu
rii, exigențelor specifice pregătirii 
de cadre necesare diferitelor dome
nii de activitate. Asemenea apreci
eri pozitive pot fi formulate însă și 
din perspectiva posibilităților multi
ple de care beneficiază acum noile 
generații în pregătirea lor pentru 
muncă și viață. în formarea fiecă
rui tînăr pe măsura aptitudinilor lui 
specifice, a talentului, a vocației. 
Și, într-adevăr, referindu-ne la ori
care diinitre componentele sistemului 
unitar, suplu și armonios, cu oare 
se identifică acum învătămîntul 
liceal, vom observa cu ușurință 
avantajele ce decurg de aici pentru 
ca fiecare absolvent, al primei sau 
al celei de-a doua trepte de liceu, 
să-și poată împlini nestingherit per
sonalitatea, împletind în mod crea
tor și permanent munca productivă 
cu activitatea de învățătură, partici- 
pînd activ la dezvoltarea generală a 
societății noastre.

în această ordine de idei, se cu
vine subliniat mai întii faptul că, 
datorită noilor măsuri, tipurile și 
profilurile specifice învățămîntului 
liceal sînt mult mai riguros definite. 
Pregătirea elevilor se realizează 
acum în licee industriale, licee agro
industriale și silvice, licee economi
ce și de drept administrativ, 
sanitare, de matematică-fizică, 
științe ale naturii, pedagogice, 
filologie-istorie, de artă. Fiecare 
dintre aceste tipuri de liceu asigură 
pregătirea pe profil larg a fiecărui 
tînăr, așadar însușirea tuturor știin
țelor de bază, a limbii române, a is
toriei. a celorlalte cunoștințe gene
rale ; un asemenea profil larg se 
dovedește a fi deosebit de necesar 
pentru formarea viitoarelor cadre 
de muncitori cu înaltă calificare sau

licee 
de 
de

de 
se 
de 
se . 
tațiilor survenite în exercitarea pro
fesiunilor, uneori imprevizibile. Se 
poate deci afirma cu deplin te
mei că o astfel de structură, 
căreia i se adaugă faptul că acum 
unitățile liceale au o distribuire mult 
mai armonioasă și sub raport geo
grafic, echivalează cu sporirea con
siderabilă a posibilităților practice 
de valorificare deplină într-un timp 
mai scurt decit pină acum a poten
țialului pe care-1 
retul. Această 
mai elocventă 
de faptul că, 
tarea școlară și 
pina dificultăți tocmai de pe urma 
proporțiilor și structurilor liceale 
oscilante, insuficient definite și 
reiate cu atributele dezvoltării 
ciial-economice.

Să amintim, de asemenea, că 
sibilitățile avute la indemină de către 
fiecare tînăr pentru ca pregătirea lui 
să fie în acord cu însușirile proprii 
și cu nevoile de cadre ale economiei 
naționale sînt mult mai ample și da
torită faptului 
este organizat 
cepute incit să 
tînărul pentru 
într-o meserie 
dar, în mod gradat și sistematic, fie
cărui tînăr i se asigură, deopotrivă, 
pregătirea de specialitate si califica
rea într-o meserie, dîndu-i-se astfel 
posibilitatea ca după absolvire să lu
creze nemijlocit în domenii ale ac
tivității social-economice sau să-și 
continue studiile. La rindul lor. în
seși posibilitățile de continuare a 
studiilor sînt acum mai diverse, mai 
bogate și, fapt remarcabil, mai bine 
fundamentate în succesiunea și de
terminarea lor. Așa, bunăoară, la ab-

specialiști, astfel îneît aceștia să 
poată integra rapid procesului 
dezvoltare social-oconomică. să 
poată adapta permanent mu-

reprezintă tine- 
concluzie apare și 
dacă ținem seama 
în trecut, orien- 
profesională întim-

co- 
so-

po-

că învățămîntul liceal 
în trepte astfel con- 
pregătească realmente 
viată, pentru muncă, 
bine precizată. Așa-

Mihal IORDĂNESCU
(Continuare în pag. a IV-a)

Recoltarea și
Secerișul griului se intensifică de la o zi la 
ploaie sint frecvente în cea mai mare 
a fosț strînsă în timp scurt de pe aproape

alta. Cu toate că aversele 
parte a țării, recolta de 
toate suprafețele, iar grîul 
în magazii. Luna iulie este 
se execută numeroase alte

de 
orz 
de pe pritnele 411 000 hectare a ajuns la adăpost 
un sezon de vîrf în agricultură, pentru că acum 
lucrări, tot atit de importante ca și secerișul. La recenta plenară a C.C. al 
P.C.R. s-a subliniat necesitatea de a se acționa cu toată hotărîrea pentru 
stringerea la timp a recoltei de vară, a orzului și griului, a legumelor și 
fructelor, pentru îngrijirea corespunzătoare a culturilor. Pentru a asigura 
nutre(uri din belșug trebuie strînse și depozitate cu grijă furajele, realizat 
și depășit planul de insămințări la culturile succesive, ținînd seama de fap
tul că umiditatea bună_care există în sol asigură obținerea unor producții 
bune la aceste 
blemă de mare

culturi. în rîndurile care urmează ne vom ocupa de o pro- 
actualitate : strângerea si depozitarea furajelor.

depozitarea furajelor

Cantitățile de 
la această dată 
mari, am putea 
rioare celor din 
cedenți. Divers 
acestor furaje. începînd cu cele mai 
valoroase — lucerna și trifoiul, apoi 
iarba abundentă 
pajiștile naturale 
paiele rezultate 
s-au dovedit a fi. prin prepararea 
lor corespunzătoare, un furaj deo
sebit de valoros pentru vite. Ni
mic. absolut nimic din această bo
gată sursă de nutrețuri nu trebuie 
să se piardă. Totul, absolut totul tre
buie să fie strîns și conservat pentru 
iarnă. în fieoare unitate agricolă, în 
fiecare fermă de animale să se ac
ționeze pentru echilibrarea balanței 
furajere, pentru crearea unor stocuri

furaje care se găsesc 
pe cîmp sint foarte 
spune că sint supe- 
oricare din anii pre- 
este și sortimentul

care crește pe 
și încheind cu 

la treieriș. care

de rezervă atît sub formă de siloz, 
cît și sub formă de fîn.

Rezultatele cercetărilor au demon
strat, iar experiența unităților frun
tașe a confirmat că prepararea și 
conservarea furajelor sub formă de 
semisiloz dă cele mai bune rezultate. 
Și aceasta din motive pe care spe
cialiștii și multi oameni ai muncii 
din agricultură le cunosc, dar e bine 
să fie amintite. în primul rînd, 
componentele nutritive se păstrează 
nealterate, asigurîndu-se astfel un 
nutreț de bună calitate pentru vite, 
în. al doilea rînd, condițiile atmosfe
rice din acest an — ploi repezi și 
scurte care împiedică uscarea finu
lui — impun ca în fiecare unitate 
agricolă să se conserve sub formă 
de semisiloz cantități cit mai mari 
de nutrețuri. Acum după ce la tri- 
foliene s-a încheiat prima coasă ,și

sau 
vor 

de

isami-
fi ob-

fînuri

La cooperativa agricolă din Cervenia — Teleorman, pentru recoltarea 
furajelor 6e folosesc utilaje de mare randament

este în curs de execuție cea de-a 
doua, este momentul să se facă bi
lanțul a ceea ce s-a realizat în silo
zurile de furaje sau în șirele de fîn. 
în cooperativele agricole, planul de 
însilozări timpurii a fost realizat în 
proporție de 75 la sută. în coopera
tivele agricole din județele Galați, 
Bihor, Bistrița-Năsăud, Vrancea, 
Tulcea, Covasna au fost însilozate 
cantități mai mari de furaje decit 
cele prevăzute in programul la zi.

în județul Cluj, ca măsură gene
rală s-a stabilit ca întreaga can
titate de lucerna și trifoi de pe 
tarlalele mecanizabile să fie trans
formata în semifîn 
siloz. De asemenea, 
ținute mari cantități
naturale. Constatăm că. într-adevăr, 
în județul Cluj există o mare mobi
lizare de forte la recoltatul, trans
portul și depozitatul furajelor. De alt
fel, coasa I la trifoi și lucernă a fost 
încheiata pe întreaga suprafață de a- 
proape 15 000 hectare, iar în unele 
locuri a început coasa a doua. S-au 
depozitat sub formă de semisiloz 
peste 114 600 tone din care mai bine 
de 100 000 tone în cooperativele agri
cole. ceea ce reprezintă un record 
pentru această perioadă. Cele mai 
mari cantități au fost însilozate de 
unitățile din 
cooperatiste 
Mare. Mociu 
din consiliile
Viteazul si Săndulesti ar fi lucrat 
într-un ritm sporit la conservarea 
furajelor sub formă de semisiloz, si-

cadrai consiliilor inter- 
Cîmpia Turzii. Ceanu 
etc. Dacă si unitățile 
intercooperatiste Mihai

ele sînt 
sectoarelor

Paiele constituie o 
din județul Buzâu balotate și depozitate în 

zootehnice

mare rezervă de furaje. In unitățile agricole 
apropierea

și mai bună.
în

tuația pe județ ar fi . 
Pentru că pină la această dată, 
cooperativele agricole din județ pla
nul de însilozări a fost îndeplinit 
numai in proporție de 67 la sută.

Și în cooperativele agricole din alte 
județe aa Dolj, Neamț, Caraș-Severjn, 
cantitățile însilozate nu reprezintă 
decit în jur de 50 la sută din cele 
prevăzute în plan. De ce această 
situație 7 Dintr-o analiză efectuată în 
județul Gorj. unde s-au însilozat nu
mai 23 la sută din cantitățile prevă-

zute. a reieșit că. pentru 
plifica lucrurile. în loc ca 
fie însilozate sînt transformate în fîn. 
E bun și fînul. dar furajele conser
vate sub formă de semisiloz. așa cum 
s-a arătat, sint superioare din toate 
punctele de vedere. Iată de ce este 
nevoie ca acum să se desfășoare o 
amplă acțiune de însilozare a furaje
lor verzi in amestec cu paie tocate 
rezultate Ia seceriș.

a se sim- 
furajele să

(Continuare in pag. a IlI-a)

PROBLEME ACTUALE ALE CREAȚIEI LITERAR-ARTISTICE

A SLUJI CULTURA,
A

Fără a nega că au existat 
si vor fi existând si autori 
ciudați care să fi nutrit iluzia 
că izolarea le conferă mult 
rivnita originalitate, aceștia, 
citi vor fi. constituie exact 
excepțiile necesare la întă
rirea regulii : marele curs 
al literaturii universale con
firmă în mare măsură opi
nia lui Engels despre Bal
zac. cercetător neobosit, fe
cund. al epocii si societății 
sale al căror chip l-a redat 
în vasta lui Comedie uma
nă. Că nu poți trăi în so
cietate fiind ..liber" de ea, 
detașat de luptele, frămîn- 
tările. bucuriile si tragedii
le ei. o confirmă si bătrâ
nul Homer : pe lingă că a 
fost poet, ba de la dezgro
parea ruinelor Troiei se 
vede că si istoric, si nu cu
legător de basme, cum era 
considerat, a mai fost sui 
generis întâiul reporter de 
război si autorul primei 
cărți ce cuprinde note de

FORMA OMUL
călătorie. Dacă Marx făcea 
binecunoscuta remarcă asu
pra operei balzaciene. . pe 
Marele Orb îl putem socoti 
un Balzac — ca să folosim 
tot o expresie a lui Marx 
— al copilăriei omenirii.

Dar. orice mare scriitor

cluderea gratuității din sfe
ra artisticului.

Spre mindria noastră și 
spre cinstea poporului care 
a generat-o. literatura ro
mână s-a manifestat încă 
de la începuturile ei ca o 
expresie vie si fecundă a

Opinii de Vasile REBREANU

am evoca, de la Dante la 
Goethe, de la Cervantes la 
Shakespeare, de la Tolstoi 
la Faulkner sau de la Es- 
chil la Eminescu. oricît de 
diferite ar fi aceste perso
nalități. apartinînd unor 
culturi atît de diverse și 
unor epoci atât de îndepăr
tate. o trăsătură comună (si 
fundamentală) a lor. cea 
care îi unește pe toti. e res
ponsabilitatea fată de actul 
creației, învestirea aces
teia cu un rol social, ex-

vietii sociale, a Istoriei, a 
unui destin national, deloc 
scutit de restriști, 
în desfășurarea lui 
tică si grandioasă.

Mi se pare demn 
liniat un exemplu 
eu îl văd peremptoriu, ace
la al capodoperei lui Nico- 
lae Filimon. E cum nu se 
poate mai grăitor faptul că 
întîiul mare roman româ
nesc este atît de puternic 
ancorat în realitățile timpu
lui său. că. raportat la alte

sublim 
drama-

de sub- 
pe care

literaturi. tocmai prin sub
stanța de viată încorporată 
în construcția sa el apare 
ca un produs de maturitate 
al speciei, și nu ca un înce
put. iar implantarea sa atît 
de fermă în 
o coordonată 
•toarele 
noastră 
poate 
tuturor 
menire 
strălucit in toată evoluția 
literaturii naționale.

Se înțelege de la sine că 
o asemenea moștenire re
prezintă cea mai fericită 
zestre pentru literatura 
noastră actuală care, expri- 
mind o altă epocă istorică, 
perioada construcției socia
liste. nu a fost nevoită să 
săvîrsească o ruptură cu 
rădăcinile ei seculare (cum 
au. existat tendințe, sanc
ționate însă de evoluția fi-

au
(si

fi extinsă 
speciilor
confirmată atît de

realitate pare 
cu care ursi- 
menit epica 

constatarea 
asupra 

literare).

(Continuare în pag. a IV-a)
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Mulțumire
Conducerea autobazei nr. 2 

marfă a întreprinderii de trans
porturi auto Clu.i a primit o 
scrisoare semnată de Florica 
Ispas, din care cităm : „în timp 
ce șoferul loan Gocan de la 
I.T.A. Cluj trecea cu mașina 
(nr. 21-Cj-3887) prin satul Mol
doveni, din județul Teleorman, 
a văzut un foc oare se întindea 
spre casa noastră. A oprit mași
na și a început să strige după 
ajutor, dar nu i-a răspuns ni
meni, pentru că nici la noi, nici 
la vecini, nu era nimeni acasă, 
fiind plecați la lucru. Ajutat de 
o fetișcană de 14 ani, șoferul a 
început, o aprigă bătălie pentru 
stăvilirea flăcărilor, care înain
tau spre casă. Dacă nu era el. 
nu numai gospodăria noastră se 
făoea scrum. Dorim să-i mulțu
mim din Inimă pentru interven
ția lui omenească, curajoasă".

I
I
I
I
I
I
I
I

I
Cine-1 I

I
ajută pe I

I
I
I
I a-

I
I
I
I
I

I
I
I
I
I

Gheorghiță ?
Gheorghiță este un băiețel 

cuminte și școlar silitor. Este — 
cum se zice — un băietei pe 
care mama îl soarbe din ochi 
de drag și cu care orice tată 
s-ar minări. Numai că tatăl lui 
Gheorghiță nu mai știe nimic 
despre fiul său, pentru că — așa 
cum ne scrie șeful postului de 
miliție din comuna Salcia, jude
țul Teleorman, Ion Neg —
ceste a plecat fără adresă, iar 
in curind se împlinește anul de 
cind n-a mai trimis nici pensia 
alimentară. Firește, ca orice co
pil, Gheorghiță ar dori din toată 
inima ca în loc de mandat poș
tal, nenea factorul să-i dea in
tr-o zi veste de bucurie despre 
întoarcerea tatălui său, de care-i 
este tare dor. Tatăl se numește 
Andrei Tuinea, de fel din co
muna Putineiu — Teleorman, 
dar plecat... nu se știe unde. 
Dacă știe cineva, e rugat * să-i 
amintească de Gheorghiță. un 
băiețel cuminte și școlar silitor, 
care...

I
I
I
I
I

I Pasiune I
I înfloritoare I
I
I
I
I
I
I
I

Casa corpului didactic a jude
țului Vaslui a intrat in posesia 
unui valoros ierbar' cuprinzind 
sute de specii de plante din flo
ra Moldovei. Este o donație a 
inginerului Vasile Cîrlan. Dece
nii la rînd, omul a strîns cu mi
gală și pasiune plante dintre 
cele mai diferite, una mai fru
moasă ca alta. Multe dintre ele 
sînt 
mai 
sint 
sub 
mai 
din---------- ------
Laleaua pestriță, Bellevalia Sar- 
maitica, Astragalus PubUlorus, 
Asperula Moldavica. 
plantă este oonsiderată 
nouă in nomenclatorul

plante rare, care cresc nu- 
intr-un loc anume, altele 
monumente ale naturii puse 
ocrotirea legii. Printre cele 
prețioase specii de 'plante 
ierbarul donat se numără

Ultima 
o specie 
botanicii.

I Bilețelul

I
I
I

și mai cum ? 
Gheorghe. Cind 
dimineață să-mi

I
I
I
I
I
I

de pe parbriz
— Cum vă numiți 1
— Gheorghe.
— Gheorghe
— Gheorghe 

m-am dus azi
pregătesc autoturismul de drum, 
am găsit acest bilețel, ca să mă 
prezint aici, la circa 9 de miliție 
a Capitalei, dar...

— Dar nu vă lipsește nimic 
din mașină ?

— Ba da, și tocmai voiam să 
vin să reclam.

— Nu mai e nevoie. Toate o- 
biectele sustrase azi noapte din 
mașina dumneavoastră și din 
alte trei mașini parcate în fața 
blocului de pe bd. Rîmnicu Să
rat nr. 4 șînt alături. Vă rog să 
mergeți să vi le recunoașteți.

In ce-i privește pe făptașii 
care le-au sustras, au fost prinși 
înainte de a ajunge acasă.

I
I

să vedeți... CC

face

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I lui 
mî-

I
I
I
I
I
I
I

— Auzirăți, fraților, ce 
nea David Șchiopu ?

— Auzirăm că numele 
n-are nici în clin, nici în 
necă cu alergătura. Nu stă locu
lui. cîtu-i ziulica de mare, și dă 
iama prin iepuri...

— Și dacă știți, de ce nu-1 
opriți ?

— Păi, să vedeți...
Din cauza acestui tolerant 

„Păi să vedeți", de cum ia sluj
ba în primire, ca paznic la co
operativa agricolă Cerneți (Me
hedinți), David Șchiopu se și 
apucă să-și adune în preajmă-i 
droaia de cîini pe care-i are. 
Apoi îi asmute în lung și în lat 
pe terenul de care răspunde. 
Vinătoare de iepuri. Numai pe 
Șchiopu nu 
pînă acum.

vedeți..."

l-a ,,vinat“ nimeni 
Din ce cauză ? „Păi,

să

I
realizată de

I
I
I
I
I

I
I

Rubrică
Petre POPA
cu sprl|inul corespondenților 
„Scînteii"

I
I

Colectivul a judecat, 
colectivul a pronunțat sentința...

...Colectivul reeduca

CÎȘTIGURI MAI BUNE

— Fapta săvîrșită de T. I. consti
tuie o gravă neglijență în serviciu, 
care se putea solda cu urmări seri
oase, atît pe planul pagubelor ma
teriale, cît și al periclitării unor vieți 
omenești. Că nu s-a petrecut așa 
a fost rezultatul unui adevărat joc al 
întîmplării : noroc că a observat ci
neva la timp că robineții de alimen
tare cu apă de la conducta principală 
fuseseră închiși și, deschizîndu-i, a 
putut evita explozia cazanului de care 
răspundea, în calitate de fochist, T. I. 
Dar dacă nu se întîmpla așa ? Nu 
avea oare, la ora asta, T. I. pe con
știință, datorilă iresponsabilității sale, 
viețile unora 
tre tovarășii 
tri?

învinuirile 
cestea, pătrunse 
de o profundă in
dignare. erau ros
tite de comunis
tul Aurel Bă- 
deantu, operator 
goane a stației C.F.R. Timișoara, cu 
o voce cumpănită, echilibrată, ceea 
ce le sporea 
conferi ndu-le 
căti temeinic 
chibzuite.

La fel de apăsat, intransigent și 
fără menajamente i-au spus lui T. I. 
opiniile despre fapta sa și despre 
consecințele tragice pe care le-ar fi 
putut avea numeroși participanți la 
adunarea convocată de comitetul de 
partid, comitetul sindicatului și con
siliul oamenilor muncii. Unii dintre 
vorbitori, ca Ion Savu, șef de tură, 
Florian Ciuta, șef de tren, muncito
rul Miron Rotaru. au amintit că T. I. 
are antecedente penale, precum și 
faptul că în repetate rînduri el s-a 
manifestat ca un element nediscipli
nat. gata să încalce dispozițiile fac
torilor de conducere ai unității, ade
seori preocupat doar de propriile in
terese meschine, egoiste. In spirit 
autocritic, șeful de echipă loan Sa- 
bău, din formația căruia făcea parte 
T. I., precum și Constantin Popovici: 
spălător de vagoane, coleg de servi
ciu cu T. I., au subliniat că dacă ar 
fi luat mai din vreme poziție fermă 
față de apucăturile și manifestările 
lui T. I. nu s-ar fi ajuns, poate, la 
situația de azi. preîntimpinindu-se 
alunecarea sa pe panta lipsei de răs
pundere muncitorească și civică.

...N-am relatat aspecte ale adunării 
la care am asistat in sala reviziei 
de vagoane de dragul unei simple 
evocări. Acest 
semnificație ce depășea simpla dez
batere a unui „caz" : organele timi
șorene investite cu funcția de a 
asigura păstrarea ordinii și apărarea 
legalității socialiste încredințau jude
carea unei vinovății dovedite colecti
vului de oameni ai muncii, care tre
buie să pronunțe și să traducă în 
viață propria sa sentință „judecăto
rească". Sentință care — potrivit re
centelor hotăriri ale conducerii parti
dului, potrivit indicațiilor de largă 
viziune umanistă ale secretarului ge
neral al partidului de a amplifica 
atribuțiile organismelor de influen
țare colectivă in sfera reeducării — 
a constat in preluarea lui T. I. de 
către colectiv in „custodia sa mora
lă", asumarea de către tovarășii săi 
de muncă a înaltei responsabilități 
de a-i modela o nouă atitudine față 
de muncă si fată de avutul obștesc.

Sigur, hotărî rea e frumoasă și no
bilă in sine, dar ceea ce ne-a inte
resat a fost, îndeosebi, modul cum or
ganizația de partid, comuniștii se 
ocupă în continuare de acest „caz", 
cum îndrumă ei activitatea de reedu-

din- 
noș-

a-

care, de remodelare etică a omului 
de care răspund.

Iată ce ne-a declarat în această 
privință secretarul comitetului de 
partid. Gheorghe Huple, instructor 
ia revizia de vagoane :

— Pentru ca T. I. să fie mai bine 
supravegheat, iar forța educativă a 
colectivului să acționeze nemijlocit 
asupra sa, am propus conducerii uni
tății schimbarea locului de 
al acestuia de la stația 
vagoanelor de marfă, 
singur, într-o echipă 
mare majoritate din 
stația de preîncălzire

muncă 
de spălare a 
unde lucra 
alcătuită în 
comuniști, la 

a garnitu-

a principiilor eticii și echității so
cialiste a fast scoasă o ediție spe
cială a gazetei de perete, cuprinzînd 
articole semnate. între alții, de ‘co
muniștii loan Veliciov și Aurel Dan, 
lăcătuși montatori de ventile, care, 
ocupîndu-se de cazul lui T. I., au luat 
atitudine și împotriva altor neajun
suri din activitatea unor angajați, a- 
pelînd la toți membrii de partid, la 
toți muncitorii cu recunoscută auto
ritate profesională și morală să des
fășoare o neslâbită activitate politică . 
de educație la locurile de muncă, în 
special a tinerilor 
ceeași ordine de i

însemnări despre activitatea educativă 
a organizației de partid de la revizia de vagoane 

a stației C.F.R. Timișoara

la revizia de va-

foria de convingere, 
greutatea unei jude- 
argumentate si lucid

moment avea o

rilor de tren pentru călători ; 
stația se află în chiar incinta unității, 
iar T. I. va fi, astfel, permanent în 
mijlocul unui colectiv de nădejde, în 
permanent contact cu maiștrii, cu 
comuniștii, cu cadrele de conducere de 
la revizie. Mai 
partid a trasat 
unor comuniști 
pe T. I. să se _ 
pede la noul loc de muncă, explicîn- 
du-i, totodată, cu. exigență și tact 
tovărășesc, necesitatea îndeplinirii 
tuturor obligațiilor profesionale, da
toria fiecărui om al muncii de a 
răspunde prin fapte concrete la mă
surile pe care partidul și statul 
iau 
rea 
tru 
lor 
care au primit această sarcină 
află maistrul Vasile Șiclovan, mon- 
tatorul de vagoane Gheorghe Croi- 
toru, electricianul Moise Avasilenei, 
muncitorul Gheorghe Tomșa.

La comitetul de partid am aflat, 
de asemenea, că pentru crearea unei 
puternice opinii publice împotriva 
oricăror abateri de la normele de 
conduită muncitorească, oricărei în
călcări sau nesocotiri a legilor țării,

mult, comitetul de 
și sarcini individuale 
să-1 ajute nemijlocit 
integreze cit mai re-

le 
în permanentă pentru dezvolta- 
economico-socială a patriei, pen- 
creșterea nivelului de trai al ce- 
ce muncesc. Printre comuniștii 

se

• angajați. In 
idei se înscriu 

dezbaterile 
nizate 
grupele sindicale 
privind abaterile 
săvîrșite de T. I., 
dat fiind faptul 
că la adunarea 
consacrată spe
cial acestui caz 

n-au putut participa toți angaja
ții de la revizie. Semnificativ ni 
s-a părut, totodată, și faptul că 
în zilele ce au urmat dezbaterii ca
zului un grup de comuniști, în frun
te cu cadre de răspundere din con
ducerea unității și din comitetul de 
partid, au făcut o vizită in comuna 
din apropierea Timișoarei unde lo
cuiește T. I. pentru a discuta atît cu 
familia sa, cu soția, cu alte rude, cît și 
cu organele locale despre com
portarea necorespunzătoare a con
săteanului lor și despre măsura luată 
de colectiv privind reeducarea lui la 
locul de muncă. Cu acest prilej s-a 
solicitat și sprijinul comitetului co
munal de partid.

Firește, în cele cîteva săptămîni care 
s-au scurs de la luarea în „custodie 
morală" a lui T. I. nu s-ar fi putut 
consemna rezultate spectaculoase, 
bruște „schimbări la fată". Impor
tant e că aici . colectivul a judecat, 
colectivul a dat sentința, colectivul 
reeducă, dovedindu-și forța și ofe
rind acestei acțiuni toate garanțiile 
de rodnicie.

a-
?i 

or ga
in toate

Victor BIRLĂDEANU 
Cezar IOANA

— Pînă mai ieri, alaltă
ieri — ne spune tovarășul 
Gheorghe Dumitrașcu, di
rectorul întreprinderii tex
tile „Dacia' 
panourilor 
creșterea 
la 1 iulie, 
se adunau 
cum cu totii știu ce 
țin...

Din firească curiozitate, 
am consultat și noi panoul 
cu multe pătrățele și cifre. 
Din 1968 și pînă la 1 iulie 
1977, 
sporiri 
buție. 
goria 
meau 
mese 
creștere de 210 la sută. Cei 
de categoria a șasea pri
meau 1 119 lei. iar din 
această lună, aproape 2 000 
de lei. O creștere de 178 la 
sută. Sint cifre care vor
besc convingător despre 
grija partidului fată de om. 
despre creșterea venituri
lor celor ce muncesc pe 
măsura sporirii avuției na
ționale și a rezultatelor 
muncii noastre.

Țesătoarea Viorica Sto- 
leru ne spune :

— Deși știm acum cu cît 
vom primi în plus, recitesc 
cu satisfacție datele, fiind
că ele oglindesc nu numai 
banii ce-i primim în plus, 
ci și măsura în care ne-am 
perfecționat munca. Decre
tul privind majorarea re
tribuției asigură o creștere 
substanțială a veniturilor 
directe, legînd aceste veni
turi, așa cum este drept și 
firesc, de rezultatele obți
nute în producție.

Cu exact 30 
urmă, continuă 
vățat meseria 
Găvana-Pitești. 
mea aceea se 
pînză nealbită 
atică, cîteva stămburi. 
dădeau pe puncte, 
litate nu mai vorbim. Azi 
damasturile noastre, cămă
șile și rochiile confecțio
nate din materiale făcute la 
noi se vind la Paris. Viena

i“ — în jurul 
care evidentiau 
retribuțiilor, de 
angajații noștri 

ciorchine... A- 
con-

ca urmare a șapte 
succesive de retri- 

muncitorii de cate- 
I, care în 1968 pri- 
net 728 de lei. pri- 
acum 1 528 lei. O

și în nu știu cite zeci de 
țări...

Din fiecare cuvînt simți 
mîndria acestei femei, tre
cută de prima tinerețe, 
pentru fabrică, pentru pro
dusele ei și competitivita
tea acestora care se reali
zează cu mîinile harnice 
ale colegelor ei. Se bucură 
de noua creștere a retribu
ției. care îi va aduce vreo 
280 ’ ‘ 
lui. 
tru 
350 
din 
un
1 100". Acum vor completa 
economiile de care dispun 
și-1 vor ajuta pe fiul lor 
Livlu. de meserie tapiter, 
care și el va cîstiga mai 
mult, să se rostuiască mai

de lei lunar, iar soțu- 
care e ajutor de mais- 
în aceeași secție, alți 
de lei pe lună. Casă au 
1961. E aranjată. Au și 

autoturism ..Dacia

Avem casă proprie- 
personală — ne spune, 
doresc acum o biblio- 

mare. cit un perete, 
place mult să citesc.

late 
îmi 
tecă 
îmi
Apoi. poate vom strînge
bani pentru un autotu-
rism. Și-1 dorește mult so-
tul...

Am citat mai pe larg
gîndurile șl proiectele a 
două muncitoare, din gene
rații diferite, ale acestui 
harriic colectiv. La fel gin-' 
dește și brigadiera Ana 
Stanciu, de la filatură. A 
intrat în fabrică în 1946 ; 
era analfabetă. Aici a în
vățat și să scrie, și să mun
cească. A devenit fruntașă 
în producție. Acum califică 
pe alții. A învățat meserie 
un grup de fete pentru fi
latura de la Alexandria,

La întreprinderea „Dacia“ 
din București după aplicarea 
decretului privind majorarea 

retribuțiilor

de ani în 
ea. am in
ia tesătoria

Pe vre- 
produceau 
și albită.

Se
De ca-

ușor In viață, să-și cum
pere apartament. Iată o fa
milie — soț. soție și fiu — 
al cărei buget, ca urmare a 
recentelor majorări ale re
tribuției, se va mări cu 
aproape 10 000 de lei anual.

Ioana Tudor are. firesc, o 
biografie mai puțin bogată, 
la 25 de ani ai săi. In 1973 
a cîștigat concursul pe țară 
al „mîinilor măiestre". Lu
crează la războaie Jacard 
și depășește cu regularitate 
indicii de calitate și de 
productivitate. Primește a- 
cum o retribuție sporită cu 
aproape 300 de lei. iar so
țul ei, maistru la aceeași 
unitate, alti aproape 350 de 
lei în fiecare lună, ceea ce 
înseamnă peste 7 OOO de lei 
anual.

calificate 
alte zone ale 
munci pentru 
surselor nepe

acum pregătește altele pen
tru cea din Bîrlad. contri
buind prin aceasta la creș
terea unui nou detașament 
de muncitoare 
care. în 
țării, vor 
asigurarea
sare înfăptuirii Programu
lui partidului de creștere a 
bunăstării celor ce mun
cesc.

Firește, rezultatele mun
cii acestui colectiv harnic 
și destoinic sînt apreciate 
și răsplătite. Recenta ma
jorare a retribuțiilor asi
gură angajatilor întreprin
derii un plus de venituri 
de peste șase milioane 
lei. Am notat și alte 
pecte ale grijii fată de 
ooordonată principală a

de 
as- 
om. 
po-

liticii partidului si statului 
nostru. Muncitoarele aces
tei unităti. care reprezintă 
majoritatea covîrșitoare a 
personalului angajat — 
peste 67 la sută — au o 
creșă și o grădiniță cu pro
gram zilnic și săptămînal, 
în stare să satisfacă la ora 
actuală toate cerințele. La 
dispoziția colectivului stau 
grupuri sociale specifice, cu 
dușuri, apă caldă și rece, 
garderobe, toate functional 
amenajate. întreprinderea 
are și o cantină, unde se 
poate servi o masă consis
tentă. la un preț convena
bil.

Asupra 6ănătătii veghea
ză în permanentă doi me
dici interniști, zece cadre 
sanitare medii, iar periodic 
și un medic ginecolog. în
treprinderea are si un ca
binet stomatologic. Dar nu 
numai medicii au grijă de 
sănătatea oamenilor. în 
secții se urmărește ca at
mosfera să fie în perma
nentă curată. Nici la fila
tură. 'nici la tesătorle nu 
vezi praf și scame, pe jos 
sau în aer. Le absorb in
stalații mobile speciale. La 
finisaje se urmărește eli
minarea oricăror noxe, iar 
ultima secție zgomotoasă, 
tesătoria, va deveni si ea 
mai liniștită: in toamnă 
începe aici montarea de 
războaie silențioase, fără 
suveici.

Colectivul răspunde aces
tei griji prin fapte. Planul 
de producție pe primele 
sase luni a fost îndeplinit 
cu două zile înainte de ter
men la toti indicatorii. 
Sarcina de export a fost 
depășită cu peste 10 la sută, 
în proporție de peste 90 la 
sută a fost îndeplinit anga
jamentul anual, iar oină la 
23 August va fi suplimen
tat cu cîteva milioane lei. 
Au fost pregătite peste 300 
desene noi de țesături pen
tru colecția anului viitor.

Al. PLAIEȘU

Azi, în centrul cetății de scaun a lui Ștefan cel Mare, Suceava

Satul de vacanță din Constanța
în apropierea plajei 

de la Mamaia, la ex
tremitatea cartierului 
Tomis — Constanța, 
satul de vacantă al 
cooperației de consum 
a devenit în ultimii 
ani un loc de mare 
atracție pentru turiștii 
aflați pe litoral. Cele 
peste 20 de căsuțe, 
construite din lemn 
sau piatră în stilul 
gospodăriilor țărănești, 
evocă atmosfera sate
lor noastre, din aproa
pe toate zonele tării. 
Fiecare casă în parte 
corespunde specificu
lui unui județ, din 
punct de vedere al 
arhitecturii, al ele
mentelor decorative, 
al portului popular, 
în fiecare dintre ele 
turiștii pot să serveas
că micul dejun, prîn- 
zul și cina si să apre
cieze gustoasele pre

parate tradiționale 
„ale casei", bunăoară, 
tochitura moldove
nească și plăcintele 
„poale-n brîu" de la 
„Casa ieșeană", puiul 
umplut ca la Covasna, 
sarmalâe muntenești 
de la „Casa prahovea- 
nă“, jigoul de berbec 
dobrogean, varza ă la 
Cluj de la „Casa1 Fe- 
leacul" sau frigăruile 
haiducești de la „Casa 
mehedințeană". „Casa 
Timiș" oferă oaspeților 
plăcinte, pateuri și 
alte produse de pati
serie, iaurt de oaie, 
vin roșu la pahar și 
băuturi răcoritoare, 
iar „Casa bihoreană" 
are o mare varietate 
de prăjituri. „Gazde
le" sint Îmbrăcate în 
pitorești costume de 
prin părțile locului, 
iar muzica fiecărei 
case completează spe
cificul folcloric.

Satul de vacanță 
Constanta dispune, de 
asemenea, de 240 lo
curi de cazare atît in 
aceste plăcute gospo
dării țărănești, cit și 
in căsuțe-camping.

Anul acesta, vizita
torii găsesc aici cîteva 
noi și plăcute surpri
ze : un frumos pod 
arcuit traversează noul 
canal ce face legătu
ra între lacurile Tăbă- 
căriei și Siutghiol. 
în fiecare zi, la ora 
17,00, pe estrada din 
apropierea „Casei do
brogene" și la „Casa 
prahoveană" echipele 
de dansuri si. muzică 
populară ale U.J.C.C. 
Constanța și alte for
mații artistice sosite 
pe litoral organizează 
spectacole.

în fotografie : „Casa 
vîlceană" din satul 
de vacanță Constanța.

CRAIOVA

Se extind formele 
moderne de comerț
La începutul acestui an. co

lectivul întreprinderii comer
ciale de stat pentru mărfuri ne
alimentare din Craiova a lansat 
chemarea la întrecere către 
toate întreprinderile de profil 
din țară. Printre obiectivele în
scrise pe agenda întrecerii se 
numără și angajamentul de a 
depăși volumul desfacerii de 
mărfuri către populație cu 11 
milioane lei. După cum ne in
forma Ovidiu Răduică, directo
rul direcției comerciale, printr-o 
activitate susținută, desfășurată 
de toți lucrătorii din comerț, a 
fost posibilă realizarea a peste 
50 la sută din acest angajament, 
în pofida faptului că seismul de 
la 4 martie a avariat 80 de uni
tăți comerciale cu profil indus
trial.

S-a dezvoltat rețeaua de comerț 
stradal cu încă 12 tonete special 
confecționate, ce au fast ampla
sate pe principalele artere co
merciale ale Craiovei. „Organi
zarea de expoziții cu vînzare 
este o altă formă modernă de 
comerț care a dat bune rezulta
te și care este bine apreciată de 
cumpărători, ne spunea Zoe Do- 
brescu, director adjunct al di
recției comerciale. Numai de la 
începutul acestui an am organi
zat 22 astfel de expoziții cu 
vînzare cu produse de mobilier, 
țesături-tricotaje. confecții, arti
cole de uz casnic, marochinărie, 
articole de sport și turism ș.a., 
fapt ce a condus la o. sporire 
simțitoare a desfacerilor de 
mărfuri. Pentru informarea 
cumpărătorilor am organizat de
monstrații practice cu articole 
de uz casnic".

Creșterea volumului desfacerii 
de mărfuri cu amănuntul în co
merțul craiiovean are la bază și 
perfecționarea continuă a pregă
tirii profesionale a lucrătorilor 
(în acest an, 165 de vînzători și 
gestionari au absolvit cursurile 
de pregătire), precum și extin
derea spatiilor comerciale. De 
pildă, nu de mult, la parterul 
blocului 65 A-l din cartierul 
„Craiovița nouă" s-a dat în fo
losință un modern complex co
mercial „Diana", cu o suprafață 
de 555 mp, unde cumpărătorii 
au la dispoziție o largă gamă de 
mărfuri. (Nicolae Băbălău).

La control - registrele unice 
de control

Arteră centrală a municipiului Brăi
la, strada Republicii este cel mai im
portant vad comercial al orașului. 
Ea este un fel de Lipscani ai Brăilei.

Nu de mult am vizitat, la intîm- 
plare. mai multe magazine alimen
tare. unități „Gospodina", magazi
ne de confecții, textile, electrocas- 
nice. N-am intrat în aceste unități 
în calitate de cumpărători. Dorin
ța noastră : să aflăm în ce măsu
ră sînt traduse în viată propu
nerile și recomandările făcute de 
către echipele de control al oameni
lor muncii în registrele unice dc con
trol. Trebuie să subliniem de la înce
put că, după consfătuirea pe țară a 
unităților de control al oamenilor 
muncii din februarie, asemenea con
troale au o frecvență și eficientă 
mult mai mari decît în anii trecuți.

Ce scriu echipele de control al oa
menilor muncii in registre ? lată-ne 
la unitatea nr. 52 „Lotca" (restaurant 
cu specific pescăresc). Citim în regis
trul unic de control : „Sala de servire 
curată, dar la bar tovarășa Hodorog 
Maria purta discuții neprincipiale cu 
un consumator. Igiena lasă mult de 
dorit, listele de meniu nu erau la 
mese, ci la bucătărie...". Responsa
bilul restaurantului, Vasile Dane, ne 
spune :

— în urma sesizării juste făcute de 
echipa de control, tovarășa Hodorog 
a fost pusă în discuția colectivului și 
sancționată, iar celelalte deficiențe 
au fost urgent lichidate.

Spusele responsabilului sînt confir
mate de echipa de control de la „La
minorul" (Ion Lepădatu. Vasile Con
stantin. Ion Cășaru), care a vizitat 
unitatea ulterior și care are numai 
aprecieri- pozitive pentru întreaga 
activitate a unității, constatând cu 
satisfacție că neregulile de la prece
dentul control au fost înlăturate.

Traversăm strada la magazinul ali
mentar nr. 1.

— Ce ziceți să vă dau ? Registrul 
de control ?

Victor Boboc, responsabilul magazi
nului, are aerul că i-arri fi solicitat... 
piei de focă. Văzîndu-ne neinduple- 
cați. a coborît pe pămînt :

— Scuzați. Știți, momentan nu e la 
mine. De cîteva zile e pe la direcție, 
la verificat. Chiar aseară am avut în 
control o echipă de muncitori de Ia 
întreprinderea de utilaj greu „Pro
gresul". Nici pentru ei n-am avut re
gistrul la îndemînă.

Ne arată o foaie pe care Ion Cristea, 
Costică Pușcașu și Adelia Plopeanu, 
membrii echipei de control, care con
semnează și ei. negru pe alb. nedu
merirea în legătură cu registrul.

Deși registrul unic de control nu 
trebuie să lipsească nici un moment 
din nici o unitate, am constatat că 
magazinul cu pricina nu constituie o 
excepție. La unitatea nr. 6 „Gospodi
na" lipseau și registrul, și responsa
bilul. La magazinul nr. 5 „Univers", 
Enache Georgeta, lucrătoare cu ges
tiune. ne-a spus : „Tocmai acum 
mi-au luat registrul la direcție". La cel 
mai mare magazin alimentar din oraș, 
la fosta hală, responsabila Mitrofan 
Maria ne explică : „Registrul ne lip
sește de vreo trei zile, că l-am dus să 
fie vizat". De asemenea, responsabilul

Raid-anchetă în unități 
comerciale din Brăila

restaurantului „Crama veche", Tudor 
Ștefan, este foarte obișnuit și cu con
troalele, și cu cniticlle, fapt care îl 
face să aibă chiar umor : „Să fim noi 
sănătoși cîte controale de tot felul 
am avut — ne spune ei. Chiar acum 
un sfert de oră am avut unul..."

Ce fel de control a fost, nu ne-a 
spus. în nici un caz nu fusese al oa
menilor muncii. Altfel nu se explică 
de ce erau instalații sanitare murda
re, veselă murdară, fețe de mese 
murdare, halate murdare...

„Misterul" lipsei registrelor din uni
tăți l-am dezlegat într-o discuție cu 
tovarășul Gabriel Bărduș. șeful In
spectoratului comercial de stat, care 
ne-a spus :

— Pentru ca directorii întreprinde
rilor comerciale să ia cunoștință de 
propunerile făcute de către controlul 
oamenilor muncii și să dispună tra
ducerea lor în practică, atunci cînd 
gestionarii vin să depună banii aduc 
cu ei și registrele și le predau la ad
ministrație. Uneori însă le „plimbă" 
în mod inutil, pentru că semnalările 
sînt pozitive. Dar unii responsabili de 
unităti se folosesc de acest sistem 
tocmai pentru a eluda controlul ori 
pentru a tergiversa îndeplinirea indi

cațiilor pe care inspectorii noștri sau 
oamenii muncii le trec în registre. 
Așa, de exemplu, atît noi, cît și echi
pele de control am sesizat că unii mă
celari schimbă preturile la carne sau 
că vînd cu mai mult os decît trebuie. 
Concret : pe 10 ianuarie, anul acești 
la propunerea controlului muncitoresc 
si la intervenția noastră, măcelarului 
Gheorghe Angelescu, dovedit necin
stit. ar fi trebuit să i se desfacă con
tractul de muncă. Conducerea I.C.S. 
Alimentara a găsit însă de cuviință 
să-i schimbe doar locul, de muncă. 
Acum, Angelescu lucrează la măce
lăria din Piața Concordiei. Vasile Pe
trescu. responsabilul de la centrul de 
carne nr. 85, a fost controlat și 1 s-a 
găsit o lipsă în gestiune de 15 000 lei. 
(Controlul a fost efectuat și în pre
zența revizorului de la I.C.S. Alimen
tara). Conform procedurii legale, ma
gazinul ar fi trebuit să fie imediat 
sigilat, iar Petrescu să răspundă in 
fata legii. în realitate, centrul a mai 
rămas deschis încă două săptămîni. 
timp în care, vă dați seama, banii au 
fost puși la loc de cel găsit în culpă, 
în ce ne privește, inspectorii noștri 
au aplicat în ultimul timp amenzi în 
valoare de peste 100 000 lei.

De ce oare conducerea I.C.S. Ali
mentara menține în posturi ori anga
jează la măcelării oameni care ș-au 
dovedit necinstiți 1 I-am rugat să ne 
răspundă pe tovarășii Dan Nicolae și 
C. Tudor, director si. respectiv, 
director adjunct al I.C.S. Alimentara 
Brăila.

— Să știți că luăm atitudine împo
triva lor. Nu le mai dăm gestiune. 
Lucrează doar ca muncitori tranșa- 
tori de carne.

Optica celor doi tovarăși directori 
apare cel puțin bizară, iar argumen
tul „n-avem oameni" cade. în urmă 
cu un an. în măcelăriile brăilene nu 
lucra nici o femeie. Acum, in unită
țile cu acest profil pot fi văzute 16 
femei. De ce nu s-ar continua aceas
tă acțiune ?

Mircea BUNEA
corespondentul „Scînteii"

Procurarea obligațiunilor C.E.C.
Unitățile C.E.C. si oficiile poștale 

din întreaga tară pun la dispoziția 
depunătorilor, pînă la 10 iulie a.c. 
inclusiv, obligațiuni C.E.C. cu cîști- 
guri la valoarea lor nominală, fără 
diferență de preț.

La depunerile pe acest instru
ment de economisire, Casa de Eco
nomii si Consemnatiuni acordă în

fiecare lună, prin trageri la sorți, 
cite 9 825 de cîștiguri în bani cu 
valori cuprinse între 50 000 de lei 
Si 800 de lei.

Pentru luna în curs, tragerea la 
sorti a obligațiunilor C.E.C. cu 
cîștiguri va avea loc în Capitală în 
ziua de 30 iulie a.c.

i
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ACORDUL GLOBAL
Cum se aplică, ce avantaje prezintă, ce măsuri se impun pentru generalizarea 

acestei forme superioare, moderne de organizare și retribuire a muncii
i

In construcția de mașini
Noul semestru de muncă în care am 

intrat, cît si perspectivele următori
lor ani ai actualului cincinal consti
tuie. pentru colectivul ÎNTREPRIN
DERII MECANICE DIN ROMAN, o 
perioadă de vîrf pe linia activității 
productive. Este vorba de asimilarea 
și fabricarea intregii game de strun
guri carusel cu comenzi numerice, 
realizarea unui volum sporit de piese 
turnate cu gabarit mare, de aproape 
10 tone, punerea în funcțiune a noi 
secții, creșterea 
substanțială a pro
ductivității muncii 
ș.a. Asemenea 
sarcini majore 
trebuie îndeplinite 
în mod exemplar, 
colectivul de mun
citori al unității 
beneficiind — pes
te puțin timp — 
de majorarea re
tribuției. Se înțe
lege că. pe lingă 
alte măsuri de or
din tehnic și or
ganizatoric care se 
impun a fi luate, 
un rol hotărîtor în 
realizarea acestor
sarcini va trebui să-l aibă aplicarea 
acordului global, ca formă superioară 
de activitate, deosebit de stimulativă 
pentru creșterea producției și a pro
ductivității muncii.

— începutul in folosirea acordului 
global l-am făcut în primăvara anu
lui 1973 — ne spunea tov. Nicolae 
Enea. șeful biroului de organizare a 
producției din întreprindere. Chiar 
din primele luni de aplicare, oamenii 
s-au convins de numeroasele avanta
je pe care le reprezintă și. astfel. în 
anul 1975, ajunsesem ca 76 la sută din 
totalul volumului de muncă să fie re
tribuit pe baza acordului global. Un 
asemenea rezultat a determinat. între 
altele, organizarea în întreprinderea 
noastră a unui schimb de experiență 
republican pe această temă.

La rîndul său, inginerul Gavril Bor- 
zaș, șeful secției sculărie. unde acor
dul global este generalizat la nivelul 
tuturor formațiunilor 
demonstrat, pe bază 
într-adevăr. folosirea 
forme de stimulare a

\_____________  

de lucru, ne-a 
de calcule, că, 
unei asemenea 
eforturilor pro

ductive. creatoare, ale oamenilor, a 
generat o mai bună organizare a 
muncii, o sporire simțitoare a produc
tivității si. implicit, o creștere a ve
niturilor fiecărui angajat. Astfel, dacă 
în 1973, pentru realizarea unor scule- 
dispozitive-verificatoare se consumau, 
în medie, cite 64 ore de muncă. în 
prezent, aceeași operație se execută 
cu un consum de muncă de numai 50 
de ore. Maiștrii Ioan Miron si Vasile 
Enea ne relevau că toate formațiunile

CERINȚE PRIORITARE
Aplicarea acordului global implică o 
consultare largă și temeinică, o meto
dologie clară, pe înțelesul tuturor 
Toți cei care lucrează în acord global 
să cunoască bine avantajele acestei 
forme.

care lucrează în acord global au de
venit adevărate brigăzi de educație 
comunistă, muncitorească. în prezent, 
aceste formațiuni sânt interesate în 
cel mai înalt grad să întroneze dis
ciplina în muncă și în respectarea 
tehnologiilor, să întărească grija fată 
de soarta producției și folosirea uti
lajelor din dotare, să manifeste aten
ție față de comportarea demnă a fie
cărui muncitor in colectiv si în so
cietate.

Și, totuși, de ce la întreprinderea 
mecanică din Roman, care în 1975 era 
fruntașă pe minister în această pri
vință. în prezent, retribuția în acord 
global se aplică la numai 7 la sută 
din volumul de muncă ? După cum se 
știe, în anul 1974, acest sistem mo
dern, avantajos de muncă si retribui
re a fost legiferat. în lege se 
spune, printre altele, că. pentru a sti
mula corect și echitabil toate forma
țiunile de lucru. în afara prevederilor 
contractului de acord global încheiat 
de către colectivele de muncitori, mi-

nisterele pot aproba si indicatori su
plimentari. din ansamblul de indica
tori de bază ai întreprinderilor. în așa 
fel încît rezultatele în producție, în 
activitatea economică să fie -cît mai 
bune. Dar. iată că. pentru întreprin
derea mecanică din Roman, ministe
rul de resort nu a făcut acest lucru, 
deși se știe că acordarea retribuției 
personalului TESA, spre exemplu, 
este condiționată de realizarea unor 
indicatori de plan principali, esențiali, 

cum ar fi pro- 
ducția-marfă. ex
portul, cheltuie
lile la 1 000 lei 
producție marfă 
și punerea in 
funcțiune la ter
men a obiective
lor de investiții. 
A apărut, cu 
timpul, o necon- 
cordanță între e- 
forturile depuse, 
realizările fizice 
și retribuția per
sonalului care lu
cra în acord glo
bal și, astfel, în 
mod treptat, ma
rea majoritate a 

renunțat la acest

I

formațiuniilor au 
sistem de organizare a muncii. Era 
un lucru inadmisibil, se părăsea o 
experiență de valoare pentru între
prindere și angajații acesteia. Ca a- 
tare, s-a impus elaborarea unei noi 
metodologii de aplicare a acordului 
global — și aceasta, din luna febru
arie a.c.

— Noua metodologie, care ia în cal
cul situația concretă a fiecărui loc de 
muncă, este mai echitabilă. în sensul 
că asigură o cointeresare materială 
mai mare în retribuția personalului 
TESA — a precizat maistrul principal 
loan Gălbează. de la secția mecanică 
grea. Cîștigurile maiștrilor, spre e- 
xemplu, sînt condiționate de realiza
rea retribuției de către fiecare mun
citor din subordine. De aici, creșterea 
interesului pentru a lua asemenea 
măsuri de organizare și conducere a 
procesului de producție. încît toți 
muncitorii să-și poată îndeplini si de
păși sarcinile asumate prin contractul 
de aplicare a acordului global.

Maiștrii Gheorghe Vrabie. 
Mazilu, Cornel Huci și Toma 
,de la secția turnătorie, care împreună 
cu formațiunile lor de lucru experi
mentează din luna martie a.c. noul 
sistem, ne-au relatat că si această 
metodologie prezintă o mare fisură 
în ce privește evidenta primară. Ast
fel. prin natura profilului întreprin
derii, aici se realizează produse care, 
în medie, fiecare însumează 1 000— 
4 000 de repere. La rîndul său. fiecare 
reper impune executarea a cîte 15—20 
de operațiuni. Or. un muncitor con
fecționează lunar. în medie, cîte 60 de 
repere și toate acestea trebuie incluse 
ca anexă de lucrări la contractul de 
aplicare a acordului global, ceea ce 
presupune un volum de muncă de bi
rou impresionant de mare și. deci, 
creșterea nejustificată a numărului 
personalului TESA, fapt care nu este 
în avantajul producției. Conducerea 
întreprinderii, pe baza unei largi con
sultări a muncitorilor, a elaborat o 
metodologie internă de aplicare a a- 
cordului global, cu eficientă maximă 
în condițiile specifice procesului de 
producție de la întreprinderea meca
nică din Roman. Atunci, ce se acu
ză ? Nimic altceva decît perioada prea 
mare de experimentare și numai la 
cele două secții amintite, respectiv, 
turnătorie și mecanică grea. După cîte 
am aflat, acest experiment va conti
nua pînă prin august — septembrie, 
cînd de fapt, potrivit unei hotărîri a 
consiliului oamenilor. muncii, la ora 
actuală se impunea ca sistemul acor
dului global să fie folosit la peste 20 
la sută din volumul de muncă plani
ficat.

Legea privind creșterea rolului 
și atribuțiilor maiștrilor în pro
ducție. prevederile pentru aplica
rea majorării retribuției personalului 
muncitor obligă la extinderea și ge
neralizarea pe scară tot mai largă a 
acordului global. Dar nu prin impro
vizații. prin decizii arbitrare se poate 
atinge acest țel. Aplicarea acordului 
global trebuie să aibă loc pe baze ști
ințifice, realiste, ca formă superioară, 
deosebit de stimulativă pentru crește
rea producției și productivității mun
cii. Este o necesitate stringentă de 
care trebuie să tină seama atît con
ducerea întreprinderii mecanice din 
Roman, cit și forurile de resort din 
Ministerul Industriei Construcțiilor de 
Mașini.

Teodor 
Nichita,

Ion MANEA
corespondentul „Scînteii"

_s.

Profilat pe realizarea de obiective 
industriale, agrozootehnice si sociale, 
ȘANTIERUL NR. 2 AL TRUSTULUI 
DE CONSTRUCȚII HUNEDOARA- 
DEVA are o arie întinsă de activitate 
în întreg județul Hunedoara.

Ca urmare a preocupărilor or
ganizației de partid și a condu
cerii șantierului, munca în acord 
global a cunoscut o amplă ex
tindere. fiind aplicată de formații de 
lucru, pînă la nivel de brigadă și cu- 
prinzînd peste 95 _______________
la sută din în
treaga activitate 
productivă a șan
tierului. Solici- 
tînd să ni se pre
zinte eficienta a- 
cestei forme îna
intate de organi
zare si retribuire 
a muncii, din ac
tivitatea cîtorva 
brigăzi de con
structori frunta
șe a reieșit că 
marea majoritate 
a acestora se află 
la niveluri de re
zultate sensibil 
egale. In acest 
mod. am desprins 
chiar de la înce
putul anchetei 
noastre un prin
cipal cîstig cu care 
carea acordului global 
omogenitatea formațiilor de lucru.

în cele din urmă, ne-am oprit to
tuși asupra brigăzilor de zidari con
duse de Florea Bărbuiescu si Nicolae 
Căpitanu, brigăzii de instalatori a lui 
Ovidiu Tismote și a celei de dulgheri 
conduse de comunistul loan Furdui. 
Toate au caracteristici esențiale co
mune : lunar. înregistrează în medie 
un indice de îndeplinire a sarcinilor 
planificate de peste 1.3. lucrările e- 
xecutate sint de calitate superioară, 
iar în activitatea membrilor lor nu 
se ridică — de regulă — probleme 
în ce privește disciplina si ordinea în 
muncă. ..Nimeni — ne spunea tova
rășul Nicolae Marcu. secretarul comi
tetului de partid al șantierului — nu 
trebuie să-i îndemne pe aceștia la 
lucru pentru a-și 
plar sarcinile de plan, 
fiee.

e

se soldează apli- 
si anume,

realiza exem- 
din gra- 

pentru a munci peste pro-

în acest mod. zidarii din

gram, atunci cînd finalizarea unor 
operatii-cheie impune aceasta. în 
scopul terminării obiectivelor". Ac
tion! nd
brigada lui Florea Bărbuiescu. de 
pildă, care lucrează la înălțarea că
minului de nefamiliști cu 112 locuri 
pentru feroviarii din Simeria — cu 
termen de dare în folosință în luna 
septembrie a.c. — au cîstigat oină in 
prezent un- avans de aproape 30 de 
zile. De altfel, scurtarea termenelor 

AVANTAJE INCONTESTABILE
Cale sigură spre omogenizarea for
mațiilor de lucru, spre întărirea dis
ciplinei și autocontrolului
Rezultate certe în creșterea randa
mentului, a calității lucrărilor, în de
vansarea termenelor
Productivitate mai înaltă, cîștiguri 
sporite, după realizări.

de execuție este un atribut evident și 
al muncii celorlalte brigăzi amintite. 

Pentru recuperarea unor întîrzieri. 
și eliminarea momentelor de stagnare 
în folosirea forței de muncă, a mași
nilor și utilajelor s-a trecut operativ 
la executarea mecanizată. în două 
schimburi, a lucrărilor de excavații 
de la obiectivele sociale ce se ridică 
la Deva si Simeria. la atelierele me
canice de la S.M.A. Călan si Dobra 
(care în documentații erau prevăzute 
a se efectua manual), la blocul cu 100 
apartamente de la Călan. unde s-a 
montat a doua macara turn, iar la 
toate obiectivele prevăzute cu maca
rale s-a introdus transportul mate
rialelor de masă în containere. Ase
menea intervenții eficiente au dus la 
cîstigarea de avansuri de peste o lună 
la atelierele S.M.A. Deva, depozitul 
de legume și fructe. depozitul 
B.J.A.T.M., la fermele zootehnice ale 
I.A.S. și locuințele construite în Lă-

pusnic si la multe alte obiective. 
Randament inalt si economicitate su
perioară ! — iată efectul aplicării
acordului global in construcții. Do
vada ? în cinci luni din acest an, la 
cheltuielile la 1000 lei producție, pe 
ansamblul șantierului s-a înregistrat 
o reducere de 62 lei.

Dar și pe șantiere cu rezultate 
bune în aplicarea acordului global 
există încă rezerve de perfecționare 
a activității de construcții.

— Oricit de bine 
am organiza mun
ca în acord glo
bal — aprecia to
varășul Eugen 
Cașotă, inginerul 
șef al șantierului 
nr. 2 — nu putem 
înregistra succe
sele scontate, de
oarece primim cu 
mare întîrziere 
proiectele de exe
cuție la unele o- 
biective. Sîntem 
obligați să desfă
șurăm o activita
te mai redusă in 
primele trimestre 
ale anului, pen
tru ca în semes
trul II volumul 
de lucrări să 
crească substan

țial. De aici, imposibilitatea aprovi
zionării corespunzătoare, unele ne
ajunsuri în îndeplinirea planului de 
investiții în lunile ce au trecut din 
acest an.

Cît privește perspectiva apropiată 
a perfecționării muncii în acord glo
bal. tovarășul Iancu Todorani, șeful 
serviciului plan-personal din cadrul 
trustului, ne relata că. începînd cu 
luna iunie, acest sistem de organi
zare și retribuire a/ muncii s-a extins 
pînă la nivelul maiștrilor. Rămîne 
ca factorii de răspundere să asigure 
funcționarea în bune condiții a me
canismului acordului global, în favoa
rea creșterii calității și productivită- 

' ții, devansării termenelor, 
de către ' - ■ ■
măsura 
șantiere.

obținerii 
lucrători a unor cîștiguri pe 
rezultatelor practice de pe

Sabin IONESCU 
corespondentul „Scînteii'
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O intervenție promptă
și învățămintele ei

Un episod care pledează pentru mai mult 
spirit de răspundere față de promovarea 

creației tehnice
Tn articolul : „CÎND ÎNTR-O COMPETIȚIE PROFESIONALA ÎN

VING ORGOLIUL» ȘI INTERESUL ÎNGUST, PIERDE PRODUCȚIA, 
PIERDE SOCIETATEA", publicat în „Scinteia" nr. 10 821 din 4 iunie, 
au fost comparate caracteristicile constructive și funcționale a două 
utilaje pentru încărcat și descărcat porumb. Un-a din aceste mașini — 
cea realizată la întreprinderea mecanică pentru agricultură de la Nă
vodari — fusese omologată, iar cealaltă, realizată de un grup de spe
cialiști de la întreprinderea pentru valorificarea cerealelor Bihor, deși 
întrunea calitățile cerute, a fost

In legătură cu aceasta, condu
cerea Ministerului Agriculturii și 
Industriei Alimentare a dispus ca 
ambele mașini să fie supuse la 
probe pentru a se vedea comporta
rea lor în exploatare. încercarea 
celor două utilaje s-a făcut zilele 
trecute. în prezenta ministrului a- 
griculturii și industriei alimentare, 
a unor cadre din minister, specia
liști. în urma acestor probe conclu
dente, ministrul agriculturii și in
dustriei alimentare a dispus ca, in 
maximum 10 zile, să fie omologată 
și mașina de încărcat și descărcat 
porumb realizată la I.V.C. Bihor, 
urmind ca apoi să între în fabrica
ția de serie. Fiecare din aceste ma
șini urmează să fie folosită după 
tipul pătulelor amenajate la bazele 
de recepție. în acest scop, Centrala 
pentru valorificarea cerealelor a 
dispus ca specialiștii bazelor de 
recepție, după ce vor vedea cele 
două utilaje și tinînd seama de 
tipul pătulelor de care dispun, să 
comande numărul necesar de ma
șini. Dotarea bazelor de recepție 
se va face începînd cu județele 
mari producătoare de porumb, cum 
sînt Constanta, Ialomița. Ilfov și 
altele.

Măsura promptă luată de condu
cerea Ministerului Agriculturii și 
Industriei Alimentare este de na
tură să asigure dotarea diferențiată 
a bazelor de recepție cu mijloace 
mecanizate de preluare a întregii 
cantități de porumb-știuleți. așa 
cum a cerut conducerea partidului.

Acest episod subliniază, totodată, 
cu putere, cerința ca organele și

doar testată.
institutele de specialitate care au 
sarcini exprese în domeniul pro
iectării și omologării mașinilor și 
a utilajelor agricole să manifeste 
mai multă receptivitate față de so
luțiile tehnice utile ori de unde ar 
veni eie. Să nu fie nevoie, ca in 
cazul de față, de intervenția per
sonală a ministrului pentru rezol
varea unei probleme pe care erau 
obligate să o rezolve cu răspunde
rea cuvenită organismele special 
create. Aceeași receptivitate » tre
buie să manifeste și conducerile 
trusturilor județene I.A.S. și S.M.A. 
față de soluțiile constructive noi 
pe care inginerii, tehnicienii din 
unități le găsesc și le aplică în ve
derea extinderii mecanizării și 
creșterii, pe- această bază, a pro
ductivității muncii. Constituie un 
lucru pozitiv că un număr din ce 
în ce mai mare de ingineri, tehni
cieni. muncitori din agricultură sint 
preocupați de perfecționarea utila
jelor cu care lucrează, de crearea 
altora noi, funcționale. Asemenea 
exemple pot fi întâlnite în nume
roase unități de producție, ele re
flectând spiritul creator, gândirea 
tehnică a oamenilor. Este necesar 
ca rezultatele acestor preocupări 
să fie cunoscute și generalizate. 
Aceste realizări, alături de cele ale 
cercetătorilor și proieotanților din 
institutele și întreprinderile de spe
cialitate. pot contribui la îndeplini
rea grabnică a sarcinii trasate de 
conducerea partidului de a se asi
gura mecanizarea completă și com
plexă a muncii în agricultură.

Viorel SALĂGEAN

Una din modernele instalații ale Combinatului Siderurgic din Galați

La Combinatul siderurgic dm Galați

Prin creșterea productivității muncii 
însemnate producții suplimentare

Calul mănîncă,

Recoltarea și depozitarea furajelor
(Urmare din pag. I)

Desigur, mari cantități de iarbă de 
pe pajiștile naturale va fi conservată, 
ca atare. Cum decurge cositul si 
uscatul finului ? Pînă la aceas
tă dată, potrivit datelor furniza
te de minister. în întreprinderile 
agricole au fost depozitate 63 la sută 
din cantitățile de fin prevăzute în 
program, iar în cooperativele agri
cole — 78 la sută. Se putea aduna 
mai mult fîn ? Evident că da. Vom 
susține această afirmație tot cu un 
exemplu din județul Cluj, unde tine
tele naturale ocupă o suprafață de 
aproape 42 000 hectare. Producția este 
bună, cositul, transportul si depozita
tul se execută în cea mai mare parte 
in acord global, sub un strict control 
al conducerilor cooperativelor si al 
specialiștilor. în cooperativele agri
cole Borșa. Ceanu Mare. Așchileu 
Mic, Boian. Iacobeni si Berches s-a 
si încheiat prima coasă si se poate 
conta si oe o bogată recoltă de otavă. 
La cooperativele agricole din Luna, 
Luncani. Cîmpia Turzii. Viișoara, 
Triteni-oolonie întreaga cantitate de 
fînuri a fost transportată si depozi

tată în sire. Pe întregul județ s-au 
recoltat pînă la 1 iulie 53 la sută din 
fînetele naturale si lucrarea conti
nuă cu intensitate.

Faptul că în unele județe 
căntifâtile de fînuri depozitate in sire 
sînt mici, eu mult sub posibilități, se 
explică. în parte, prin aceea că. po
trivit tradiției, cositul se face în luna 
august. O tradiție care se dovedește 
dăunătoare. întîrziind cositul, iarba 
îmbătrânește, ceea ce face să scadă 
valoarea nutritivă a finului. Nu tre
buie uitat că în ultimii ani _ au fost 
executate ample lucrări de îmbună
tățire a paiistilor naturale, ceea .ce a 
contribuit la creșterea producției de 
masă verde la hectar. Ea trebuie 
strînsă pentru ca. pînă la toamnă, să 
se mai poată obține o recoltă. Așa au 
făcut întotdeauna oamenii harnici și 
tot asa trebuie să se facă si acum.

Se desprinde concluzia că, paralel 
cu secerișul trebuie să se acționeze 
ferm în vederea strîngerii si conser
vării tuturor rezervelor de furaje. Cei 
ce vor proceda în acest fel vor avea 
numai de cîstigat. Va cîștiga. în ace
lași timp, economia tării deoarece va 
crește producția zootehnică. (H. loan, 
Al. Mureșan).

Colectivele Combi
natului siderurgic de 
la Galați au raportat 
un frumos bilanț de 
producție în primele 6 
luni din acest an. în 
această perioadă, har
nicii siderurgisti gă- 
lățeni au realizat pes
te plan importante 
cantități de produse : 
69 000 tone cocs me
talurgic. 23 500 tone 
fontă, 40 000 tone la
minate finite. 4 000 
tone tablă si bandă la
minată la rece. 4 000 
tone bandă zincată. 
piese de schimb in 
valoare de 36 milioa
ne lei s.a. De remar
cat că. în cea mai 
mare parte. aceste 
sporuri au fost reali
zate pe seama crește
rii productivității mun
cii. în fruntea întrece
rii socialiste se află 
acum colectivele uzi
nei cocsochimice și
furnale aglomerare, 
ale laminoarelor de
tablă groasă si de
benzi la rece, colecti
vul uzinei de piese de 
schimb și reparații si
derurgice.

După cum se știe. 
Combinatul siderurgic 
din Galați produce și 
livrează tablă de di
ferite grosimi — de la 
0.3 mm la Î10 mm — 
in foi sau rulouri pen
tru aproximativ 300 
de întreprinderi din

tară, precum și pen
tru clienți din 35 de 
țări ale lumii. Tabla 
realizată la Galați are 
numeroase întrebuin
țări : de la fabricarea 
autoturismelor,, frigi
derelor. aragazelor, a 
obiectelor de menaj 
pînă la construcția de 
nave. Deși doar în 
toamna anului trecut 
s-a împlinit un dece
niu de la intrarea' în 
producție a primului 
obiectiv al combina- 
natului gălătean. la
minorul de tablă groa
să. în prezent, centrala 
industrială siderurgică 
de aici nrod-'ce peste 
90 la sută din tabla 
necesară economiei 
naționale. în afară de 
tabla obișnuită. la 
combinatul gălătean se 
realizează si tablă zin
cată. urmind ca în 
viitor numărul sorti
mentelor de tablă să 
crească.

Totodată, din pro
cesul siderurgic rezul
tă o seamă de produse 
secundare. Bunăoară, 
din procesul de cocsi
ficare iau naștere gu
dronul. benzenul brut, 
sulfatul de amoniu si 
apa amoniacală con
centrată — din care 
se pot realiza, prin 
prelucrare, alte pro
duse. Se tinde ca circa 
70 la sută din costuri
le necesare producerii

cocsului să fie acope
rite prin prelucrarea 
superioară a produse
lor secundare.

De la furnale rezul
tă zgura granulată, cu 
utilizări în industria 
materialelor de con
strucții — pentru ci
menturi —. la fabri
cile de cărămizi, de 
prefabricate, pentru a- 
menajarea drumurilor 
ș.a. De asemenea, la 
laminorul de benzi la 
rece, din procesul de 
fabricație a tablei re
zultă sulfatul feros cu 
întrebuințări în in
dustria medicamente
lor. în industria chi
mică. în general. A- 
cesta este utilizat de 
unitățile economice cu 
statii proprii de fil
trare a apelor indus
triale ; în industria 
geamurilor are. de ase
menea. mare căutare 
sulfatul feros foarte 
pur. realizat la Galați.

Combinatul siderur
gic de la Galați co
laborează cu un nu
măr important de be
neficiari pentru pro
dusele secundare ce 
le realizează, și are 
posibilitatea de a ex
tinde numărul aces
tora.

Dan PLAEȘU 
corespondentul 
„Scînteii"

Griul din buncărul 
combinei este descărcat 
..din mers" direct în re
morcă si. în scurtă vreme, 
ajunge la adăpost în ma
gazii. O imagine din multe 
altele surprinsă în lanuri
le județului Ilfov. Dar 
se întîmplă si altfel. 
Fotoreporterul a îndrep
tat obiectivul aparatului 
spre grămada de grîu din 
care se înfrupta copios 
calul de la șareta șefu
lui de fermă, grămadă 
care se afla la marginea 
unui lan al cooperativei 
agricole din Mitreni, ju
dețul Ilfov. De ce au a- 
șezat cei din Mitreni 50

In fiecare județ există
(Urmare din pag. I)

Gorj. A trecut destul timp de la re
centa plenară a C.C. al P.C.R. : ce se 
așteaptă oare pentru traducerea în 
viață a sarcinilor stabilite ? *

— Cu sprijinul organelor de spe
cialitate si sub directa îndrumare a 
comitetului județean de partid — ne 
relata tov. Vasile Cazan, președin
tele Consiliului județean Gorj al 
U.G.S.R. — am început, în aceste 
zile, o largă acțiune de reanaliză a 
structurii diferitelor categorii de an
gajați în toate unitățile economice 
din județ. Din primele evaluări re
zultă că numai în unitățile indus
triale. de construcții și transport lu
crează circa 7140 muncitori auxi
liari si 11176 muncitori necalificati, 
existînd condiții pentru transferul a 
cel puțin 30 la sută din totalul a- 
cestora spre șantierele de investiții 
sau alte sectoare cu deficit de forță 
de muncă, fără să fie afectate posi
bilitățile de realizare a planului de 
producție. în bune condiții. în între
prinderile din care șe deplasează o 
parte din personal. Am încheiat de 
curînd un studiu privind stabilirea 
pe localități a modului de ocupare a 
tuturor bărbaților în vîrstă de 
16—60 de ani și, pe această bază, 
s-a desprins posibilitatea de a atra
ge. în imediata perspectivă. 4 596 
persoane în activități industriale. 
Corespunzător evidentei meșteșugari
lor particulari existenți în diferite 
localități, ca și a muncitorilor ca
lificați în meserii specifice sectoru
lui de construcții (zidari, dulgheri,

forța de muncă necesară
betoniști, fierar-betoniști, instala
tori). care, nu sînt încadrați în uni
tăți productive, ne preocupăm în 
prezent să-i determinăm să preste
ze. în baza Legii 13/1968. o activitate 
în cadrul întreprindesji județene de 
construcții-montaj, în perioadele sta
bilite de conducerea acesteia, sau să 
se angajeze în unitățile ce execută 
lucrări de investiții. O altă rezervă 
pe care trebuie să o folosim cît mai 
util o constituie personalul eliberat 
din detenție în condițiile Decretului 
115/1977. Sînt deci resurse de forță 
de muncă insuficient valorificate in 
județul nostru.

De acord cu aceste acțiuni, cu a- 
semenea măsuri. Pină în prezent, ele 
sînt doar intenții, bune de altfel. Im
portantă este acțiunea practică, ime
diată. pentru încadrarea. în cel mai 
scurt timp, a unei părți din catego
riile de personal amintite in activi
tatea de investiții,’ construcții in
dustriale si de locuințe, pentru a 
determina atît îndeplinirea pe în
tregul an a sarcinilor de plan, cît 
si recuperarea restantelor din pri
mul semestru. înfăptuirea unor 
atari sarcini poate fi asigurată nu 
numai prin măsuri de la nivelul ju
dețului. ci prin acțiunea responsa
bilă a consiliilor oamenilor muncii, 
organizațiilor de partid, de sindicat 
și tineret din fiecare întreprindere, 
de pe fiecare șantier. Altfel, datele 
înscrise pe hîrtie pot rămîne doar 
atît: simple intenții, simple angaja
mente formale.

Dumitru PRUNA 
corespondentul „Scînteii"

iar sutele de „cai putere1* stau
de tone de grîu pe miriș
te ? „Lipsesc mijloacele 
de transport — ne spunea 
inginerul șef Vasile Veli- 
cu. Capacitatea zilnică de 
recoltare a combinelor 
este de 280 tone, pe cînd 
cea a mijloacelor de 
transport este mult mai 
mică".

Oare așa să fie ? Iată 
ce spun cifrele. Cu cele 15 
camioane ale I.T.A. re
partizate cooperativei se 
pot transporta zilnic 195 
tone, la care se mai adau
gă 100 tone care pot fi 
transportate zilnic cu ca
mioanele proprii ale co
operativei și cele 4 cu

pluri de remorci. Deci 
cantitatea livrată de la în
ceputul campaniei de re
coltare putea fi transpor
tată în două zile. Prin 
urmare este vorba de de
fecțiuni în organizarea 
transportului, ceea ce ar 
putea duce la pierderi 
serioase. Și așa pînă a- 
cum au fost risipite prea 
multe boabe.

„Recolta din cîmp — 
direct în magazii" — nu-i 
o lozincă oarecare, ci o 
cerință izvorîtă tocmai 
din necesitatea ca griul și 
celelalte roade ale lanu
rilor să fie depozitate în 
timp scurt și fără pier

deri. De altfel, programul 
de măsuri privind execu
tarea lucrărilor în campa
nia agricolă de vară pre
vede clar : „Producția re
coltată va fi transportată 
în aceeași zi de pe cîmp, 
pentru a se evita degra
darea acesteia. De aceas
tă sarcină răspund trus
turile județene I.A-S. și 
S.M.A., direcțiile agricole 
județene". Se pune între
barea : ce fac aceste or
gane pentru a asigura 
respectarea graficelor de 
transport la bazele de re
cepție și silozuri, pentru 
a se folosi mijloacele de 
transport la capacitatea 
maximă ?
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POPORUL, MARELE EAUR BE ERUMUSEȚI
Va stărui mult în inimile 

noastre amintirea zilelor de 
iunie ale acestui an. zile de 
iunie cu infinite culori, cînd 
Bucureștii s-au dovedit că 
sînt și rămîn o gazdă de 
argint a unor recolte de 
aur — rod al unor frumoa
se bătălii ale artei șl lite
raturii, ale interpretării 
și ale altor zămisliri, bă
tălii în care s-au anga
jat. intr-un fel sau altul, 
milioane de oameni, și — 
de ce nu — toată țara, 
toată România noastră so
cialistă, în care se desfă
șoară, etalîndu-și talentul, 
tot omul care e om într-un 
joc cum n-a mai fost altul 
întru slava acestui timp, 
întru înflorirea lumii.

Pași de iubire și de li
bertate m-au dus în sate, 
în orașe. în săli mici ori 
în săli imense, ori m-au 
dus sub un incomensurabil 
văzduh de albastru ale fi
nalelor. ori în cele mai de 
rang lăcașuri de cultură 
ale Bucureștilor să văd, să 
aud si să simt sufletul nos
tru în ..Cintarea României", 
sufletul nostru avid de fru
mos si de fericire, de prie
tenie si de pace, fiindcă tot 
ce zămislim noi. aici, nu ni 
se adresează numai nouă, 
ci lumii întregi.

Festivalul „Cintarea 
României" a aruncat în 
discul de nemărginire al 
soarelui peste 80 000 de 
formații artistice de ama
tori cu aproape 2 000 000 de 
artiști, la finala din Bucu
rești participînd 350 de for
mații cu 14 000 de artiști 
amatori.

Laureați ai Festivalului național „CÎNTAREA ROMÂNIEI66

Sabin BÂLAȘA

O coloratură de expresie 
romantică

Sabin Bălasa s-a im
pus în peisajul picturii 
contemporane printr-o 
viziune de marcată co
loratură romantică. Ar
tistul are gustul spa
tiilor ample si al ges
turilor maiestuoase, în
clinația de a mînui o 
simbolistică de elevată 
și eternă semnificație. 
Caracteristice pentru 
el, ni se par a fi lipsa 
de inhibiție și. nede- 
curgînd obligatoriu din 
aceasta. ingenuitatea. 
Vaste orizonturi cos
mice sînt apropiate fa
miliar de cîmpul nos
tru vizual. La fel de 
spectaculoase sînt si 
scufundările in timp, 
într-un timp imemo
rial. de unde ni se a- 
duc drept captură spi
rituală. insolite vestigii 
arhitectonice. Pictorul 
este un fel de iluminat 
„arheolog", un vizionar 
căruia istoria civiliza
țiilor umane i s-a re
levat în clipe faste,

Pe scenele de concurs și 
în sălile de expoziție — 
precum cea din sala de 
marmură a Casei Scînteii 
— acești zămislitori de 
inimitabilă artă au adus 
imaginile legendarei vetre 
românești, cartea de îm
pliniri și de vis a Româ
niei noastre socialiste. Doi
ne din murmur de izvoare, 
balade din tării de stîncă, 
dansuri din unduiri de spi
ce ori din ritmuri de fur

însemnări de Ion BĂNUȚÂ

tuni, cîntece preamărind 
nemurirea de ieri și de azi 
cu implicații în ziua de 
mîine ale unui întreg po
por, aureolînd dragostea 
fierbinte de partid, pînze 
din culori de flori, sculp
turi turnate din statornicia 
bronzului sau a lemnului 
smuls din tainele păduri
lor, ii din rîuri de aur și 
din petale de maci, costu
me din frumuseți de cîm- 
puri, de brazi și de poie- 
ne. bliduri din lut de dra
goste și migală, roata ola
rului cea din veșnicie, 
cergi mițoase din miresme 
de fin și de codri, vers de 
foc de iubire scris deopo
trivă de poet — țăran, oțe- 
lar, miner — scris de noi 
toți, și toate adunate din 
sufletele milioanelor de 
artiști, din neintrecuți in
terpret! ne-au purtat in
descriptibil pe harta de 
aur a României socialiste.

Și amintirea acelor zile, 
a acelor manifestări râ

căci așa lasă impresia, 
dintr-o dublă perspec
tivă : ca amintire des
pre trecut și amintire 
despre viitor. Aserțiu
nile teoretice, menite 
să-i explice pe deplin 
demersul, pot părea 
prezumtioase. Prețuim 
în pictura sa puterea 
de fabulație, fantezia, 
tensiunea interioară a 
fiecărei pînze. fervoa
rea sub semnul căreia 
se zămislesc.

în numeroase lucrări 
de inspirație istorică 
sau pe teme de actua
litate, predispozițiile 
sale pentru generaliza
re se fac simțite cu 
aceeași acuitate. Eve
nimentele istoriei trăi
te de popor, ca și eve
nimentele existentei co
tidiene sînt propulsate 
într-un cîmp semantic 
foarte larg. Ele devin 
astfel eseuri în culoare 
despre curaj, despre 
spirit de sacrificiu, 
despre eterna'aspirație 

mine pentru noi un profund 
prilej de meditație, un 
profund izvor de neobosită 
încredere si îndemn.

Românul a incizat, în o- 
biecte, a incizat în felul 
lui strămoșesc din lumină 
și întuneric : un fir de 
grîu, o floare a soarelui, o 
pasăre, si apoi un chip al 
faurului — al faurului care 
a dat certificat de eterni
tate clipei, clipei lui, după 
cum spune marele Arghe- 

zi în Dacica : — „Mă uit 
la tine șubred vas de lut / 
Trei mii de ani ai încăput / 
Veci de vecii pe care le 
Înfrunți",..

Artiști amatori și artiștii 
profesioniști, scriitori, toți 
într-o simțire adîncă în 
cîntec și în vers. în mar
mură și în piatră. în pin- 
ză și în culori, în arnici și 
în borangic, în fluturi de 
argint și de aur duc în e- 
ternitate prin arta lor, în
tr-o trăire nouă, cîmpiile 
și dealurile, munții și ape
le, cerul și istoria români
lor împlinind testamentul 
înaintașilor care ne-au ce
rut „creșterea limbii româ
nești / și-a patriei cinsti
re". Șl acest crez adine 
precum apele limpezi ale 
celor mai adinei fîntîni 
nu-1 putem uita. Și el ne 
obligă !

Ce depărtări albastre sînt 
de atunci de cînd Emines- 
cu, Luceafărul poeziei ro
mânești, clama : „Zdrobiți 

Traian BRADEAN

Izvor al inspirației -
viața

către lumină a omului, 
în întruparea acestor 
generoase idei pictorul 
operează consecvent 
prin scoaterea imaginii 
de sub incidența re
constituirii documenta
re și monumentalizarea 
sa. O ultimă lucrare cu 
caracter istoric. „Băl- 
cescu". premiată în 
cadrul Festivalului na
tional „Cintarea Româ
niei", ilustrează eloc
vent chipul în care Sa
bin Bălasa își dezvoltă 
în această direcție vi
ziunea. Dintr-un fond 
agitat de nori, furtună 
a istoriei evocată cu 
patetism, răsare ro
mantic chipul lui Băl- 
cescu. chinuit de vici
situdinile vieții. înno
bilat de credința în
tr-un mare ideal, de 
intransigenta unui sin
gur mare gînd. Un o- 
cean și un om. O rea
litate dramatică și un 
vis. Așa este Bălcescu 
pentru pictor.

Traian Brădean se 
numără printre cei 
mai înzestrați pictori ai 
generației mijlocii. Arta 
sa se naște fericit la 
confluența intuiției și 
lucidității analitice ; se 
naște dintr-o profundă 
cunoaștere a realității 
și dintr-o savantă ex
primare artistică a nu
anțelor și semnificații
lor ei. Această pictură 
care nu evită detaliul 
crește, asemeni tuturor 
producțiilor artistice 
autentice, din idealul 
unei riguroase si ex
presive simplități. Ima
ginea este clară și su
gestivă în același timp, 
desenul ferm și sensi
bil, vibrant, culoarea 
definită prin rafinate 
și sobre raporturi ar
monice. în multe din
tre lucrările sale evocă 
peisajul Apusenilor, e- 
xistenta de o reținută

si aspră demnitate a 
țăranilor de la munte, 

în foarte multe lu
crări pictorul se apro
pie de tema istorică, 
cu rezultate notabile. 
Trebuie spus de la bun 
început că istoria, fi
gurile care o animă 
sînt privite din per
spectiva care îl carac
terizează. Istoria este 
deci o istorie a poporu
lui și în bună măsură 
a țăranilor, figurile 
proeminente ale aces
teia. oamenii din po
por. oameni care au 
trăit și simtit țărăneș
te. Pictura sa de in
spirație istorică cele
brează în primul rind 
virtuțile morale ale u- 
nui popor. Traian Bră
dean a mai conceput si 
numeroase imagini ale
gorice. efigii ale ma
rilor noastre aspirații 
istorice, alcătuiri cu

valoare de emblemă, 
respirînd o calmă mă
reție. conștiința unei 
forte seculare si a unei 
înalte misiuni istorice. 
Exemplificativă în a- 
cest sens este lucrarea 
de mai mari dimen
siuni „Patria suvera
nă", premiată în ca
drul Festivalului na
tional „Cintarea Româ
niei". Personajul sim
bolic al acestei lucrări, 
o femeie învestită cu 
însemnele heraldice ale 
patriei, străjuiește par
că asemenea marilor 
statul antice, destinul 
nostru dintotdeauna, 
amintind ca piatră de 
hotar-cariatidă istoria 
sacrificiilor săvîrșite. 
indicînd în viitor ace
lași drum drept și si
gur pe care va păși 
poporul.

C. R. CONSTAN- 
ȚINESCU

orînduiala cea crudă și ne
dreaptă / Ce lumea o îm
parte în mizeri și bogați", 
de cind marele nostru poet 
îi răspundea cumplitului 
Baiazid. prin Mircea — 
„Eu ? îmi apăr sărăcia și 
nevoile și neamul... / Și 
de-aceea tot ce mișcă-n 
țara asta, rîul, ramul, / 
Mi-e prieten numai mie"..., 
de cînd Alecu , Russo în 
„Cintarea României" spu
nea: „Verzi sint dealu
rile tale, frumoase păduri
le și dumbrăvile spînzura- 
te de coastele dealurilor, 
limpede si senin ceriul tău1 
munții se înalță trufași în 
văzduh; rîurile, ca brîie 
pestrițe, ocolesc cîmpurlle; 
nopțile tale incintă auzul, 
ziua farmecă văzutul..." toa
te dînd o nouă demnitate 
frumuseților inegalabile ale 
patriei noastre.

Azi, sub drapelele liber
tății tot omul urcă după 
puterile sale pe toate trep
tele demnității ! 2 000 000
de artiști amatori ! De 
neșters ecou a lăsat în su
fletul meu această cifră a 
democrației românești ! Am 
văzut totuși în Festival nu
mai o infimă parte din 
arta oamenilor care tră
iesc în interiorul acestei 
miraculoase cifre.

2 000 000 de oameni în
tr-un concurs epocal. o 
masă uriașă din care țîș- 
nesc individualități dis
tincte. Prima ediție a „C'in- 
tării României" a luat sfîr- 
șit. dar festivalul, marea 
și autentica întrecere pen
tru frumos, continuă. Spre 
bucuria tuturor I

Excursii în iulie 
și august

Oficiile județene de turism orga
nizează. în lunile iulie și august, 
excursii în cele mal pitorești zone 
ale țării. Astfel se asigură depla
sări în nordul Moldovei — la Su
ceava, Putna. Gura Humorului. Vo- 
roneț, Sucevița, Moldovița, Margi
nea, Obcinele Bucovinei. Totodată 
se fac excursii în Oltenia de sub 
munte, la Tismana. monumentele 
brâncușiene de la Tg. Jiu. Peștera 
Muierii, Cheile Sohodolului. Polo- 
vragi, mănăstirile Horezu și Arnota. 
în Maramureș și Tara Oașului se 
vizitează localitățile Negrești-Oaș, 
Săpînța, Rozavlea, Moisei. Borșa, 
Izvoarele. Cu prilejul excursiilor în 
Delta Dunării se organizează po
pasuri la Tulcea, Maliuc. Crișan, 
St. Gheorghe, Murighiol, în zona 
Porților de Fier și munților Bana
tului se vizitează Drobeta-Turnu 
Severin, insula Șimian, Gura Văii, 
Orșova. Cazane, Valea Cernei, 
Herculane, Văliug, Crivaia, Secu.

Se organizează și circuitul turistic 
al Republicii Socialiste România.

Sînt programate, totodată, nu
meroase alte excursii cu autocarul 
în localitățile de pe itinerarele so
licitate de turiști, cazarea si masa 
fiind asigurate în cele mai moderne 
unități hoteliere și de alimentație 
publică.

Pentru turiștii aflați în stațiunile 
de pe litoralul Mării Negre și în 
cele de pe Valea Prahovei se or
ganizează excursii în R. P. Bulga
ria, iar în R. P. Ungară pentru tu
riștii din stațiunile Felix, „1 Mai" 
și Buziaș.

în fotografie : noul motel de pe 
malul lacului de acumulare Căli- 
nești.

Distins cu premiul I pen
tru spectacolul „Descăpătî- 
narea", teatrul „Giulești" 
merită de fapt o mențiune 
specială pentru întreaga ac
tivitate desfășurată în ulti
mii ani și cu deosebire în 
stagiunea 1976—1977. care a 
stat sub semnul „Cîntării 
României".

Locul de frunte pe care 
se situează „Giuleștiul" nu 
este consecința unor succe
se întîmplătoare sau forțate, 
ci rodul unei evoluții lente 
și solide, atent pregătite și 
dirijate, bine cristalizate pe 
anumite direcții ferme.

Programul teatrului ates
tă mai întîi un repertoriu 
substantial și interesant în 
stabilirea căruia criteriile 
ideologice și estetice se 
conjugă fericit. Varietatea 
acestui repertoriu și a fruc
tificării lui scenice nu este, 
de asemenea, o calitate de 
neglijat : drame și comedii 
(Beaumarchais. Rostand, 
autori români)., reconstituiri 
ale istoriei și piese de de
montare a mecanismelor 
ei (DUrrenmatt), spectacole 
de anvergură în sala mare 
și excepționale spectacole 
de studio, piese de actuali
tate. de factură realistă dar 
și de factură documentară, 
reportericească (Al. Monciu 
Sudinski — „Caractere"). 
Abordarea clasicilor străini 
și îndeosebi valorificarea o- 
riginală în contemporanei
tate a scriitorilor români 
clasici sau din perioada in
terbelică constituie o linie 
de forță a activității tea
trului. După abordarea u- 
nor scrieri importante de 
Victor Ion Popa. Tudor Mu- 
șatescu. Mihail Sebastian, 
M. Sorbul, I, L, Caragiale, 
Lucian Blaga, teatrul „Giu
lești" s-a hazardat cu rezul
tate notabile în repunerea 
în circulație și discuție a 
uneia dintre cele mai difi
cile si problematice drame 
blagiene : „Zamolxe".

„Descdpățînarea" Iul Al. 
Sever este o premieră ab
solută. Fără să afirmăm 
că nu e loc pentru mai 
mult și pentru mai bine, 
putem spune că teatrul 
„Giulești" se poate mîndri 
în ultimele stagiuni cu mai 
multe asemenea premiere 
ale dramaturgiei contempo

rane. semnate de D. R. Po- 
.pescu. Iosif Naghiu. M. R. 
Iacoban, Petru Vintilă. Gh. 
Vlad.

Deosebit de interesante 
sînt opțiunile teatrului în 
privința dramaturgiei uni
versale contemporane. Iată, 
fie și numai în această ul
timă stagiune, am văzut la 
„Giulești" „Regele loan" 
de DUrrenmatt și „Ședința 
comitetului de partid" („Da 
sau Nu") de Al. Ghelman. 
lucrări de substanță (filo
zofică. social-politică) și de 

„DA SAU NU"
de Al. GHELMAN

la Teatrul „Giulești"

atitudine, izvorîte dintr-o 
cunoaștere adîncă a meca
nismelor istoriei (Durren- 
matt) a realităților și idea
lurilor societății socialiste.

Considerată una din cele 
mai bune lucrări dramatice 
apărute în Uniunea Sovie
tică în ultimii ani. „Da sau 
Nu" (după care s-a turnat 
și remarcabilul film „Pre
miul"). face cu o pătrunde
re. îndrăzneală și intransi
gentă rar întîlnite și cu o 
reală vocație a teatrului, 
procesul proastei organizări 
a activității Pe un șantier 
de construcții, care pă
gubește deopotrivă pe mun
citorii de pe acel șantier și 
pe benificiar — statul so
cialist. Piesa urmărește cu 
deosebită pregnantă forța 
cu care muncitorii, demas- 
cînd neregulile, indolenta, 
dezorganizarea, mistificări
le birocratice, toate cu mas
că de „obiectivitate" — își 
apără interesele : ea relevă 
concret și convingător — 
fără tezisme și schematis- 
me — solidaritatea, perfec

ta identitate dintre intere
sele proletariatului și cerin
țele progresului economic, 
social și politic ale socie
tății socialiste, vigilenta și 
intransigenta comunistă cu 
care clasa muncitoare își 
exercită controlul.

Situația surprinsă de Al. 
Ghelman este simplă, ade
vărată și bine decupată 
dramatic. Echipa lui Pota
pov refuză să primească 
prima anuală și propune 
chiar ca banii să fie luati 
înapoi — ca o reacție sem

nificativă și exemplară, de
liberat publică și deliberat 
supusă atenției comitetului 
de partid, fată de dezorga
nizarea generatoare de 
uriași timpi morți, prin eli
minarea cărora cîștigul ar 
fi fost de multe ori mai 
mare decît valoarea primei. 
Ca o fermă atitudine comu
nistă fată de practicile care 
fac ca să se vorbească to
tuși, prin repetate „subți- 
eri" ale angajamentelor ini
țiale, de „plan depășit".

Pornind abrupt, relevînd 
cu forță ascuțimea conflic
tului, spectacolul teatrului 
„Giulești" în regia matură 
a lui Alexa Visarion (sce
nografia. bine gîndită apar
ține lui Vittorio Holtier), 
valorifică la maximum da
tele piesei lui Ghelman — 
așa îneît spectatorii urmă
resc cu deosebit interes o 
dezbatere care are drept 
unic loc de desfășurare o 
sală de ședință — ceea ce, 
să recunoaștem nu e puțin 
lucru.

Spectacolul cucerește prin 

autenticitatea atmosferei 
lui și adîncimea cu care 
investighează psihologiile 
complexe și nuanțate ale 
eroilor. Marea lui calitate 
este însă. că. în aceste date 
de desăvirșit realism, reali
zează subtile metafore sce
nice ; metafore ale firelor 
neștiute care leagă sau des
part oamenii. Complicități
le, identitatea de interese 
sau schimbarea bruscă de 
atitudine, subtilele tactici 
de intimidare sau diversiu
ne. mai mult ascunse decit 
exprimate de vorbe, solida
rizarea majorității în impu
nerea adevărului, sînt rele
vate fără ostentație și cu 
o mare finețe prin situarea 
și mișcarea personajelor 
printre scaunele și birourile 
sălii de ședință ; prin jocul 
privirilor complice sau dis
tante. indiferente ; prin in
flexiunea subtilă a vocilor.

Paralel cu redescoperi
rea unor talente si disponi
bilități ale membrilor „tru
pei vechi" teatrul „Giu
lești" a depistat și angajat 
în ultima vreme noi forțe 
artistice excepționale ca 
număr și ca valoare : ac
tori cunoscuti. cu intensă și 
diversă experiență, precum 
și tineri talentați. expre
sivi. cu personalitate.

Ca și „Regele loan". „Za
molxe" ori ca „Descăpătî- 
narea" „Da sau Nu" îi su
pune atenției pe unii dintre 
aceștia, făcînd totodată do
vada unei armonioase co
laborări. a unui demn de 
salutat spirit de echipă. A- 
cest spirit de echipă chea
mă (individual) la perfec
țiune și unește totodată pe 
Radu Panamarenco (forța 
acestui tînăr actor e fără 
îndoială naturalețea tonu
lui său „popular"), Con
stantin Coiocaru. Corneliu 
Dumitraș. Corado Negrea- 
nu. Ion Angliei. Dorina La
zar, Nicolai Ivănescu, Ion 
Pavlescu. Mircea Dumitru, 
George Bănică. Sabin Fă- 
gărășanu. Ana Ciclovan. 
Gina Trandafirescu — în- 
tr-unul din cele mai bune 
spectacole inspirate din ac
tualitate. ale stagiunii 1976— 
1977.

Natalia STANCU- 
ATANAS1U

Cîmp larg de afirmare însușirilor și talentului fiecărui tînăr
(Urmare din pag. I)

solvirea clasei a X-a, fiecare elev 
are posibilitatea fie să se prezinte la 
concursul de admitere in clasa a 
Xl-a a învățămîntului liceal, fie să 
se înscrie in invățămintul profesio
nal, fie să se încadreze în producție 
ca practicant. în meseria pentru care 
s-a pregătit, ca muncitor în formare, 
beneficiind de toate drepturile aces
tuia. Tînărul poate să-și dezvolte 
nestingherit aptitudinile personale, 
să-și îmbogățească și să-și perfecțio
neze necontenit nivelul pregătirii, 
prin înscrierea la formele serale ale 
învățămîntului liceal. în acest scop.

admiterea în clasa a Xl-a a învă- 
țămintului liceal seral se face de re
gulă fără concurs, înscrierea la acest 
invățămint putîndu-se efectua indi
ferent de virstă. Pe de altă parte, 
dobindirca unei existente indepen
dente sub raport material îl ajută pe 
fiecare tînăr să-și organizeze viata, 
pregătirea, instruirea așa cum do
rește, în interesul propriei sale dez
voltări și împliniri.

Absolvenții învățămîntului liceal, 
indiferent de tipul și profilul liceu
lui, au dreptul să participe, potrivit 
legii, la concursul de admitere în 
oricare instituție de învătămînt su
perior.

Chiar și numai din aceste cîteva 
constatări se poate desprinde con
cluzia că noua organizare a învăță
mîntului asigură valorificarea tuturor 
însușirilor, a talentului specific fie
cărui tînăr, așadar mijlocește utili
zarea superioară a resurselor de 
creație specifice noilor generații. în 
procesul formării sale prin muncă și 
pentru muncă, participînd nemijlocit 
la sporirea valorilor materiale si spi
rituale de care are nevoie societatea 
noastră în plină dezvoltare, fiecare 
tinăr al României socialiste își poate 
împlini și afirma nestingherit perso
nalitatea creatoare.

SPORT • SPORT • SPORT • SPORT
SĂPTĂMÎNA VIITOARE, LA BUCUREȘTI

Balcaniada de tenis
între 13 si 17 iulie se va desfășura 

la arena Progresul din. Capitală cea 
de-a 18-a ediție a campionatelor 
balcanice de tenis. La această tradi
țională competiție si-au anunțat 
participarea echipele Bulgariei. Gre
ciei. Iugoslaviei. Turciei si Româ
niei. Din loturile formațiilor oaspete 
se remarcă cunoscuta jucătoare iugo

slavă Mima Jausovec. frații Matei și 
Bojidar Pampulov (Bulgaria) și 
Kalogheropoulos (Grecia).

Selecționata feminină a tării noas
tre este alcătuită din Virginia Ruztci. 
Florența Mihai si Elena Popescu, iar 
în echipa masculină vor juca Dumi
tru Hărădău, Traian Marcu și Ma
rian Mîrza.

cinema

A sluji cultura, a forma omul
(Urmare din pag. I)

ceașcă a istoriei), ci, dim
potrivă. să realizeze dialec
tic o continuitate. lata deci 
ce tradiții avem de conti
nuat : tradiția unei litera
turi active, militante, preo
cupată de soarta poporului 
caruia îi aparține, de lumi
narea si îmbărbătarea oa
menilor. de contribuția la 
o viată cu adevărat umană, 
înnobilată de razele puter
nice ale umanismului. în 
fond, cea mai sacră dorin
ță a creatorului este de a 
da viată operei lui cu via
ta si sentimentele oameni
lor despre care scrie : ce 
face cu ele. cum le „folo
sește". ce curs le dă si cum 
le poate spori căldura si lu
mina in propriile lui resur
se. cu talentul si gindirea 
lui ? Acestea sînt întrebări 
ale libertății noastre.

Proza acestor ani (și mă 
refer la domeniul care îmi 
este mai familiar, dar. re
pet. aceste reflexii pot fi 
raportate la oricare gen li
terar) mai mult si mai a- 
decvat. mai nuantat si mai 
fecund decît cea a ultime
lor decenii s-a aplecat asu
pra fenomenelor ce au loc 
in societatea noastră cu o 
dinamică atit de pronunța
tă. în modalitățile cele mai 
variate, fie că este predo
minant epică, fie că son
dează universul conștiinței, 
fie că are ca fundal epo
peea industrializării, noua 
fată a satului sau frămîn- 
tările fulgerate de întrebări 
ale omului de stiintă. ea 
depășind schematismul și 
tezismul de altădată a reu
șit să devină ceea ce. teo
retic. s-a dorit dintotdeau
na : nu numai o imagine 
veridică a lumii, ci o com
ponentă a vieții însăși.

Așadar, pe asemenea con
siderente se bazează încre
derea deplină acordată scri
itorului de azi. conștient 
de menirea lui, de creșterea 
răspunderii personale. Ca 
să ne situăm pe tărimul cel 
mai palpabil, mai controla
bil cu măsurile obișnuite, 
scriitorul român de azi se 
găsește într-o situație de 
invidiat asistînd la afluxul 
unor mase întregi de con
temporani ai săi sore cărți 
abia ieșite de sub teascuri, 
multiplicate într-un număr 
apreciabil de exemplare...

Sub multiple forme, citi
torul îsi spune cuvîntul în 
legătură cu ceea ce scriem, 
în legătură cu întreaga 
muncă de creație. într-un 
climat democratic, în care 
vocea obștii, tot mai com
petentă, se face auzită con
vingător. Si este normal să 
fie asa : dacă actul de crea
ție se desfășoară indivi
dual. in limitele laborato
rului de creație al fiecă
ruia. conform talentului, 
fanteziei si puterii de în
țelegere. de adincire a cu
noașterii vieții oamenilor, 
dezbaterea într-un cadru 
mai larg, mai accentuat de
mocratic a rezultatelor, va
riate prin firea lucrurilor, 
reprezintă un cîstig. un a- 
iutor indiscutabil, o posi
bilitate reală de perfecțio
nare a muncii noastre. Ho- 
tărîrea recentei plenare a 
C.C. al P.C.R. cu privire la 
creșterea rolului si răspun
derii organizațiilor de 
partid si de stat, de masă 
si obștești, a uniunilor de 
creație, a conducerilor co
lective ale redacțiilor, 
Radioteleviziunii. edituri
lor. caselor de filme, insti
tuțiilor de spectacole în ac
tivitatea de informare si e-

ducare a oamenilor, arată 
din nou ce rol mare are 
creatorul în făurirea cultu
rii noastre socialiste, des
tinată formării omului nou. 
dar si ce răspundere ne re
vine fiecăruia dintre noi in 
îndeplinirea datoriei pe 
care o avem fată de partid, 
fată de popor. Pentru un 
scriitor este, desigur, o 
mare bucurie — dovada 
împlinirii visului său per
manent de a sluji cultura, 
procesul nobil, delicat de 
făurire a conștiințelor — să 
vadă cum. zi de zi. cărțile 
lui ocupă un loc tot mai 
mare in preocupările oame
nilor. să constate ritmul ra
pid în care se cumpără și 
se citește cartea bună, car
tea așteptată, abia ieșită de 
sub tipar. îmi amintesc că, 
o dată, găsindu-mă departe 
de tară am fost întrebat 
despre tirajul în care apare 
la noi un roman social. La 
răspunsul meu că acesta 
poate fi de 30 000 de exem
plare, dar se poate ridica și 
la 70 000. ba se intimplă ca 
întreg acest tiraj să se e- 
puizeze într-o zi sau două 
si să fie necesară o reedi
tare imediată, interlocuto
rul meu. convins că nu am 
înțeles exact întrebarea, a 
precizat din nou : roman 
social. Da. roman social, 
am răspuns. Contemporan, 
a adăugat el. Da. un roman 
social contemporan. am 
răspuns. Este greșită infor
mația sa că populația Româ
niei nu depășește două 
zeci și două de milioane ? 
Nu. atîția sîntem. Nu știu în 
ce măsură afirmațiile mele 
au fost crezute. Dialogul 
acesta, ce nu avea nimic 
spectaculos în el, m-a ur
mărit însă, multă vreme 
ca apoi, rememorîndu-mi o

stare de lucruri dintr-o 
altă epocă, să constat că de 
fapt ceea ce eu rosteam cu 
totală detașare putea să 
țină de domeniul „miraco
lului". Mi-am amintit că 
onere ale clasicilor învătati 
de mine în scoală, existen
te azi în biblioteca oricărui 
țăran, au apărut la inoeput 
în tiraie care depășeau nu 
mult mia de exemplare : 
se înțelege că între timp 
a avut loc o prefacere 
culturală. Dar tot pe atit 
de adevărat este că au
dienta de care literatura 
contemporană se bucură in 
rîndul maselor e o dovadă 
a faptului că ea interesea
ză tot mai mult aceste 
mase cînd ele se regăsesc 
în operele scriitorilor de 
azi : se produce astfel mult 
rîvnita sincronizare între 
frămîntările publicului si 
opera de artă oferită aces
tuia. E de datoria noastră 
să-i oferim o asemenea li
teratură.

Fără grandilocventa ce 
sună atit de fals în pagi
nile unei cărți, fără didac
ticismul atit de păgubitor 
în afirmarea unei morale și 
in procesul greu de forma
re a acestuia, fără specta
culozitatea de paradă atit 
de îndepărtată de eroismul 
sincer si adevărat, literatu
ra noastră de azi e popu
lată de eroi vii care nu sint 
alții decît cei mai multi 
dintre cei ce asaltează li
brăriile ca sore o emoțio
nantă întîlnire cu ei înșiși.

Dacă există un „turn" al 
scriitorului, el are forma 
unei hale industriale, al 
unui ogor, al unei străzi, al 
unei case, al oricărui loc 
unde viata, iubirea si su
ferința. patima si „dorul 
dună ce-i desăvirsit" pal
pită.

„REGATA
Pe lacul Snagov au început joi în

trecerile internaționale de caiac- 
canoe pentru „Regata Snagov", la 
care participă sportivi si sportive din 
9 țări. Primele finale programate au 
fost dominate de sportivii români. în
vingători în cele 7 probe după cum 
urmează : caiac 1 (1 000 m) : Vasile 
Diba 3’49” ; canoe 1 (1 000 m) : Ivan

SNAGOV44
Patzaichin 4’06”4/10 ; caiac 2 (1 000 
m) : Dragulschi — Simiocenco 3’31” 
3/10 ; canoe dublu (1 000 m) : Gheor
ghe și Toma Simionov 3’55”8/10 ; 
caiac 4 (1 000 m) : România 3’08”l/10 ; 
caiac dublu fete (500 m) : Maria Cos- 
ma, Nastasia Buri 1’52” ; caiac sim
plu fete (500 m) : Maria Cosma 2’02” 
6/10. întrecerile continuă astăzi.

Ieri și azi, pe stadionul „Voința44 
din Capitală

începînd din anul 1973. UCECOM 
organizează cu regularitate campio
natul asociațiilor sportive pentru 
handicapat» fizic — respectiv, pen
tru cooperatorii meșteșugari care au 
diferite invalidități motorii ori sint 
fie nevăzători, fie semivâzători. fie 
surdomuti.

Competiția se desfășoară pe etape : 
la nivelul asociației sportive, pe mu
nicipiul București si finala pe țară. 
Ieri si astăzi, pe stadionul Voința

(din sos. Pipera 38) au fost progra
mate întrecerile din cadrul fazei pe 
Capitală. Joi s-au disputat 16 probe 
pentru bărbați si femei. Astăzi după- 
amiază. începînd de la ora 16. se 
concurează, printre altele, la : popice, 
aruncarea suliței, lungime. 80. 40 și 
60 m plat, aruncarea mingii medi
cinale si a celei de oină, greutate. La 
ora 18 va avea loc închiderea 
festivă.

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
• Joi, la Poiana Brașov, au început 

campionatele naționale de atletism 
rezervate' juniorilor. în proba mascu
lină de săritură în înălțime Adrian 
Proteasa a stabilit un nou record 
national pentru juniori cu un rezul
tat de 2,14 m. Sprinterul Constantin 
Ivan a cîștigat proba de 100 m plat 
cu timpul de 10”83/100. Alte rezulta
te mai importante, masculin : prăji
nă : I. Grumezescu 4,70 m; 110 m gar
duri : Stelian Floroiu 14”76/100 ; 
400 m plat : Sorin Monora 48”98/100 ; 
feminin : 100 m : Otilia Somănescu 
12”03/100 ; 400 m : Eugenia Baciu 55” 
15/100 : 1 500 m : Maria Radu 4’33”2/ 
100 ; 400 m garduri : Cristina Cojoca- 
ru 61”59/100. în cadrul unei tentative, 
cunoscuta campioană Ileana Silai 
(Metalul București) a corectat recor
dul national în proba de 1,000 m rea- 
lizînd 2’36”3/100 (v.r. era de 2’39” și 
aparținea Nataliei Mărășescu).

întrecerile continuă astăzi.
• în primul tur al probei de sim

plu femei din cadrul turneului inter
national de tenis de la Baastad (Sue
dia), jucătoarea noăstră Florența Mi
hai a învins-o cu 6—4, 6—0 pe Jackie 
Fayter (Anglia).

• După 4 runde. în turneul inter

național de șah „Memorialul Mihail 
Sadoveanu" de la Iași, in clasament 
conduc Szmetan (Argentina) și Po
pov (U.R.S.S.) cu cite 3 puncte, ur
mați de Vaisman (România) 2.5 
puncte și o partidă întreruptă.

• în cadrul turneului international 
de polo pe apă de la Salonic, echipa 
de tineret a României a învins cu 
scorul de 9—3 formația Greciei.

a Pe un frumos traseu din județul 
Gorj (Tg. Jiu — Motru — Tismana — 
Tg. Jiu — Novaci — Baia de Fier — 
Tg. Cărbunești — Peșteana — Tg. 
Jiu) s-a desfășurat cea de-a doua 
ediție a raliului „Coloana Infinitu
lui". organizat de filiala Gori a 
A.C.R. Raliul. care a inclus 
de-a lungul celor 260 km probe 
speciale de viteză în coastă si probe 
de îndemînare. a fost cîștigat de 
echipajul A. Puianu — C. Ulăreanu. 
reprezentanți ai județului Gorj. cu o 
mașină „Dacia 1300“.

• „Cupa Europei" intercluburi la 
atletism a fost cîștigată în acest an 
de echipa TV Wattenscheid (R.F. Ger
mania), urmată de Racing Club 
(Franța). Wolverhampton (Anglia), 
Steaua roșie Belgrad.

• Pasărea albastră : EFORIE —
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, MIO
RIȚA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15.
• Mînie rece î 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; 20,15,
MODERN — 9; 11,15; 13,30; 16;
18,15; 20.45, (la grădină) — 20,15.
• Timidul : PALATUL SPORTU
RILOR ȘI CULTURII — 17; 19.30.
• Călătoriile lui Gulliver : DOI
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 : EXCELSIOR — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Jaroslaw Dombrowski : FLO- 
REASCA — 9,30; 12; 16; 19.
• Locotenentul Mc Q în 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 „Cînd 
conduc cei ce produc“ : Trei scri
sori secrete : TIMPURI NOI — 18; 
20.
• Cei șapte magnifici — 9,45; 
11.45, Adevărul neverosimil — 14, 
Unora le place jazul — 16,15, Po
veste din Luisiana — 18.30, Ina- 
daptații — 20,30 : CINEMATECA 
(sala Union).
• Hoinarii : CASA FILMULUI (la 
sala de festivități a clubului Di- 
narho) — 16; 18,15; 20,15.
• Dick Turpin : BUZEȘTI — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,15, (la gră
dină) — 20,30, VOLGA — 9: 11,15; 
13,30; 15,45; 18: 20.15.
• Potopul (seriile I-II) : VIITO
RUL — 9; 12,30; 16; 19,15.

• Potopul (seriile III-IV) : ARTA
— 9; 12,30; 16; 19,15.
• Tereza, nu te voi părăsi : BU- 
CEGI — 10; 12; 14; 16; 18; 20.
• Operațiunea „Petrol“ : AURO
RA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, 
(la grădină) — 20,15. TOMIS — 9; 
11,15; 13,30; 15,30; 17,45; 20, la gră
dină) — 20.30.
• Cantemir : LIRA — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20.
• Un orășel în Texas : GIULEȘTI
— 9; 11; 13,15; 15,30; 17.45; 20, GRA
DINA TITAN — 20,30, GRADINA 
ARTA — 20,15.
• Șatra : DRUMUL SĂRII — 16; 
18: 20.
• Mușcă și fugi ! : COTROCENI
— 9; 11,15; 13,30; 15.45; 18; 20.15.
e Pisicile sălbatice : FERENTARI
— 9.30; 11,30; 13.30; 15,30.
• Gloria nu cîntă : FERENTARI
— 17,30; 19.30.
• Sfîrșitul legendei : PACEA — 
14: 16; 18.
• Orfana î PACEA — 20.
• Misterul lui Herodot : POPU
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.
• Copil de suflet : COSMOS — 9; 
11,15; 13.30: 15,45.
• Vacanță la Jakobsfeid : COS
MOS — 18; 20.
• Diavolii din Spartivento : FLA- 
CARA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15, (la grădină) — 20,30.
• Cuibul salamandrelor ; PRO
GRESUL — 15,30; 18; 20,15.
• Joe Kidd : GRADINA DINAMO
— 20,30.
• Cinci detectivi la miezul nopții : 
GRADINA BUCEGI — 20,15.
• Solitarul de la Fortul Hum
boldt : GRADINA UNIREA —
20.15.
• Așii înălțimilor : GRADINA
LIRA — 20,15.
• Ziua sacrificiului : GRADINA
MOȘILOR — 20,30.

teatre
• Teatrul „Nottara** (la Parcul 
Herăstrău) : Adio, Charlie — 20.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română** : Bucuroși de oaspeți — 
18,30.
• Teatrul Țăndărică * (la Școala 
generală nr. 135) : Sînziana și Pe
pelea — 19,30.

tv
PROGRAMUL I (

9.00 Teleșcoală
10,00 Telecinemateca
11,45 Melodii populare cu Mariana Dră- 

ghicescu
11,55 Corespondenții județeni transmit...
12.10 Telex
16,00 Telex
16,05 Teleșcoală
16,35 Curs de limba franceză
17,05 Emisiune în limba germană
18,50 Tragerea Loto
19,00 Festivalul european al prieteniei. 

Imnuri de laudă pe muzică dp J.S. 
Bach

19.20 1001 de seri
19,30 Telejurnal
20,00 La ordinea zilei
20.10 Cîntece și versuri patriotice

20,35 Film artistic : „Misterul din Insu
la Balfe**. Premieră TV. Producție 
a studiourilor engleze.

22,05 Pe teme internaționale
22.20 Telejurnal

PROGRAMUL II
17,00 Pe teme economice
17.15 Festivalul european al prieteniei. 

Concertul formației corale „Madri- 
galiștii din Bratislava**

18,00 Ora veselă
19,00 Radar pionieresc
19.20 1001 de seri
19.30 Telejurnal
20,00 O viață pentru o idee : Gregorlu 

Ștefănescu — ctitor al geologiei 
românești

20.30 Desene animate
21,00 Blocnotes — informații utilitare
21.20 Telex
21,25 Reportaj TV : Cheia succesului
21,45 Treptele afirmării
22.15 închiderea programului



SCINTEIA - vineri 8 iulie 1977 I PAGINA 5

FUNERALIILE TOVARĂȘEI 
ALEXANDRA CEAUȘESCU

(Urmare din pag. I) 
rabia și Drăgănești-Olt. primii secre
tari ai comitetelor județene de partid 
din toate județele tării.

Au făcut de gardă apoi membrii și 
membrii supleanți ai Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., secre
tarii C.C. al P.C.R., împreună cu soțiile.

Din. ultima gardă au făcut parte 
tovarășul Nicolae Ceausescu si to
varășa Elena Ceausescu, precum și 
ceilalți membri ai familiei Îndoliate.

La ora 11,30 a început mitingul de 
doliu.

In cuvintul său. tovarășa Maria 
Călin. învățătoare pensionară din 
comuna Scornicești. a spus: Plecarea 
dintre noi a scumpei consătence, ve
cine si tovarășe Lixandra Ceaușescu, 
pe drumul fără de Întoarcere al veș
niciei, ne umple tuturor inimile de 
durere si de regrete adinei. Nu vom 
uita niciodată pe fiica de țărani 
săraci din Șuica, pe femeia care a 
știut să înfrunte, cu demnitate și cu 
o dirzenie ne care nu o bănuiai sub 
chinul de o blîndete și o bunătate 
rar întîlnite, asprimile unor vremuri 
grele, cu lipsuri materiale, cu asupri
re. cu războaie. N-o putem uita pe 
femeia care și-a dedicat toată tine
rețea muncind din greu alături de 
oărbatul ei. regretatul Andruta 
Ceausescu, creșterii si educării celor 
sece copii. îmi este si acum vie 
maginea necontenitei lupte cu 
îreutătile. cînd o vedeam la munca 
timpului cu copiii mici trăgînd-o de 
>oale și cînd, apoi, acasă muncea ia- 
■ăși din greu cu acul, cu furca și cu 
•ăzboiul de tesut. ca să le facă haine 
:opiilor. De unde lua atita putere de 
nupcă și atîta răbdare, dacă nu din 
trafundurile generoasei și iubitoarei 
31 inimi de mamă 7 Copiii ti-au fost 
o- «11 existentei, scumpă Lixandră 
ceaușescu ! Lor le-ai dăruit tot ce a 
ivut mai bun ființa ta, învătîndu-i 
ă-și iubească. Înainte de orice, tara 
i poporul, să respecte omul si mun- 
a omului, să prețuiască demnitatea, 
ireptatea și cinstea. Iar visul pe care 
-ai sădit în sufletul lor s-a împlinit 
lobii, dind României fii și fiice ce se 
meură de dragostea și stima intregu- 
ui popor.
Mi-a rămas vie în memorie amin- 

irea unei întilniri în fata porții, cînd 
. început să plîngă și să-mi spună 
ă i l-au arestat pe Nicolae si că i-1 
at și i-1 schingiuiesc, fiindcă el vrea 
inele nostru, al celor multi si obi- 
iți. Și timpul i-a răsplătit speranța 
lemăr ginită.
Toată viata și-a trăit-o în cultul 

luncii. Atit cit i-au permis puterile, 
fost mereu alături de consăteni la 

icru, in cooperativa agricolă, ne-a 
lobilizat pe noi, femeile din Scor- 
icești, la numeroase acțiuni sociale, 
e gospodărire și de înfrumusețare a 
om unei.
Te conducem astăzi pe ultimul 

rum. dragă și bună Lixandră 
eaușescu, cu sentimente de adincă 
□cunoștință pentru că i-ai dat. via- 
i și i-ai îndrumat primii pași celui 
lai iubit fiu al poporului, marelui 
ărbat care. în fruntea partidului si 
latului nostru, conduce destinele co- 
luniste ale neamului românesc, to- 
arășul Nicolae Ceaușescu.
Poate din pricina emoției si a du- 

>rii nu am găsit cuvintele cele mai 
otrivite pentru ultimul rămas bun. 
ar ce cuvinte pot exprima adevăra- 
11 ideal de mamă și de cetăteancă 
» omoare, care ne-ai fost si ne vel 
im ine mereu ?
Adio, scumpă tovarășă ! Oamenii 
tre te-au cunoscut, locurile și lucru- 
le pe care le-ai încărcat de firea ta 
lîndă și generoasă îți vor păstra 
•șnic neștearsă imaginea luminoasă. 
A luat apoi cuvintul preotul comu- 
ei Scornicești. Constantin Mateescu, 
ire a spus :
Este a treia zi astăzi de cînd ln- 

■eaga suflare a satului nostru a luat 
inostintă cu strîngere de inimă că

Telegrame de condoleanțe
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
-eretair general al Partidului Comu- 
st Român, președintele Republicii 
ocialiste România, a continuat să 
■imească joi — în legătură eu 
reaua și dureroasa pierdere sufe- 
tă prin încetarea din viață a 
varășei Alexandra Ceaușescu — 
legrame de condoleanțe. Au adre- 
it telegrame Uniunea Națională a 
□operativelor Agricole de Produc- 
□, Ministerul Agriculturii și Indus- 
iei Alimentare, Ministerul Minelor, 
șiroiului și Geologiei, Ministerul 
aergiei Electrice, Ministerul Co- 
erțului Interior, Ministerul Apro- 
zionării Tehnioo-Materiale și Con- 
ri«Zui Gospodăririi Fondurilor Fixe, 

-’sterul Turismului, Ministerul 
istițței, Tribunalul Suprem, Procu- 
tura Generală a Republicii Socia- 
>te România, Comitetul de Stat 
intru Energia Nucleară, Consiliul 
ițional al Apelor, Departamentul

Cr
Joi după-amiază. tovarășul Ștefan 
ndrei. membru supleant al Comite
lui Politic Executiv, secretar al 
C. al P.C.R., s-a întilnit cu dele- 
itia sportivă mexicană, condusă de 
uillermo Lopez Portillo, director 
ineral al Institutului Național al 
x>rtului din Mexic, care, la invita- 
i d.N.E.F.S.. face o vizită în tara 
>astră.
La întîlnire au luat parte tovarășul 
neral-locotenent Marin Dragnea, 
eședintele C.N.E.F.S., și tovarășa 
a Manoliu. vicepreședintă a Comi- 
tului Olimpic Român.
în discuții au fost abordate pro- 
=.me iprivind relațiile sportive dintre 
le două organisme, ale dezvoltării 

a încetat din viată aceea care pentru 
noi toti a fost venerabila noastră 
enoriașă. Alexandra Ceaușescu. Fiin
ță răsărită din acest bineouvîntat pă- 
mint. nășcută si crescută pe aceste 
meleaguri scumpe si dragi. La timpul 
potrivit iși împletește viata cu neui
tatul nostru Andruta Ceaușescu, cu 
care conviețuiește 60 de ani. In at
mosfera liniștită si fericită a căminu
lui lor de țărani muncitori. Alexan
dra Ceausescu dă naștere la zece 
copii. Educată în mentalitatea sănă
toasă a vieții de tară, muncește 
enorm, alături de soțul ei. pentru a 
face fată nevoilor familiei lor împo
vărate. Grija ei de căpetenie a fost 
să-și îndrume copiii în cultul mun
cii. al dragostei și al omeniei.

Atentă fată de tot ce se petrecea în 
jurul ei. modestă si discretă în toate 
acțiunile ei. din izvorul nesecat al 
înțelepciunii ei. povătuia spre bine 
.pe toate vecinele si totdeauna era 
gata sa sprijine ne cel în suferință.

Suprema ei mîngîiere. neegalata 
ei fericire a fost aceea pe care i-au 
adus-o copiii. Ea a fost mama ferici
tă care a dat naștere la zece copii, 
oameni de înaltă răspundere si de 
fierbinte patriotisnl. în frunte cu cel 
mai iubit fiu al poporului nostru, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. pe care 
istoria contemporană l-a declarat 
ctitor al României socialiste.

Nu lacrimi aducem lingă sicriul 
care poartă corpul ei neînsuflețit, ci 
nesfirsită admirație si recunoștință.

Te vom păstra totdeauna în amin
tirea noastră si te vom purta în po
vestirile pe care le vom spune copi
ilor copiilor noștri, fiindcă te-ai în
scris la limita cea mai de sus in 
realizarea vieții pe care ai trăit-o 
printre noi.

Tovarășa Ioana Dina, educatoare 
din satul Șuica. comuna Scornicești, 
a spus : Cu inima sfîșiată de durere, 
am venit din satul Șuica pentru 
a-mi lua cel din urmă rămas bun 
de la scumpa noastră, buna măicuță 
Sanda. Nu te voi uita niciodată, 
măicuță bună, cum nu te vor uita 
niciodată rudele, consătenii dumitale, 
fiindcă pentru noi toți dumneata ai 
fost mama, sora, bunica, omul ade
vărat. Nu te va uita țara, pentru că 
ai fost aceea care ai dat viață, prin
tre cei zece copii, și lui Nicolae, cel 
mai iubit fiu al poporului nostru, 
conducătorul nostru drag, pe care 
l-ai învățat de mip, așa cum . i-ai în
vățat pe toți, să trăiască prin muncă 
dreaptă, să-și iubească satul, patria 
cu toți oamenii ei.

Și ce mult a muncit, ce mult a 
suferit, împreună cu soțul său, neui
tatul Andruța Ceaușescu, ca să-și 
crească copiii în timpurile grele din 
trecut, cit a mai îndurat ca să-i facă 
mari, să-i vadă oameni la locul lor. 
Necazurile n-au ocolit-o, tinerețea 
șa a fost o luptă grea cu ele, dar a 
avut o mare încredere în muncă, în 
viață și în oameni. Pentru noi, să
tenii mai tineri, ne-a fost exemplu 
nepieritor de dragoste părintească, 
de educare a copiilor, de hărnicie și 
devotament. Vorba dînisei, simplă, 
dulce, sfătoasă, plină de înțelepciune, 
nu se va uita niciodată. Pentru viața 
noastră bună de azi a luptat și a 
muncit mult, ne-a învățat și pe noi 
să luptăm și să muncim cu toate for
țele. Visurile sale s-au împlinit. A- 
cum, cooperativa noastră agricolă, 
comuna Scornicești sînt fruntașe pe 
țară. în cooperativa agricolă de pro
ducție, împreună cu soțul său. An
druța, s-a Înscris printre primii ce
tățeni din comună. Cit nu a fost bol
navă, a luat parte, alături de noi, la 
muncă, avînd o voință de fier. Și ce 
suflet bun si ce inimă aveai, măicuță 
Sanda !

Oamenii își amintesc cu dragoste 
cum îi ajutai pe cei mai nevoiași. 
Pentru fiecare găseai o vorbă bună, 
cuvinte pline de căldură. Te plîngem 
eu toții acum, fiindcă te-am pierdut 
dintre noi și nu te vom mai vedea

Aviației Civile, Banca de Investiții, 
Direcția Centrală de Statistică, Co
mitetul pentru presă și tipărituri, 
Academia Republicii Socialiste Româ
nia. Academia de științe medicale, 
Uniunea scriitorilor. Uniunea com
pozitorilor. Asociația cineaștilor, 
Consiliul Național al Organizației 
Pionierilor, Comisia pentru îndruma
rea activității organizației Șoimii 
Patriei, Comitetul Național pentru 
Apărarea Păcii, redacția ziarului 
„România liberă", redacția revistei 
..Era socialistă". Consiliul ziariștilor, 
instituții centrale.

Tovarășului Nicolae Ceaușescu i-au 
fost adresate, de asemenea, telegra
me din partea unor centrale și între
prinderi industriale, întreprinderi de 
construcții și institute de cercetări și 
proiectări, unor ambasade ale țării 
noastre peste hotare, din partea a 
vechi militanți ai mișcării comuniste 
și muncitorești din țara noastră, per

onica zi
prieteniei si colaborării româno-me- 
xicane.

în aceeași zi. Marin Dragnea și 
Guillermo Lopez Portillo au semnat 
o înțelegere privind colaborarea din
tre Consiliul National pentru Educa
ție Fizică si Sport din Republica So
cialistă România si Institutul Națio
nal al Sportului din Mexic.

Oaspeții au mulțumit C.N.E.F.S. 
pentru calda primire făcută si posi
bilitatea oferită de a cunoaște reali
tățile României socialiste si dezvolta
rea sportului românesc. în timpul 
șederii in tara noastră, ei au vizitat 
baze sportive și turistice din Capi
tală si de pe litoral si au avut con
vorbiri cu conducători de cluburi 

niciodată, dar îți vom păstra o veș
nică amintire, te vom avea mereu în 
minte și în inimă.

Pensionarul Dumitru Popescu din 
comuna Scornicești a spus :

In această clipă dureroasă, din 
mijlocul vieții satului nostru plea
că pentru totdeauna aceea care, 
în ciuda lipsurilor și a greutăților 
materiale, cu sufletul de mamă, plin 
de grijă, de dragoste pentru fiecare, 
și-a crescut copiii în cultul mun
cii. al dragostei de dreptate, al 
iubirii de tară și popor. Tru
da si sacrificiile i-au fost răsplă
tite cu mîndria unică, cea mai me
ritată, de a fi dat patriei, partidului 
și poporului nostru pe cel mai iubit 
și stimat conducător, pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, Legea vieții 
noastre este munca și din acest 
punct de vedere întreaga ei viață 
este un exemplu grăitor în dimen
siunea timpului trăit.

O mamă eroină, care rămîne în 
imaginea noastră ca femeia modes
tă, harnică, înțeleaptă, cu o inaltă 
ținută morală, cu multă pietate și 
blîndete fată de oameni, cu mult 
bun simt nativ și cu respect pentru 
toti cei din jurul său.

Toate aceste trăsături de caracter 
au izvorît din viata satului nostru, 
mărginit de aceste coline împăduri
te. fiind tot atîtea calități ce au ser
vit din plin drept pildă și izvor de 
energie pentru copiii săi, cărora le-a 
dedicat întreaga sa existentă. Aceste 
virtuți i-au adus' și păstrat, pe par
cursul întregii sale vieți, stima lo
cuitorilor satului, ca si a tuturor 
celor care au cunoscut-o.

Pleci dintre noi cu sufletul liniștit 
că ți-ai făcut din plin datoria față 
de viața care ți se continuă prin fi
ința copiilor, pentru care imaginea 
chipului dumitale va rămîne perma
nent vie în sufletul și în inimile lor. 
la fel ca și în inimile noastre.

Vei rămîne ca o mărturie nepie
ritoare și .un exemplu fidel de tot 
ceea ce poate avea mai bun în con
ținut cuvintul mamă.

După mitingul de doliu, sicriul cu 
corpul neînsuflețit al Alexandrei 
Ceaușescu este purtat ne brațe de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu. de ceilalți 
membri ai familiei și așezat, potrivit 
obiceiurilor acestor meleaguri, ne un 
car mortuar .tras de patru boi. Corte
giul funerar ou sicriul înconjurat de 
flori se îndreaptă spre cimitirul co
munei natale, Scornicești. unde a 
avut loc înhumarea.

în fruntea carului mortuar se aflau 
portretul îndoliat al tovarășei 
Alexandra Ceaușescu. numeroase co
roane si jerbe de flori purtate de ti
neri si elevi din Scornicești și din 
comunele învecinate.

Carul mortuar este urmat de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu. de ceilalți 
membri ai familiei, de membrii și 
membrii supleanți ai Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
secretarii. C.C. al P.C.R.. împreună ou 
soțiile, de delegațiile comitetelor ju
dețene de partid din întreaga tară, 
in frunte cu primii secretari, de un 
mare număr de prieteni apropiați, 
consăteni din Scornicești si din alte 
comune învecinate.

în drum spre cimitir, de o parte și 
de alta a șoselei comunale, străbătută 
de cortegiul funerar, se aflau, de 
asemenea, mii și mii de cetățeni.

La cimitirul din Scornicești, în 
acordurile solemne ale marșului fu
nebru, sicriul cu corpul neînsuflețit 
al tovarășei Alexandra Ceaușescu 
este coborît în criptă.

Toți cei prezenți aduc un ultim și 
profund omagiu Alexandrei Ceaușescu, 
deplina lor recunoștință pentru aceea 
dare a dat viață celui mai iubit fiu 
al poporului nostru, care conduce as
tăzi cu înaltă competență, devotament 
și abnegație destinele poporului ro
mân.

sonalități ale vieții noastre politice, 
economice și social-culturale, a nu
meroși oameni ai muncii, din partea 
reprezentanților cultelor.

In telegrame sînt exprimate 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, fami
liei îndoliate, în aceste momente de 
profundă durere, cele mai sincere 
condoleanțe, expresia sentimentelor 
de adincă și respectuoasă compasiune.

în numele corpului diplomatic, am
basadorul Senegalului, Ibrahima Boye, 
a adresat 1 președintelui Nicolae 
Ceaușescu o telegramă de condo
leanțe. Au fost primite, de asemenea, 
telegrame din partea unor șefi de 
misiuni diplomatice acreditați la 
București și reprezentanți ai orga
nismelor O.N.U. cu sediul în Capi
tala țării noastre. Și-au exprimat, de 
asemenea, sentimentele de compa
siune delegațiile arabe participante 
la seminarul cu cadre de conducere 
sindicale organizat la București.

I e i
sportive, antrenori și sportivi frun
tași.

Vizita delegației sportive mexicane 
ia sfîrșit vineri dimineață.

i *
Joi după-amiază a sosit în Capitală 

Simone Veil, ministrul sănătății si 
asigurărilor sociale al Franței, care, 
la invitația Ministerului Sănătății, 
face o vizită oficială în tara noastră.

Pe aeroportul Otopeni. oaspetele a 
fost salutat de Nicolae Nicolaescu. 
ministrul sănătății, de membri ai 
conducerii ministerului, de alte per
soane oficiale.

Au fost prezenți Raoul Delaye. am
basadorul Franței la București, alți 
membri ai ambasadei.

Mesaje de condoleanțe
Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU

Secretar general al Partidului Comunist Român, 
Președintele Republicii Socialiste România

Cu prilejul pierderii grele pe care o suferiți, vă adresez dumneavoastră 
și familiei dumneavoastră, în numele Iovankăi și al meu personal, expresia 
profundelor noastre condoleanțe.

IOSIP BROZ TITO

Comuniștii - în fruntea luptei 
împotriva șomajului

Pe marginea întîlnirii de la Bruxelles 
a reprezentanților unor partide comuniste 

și muncitorești din țări vest-europene
Fată de consecințele grave ale inflației și șomajului de masă din 

țările Europei occidentale, se intensifică acțiunile partidelor comu
niste și muncitorești din aceste țări împotriva încercărilor patrona
tului de a arunca pe umerii oamenilor muncii poverile grele ale crizei 
economice.

Pornind de la faptul că — în pofida deosebirilor existente, a spe- 
cificităților economice, sociale, politice, naționale — între aceste țări 
există și numeroase aspecte asemănătoare, trăsături și situații ana- 
loage, reprezentanții partidelor comuniste și muncitorești din 17 țări 
ale Europei au abordat în comun problemele luptei împotriva șoma
jului. in cadrul unei recente întilniri desfășurate la Bruxelles, avînd 
ca temă lupta oamenilor muncii pentru apărarea condițiilor lor de 
viată și de muncă, pentru o ieșire antimonopolistă din c/iză.

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Vă rugăm să primiți condoleanțele noastre cele mai sincere în legătură 
cu marea durere care v-a lovit.

LUIGI LONGO 
ENRICO BERLINGUER

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu adîncă mîhnire am aflat vestea încetării din viață a respectatei 
dumneavoastră mame, doamna Alexandra Ceaușescu.

Vă transmit, în numele soției mele și al meu, sincere condoleanțe și 
profunda noastră compasiune în această grea încercare.

HAFEZ AL-ASSAD

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Comitetul Central al Uniunii Democratice de Stingă (E.D.A.) și 
președintele partidului, Ilias Iliou, vă exprimă cele mai profunde sentimente 
de compasiune cu prilejul decesului mamei dumneavoastră și participă la 
doliul dumneavoastră.

Președintele E.D.A.
ILIAS ILIOU

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Excelentă,
Cu adîncă emoție am aflat știrea decesului mamei dumneavoastră, 

Alexandra Ceaușescu.
în aceste împrejurări triste, dorim, în numele meu personal și în 

numele poporului nostru și al guvernului nostru, să exprimăm Excelenței 
Voastre, precum și’membrilor familiei dumneavoastră, condoleanțele noastre 
cele mai sincere și profunda noastră compasiune.

Vă rugăm să acceptați, Excelență, asigurarea foarte înaltei noastre 
considerațiuni.

HASSAN II
Regele Marocului

John C. Coman, președintele Uniunii și Ligii societăților române 
americane din Statele Unite și Canada, a adresat o telegramă președintelui 
Nicolae Ceaușescu. în care se arată : Membrii Comitetului Executiv al acestor 
organizații, care sînt într-o' vizită în țara părinților și strămoșilor lor, au 
aflat cu regret despre stingerea din viată a mult iubitei dumneavoastră 
mame. Ținem, pe această cale, să vă exprimăm dumneavoastră și întregii 
familii cele mai sincere și adinei sentimente de compasiune.

lucrările sesiunii Comisiei mixte guvernamentale 
româno-burundeze de cooperare economică și tehnică

Joi au continuat la București lu
crările celei de-a IV-a sesiuni a Co
misiei mixte guvernamentale româno- 
burundeze de cooperare economică și 
tehnică. în cadrul grupelor mixte de 
lucru ale sesiunii au fost discutate 
probleme ale intensificării cooperării 
dintre Republica Socialistă România 
și Republica Burundi în domenii ca 
exploatarea minieră, geologia, ener
gia, agricultura, zootehnia, comerțul 
și finanțele.

, ★
In cursul aceleiași zile, Gaspard 

Emery Karenzo, ministrul geologiei, 
minelor și industriei, președintele 
părții burundeze în comisie, a avut

încheierea lucrărilor colocviului cu tema :

Conservarea și restaurarea picturii murale
România"

a
în

între 2 și 7 iulie s-au desfășurat la
Suceava lucrările colocviului cu 
tema : „Conservarea și restaurarea 
picturii murale în România", organi
zat de Direcția patrimoniului cultu
ral național și Comisia națională a 
Republicii Socialiste România pentru 
UNESCO, sub egida UNESCO, a Con
siliului internațional al monumente
lor istorice (ICOMOS) și a Cen
trului internațional de studii pentru 
conservarea și restaurarea bunurilor 
culturale, cu sediul la Roma. La re-, 
uniune, al cărei program a cuprins 
vizite și discuții la fața locului pri
vind situația celor mai importante 
monumente cu picturi murale din 
nordul Moldovei, au participat repu- 
tați specialiști din Anglia, Belgia, 
Cehoslovacia, Franța, R.D. Germană, 
Iugoslavia, Polonia, Portugalia, Un
garia și România. Au fost prezenți

vremea
Ieri în țară : Vremea s-a menținut 

răcoroasă în nordul și estul țării, unde 
cerul a prezentat înnorări accentuate, 
în celelalte zone, vremea s-a încălzit 
ușor, iar cerul a fost variabil. Au căzut 
averse locale și s-au semnalat descăr
cări electrice în Dobrogea, nordul Cri- 
șanei, Maramureș și izolat în centrul 
Munteniei și în Bărăgan. Vîntul a su
flat în general slab, cu intensificări 
pînă la 40—60 km pe oră în zonele de 
munte. Temperatura aerului la ora 14 
oscila între 16 grade la Ocna Șugatag 
și 28 de grade la Chișineu-Criș și Băi- 
lești. Dimineața în zonele de munte s-a 
produs ceață. în București : Vremea a 

o întrevedere cu Constantin Băbălău, 
ministrul minelor, petrolului și geo
logiei.

Au participat Gheorghe Dobra, 
prim-adjunct al ministrului, președin
tele părții române în comisie, alte 
persoane oficiale române și burun
deze. în timpul convorbirii au fost 
abordate o serie de aspecte ale cola
borării între cele două ministere și 
ale activității societății mixte „Somi- 
burom", fiind stabilite măsuri con
crete pentru acordarea de către țara 
noastră a asistenței tehnice și for
marea de cadre naționale în dome
niile exploatării miniere și geologiei.

(Agerpres)

Nadine Chauveau, șefa Diviziei pa
trimoniului cultural din cadrul 
UNESCO, prof. Paul Philippot, con
silier al Centrului internațional de 
studii pentru conservarea și restau
rarea bunurilor culturale, Jean Tara- 
lon, inspector general al monumente
lor istorice din Franța.

Colocviul a prilejuit desfășurarea, 
la Institutul de învățămînt superior 
din Suceava, a unei sesiuni științifice 
in cadrul căreia au fost prezentate 
comunicări referitoare la metodele 
de cercetare și rezolvare a problema
ticii restaurării și conservării pictu" 
rilor murale din țara noastră.

Cu același prilej a fost organizată 
o expoziție consacrată operațiilor de 
restaurare și punere în valoare a 
monumentelor care au făcut obiectul 
comunicărilor.

(Agerpres)

fost relativ răcoroasă. Cerul a fost 
schimbător. A plouat sub formă de a- 
versă slabă. Vîntul a suflat slab pînă 
la potrivit. Temperatura maximă a fost 
de 28 de grade.

Timpul probabil pentru zilele de 9, 
10 și 11 iulie. în țară : Vremea se va 
încălzi treptat în toate regiunile țării. 
Cerul va fi schimbător. Vor cădea a- 
verse locale de ploaie, mai ales în zo
nele de deal și de munte. Vîntul va 
sufla moderat cu 20—30 km pe oră. 
Temperaturile minime vop fi cuprinse 
între 8 și 18 grade, izolat mai scăzute 
în depresiunile din estul Transilvaniei, 
iar maximele între 21 și 31 de grade, 
local mai ridicate. în București : Vre
me în curs de încălzire. Cerul va fi 
schimbător, favorabil aversei de ploaie 
după-amiaza. Vînt moderat. Tempera
tura în creștere.

In comunicatul întîlnirii se arată 
că avînd trăsături specifice în fiecare 
tară, criza s-a agravat ; marele ca
pital poartă responsabilitatea pentru 
faptul că oamenii muncii, popoarele 
suportă din greu consecințele acestei 
crize. In situații diverse, oamenii 
muncii sînt confruntați cu probleme 
asemănătoare. „Inflația compromite 
puterea de cumpărare a maselor mun
citoare. Creșterea șomajului pune 
milioane de oameni ai muncii și fa
miliile lor într-o situație dramatică".

Participanții la întîlnire au subli
niat că „în condițiile proprii fiecărei 
țări, se intensifică acțiunile munci
torești pentru îmbunătățirea nivelu
lui de viață și pentru lărgirea drep
turilor democratice", apreciindu-se că 
„lupta împotriva șomajuluif — plagă 
socială intolerabilă — pentru spori
rea locurilor de muncă constituie 
unul din obiectivele de prim ordin" 
ale partidelor reprezentate la întîl
nire. Documentul relevă, totodată, 
necesitatea unității de acțiune a tu
turor forțelor progresiste și democra
tice, precum și interesul partidelor 
participante de a dezvolta cooperarea 
între ele, sub diverse forme, în a- 
părarea intereselor vitale ale oame
nilor muncii.

în cadrul întîlnirii — după cum 
scrie ziarul „l’UNITA" — s-a eviden
țiat că mișcarea muncitorească în
fruntă în mod specific, în funcție de 
condițiile concrete din fiecare țară, 
actuala criză pe care o traversează 
Europa occidentală. în Italia, de 
exemplu, luptele muncitorești sînt 
îndreptate, mai ales, spre o schim
bare a mecanismului de dezvoltare 
economică, prin intermediul unei re
lansări și unei orientări a investi
țiilor către regiunile din Mezzogior- 
no și către sectoarele a căror pro
ducție este inferioară nevoilor țării, 
în alte țări, ca de exemplu in Gre
cia, Franța, Turcia, unde puterea de 
cumpărare a salariilor a fost grav 
afectată ca urmare a crizei, în lup
tele pentru relansare economică re
vendicările salariale dețin ponderea 
principală, tinzînd la apărarea cuceri
rilor, la ameliorarea puterii de cum
părare a oamenilor muncii.

Ziarul' reproduce intervenția con
ducătorului delegației P.C. Italian, 
Georgio Napolitano, membru al Di
recțiunii P.C.I.. care, referindu-se la 
necesitatea unității de acțiune a or
ganizațiilor sindicale pe planul Eu
ropei occidentale, a subliniat că din
colo de aspectele specifice, concrete 
ale luptei, care diferă de la țară la 
țară, unitatea acțiunilor muncitorești 
se poate realiza in jurul următoare
lor puncte fundamentale : 1) Lupta 
contra șomajului, contra măsurilor de 
natură să agraveze și mai mult si
tuația critică a anumitor categorii, ca, 
de pildă, tinerii, imigranții etc. Stea
gul luptei pentru deplina folosire a 
forței de muncă poate și trebuie 
să fie steagul comun al tutu
ror forțelor muncitorești’ și popu
lare din Europa occidentală ; 2) Co
ordonarea acțiunilor împotriva socie
tăților transnaționale, atît pentru a 
contracara politica antisindicală și 
antisocială din fiecare țară, cit și 
pentru a obține o reglementare la 
nivelul întregii Europe occidentale ;

Cu prilejul celei de-a 56-a aniversări a victoriei 
Revoluției populare mongole

Cu prilejul celei de-a 56-a ani
versări a victoriei Revoluției popu
lare mongole. în Capitală a avut 
loc. joi după amiază, o manifestare 
culturală, desfășurată sub auspiciile 
Institutului român pentru relațiile 
culturale cu străinătatea și Asocia
ției de prietenie româno-mongolă.

Au luat parte Constantin Oancea. 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne. Ladislau Hegeduș. secretar de 
stat la Consiliul Culturii si Educa
ției Socialiste. Constantin Manolescu. 
președintele Asociației de prietenie 
româno-mongolă. membri ai condu
cerii I.R.R.C.S. și Ligii române de 
prietenie cu popoarele din Asia si 
Africa, reprezentanți ai altor institu
ții centrale, un numeros public.

Au fost prezenți Batociryn Daște- 
ren. însărcinat, cu afaceri ad-interim 
al R.P. Mongole la București, alți 
membri ai ambasadei.

LOTO
CÎȘTIGURILE TRAGERII DIN 1 IULIE 1977

Extragerea I : Cat. 1 : 2 variante 
10% — autoturism „Dacia 1300“ ; Cat. 
2 : 2,90 a 13 720 lei ; Cat. 3 : 5,05 a 
7 879 lei ; Cat 4 : 12,15 a 3 275 lei ; 
Cat. 5 : 47,00 a 847 lei ; Cat. 6 : 108,40 
a 367 lei.

Report Categoria 1 ’. 39 176 lei. 

3) Acțiuni de solidaritate cu popoa
rele din țările în curs de dezvoltare, 
pentru inițierea unei cooperări eco
nomice efective la nivel mondial.

Ziarul „l’HUMANITE", organul 
central al P.C.F., acordă, la rindul 
său, un loc important concluziilor 
conferinței de la Bruxelles, cu pri
vire la „criza profundă care afectează 
toate sectoarele vieții economico-so- 
ciale a lumii capitaliste". „Această 
criză — subliniază cotidianul — s-a 
agravat pretutindeni, aruneînd mili
oane de muncitori în mizeria șoma
jului, în nesiguranța zilei de miine. 
Numai în țările membre ale Pieței 
comune există peste 5 milioane de 
oameni fără locuri de muncă. In 
Franța, în luna mai numărul persoa
nelor constrinse la inactivitate a fost 
de 1 096 700, față de 1 039 400 în 
aprilie".

Ziarul reproduce, în acest context, 
declarațiile lui Charles Fiterman, 
conducătorul delegației P.C.F. la în
tâlnirea de la Bruxelles care a arătat 
că politica economică a marelui ca
pital de a încerca să arunce. asupra 
maselor populare toate consecințele 
crizei ridică în fața comuniștilor sar
cini importante — exemplificînd prin 
acțiunile organizate de P.C.F. la toate 
nivelurile, începind cu celulele din 
întreprinderi. „In fața presiunii con
stante a marii burghezii, a spus el, 
partidul comunist oferă muncitorilor 
argumentația ideologică și soluțiile 
politice imediate sau pe termen lung 
pentru a trăi mai bine și mai liberi". 
Tinted seama de toate aceste aspecte, 
a conchis vorbitorul, „asistăm în 
Franța la o politizare fără precedent 
a luptei economice și sociale".

Ziarul „VOIX OUVRIfiRE" — or
gan al Partidului Muncii din Elveția 
— relevă „utilitatea schimburilor de 
experiență și de idei efectuate la în
tâlnirea de la Bruxelles în legătură 
cu lupta clasei muncitoare pentru 
revendicările sale, în scopul comba
terii crizei care se face simțită în 
toată lumea capitalistă".

Ziarul „DRAPEAU ROUGE" — 
organ al Partidului Comunist din 
Belgia — publică declarații ale preșe
dintelui partidului, Luis Van Geyt, 
în care, relevîndu-se utilitatea unor 
asemenea întâlniri, care prilejuiesc 
schimburi utile de experiență, discu
ții libere, fără adoptarea de hotăriri 
obligatorii, se subliniază că întâlnirea 
de la Bruxelles reprezintă continuarea 
unor reuniuni similare, inițiate în 
1974, pe teme cum sînt inflația, acti
vitatea societăților transnaționale, si
tuația agricultorilor, a femeilor. Ac
tuala întîlnire permite să se degaje 
cel puțin două concluzii principale : 
amploarea și gravitatea șomajului și 
insuficiența investițiilor pentru crea
rea de noi locuri de muncă. In legă
tură cu creșterea șomajului, președin
tele P.C. din Belgia arată că această 
risipă de forță de muncă se însoțește 
cu inflația, subminînd puterea de 
cumpărare și stabilitatea monetară, 
în aceste condiții »e intensifică 
„lupta pentru apărarea nivelului de 
viață și a locului de muncă, contu- 
rîndu-se, totodată, necesitatea unor 
profunde transformări antimonopo- 
liste".

Cu această ocazie, Mihai Chebeleu, 
redactor la ..Agerpres", a împărtășit 
impresii de călătorie din R.P. Mon
golă, după care a fost prezentat un 
film documentar mongol.

★
Cu același prilej, joi seara, a avut 

loc un spectacol de gală la cinema
tograful Eforie din Capitală cu fii-, 
mul „Legenda Oazei". La spectacol 
au luat parte membri ai conducerii 
Consiliului Culturii si Educației So
cialiste. reprezentanți ai Ministerului 
Afacerilor Externe, ai Asociației de 
prietenie româno-mongolă, oameni de 
artă si cultură, un numeros public. 
Au participat membri ai Ambasadei 
R.P. Mongole, șefi de misiuni diplo
matice si membri ai corpului diplo
matic acreditați în tara noastră.

(Agerpres)

Extragerea a II : Cat. A : 1 vari
antă 10% a 49 727 lei ; Cat. B : 1 va
riantă a 25% a 4 812 lei și 13 variante 
10% a 1 925 lei ; Cat. C : 9,20 a 3 243 
lei ; Cat. D : 20,60 a 1 448 lei ; Cat. 
E : 89,95 a 332 lei ; Cat. F : 160,65 a 
186 lei ; Cat. X : 1 725,35 a 100 lei.

• SOLIDARITATE CU 
MUNCITORII IMI
GRANȚI. O inițiativă inedită :
omul de teatru francez Franțois 
Beranger, fost el însuși munci
tor, a organizat, cu participarea 
unor cunoscute ansambluri și 
personalități artistice — între 
care ansamblul folcloric de cin-
tece și dansuri din R.P. Congo 
— un festival dedicat muncitori
lor imigranți din „lumea a treia", 
încasările au fost vărsate unui
fond de solidaritate cu acești 
„paria" ai societății de consum, 
cum ii denumește săptămînalul
„Nouvel Observateur" care in
serează informația.

• O MARE INSTALA
ȚIE EOLIANĂ. In s.u.A. 
s-a hotărit construirea unei 
uriașe mori de vînt pentru a se

cerceta randamentul și condițiile 
tehnice de obținere a electrici
tății prin folosirea energiei 
eoliene. Palele agregatului vor 
măsura 100 de metri în diame
tru si vor putea funcționa în 
zone unde viteza vîntului ajun
ge la 22 km/h. în interior va fi 
montată o instalație energetică de 
2,5 megawați. Obiectivul va fi 
dat în funcțiune în anul 1979, 
valoarea proiectului fiind apre
ciată la 10 milioane dolari. Cea 
mai mare din instalațiile eolie
ne cunoscute în prezent are pa
lele cu diametrul de 40 de me
tri, dispunînd de un generator 
de 100 kilowați.

• FILTRU DE APĂ 
MINIATURAL. Turiștii care 
se tem să utilizeze apa din 
locurile unde poposesc vor pu
tea beneficia în curînd de servi
ciile unui aparat de filtrare, de

dimensiunile unei mașini de ras 
electrice, care furnizează un 
pahar cu apă curată în aproxi
mativ un minut. Purificarea 
apei se face cu ajutorul unui 
filtru electric, alimentat de două 
baterii obișnuite, și al oxigenu
lui îmbogățit, care pot reține 
bacteriile și alte impurități or
ganice. Un beculeț verde arată 
că aparatul — pus la punct de 
o firmă vest-germană — func
ționează. Cînd acesta se stinge 
înseamnă fie că s-au consumat 
bateriile, fie că apa are un con
ținut prea ridicat de impurități 
chimice care depășește posibili
tățile aparatului de filtrare.

• RESTAURAREA U- 
NEI FORTĂREȚE MEDIE
VALE. Unul dintre cele mai 
importante monumente medie
vale din Iugoslavia, fortăreața 
din Smederevo, odinioară capi

tala statului federal sîrb. se 
restaurează în forma ei inițială. 
In timpul ocupației fasciste ce
tatea a servit ca depozit de mu
niții. care ulterior a fost arun
cat în aer. Fortăreața, de formă 
triunghiulară, avea 25 de tur
nuri.

« SURPRIZE GEOLO
GICE. Ruhrul, cel mai mare 
bazin carbonifer din întreaga 
Europă occidentală, oferă încă 
surprize geologilor vest-ger- 
mani. Deși subsolul său este 
străbătut pînă la adîncimea de 
1,5 kilometri de tuneluri și ga
lerii, în partea de nord-vest a 
bazinului Ruhr a fost descope
rit un nou zăcământ. Depozitul,

în suprafață de 20 kilometri pă- 
trați, avînd grosimea de pînă la 
doi metri, va putea furniza 450 
milioane tone de cărbune cocsi- 
ficabil. cantitate care depășește 
de cinci ori producția anuală ac
tuală de huilă a R.F. Germania.

• REVENDICAREA 
UNOR DREPTURI STRĂ
VECHI. Indienii „Ojibwa- 
Cree", unul din cele mai impor
tante grupuri tribale care tră
iesc în nordul statului Ontario, 
au prezentat primului ministru 
al provinciei o declarație în 10 
puncte în care reclamă acorda
rea independenței totale pentru 
anul 2000 și revendică, totodată, 
aproape jumătate din teritoriul

provinciei. In numele celor 20 000 
de indieni care alcătuiesc grupa
rea tribală, șeful de trib Andrew 
Richard a declarat că dreptul 
la autoguvernare înseamnă re
trocedarea către indieni a tutu
ror drepturilor și libertăților 
pierdute odată cu sosirea omu
lui alb pe aceste meleaguri ; el 
a cerut, totodată, compensații 
pentru exploatarea resurselor 
naturale care aparțineau indie
nilor, precum și pentru pierde
rea drepturilor lor de pescuit și 
vînătoare,

• FALSURI DEMAS
CATE. Lumea internațională a 
marilor negustori de tablouri 
este în fierbere — scrie săptă- 
minalul „Newsweek". Despre ce 
este vorba 7 Un pictor amator 
britanic, Tom Keating, a publi
cat o carte („Progresul falsifi
catorului") In care demască lu

mea sordidă a negustorilor de 
tablouri, lipsiți de scrupule, care 
folosesc specialiști în domeniul 
restaurării pînzelor sau pictori 
talentați. dar săraci, pentru a fa
brica falsuri care sînt apoi vîn- 
dute, cu profituri enorme, drept 
originale. Keating arată că și el 
s-a pretat acestui joc necinstit, 
cu singurul scop de a demasca 
pe negustorii venali. Și, pentru 
a-și întări afirmațiile cu probe 
de netăgăduit, cartea este înso
țită de numeroase reproduceri 
ale unor falsuri comise de Kea
ting, printre care tablouri de 
Constable, Degas, Modigliani, 
Renoir, Toulouse-Lautrec și alți 
pictori celebri.

• ORGĂ ELECTRO
NICĂ DE APĂ. Prima orgă 
electronică de apă din lume, 
creată de sculptorul Agram, a 
fost prezentată recent la Paris.

Cu ajutorul unui programator 
electronic, mișcările a 66 de fîn- 
tîni acționate electric sînt sin
cronizate cu muzica. începutul a 
fost făcut cu jocuri de apă avînd 
ca „sursă muzicală" un vals de 
Maurice Ravel, „Rapsodia al
bastră" de George Gershwin și 
„Carmina Burana" de Cari Orft.

• SPITAL MOBIL. In 
cadrul serviciilor sanitare din 
Franța a fost creată o unitate 
de intervenție mobilă, de fapt 
un adevărat spital de dimensiuni 
reduse, dotat cu corturi unde se 
pot amenaja o sală de operații 
și una de tratamente. Apara
tura din dotare este adaptată 
transportului cu diferite mij
loace auto sau chiar cu avionul 
pînă la locul accidentului. Acest 
spital mobil va putea fi utilizat 
în cazul unor accidente rutiere 
grave.
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LA RELUAREA LUCRĂRILOR COMITETULUI 
UE DEZARMARE UE LA GENEVA 
Este timpul — este de mult timpul ! — 

să se producă o cotitură radicală în activitatea 
comitetului, să se treacă la măsuri concrete pe 
linia dezangajării militare și dezarmării — condiție 
esențială a securității europene și internaționale

Geneva-Belgrad. La sediul gene- 
vez al Națiunilor Unite și-a reluat 
lucrările, la începutul acestei săp- 
tămîni, Comitetul pentru dezarma
re. avînd ca misiune examinarea 
întregii problematici a dezarmării 
și cu prioritate a măsurilor de în
cetare a cursei înarmărilor nucle
are și de dezarmare nucleară. în 
același timp, in capitala iugoslavă 
se desfășoară lucrările întilnirii 
pregătitoare a reuniunii general- 
europene, căreia îi revine sarcina 
stabilirii unor acțiuni concrete pen
tru transpunerea în viață a Actu
lui final de la Helsinki — un ca
pitol esențial constituindu-1 pro
blemele dezangajării și dezarmării 
în Europa, fără de care nu poate 
fi concepută înfăptuirea unei reale 
și trainice securități pe continent. 
Deci, două reuniuni paralele, cu 
participare si obiective intr-o mă
sură diferite, dar care au un punct 
comun pe agenda, de lucru : pro
blemele dezarmării.

Participantă activă la ambele re
uniuni internaționale. România so
cialistă acordă o importantă de 
prim ordin înfăptuirii unor pași e- 
fectivi în direcția dezangajării mi
litare și dezarmării, pornind de la 
convingerea că soluționarea aces
tor probleme este de însemnătate 
vitală pentru eliberarea popoarelor 
de coșmarul războiului și pericole
lor de război, pentru crearea con
dițiilor internaționale care să le 
permită să se consacre făuririi unei 
vieți liniștite, libere și prospere. 
Se știe că, în spiritul unei aseme
nea înalte responsabilități față de 
destinele întregii omeniri. Congre
sul al XI-lea al P.C.R. a elaborat 
un amplu program de înfăptuire a 
dezarmării, program materializat 
în documentul prezentat la a XXX- 
a sesiune a Adunării Generale a 
O.N.U. — „Poziția României în 
problemele dezarmării, in primul 
rînd ale dezarmării nucleare, și în 
instaurarea unei păci trainice în 
lume".

Așa cum este cunoscut. în cei 15 
ani de activitate, Comitetul de la 
Geneva nu a înregistrat, din păca
te. decît rezultate minore, nesem
nificative — și ele anulate, prac
tic, de cursa nestăvilită a înarmă
rilor. Faptul că cheltuielile milita
re în înti-eaga lume sînt pe punc
tul de a depăși în acest an pragul 
de 400 miliarde de dolari, dacă nu 
l-au și depășit, ilustrează elocvent 
caracterul steril, total ineficient al 
lucrărilor de pînă acum ale comi
tetului.

Pornind tocmai de la această 
realitate. România consideră impe
rios necesar ca noua rundă de ne
gocieri a Comitetului de la Gene

Reuniune a liderilor 
democratice din

sindicatelor 
Spania

MADRID 7 (Agerpres). — La Ma
drid a avut loc o reuniune a liderilor 
sindicatelor democratice din Spania 
— Comisiile Muncitorești, Uniunea 
Generală a Muncitorilor și Uni
unea Sindicală Muncitorească — în 
cadrul căreia a fost examinată si
tuația economică și politică internă.

In cuvintarea rostită la reuniune, 
Marcelino Camacho, responsabil al 
Secretariatului național de coordona

agențiile de presă
Primul secretar al C.C. al 

P 0 3 Todor Jivkov, președintele 
Consiliului de Stat al R.P. Bulgaria, 
a primit pe Nikolai Baibakov, vice
președinte al Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S., președintele Comitetului 
de Stat al Planificării, care se află 
la Sofia în fruntea unei delegații e- 
conomice guvernamentale sovietice, 
cu care prilej au fost evocate rela
țiile strânse de colaborare dintre cele 
două țări.

Scord. Sanaa a fost semnat
acordul de colaborare în domeniile 
invățămîntului, științei și culturii 
dintre Guvernul Republicii Socialiste 
România si Guvernul Republicii Ara
be Yemen. Documentul a fost sem
nat de Florian Stoica, ambasadorul 
tării noastre în R. A. Yemen, și 
Hussein Mohamed al Mogbali, subse
cretar de stat în M.A.E. al R.A.Y.

La Congresul islamic 
mondial ale carui lucrari se des
fășoară la Londra, ministrul egip
tean al petrolului, Ahmed Ezz-El- 
Din-Hilai, a lansat un apel țărilor 
industrializate de a sprijini din 
punct de vedere economic țările 
islamice, aceasta fiind o „obli
gație morală a acestor state, 
a căror prosperitate se datorează 
petrolului achiziționat, pină nu de
mult, în condiții avantajoase".

*
Secretarul general al 

O.N.U., Kurt Waldheim, care a so
sit joi dimineața la Paris într-o 
vizită oficială, a fost primit de către 
președintele Franței. Valery Giscard 
d’Estaing. S-a procedat la un tur de 
orizont asupra situației internaționa
le. în special probleme privind țările 
africane. De asemenea, ei au trecut 
în revistă rezultatele recentei confe
rințe la nivel înalt a Organizației 
Unității Africane.

Ministrul peruan al eco
nomiei, Walter Piazza Tanguis, 
și-a prezentat demisia, s-a anunțat 
oficial la Lima. Tanguis a preluat 
portofoliul economiei si finanțelor cu 
aproximativ 50 de zile în urmă. La 
10 iunie, el a anuntat un plan de ur
gentă vizînd combaterea „crizei fi
nanciare". 

va să părăsească, odată pentru tot
deauna, făgașul dezbaterilor ste
rile, să iasă din acel cadru nefe
ricit care i-a atras aprecierea unor 
comentatori occidentali de „moriș- 
că pentru măcinat vorbe", să se 
angajeze într-o activitate serioasă, 
responsabilă, care să permită ini
țierea de măsuri practice, efective 
în vederea opririi cursei înarmări
lor și înaintarea treptată spre dez
armarea generală și totală. In acest 
sens, ca obiective de prim ordin se 
impun înghețarea și reducerea bu
getelor militare î interzicerea, re
ducerea treptată și, în perspectivă, 
lichidarea armamentelor nucleare ; 
crearea de zone denuclearizate ; 
desființarea bazelor de pe teritorii 
străine și a blocurilor militare ; în
cheierea unui tratat de dezarmare 
generală și totală, sub control in
ternational strict și eficace.

Față de proporțiile uriașe ale 
cursei înarmărilor, față de riscurile 
creării a noi și noi sisteme de ar
me, periclitînd însăși existenta ci
vilizației umane, este necesar să 
se tragă semnalul de alarmă, să 
se înțeleagă că acest for a fost 
învestit de comunitatea națiunilor 
cu o înaltă misiune, că lucrările 
lui nu reprezintă un scop in sine ; 
el are o înaltă răspundere în fața 
popoarelor lumii, obligații pe care 
trebuie să le aducă la îndeplinire, 
căutînd și elaborînd măsuri con
crete de înaintare pe calea dezar
mării,

Fără îndoială că o asemenea re- 
orientare radicală a activității Co
mitetului de la Geneva ar consti
tui și o contribuție de prim ordin 
la cauza securității în Europa, unde 
se află față în față cele mai mari 
concentrări de forțe militare și de 
armament, pacea mondială fiind 
legată mai mult ca oricînd de pa
cea pe continentul european. Este 
cunoscut că securitatea europeană 
nu poate fi reală, efectivă, traini
că fără adoptarea unor măsuri 
concrete pe linia dezangajării mi
litare și dezarmării.

Avînd în vedere că majoritatea 
membrilor Comitetului de dezar
mare sînt și semnatari ai Actului 
final de la Helsinki, atitudinea 
concretă față de problema dez
angajării militare ș'i dezarmării — 
problemă-cheie a securității euro
pene — se va constitui într-un ve
ritabil test al hotărîrii sau lipsei 
de hotărîre, al voinței sau lipsei 
de voință de a da mai mult 
conținut securității continentului, 
de a acționa în spiritul cerințelor și 
aspirațiilor popoarelor Europei șl 
ale întregii lumi de a trăi în condi
ții de pace și colaborare.

Dumitru ȚINU

re al Comisiilor Muncitorești, a ară
tat că Spania este în prezent con
fruntată cu serioase dificultăți eco
nomice. care reclamă o soluționare 
imediată. Comisiile Muncitorești — 
a declarat Marcelino Camacho — 
resping ideea de a se scoate tara 
din criză în dauna intereselor oame
nilor muncii și se vor pronunța îm
potriva oricăror intenții de această 
natură avansate de autorități.

Președintele R.P.D. Co
reene, Kim Ir Sen, a primit dele
gația guvernamentală din Libia, con
dusă de Muhammed Ahmed Al-Man- 
goush, secretar pentru construcția de 
locuințe al Comitetului popular ge
neral, aflată în vizită oficială la 
Phenian. Cu prilejul vizitei au fost 
semnate un acord de cooperare teh- 
nico-științifică și un protocol cu pri
vire la cooperarea economică între 
cele două țări.

Orchestra filarmonică „George 
Enescu". dirijată de Mihai Bre- 
diceanu si avindu-l ca solist pe 
pianistul Valentin Gheorghiu, 
a prezentat miercuri in cadrul 
Festivalului internațional de la 
Bruxelles primul său concert, in
terpreted cu deosebit succes lu
crări de Enescu, Rahmaninov și 
Mahler.

Ansamblul folcloric „Doina", 
care a prezentat spectacole ce 
s-au bucurat de un frumos suc
ces la Maputo și in alte orașe, 
și-a încheiat turneul in Mozam- 
bic. La reprezentația de gală de 
la Maputo au luat parte membri 
ai guvernului, ai Comitetului 
Central al FRELIMO. cadre din 
conducerea forțelor militare, 
membri ai corpului diplomatic, 
un numeros public.

0 rezoluție privind re
lațiile economice dintre 
C.E.E. și R.P. Chineză.Intru- 
nit în sesiune plenară la Luxem
burg, Parlamentul (vest)-european, 
organism consultativ al C.E.E., a a- 
doptat o rezoluție cu privire la dez
voltarea relațiilor economice și co
merciale dintre C.E.E. și R.P. Chi
neză. Rezoluția exprimă dorința „de 
a se intensifica și diversifica rela
țiile economice dintre C.E.E. și Chi
na" — relatează agenția China Nouă.

Incidente în Ulster. Un 
grup de teroriști înarmați a deschis 
focul asupra unei patrule a poliției 
auxiliare, ucigînd un polițist și ră
nind grav alți doi în localitatea Au- 
ghnacloy. In opt ani de tulburări, în 
Ulster și-au pierdut viața în total 107 
polițiști.

Sprijin activ luptei poporului Zimbabwe 
pentru afirmarea dreptului de a-și hotări 

propriul destin
Apel adresat de Joshua Nkomo după încheierea conferinței 

O.U.A.
Joshua Nkomo, lider al Frontului 

Patriotic Zimbabwe, a adresat un 
apel tuturor rhodesienilor. albi sau 
negri, pentru a se ridica la luptă 
„împotriva regimului minoritar al 
primului ministru Ian Smith si a va
leților săi". în cursul unei conferințe 
de presă ținute la Lusaka după re
venirea sa de la lucrările Conferin
ței la nivel înalt a Organizației Uni
tății Africane (O.U.A.), de la Libre
ville. Joshua Nkomo a subliniat că

Un act în flagrant dezacord cu rezoluțiile 
O. N. U. asupra Namibiei

Continuînd politica sa de ocupare 
ilegală a Namibiei, guvernul minori
tar rasist de la Pretoria l-a numit 
pe Marthinus Steyn administrator 
general pentru Africa de Sud-Vest 
(Namibia). Cu toate că numirea lui 
Steyn — personalitate considerată 
neutră în privința vederilor politice 
— este prezentată de rasiștii sud- 
africani Ca o măsură în direcția „unei

Conferință de presă a secretarului general al O.N.U.
GENEVA 7 (Agerpres). — In ca

drul unei întîlniri cu .corespondenții 
de presă acreditați la Geneva, se
cretarul general al O.N.U.. Kurt 
Waldheim, a abordat unele probleme 
actuale ale vieții internaționale.

Referlndu-se la problemele din 
Orientul Apropiat. Kurt Waldheim a 
relevat urgența unei reglementări a 
conflictului arabo-israelian. averti- 
zînd că, „în cazul în care în acest 
an nu se va întreprinde nimic pen
tru a se ajunge la o soluție, situația 
din Orientul Apropiat se va deteriora 
în mod dramatic". Secretarul general 
al O.N.U. și-a exprimat speranța că 
în luna octombrie a.c. va putea fi 
reconvocată Conferința de la Ge
neva privind Orientul Apropiat. 
„Trebuie să adaug, a spus el. că este 
necesar ca această conferință să fie 
bine pregătită, deoarece există un 
mare număr de probleme nerezol
vate. Timpul care a mai rămas este 
scurt și se cere valorificat din plin".

Atrăgînd atenția asupra situației 
grave care persistă în Africa aus
trală, ca urmare a politicii rasiste a

ȘASE MILIOANE DE ȘOMERI 
ÎN ȚĂRILE C.E.E.

40 la sută din ei sînt tineri
LUXEMBURG. — Parlamentul 

vest-european a examinat in ședin
ța sa de joi problema nivelului a- 
larmant de ridicat al șomajului în 
rîndul tineretului. Dezbaterea a fost 
inițiată de un grup de deputati. Pre- 
zentînd, în numele acestora, o inter
pelare, deputatul italian Ferrucio 
Pisoni (democrat-creștin) a arătat că 
din cei aproximativ șase milioane 
de șomeri înregistrați in țările comu
nității 40 la sută sînt tineri. El a 
criticat Comisia C.E.E.. apreciind că 
ea a dat dovadă de lipsă de origina
litate și de fantezie în căutarea unei 
soluții a problemei șomajului în rân
dul tineretului — fenomen în curs 
de agravare.

■ ■■■■■■ 
transmit:

Festivalul cinematogra
fic internațional de la Mos
cova s_a deschis la 7 iulie. Cine
matografii naționale din peste 90 de 
țări, printre care și România, sînt 
prezente la cele trei genuri de con
curs : filme artistice de lung metraj, 
filme documentare și filme pentru 
copii. Studiourile din tara noastră 
participă cu filmul artistic „Osînda", 
realizat de Sergiu Nicolaescu, pre
cum și cu o suită de filme de scurt 
metraj și pentru copii.

în India °°nducerea Partidu
lui Janata a hotărât să propună can
didatura lui Neelam Sanjiva Reddy, 
speakerul Camerei populare a Parla
mentului. pentru postul de președinte 
al tării. Consiliul parlamentar al 
Partidului Congresul National Indian, 
cel mai important partid de opoziție, 
a sprijinit candidatura propusă. în 
acest fel. se apreciază că viitorul 
președinte, care urmează să-1 înlo
cuiască pe Aii Ahmed Fakhruddin, 
decedat în luna februarie, va fi ales 
probabil fără dificultăți.

Republica Djibouti, Ciire 
și-a proclamat independența la 27 
iunie, a cerut oficial admiterea ca 
membru cu drepturi depline în 
O.N.U. Consiliul de Securitate ur
mează să se întrunească in vederea 
examinării cererii de admitere în 
O.N.U. a tînărului stat african.

„Cosmos-925". 7 iulle-
în U.R.S.S. a fost lansat satelitul ar
tificial al Pămintului „Cosmos-925". 
După cum anunță agenția TASS. la 
bordul lui sînt instalate aparate des
tinate . continuării explorării spațiului 
cosmic.

Prezidiul R. S. Serbia a 
decis, ou prilejul zilei de 7 iulie, 
cînd este aniversată răscoala po
porului din Serbia, să acorde amnis
tie unui număr de 175 de persoane, 
informează agenția Taniug.

Incendiu. Două sute de hcc_ 
tare de pădure de pin au fost mis
tuite de un incendiu izbucnit in 
regiunile Attica și Beoția din Gre
cia. Patru sate, printre care Kera- 
tea, sînt amenințate de foc, care nu 
a putut fi încă stins. Un mare in
cendiu s-a produs și pe Insula 
Ikaria, din Marea Egee, distrugînd 
250 hectare de măslini. 

recunoașterea Frontului Patriotic de 
către O.U.A. reprezintă „o victorie 
pentru poporul Zimbabwe", care tre
buie să-și hotărască propriul destin. 
Nkomo a afirmat că deține probe 
potrivit cărora guvernul de la Sa
lisbury recrutează mercenari din 
Europa occidentală. Totodată, el a 
adresat un avertisment tuturor celor 
care, sub o formă sau alta, ajută 
sau susțin regimul minoritar rasist.

eve.ntuale obțineri a independentei 
teritoriului namibian". observatorii 
politici de la Johannesburg văd în 
aceasta o nouă tactică a regimului 
sud-african vizînd. în fapt, prelun
girea dominației ilegale asupra Na
mibiei. în flagrant dezacord cu re
zoluțiile O.N.U.. cu cererile opiniei 
publice din Africa si din întreaga 
lume.

regimurilor minoritare din Rhodesia 
și Africa de Sud, Kurt Waldheim s-a 
referit la eforturile diplomatice în 
curs vizînd soluționarea acestor pro
bleme.

Abordînd în continuare problemele 
energiei, Kurt Waldheim a spus că 
va propune crearea unei instituții in
ternaționale în cadrul O.N.U. cu atri
buții în acest domeniu. ca.

ORIENTUL MIJLOCIU
• Precizări de poziții ale O.E.P. în perspectiva conferinței 
de la Geneva • întrevedere la nivel înalt iordaniano-saudită

• încheierea reorganizării armatei libaneze

Intr-o declarație făcută la Beirut, 
un purtător de cuvînt al Organiza
ției pentru Eliberarea Palestinei a 
subliniat că „problema palestineană 
este o problemă-cheie a situației din 
Orientul Apropiat. In principiu, toate 
părțile au fost de acord asupra con
vocării Conferinței de la .Geneva, 
dar există probleme cardinale 
care nu au fost încă definite de o 
manieră suficient de clară : partici
parea O.E.P. și retragerea Israelului 
din teritoriile ocupate în urma răz
boiului din 1967. Noi ne-am exprimat 
în repetate rinduri punctul nostru de 
vedere, potrivit căruia orice negocieri 
care îi vor exclude pe palestineni și 
orice eventuală reglementare care ar 
rezulta din asemenea tratative nu vor 
avea nici o șansă de succes".

Purtătorul de cuvînt a mai arătat 
că. printre celelalte probleme care se 
cer clarificate în perioada următoare, 
figurează „detaliile privind crearea 
unui stat palestinean" și precizarea 
frontierelor Israelului.

★
Regele Iordaniei. Hussein, și-a în

cheiat joi vizita întreprinsă la Riad, 
în cursul căreia a conferit cu regele 
Khalid si alte oficialități saudite. In 
principal, convorbirile s-au referit la 
probleme privind evoluția situației 
din Orientul Apropiat. în contextul

Revista italiană „Giorni" dezvăluie aspecte 
ale recrudescenței grupărilor neonaziste

Sub titlul „Crucea încirligată 
pe Turnul Londrei", in cunoscu
ta publicație italiană a apărut 
un amplu reportaj, consacrat 
acțiunilor provocatoare desfășu
rate de organizațiile neonaziste 
din Anglia.

Organizațiile fasciste și neofascis
te care proliferează astăzi în Anglia 
pe fondul rasismului, generat de 
criza economică — scrie „Giorni" — 
își propun ca obiective înlăturarea 
muncitorilor de culoare și a imi
granților din locurile de muncă, pu
ritatea rasei și stăvilirea influenței 
ideologiei marxiste.

Marea Britanie se află în prezent 
in fața unei recrudescente fără pre
cedent din 1930 și pînă în zilele 
noastre a fascismului și rasismului. 
Ultimul bilanț al actelor de violență 
din cartierul Notting Hill, locuit de 
imigranți de culoare : 325 de polițiști 
răniți, 35 de vehicule distruse, 130 
demonstranți internați în spital, zeci

O lideră a neonaziștilor
- contesa Dior

Contesa Franțoise Dior. nepoata 
cunoscutului patron al casei pariziene 
de mode, colaboratoare înflăcărată a 
căpeteniilor naziste din Anglia, in 
sufrageria locuinței sale. împodobită 
cu steagul și portretul lui Hitler.

Manifestări cu prilejul 
centenarului

Independenței de stat 
a României

La Pristina — capitala provinciei 
socialiste autonome Kosovo, din 
R.S.F. Iugoslavia — a avut loc ver
nisajul expoziției „Lupta poporului 
român pentru unitate si independen
tă națională, oglindită in opere de 
artă". Cu acest prilej a fost prezen
tat filmul „Independența — năzuința 
de veacuri a poporului român" și 
au fost făcute expuneri despre sem
nificația actului istoric de la 9 mai 
1877.

La Praga a fost deschisă o 
expoziție documentară de fotogra
fii intitulată „Centenarul Indepen
denței de stat a României 1877- 
1977". La vernisajul expoziției au 
participat Vladimir Berger, adjunct 
al ministrului afacerilor externe al 
R.S. Cehoslovace, reprezentanți ai 
M.A.E.. ai Ministerului Culturii al 
R.S. Cehe, șefi ai misiunilor diplo
matice, ziariști.

Expoziția a fost deschisă de K. 
Barta, directorul direcției relații ex
terne din Ministerul Culturii dl R. S. 
Cehe, care a evocat semnificația cen
tenarului Independenței de stat a 
României. O expoziție fotodocumen- 
tară a fost deschisă in localitatea 
cehoslovacă Levice.

In Columbia, la fundația culturală 
din Bogota ,/Gilberto Alzate Avan- 
dano" s-a deschis expoziția „Arta 
populară românească".

Televiziunea liberiană a prezentat, 
in seara zilei de 6 iulie, filmul „Gla
suri din războiul de independență".

Tot in cadrul manifestărilor con
sacrate centenarului Independentei 
de stat a României, ansamblul ar
tistic „Maramureșul" a efectuat un 
turneu in Peru, prezentind spectaco
le intr-o serie de orașe, printre care 
Lima, Trujillo, Chimbote, Cajamar- 

eforturilor actuale vizînd reconvoca- 
rea Conferinței de pace de la Gene
va și soluționarea pe cale politică 
a conflictului din această zonă.

In același timp au fost examinate 
o serie de măsuri susceptibile să 
contribuie la intensificarea, în inte
res reciproc, a relațiilor de coopera
re dintre cele două țări.

★
Comandantul-șef al armatei liba

neze, Victor Khouri, și șeful de stat 
major. Mounir Tarabay. au partici
pat, la Beirut, la ceremonia avansă
rii în grad a unui număr de 300 de 
ofițeri din armata națională. După 
cum remarcă observatorii, această ce
remonie. urmată de o paradă mili
tară, marchează, practic. încheierea 
reorganizării armatei libaneze care, 
după cum se știe, a fost dizolvată, in 
fapt. în perioada celor 19 luni de 
război civil. Comandantul armatei li
baneze a declarat că misiunea arma
tei o constituie garantarea suverani
tății depline și a unității întregului 
teritoriu libanez.

★
Președintele Consiliului Comanda

mentului al R. A. Yemen. Ibrahim 
Mohammed Al-Hamadi. a sosit joi 
într-o vizită oficială de trei zile la 
Tunis, venind de la Paris.

și zeci de magazine devastate sau 
jefuite. In fiecare seară, grupuri de 
comando — tineri fasciști aparținînd 
„Ligii loialiștilor imperiului" („League 
of Empire Loyalists"), care s-au

® Grupurile neofasciste continuă să prolifereze 
© Un cunoscut „crez politic" : eliminarea co
muniștilor din fabrici, din presă și din școli, 
expulzarea imigranților • Practici bestiale împo
triva oamenilor de culoare • Noii avocati ai 

lui Hitler

„Hitleriștii ?
Niște biete victime 1“

DID SIX MILLION REALLY PIE?
WAS THIS THE BIGGEST HOAX IN HISTORY?

; Ann Flank —— fwt or fiction? :
Wiirtoșraphs----- - ------ «Bal or faked?

< Nur«rriwrg------- -------Justice or Injustice? ț

Oeath CamfK------ — Old they Exirt? k

Un semnificativ afiș fascist, al că
rui conținut face de prisos orice co
mentariu :

— Oare au murit cu adevărat 6 
milioane de oameni (exterminați de 
naziști) ? Nu cumva aceasta a fost 
cea mai mare înșelătorie din istorie 7 
A existat cu adevărat sau este o fic
țiune Ana Frank (cunoscuta victimă 
a naziștilor, prin zguduitorul ei jur
nal acuzator) ? Niirnberg — justiție 
sau injustiție 7 (celebrul proces al 
căpeteniilor hitleriste). Lagărele mor- 
ții — au existat cu adevărat 7

„0 bază trainică pentru adîncirea legăturilor multilaterale 
româno-sovietice"

Moscova 7 (Agerpres). — împlinirea a șapte ani de la semnarea 
noului Tratat de prietenie, colaborare și asistență mutuală dintre 
Republica Socialistă România și Uniunea Republicilor Sovietice 
Socialiste este marcată de presa sovietică care consacră o serie de 
materiale acestei aniversări.

La 7 iulie — scrie ziarul „Pravda" 
— se împlinesc șapte ani de la sem
narea Tratatului de prietenie, cola
borare și asistență mutuală dintre 
U.R.S.S. și Republica Socialistă 
România. Acest document a consti
tuit o bază trainică pentru promova
rea de către cele două state a cursu
lui consecvent spre adîncirea conti
nuă a legăturilor reciproce, a deschis 
noi orizonturi în tradiționala colabo
rare frățească între popoarele sovie
tice și poporul român.

Relevînd că dezvoltarea și întări
rea prieteniei și colaborării dintre 
Uniunea Sovietică și România socia
listă corespund intereselor popoare
lor țărilor noastre, ziarul „Izvestia" 
subliniază, între altele. Că protocolul 
comercial pe anul trecut a fost nu 
numai îndeplinit, dar și depășit. 
Printre produsele industriei româ
nești livrate în U.R.S.S. se amintesc 
o serie de noutăți, între care navele 
fluviale, destinate navigației în con

Dezvoltarea colaborării culturale 
dintre România și Iugoslavia

Lucrările primei sesiuni a Comisiei mixte guvernamentale 
româno-iugoslave de colaborare culturală

BELGRAD 7 (Agerpres). — La 
Belgrad s-au desfășurat. în zilele de 
5 și 6 iulie, lucrările primei sesiuni
a Comisiei mixte guvernamentale 
româno-iugoslave de colaborare cul
turală. în protocolul semnat la în
cheierea lucrărilor sesiunii se relevă 
că. pornind de la Declarația comună 
semnată de președintele Nicolae 
Ceausescu și președintele Iosip Broz 
Tito. în 1976. părțile au analizat căi
le și metodele de intensificare a co
laborării în domeniul culturii, edu
cației și învătămîntului între cele 
două țări socialiste, prietene și ve
cine. Consemnînd rezultatele obținu-

Evoluția situației din Pakistan
ISLAMABAD 7 (Agerpres). — 

Administratorul-șef al legii marțiale 
din Pakistan. Mohammad Ziaul Hac, 
a avut o întîlnire cu cadre cu munci 
de răspundere din ministerele cabi
netului pakistanez. El a reafirmat că 
alegerile parlamentare generale ex
traordinare vor avea loc în luna oc
tombrie a acestui an. după care pu
terea va fi transmisă reprezentanți
lor aleși ai poporului.

Cu acest prilej s-a făcut cunoscut 
că pînă la alegeri si la formarea 
noului guvern, conducerea ministere
lor va fi încredințată de administra
ția militară unor secretari de stat. 
Coordonarea lor va fi efectuată de 
generalul Guliam Ishak Khan. secre
tar de stat la Ministerul Apărării. în 
provincii, puterea executivă a fost 
încredințată șefilor administrațiilor 
militare provinciale.

Un purtător de cuvînt militar, ci
tat de agenția Reuter, a anuntat că 
Zulfikar All Bhutto și alți lideri poli
tici pakistanezi, arestați în urma 
preluării puterii de stat de către mi
litari. vor fi repusi în libertate îna
inte de alegerile generale din luna 
octombrie. Personalităților amintite 
li se va permite să-și reia activitatea 

autodefinit „vinători de negri" — 
hoinăresc pe străzile cartierului în 
automobile puternice, hăituind oa
menii de culoare, metiși și hinduși. 
Dacă întîlnesc o femeie albă la bra- 

tul unui negru, „specialitatea" lor 
constă in lovirea sălbatică a femeii 
cu bastoane ; bărbatului i se leagă 
un lanț înroșit în jurul gîtului.

In ultimul timp, nouă din acești 
tineri au fost arestați și condamnați 
la... patru ani detențiune. Iriterogați 
de judecător în legătură cu motivă
rile acestor practici sadice, unul din
tre bezmetici a replicat, schițînd sa
lutul fascist : „Data viitoare nu imi 
rămine decit să folosesc un cutit cu 
care să spintec pe dira lăsată de lan
țul înroșit".

In 1974, grupurile fasciste sub co
manda lui Tyndall ajung să aibă, 
sub denumirea „Frontul național", 
un efectiv de 6 000 de adepți. „Fron
tul" dispune de un sediu general, un 
complex editorial și un club. El con
trolează casa editorială „Național 
Front Press" și o librărie „Nationa
lists Books".

în 1976, „Frontul național" a re
crutat lunar 700—800 de noi aderenți, 
în vederea susținerii rasiștilor din 
Rhodesia și Africa de Sud. Ei cer 
„eliminarea comuniștilor din fabrici, 
mijloacele de informare de masă și 
școli". Firește, ei acționează în conti
nuare pentru expulzarea imigran
ților.

In ansamblu, grupările naziste 
propagă crearea unui stat autoritar, 
national-socialist. Ele dispun de or
gane de presă ca „Național Front 
News", publicație lunară de mare 
tiraj, „Spark", adresată tinerilor, și 
„Spearhead" pentru cadrele mișcării.

îndrăzneala neonaziștilor din Ma
rea Britanie nu cunoaște limite : ei 
răspîndesc manifeste care încearcă 
să prezinte drept falsuri documen
tele despre atrocitățile și crimele din 
lagărele hitleriste de exterminare, în 
scopul evident de a reabilita pe 
odioșii lor predecesori — încheie 
„Giorni".

dițiile aspre ale Arcticii, utilaje pen
tru cocserii și laminoare.

La rîndul său, „Selskala Jizni" 
evidențiază că, într-o perioadă isto
rică relativ scurtă, România s-a 
transformat într-un stat socialist cu 
un puternic potențial industrial, cu o 
agricultură cooperativizată, cu o ști
ință și o cultură avansate. Ziarul re
levă că întreaga experiență de pînă 
acum a dezvoltării relațiilor sovieto- 
române ilustrează contribuția lor la 
progresul ambelor țări.

Intr-un comentariu consacrat evo
luției relațiilor economice româno- 
sovietice, „Socialisticeskaia indus
tria" scrie : „Aniversînd semnarea 
noului tratat dintre țările noas
tre, oamenii muncii sovietici își 
exprimă convingerea că întărirea 
continuă a prieteniei și colaborării 
celor două popoare și state frățești 
va corespunde întăririi cauzei socia
lismului și păcii în întreaga lume.

te. părțile au apreciat că programul 
de colaborare ne perioada 1978—1980 
creează posibilități noi pentru inten
sificarea în continuare a colaborării 
în domeniul artei, culturii și înj 
tămîntului. pentru aprofundarea ■; - 

• noasteril reciproce.
Din partea română a participat i. 

delegație condusă de Dumitru Ghișe, 
vicepreședinte al Consiliului Culturii 
și Educației Socialiste, iar din partea 
iugoslavă o delegație condusă de 
Milenko Nikolici. secretar pentru 
învătămînt. știință și cultură al pro
vinciei socialiste autonome Voivo- 
dina.

politică în perspectiva scrutinului, a 
adăugat purtătorul de cuvînt. nreci- 
zînd. pe de altă parte, că durata 
campaniei electorale va fi limitată 
la maximum o lună.

turcia Spre o coaliție 
guvernamentală tripartită

ANKARA 7 (Agerpres). — Su
leyman Demirel, președintele Parti
dului Dreptății, a declarat joi la An
kara că a încheiat un acord de prin
cipiu cu Necmettin Erbakan, preșe
dintele Partidului Salvării Naționale, 
pentru formarea unei coaliții guver
namentale tripartite în Turcia. După 
întrevedere, Demirel, însărcinat cu 
formarea noului guvern, a precizat 
că detaliile acordului — declarația 
de principii, împărțirea portofoliilor 
guvernamentale — vor fi fixate ulte
rior.

Suleyman Demirel, al cărui partid 
deține 189 de locuri în Marea Adu
nare Națională, va avea, de aseme
nea, o întrevedere cu Alparslan Tiir- 
kes, liderul Partidului Acțiunii Na
ționale.

„Negri - cărați-vă 
sau vă așteaptă moartea!“

Textul afișului de mai sus este pe 
cit de lapidar, pe atît de revelator : 
„Negri ! Sînteți avertizați : cărați-vă 
acasă sau muriți !"

Protagoniști ai rasismului, neofas
ciștii incită, prin asemenea afișe, în 
numele așa-zisei „puteri a albilor", 
împotriva muncitorilor de culoare, 
acuzîndu-i că vor să acapareze „sluj
bele voastre (ale englezilor), casele 
voastre, țara voastră".
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