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Un nou moment de mare însemnătate

în afirmarea democrației muncitorești* ț

ÎNCEP ADUNĂRILE GENERALE
ALE OAMENILOR MUNCII

„Activitatea adunărilor generale trebuie sa fie mai ferm orientată spre 
dezbaterea problemelor majore ale centralelor și întreprinderilor, în special 
a planurilor de producție, a măsurilor de creștere a eficienței economice, 
accelerare a introducerii progresului tehnic și științific, întărire a ordinii 
și disciplinei în muncă, în scopul îndeplinirii în cele mai bune condiții a 
sarcinilor de plan“.

NICOLAE CEAUȘESCU
In aceste zile, în viața social-eco- 

nomică a țării are loc un moment de 
mare însemnătate : încep adunările 
generale ale oamenilor muncii din 
unitățile industriale, agricole, de con
strucții, transporturi, din institutele 
de cercetare și proiectare. Semnifi
cația aparte a noii runde a adună
rilor generale decurge din faptul că 
ele au loc la puțin timp după des
fășurarea Congresului consiliilor oa
menilor muncii — marele forum al 
clasei noastre muncitoare. După cum 
se știe, Congresul, analizînd activi
tatea consiliilor oamenilor muncii, a 
stăruit, totodată, asupra importanței 
adunărilor generale . ale oamenilor 
muncii din întreprinderi, a relevat 
însemnătatea si rolul lor deosebit în 
societatea noastră socialistă ca or
gane colective de conducere ale pro
prietarilor și producătorilor, a. cris
talizat direcții de acțiune pentru 
perfecționarea activității lor. în 
acest sens, magistrala Expunere a 
secretarului general al partidului 
prezentată la Congres, Hotărirea și 
Chemarea Congresului constituie ca
drul programatic al pregătirii si des
fășurării tuturor adunărilor generale 
ale oamenilor muncii.

Adunările generale ale oameni
lor muncii constituie o instituție

profund democratică, reprezentînd 
forul suprem prin care clasa noas
tră muncitoare participă direct 
și organizat la conducerea nemijlo
cită a activității complexe a între
prinderilor. Iar roadele participării

lizat înainte de termen, dacă în pe
rioada care a trecut din acest cin
cinal și. îndeosebi, din acest an, 
s-au obținut rezultate remarcabile 
in toate: domeniile activității produc
tive, toate acestea se datoresc, in

Potrivit hotăririlor Congresului consiliilor 
oamenilor muncii, snbiectnl central 

al dezbaterilor - obținerea unei producții 
industriale suplimentare de 120-130 

miliarde lei
intense a clasei noastre muncitoare 
— clasa conducătoare a societății — 
la conducerea efectivă a producției 
s-au afirmat cu putere, an de an, 
de la instituționalizarea adunărilor 
generale ale oamenilor muncii. Căci, 
dacă cincinalul precedent a fost rea

măsură hotărîtoare. spiritului crea
tor. inițiativei și priceperii. înaltei 
conștiințe a oamenilor muncii din 
întreprinderi, de pe șantiere, din in
stitute de cercetare și proiectare, 
care. în dubla lor calitate de proprie
tari și producători, valorifică cu inalt

spirit gospodăresc resursele interne 
ale producției, iși exercită din plin 
drepturile democratice de conducere 
a unităților in care muncesc.

Care este obiectivul central ce 
trebuie să polarizeze întreaga aten
ție a participantilor la adunările ge
nerale ? în esență, este vorba de a 
Se trece energie, neintîrziat la acțiu
ne. pentru înfăptuirea mobilizatoare
lor sarcini trasate de congres în di
recția sporirii producției si creșterii 
eficientei economice a întregii activi
tăți. perfecționării ne mai departe a 
stilului și metodelor de muncă ale 
organelor de conducere colectivă, 
mobilizării tuturor colectivelor de oa
meni ai muncii pentru a întâmpina 
cu rezultate cit mai bune Conferința 
Națională a partidului, pentru a săr
bători cu noi realizări împlinirea a 
trei decenii de la proclamarea repu
blicii, . - , • .

După ‘euîn se Știe, pe b'.âz'a pros
pectării realiste a resurselor de care 
dispune econom’a noastră. CONGRE
SUL CONSILIILOR OAMENILOR 
MUNCII A STABILIT CA. FAȚĂ 
I)E PREVEDERILE CINCINALULUI. 
SA SE OBȚINĂ O PRODUCȚIE IN
DUSTRIALA SUPLIMENTARA DE
(Continuare in pag. a IlI-a)
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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
a primit delegația Asociației de prietenie 

Ghana - România
Luni, 18 iulie, tovarășul Nicolae 

Ceaușescu, președintele Republicii 
Socialiste România, a primit, in sta
țiunea Neptun, delegația Asociației 
de prietenie Ghana-România, condusă 
de Nii Okai Pesemaku, președintele 
asociației.

La primire au participat tovarășii 
Ștefan Andrei, membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R.. Vasile Pungan, șe
ful grupului de consilieri ai președin
telui republicii.

Conducătorul delegației ghaneze a 
înminat tovarășului Nicolae Ceaușescu 
un mesaj prietenesc din partea șe
fului statului, președintele Consiliului 
Militar Suprem al Republicii Ghana, 
general Ignatius Kutu Acheampong.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, mul
țumind pentru salutul și urările a- 
dresate, in numele șefului statului 
ghanez, și pentru mesajul primit, a 
transmis, la rindul său, președintelui 
Acheampong un salut cordial și cele 
mai bune urări, iar poporului prieten

al Ghanei urări de prosperitate și 
bunăstare.

în numele său și al delegației, Nii 
Okai Pesemaku a adresat tovarășului 
Nicolae Ceaușescu calde mulțumiri 
pentru întrevederea acordată, pentru 
posibilitatea oferită de a vizita Româ
nia, de a cunoaște direct realizările 
poporului român pe calea edificării 
noii societăți. El s-a referit apoi la 
proiectele actuale și de viitor ale a- 
sociației, arătind că ea își propune să 
contribuie efectiv la extinderea și 
aprofundarea relațiilor dintre Româ
nia și Ghana, la mai buna cunoaștere 
și la o mai strânsă apropiere intre 
popoarele noastre.

Președintele asociației a subliniat 
că poporul ghanez păstrează o vie și 
puternică amintire vizitei președinte
lui Nicolae Ceaușescu în Ghăna, mo
ment remarcabil in evoluția raportu
rilor româno-ghaneze, și dă o înaltă 
apreciere activității neobosite a șefu
lui statului român pusă in slujba 
prosperității României, dezvoltării re

lațiilor cu țările africane, cu toata 
statele lumii, cauzei păcii și colabo
rării internaționale, înfăptuirii nă
zuințelor de libertate și independen
ță, de progres și bunăstare ale tuturor 
națiunilor.

în timpul întrevederii, președintele 
României a evocat cu plăcere vizita 
întreprinsă in Ghana, întâlnirile și 
convorbirile prietenești avute cu șe
ful statului ghanez, Ignatius Kutu 
Acheampong, apreciind că ele au pus 
bazele unei colaborări fructuoase și 
multilaterale intre țările și popoarele 
noastre, atît pe plan bilateral, cit și 
în domeniul vieții internaționale, în 
interesul reciproc, al cooperării și În
țelegerii internaționale.

în încheiere, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a adresat Asociației de 
prietenie Ghana-România urări de 
succes in activitatea sa consacrată 
întăririi bunelor relații dintre cele 
două țări și popoare.

întrevederea a decurs !ntr-o at
mosferă de caldă cordialitate și prie
tenie.

Convorbirea
tovarășului Nicolae Ceaușescu

cu un grup de ziariști americani
Așa cum s-a mai anunțat, tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar 

general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii So
cialiste România, a primit, in ziua de 8 iulie a.c., un grup de 
ziariști americani, condus de Katharine Graham, președintele 
consiliului și director executiv al corporației „Washington 
Post", cu care a avut o convorbire in legătură cu unele probleme 
privind politica internă și externă a țării noastre, evoluția relațiilor 
româno-americane, precum și cu unele aspecte ale vieții internațio
nale actuale.

ÎNTREBARE : Care este, după 
părerea dumneavoastră, stadiul 
general al relațiilor dintre 
România/ si Statele Unite ale 
America ? Ne dăm seama că ve
chea administrație a realizat un 
nivel destul de bun de înțelegeri 
cu tara dumneavoastră. Cum ve
deți dezvoltarea acestor relații 
acum ?

RĂSPUNS : Am putea spune că, 
în ultimii ani. relațiile României cu 
Statele Unite s-au dezvoltat intr-un 
ritm destul de rapid. Am ajuns la 
o extindere importantă a schimbu
rilor economice, a colaborării in di
ferite domenii, științifice si cultu
rale —• și. desigur, la o dezvoltare 
a conlucrării in soluționarea unor 
probleme complexe ale vieții inter
naționale . Aș putea spune că ac
tualmente cursul acestor relații 
continuă si că, in anumite privințe,, 
s-a obținut chiar un progres. în ce 
ne Privește, dorim să extindem co
laborarea dintre România -ași Statele 
Unite pe baza acordurilor încheiate 
— inclusiv a acordului comercial, a 
Declarației comune existente — să 
identificăm noi domenii de colabo
rare. în primul rind in domeniile 
economic, științific, cultural. Dorim, 
de asemenea, să extindem colabo
rarea pe plan international. îndeo
sebi in problemele securității euro
pene.

ÎNTREBARE : Ați putea dez
volta puțin această idee ? Ce 
aveți in vedere cind vă referiți 
in special la securitatea euro
peană ?

RĂSPUNS : După cum se știe, la 
Conferința de la Helsinki au fost 
semnate documente importante, la 
elaborarea cărora au participat și 
România si Statele Unite. Am dor: 
ca. in spiritul acestor documente, să 
acționăm pentru transpunerea lor 
in viată.

Desigur, in momentul de fată noi 
sîntem interesați ca la reuniunea 
care are loc la Belgrad să se ajun
gă la acorduri cit mai corespunză
toare privind intilnirea din toamna 
acestui an. in vederea impulsionării 
activității consacrate dezvoltării co

laborării economice, tehnico-știinti- 
fice. culturale, inclusiv pentru so
luționarea unor probleme de‘ ordin 
umanitar. Dar, mai cu seamă, noi 
sintem foarte interesați în a se a- 
borda problemele de ordin militar, 
de dezangajare militară, de a se 
trece la măsuri concrete de dezar
mare. tinînd seama că, fără aceasta, 
nu se poate vorbi de destindere, de 
securitate și pace în Europa și in 
întreaga lume.

ÎNTREBARE : Considerați că 
ar trebui ca reuniunea de la Bel
grad să-și consacre atenția, in 
primul rind, asupra examinării 
progreselor realizate pină acum 
de la adoptarea documentelor de 
la Helsinki, sau să se concentreze 
asupra planurilor de aplicare in 
viitor a acestor prevederi ?

RĂSPUNS : Fără îndoială că nu se 
poate concepe o reuniune sau confe
rință fără a se face o retrospectivă 
a anilor care au trecut, a ceea ce s-a 
realizat intr-o-anumită perioadă. în 
ce privește perioada care a trecut de 
la Conferința de la Helsinki — ca să 
vă spun deschis părerea mea — sînt 
puține lucruri care pot. fi reținute ca 
soluționate. De aceea accentul trebuie 
pus pe măsurile privind trecerea la 
înfăptuirea, in viitor, a documentelor 
semnate la Helsinki. Mai precis, nu 
poate fi vorba de o reuniune cu ca
racter festiv — pentru că nu sînt 
realizări care să determine un ase
menea caracter — ci de o reuniune 
de lucru, pentru a găsi soluții concre
te în vederea rezolvării problemelor.

ÎNTREBARE : Tinînd seama 
de relațiile oarecum încordate 
existente in momentul de față 
intre Moscova și Washington, 
credeți că o conferință de tipul 
celei de la Belgrad, sau oricare 
alta, ar putea contribui la des
tindere ?

RĂSPUNS: Consider că relațiile din
tre Uniunea Sovietică și Statele 
Unite, încordarea care s-a produs la 
un moment dat nu trebuie să consti
tuie un obstacol în calea activității 
pentru înfăptuirea documentelor de 
la Helsinki. Dimpotrivă, cred că

succesele care se pot obține la Bel
grad, sau in cadrul unei reuniuni de 
acest gen. vor avea o influentă im
portantă asupra destinderii generale 
și. deci, și asupra dezvoltării rela
țiilor dintre Statele Unite și Uniu
nea Sovietică.

ÎNTREBARE : Domnule pre
ședinte. ați menționat de vreo 
două ori că au fost lucruri care 
ar fi putut să fie realizate in pe
rioada de la Helsinki pină acum, 
dar care nu s-au realizat. Ne-ati 
putea da o idee despre ceea ce 
aveți în vedere ?

RĂSPUNS : Eu am menționat că 
s-a realizat puțin în perioada de la 
Helsinki pînă acum. De aceea, re
uniunea de la Belgrad trebuie să-și 
propună a găsi căile trecerii la 
realizarea în viață a documentelor 
care au fost semnate. Desigur, s-ar fi 
putut obține rezultate mai bune in 
colaborarea economică, tehnico-știin- 
țifică în sensul eliminării unor bariere 
și restricții existente în aceste do
menii. De asemenea, puteau fi reali
zate unele acțiuni in domeniul activi
tății culturale și altele.

ÎNTREBARE : Domnule pre
ședinte. unul din aspectele care 
au preocupat guvernul nostru in 
legătură cu îndeplinirea acordu
rilor de la Helsinki a fost acela 
că atunci cind acordurile au fost 
semnate s-a crezut — si pre
ședintele nostru nou. de acum, 
a reluat această idee — că apă
rarea drepturilor omului trebuie 
să devină o preocupare mai lar
gă. pentru toate guvernele, 
pentru toate țările semnatare. 
Noul președinte, domnul Carter, 
și-a prezentat clar această pozi
ție in problema drepturilor omu
lui și cum anume vede realiza
rea acestor deziderate in lume. 
Cum apreciati că poate afecta 
destinderea acest lucru ? M-am 
referit la aceasta intrucît con
textul în care pune problemele 
este foarte apropiat de cel in 
care ați abordat dumneavoastră 
îndeplinirea acordurilor de la 
Helsinki, însă aceasta este in
terpretarea lui.

RĂSPUNS : România a participat 
foarte activ la elaborarea documen
telor de la Helsinki. Am fost printre 
participantii la reuniune si la sem
narea documentelor. O privire su
mară asupra documentelor si a des
fășurării conferinței însăși demon
strează în mod pregnant că țările 
participante au pus pe primul
(Continuare în pag. a IlI-a)
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Răspuns 
muncitoresc

Li s-a spus așa : „Voi o să faceți aici tamburii de 
frmă pentru Dacia 1300 !“. La care, șeful secției turnă
torie de la întreprinderea „Semănătoarea", inginerul 
Nicolae Cârăbaș. ca și secretarul comitetului de partid 
din secție, maistrul Florea Albu, au simfit pentru o 
clipă că nu mai au aer. Dar, vorba unui proverb nou 
(o expresie plastică a conștiinței necesității) : „Dacă-i 
sarcină, cu plăcere !“. Maiștrii, șefii de brigăzi, turnă
torii mai vîrștnici chemați apoi in biroul șefului de 
secție, fn fata unui exemplar din piesa ce urmau s-o 
realiz'ne in zeci de mii de exerhplare, au rămas și 
ei tăceți... Au mai turnat ei piese dificile. Lucrează 
de 25 'de ani în această turnătorie de fontă maleabilă. 
Dar ca să faci tamburii de frinâ pentru Dacia 1300 !? 
Nu e numai dificultatea strict tehnică...

— Noi nu ne speriem de greu — a spus un bătrin

I
I
I
I
I
I
I

Foto : S. CristianImagine din Slobozia de azi
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Scoală a muncii
si a romantismului revoluționar

Prospețimea 
artei populare 
Reflecții pe marginea Festivalului 

național „Cîntarea României"

I maistru. Dar oare n-o să producem pagube ?
— Dacă ar fi crezul cineva că am putea noi să 

producem pagube, nu ni s-ar fi cerut să fabricăm 
I aceste piese.

— Dar o să avem metalul corespunzător ?
— Aliajul o să-l facem aici. De asta am și fost noi 

solicitați și nu alții.
— Dar forme de turnare o să avem ?
— O să ni le facem. Cine să ni le dea ?
Au făcut primul lot și nu toate piesele au fost 

Ibune. Și totuși, a fost o reușită. Piesele izbutite 
dovedeau că se poate. Că reținerile inițiale n-au 
fost justificate. Că timiditatea nu este cea mai 

I nimerită atitudine în fata unor noi trepte mai 
înalte ce ti se propun. Au început să vină pro
punerile. De la muncitori, de la șefi de brigăzi. Să se 
modifice ramele de turnare. Și astfel li s-a redus 

I greutatea la jumătate. Să se modifice, intr-un fel mai 
bine gindit (se și gindiseră cum), modelul și miezul 
pentru ca o anumită umplutură să dispară și să se 

I înlăture astfel o prelucrare ulterioară, un eboș cos
tisitor... Piesele pleacă acum din întreprindere fără 
prelucrări. Și sînt bune, beneficiarii iși trimit acum 
la „Semănătoarea*  ingineri, maiștri și muncitori pen
tru... specializare, pentru a prelua competența dobin- 

I dișă aici.
Am deslușit pe chipurile celor din turnătoria uzinei 

Iun anume zimbet. Zîmbetul omului care a îndrăznit 
și a izbutit să se întreacă pe sine.

Mihai CARANFIL
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Nd aflăm ne Șantierul 
național al tineretului Du
năre — Marea Neagră. Pe 
serii, cite trei luni, elevi 
Si studenti din toată tara 
îsi fac aici practica de 
producție. Așa se face 
că pe lingă fiecare mun
citor cu experiență vezi 
cite 2—3 purtători ai ecu
sonului cu roșu, galben 
si albastru cusut pe mîneca 
stingă (comandanții si cer 
lelalte cadre de conducere 
poartă ecusonul oe dreap
ta). Așa se face că în ca
bina excavatorului mare 
i-am găsit pe Laurențiu 
Avasilicăi. Pavel Maraleseu 
si Radu Croitoru (toti din 
brigada Caraș-Severin) sor
bind vorbele și gesturi
le lui Petre Purcăreată. om 
de 42 de ani. dar excava tu
rist din 1949 ! (La 14 ani 
ucenicea precum cei trei, 
acum). Peste trei kilometri 
în... aval, la statia pentru 
utilaie de transport. Dumi
tru Cilighidreanu din Ga
lati. Nicolae Burciu din 
Suceava si Stefan Spînu 
din Buzău. toti elevi, 
schimbau garnitura chiula- 
sei la un tractor S—1500 sub 
privirile atente ale mecani
cului Ion Gheorghe de 26 
de ani... pe șantiere. Bri
gada Brăila este asistată 
tehnic de Jean Cernica, 
brigada Bihor de Aurel 
Gherdan. ambii maiștri-

instructori cu îndelungată 
experiență.

Ceea ce mi se pare a fi 
foarte important : tinerii s? 
mindresc cu vechimea pe

se. Despre maistrul princi
pal Nicolae Popa, șeful lu
crărilor de organizare, ti
nerii știu nu numai că este 
de 27 de ani oe șantiere,

asa. pentru că-i aduce a- 
minte de primul lui șan
tier. D-aia l-a si cumpă
rat.

Dovadă că ..morala bi-

santiere a îndrumătorilor 
lor de parcă ar fi vorba de 
merite proprii. înseamnă 
că se știe totul despre toti. 
că funcționează cum trebuie 
nu numai școala profesii
lor. dar si aceea a omeniei. 
Șantierul îl învață pe om 
condiția sufletelor deschi-

dar si că. tot de atitia ani. 
a plimbat după el același... 
birdu (la care, de altfel, e 
greu de găsit).

— Credeam că-i făcut 
din nuc. mahon. ori chiar 
din tek de-1 plimbă ca pe 
moaște. Cind colo am aflat 
că meșterul îl cară doar

roului" prinde. însă mais
trul Popa nu-i singurul 
om cu... legendă. Aceea a 
inginerului-sef Iulian Dută 
circulă sub denumirea de 
„Buletinul de Godeni". Pe 
scurt : inginerul Duță s-a 
născut în urmă cu ’34 de 
ani la Godeni (Cîmpu-

lung). ' Facultatea a ter
minat-o în 1966. la Bucu
rești. Trei ani mai tîrziu 
s-a căsătorit cu o profesoa
ră care i-a cerut ..să se 
cam las-e de șantiere". Și 
i-a promis : intîi la Porțile 
de Fier, apoi la Turceni, 
apoi. acum, la canal... Se 
inteleg de minune, soția 
l-a urmat peste tot. S-ar 
fi putut fixa în oricare 
dintre orașele mari lingă 
care a fost cu șantierul — 
la Drobeta. la Tirgu Jiu, 
ba chiar și la București 
(unde i s-a propus un 
nost). Acum locuiește in 
Constanta, dar tot ca... flo
tant. Buletinul de Godeni 
a rămas valid. Asemenea 
si identitatea morală a a- 
celuia care-1 poartă. Și-așa 
s-a născut legenda (pe care, 
desigur, am verificat-o).

Să te mai miri că sub 
conducerea unor asemenea 
oameni brigadierii nu dau 
înapoi de la nici un fel de 
muncă, fie ea oricît de 
grea ? Pe Gheorghe Petru, 
Viorel Serbu. Paul Diaco- 
nescu si Radu Antonescu 
i-am găsit cu tîrnăcoape 
si loneti ..năzuind către 
cota zero". De fapt trebuia 
să. scriu că săpau la o fun
dație. însă băieții sint în

Mircea BUNEA
(Continuare în pag. a Il-a)

în condițiile revoluției 
noastre socialiste, si în 
domeniul artei populare 
se manifestă profunde 
mutatii care urmează — 
duoă cum spunea Engels 
— ..saltul istoric din im
periul necesității în ace
la al libertății". Obiectul 
de artă populară nu mai 
reprezintă doar necesi
tatea utilitară, nu este 
numai obiectul de uz cu 
o anume valoare artisti
că. ci devine o formă de 
manifestare artistică cu 
sensuri adeseori multiple 
si profunde. Creatorul 
popular de azi definește 
si cristalizează, pe plan 
artistic, simbioza dintre 
creația sa artistică de 
necontestat si creația 
economică în care este 
angrenat în cadrul pro
cesului de producție la 
care participă ; dintre 
tradiția culturală, etnică 
și artistică și inovația 
generatoare de noi va
lențe. proprii universului 
spiritual și material in 
care trăiește.

Aceste concluzii gene
rale. din care se pot de
duce filoane bogate pen
tru orientări viitoare, 
s-au desprins cu deose
bită pregnantă in ma
nifestul de artă circum
scrise sub genericul „Cin- 
tarea României". Eviden
țe ne-au apărut mai ales 
in finalele concursului in 
multiplele expoziții de 
mare selecție, printre 
care și expoziția de 
artă populară. Am înțe
les. în primul rind. că

festivalul nu trebuie să 
fie doar un mijloc com- 
petitional. ci trebuie să 
constituie — în decursul 
celor doi ani de pregăti
re — si un mijloc de o- 
rientare stimulatorie a 
creației populare, la ni
vel national, si aceasta 
fără imixtiuni, fără ..în
drumări" cu tendință de 
denaturare a procesului 
de creație firesc si legic 
istoric, spre a reflecta 
imaginea vie a uriașului 
act de creație națională.

Pornind de la aceas
tă premisă — sublinia
tă de secretarul general 
al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceausescu —• 
consider ca o datorie de 
prim ordin vegherea per
manentă — prin luări de 
poziții în jurii, presă, 
radio. televiziune — ca 
arta populară să nu apa
ră denaturată în nici o 
manifestare. pentru a 
reuși astfel să răspundă, 
cu toată plenitudinea, 
rolului si locului pe care 
trebuie să-l ocupe în cul
tura României socialiste.

Astfel, se cere impe
rios păstrat specificul 
zonal pentru a nu știrbi 
caracterul de autentici
tate. Bineînțeles că acest 
caracter trebuie lăsat să 
se dezvolte liber, cu 
transformările. înnoirile, 
inovațiile, noile mijloace

Tancred 
BANAȚEANU

(Continuare 
în pag. a IV-a)
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OAMENILOR
MUNCII

In interesul bunului mers 

al economiei naționale
Mai multă răspunde
re față de îndeplini
rea obligațiilor con

tractuale
EMIL SACHETTE, șef grupă plan 

cooperare-colaborare, întreprinderea 
„Hidromecanica" Brașov :

Colectivul întreprinderii „Hidro
mecanica" din Brașov intîmpină mari 
greutăți în realizarea planului din 
cauza nerespectării integrale a 
contractelor, a termenelor de li
vrare a semifabricatelor, pieselor 
turnate, foriate si matrițate de că
tre principalii noștri colaboratori — 
I.C.M. Reșița. ..Tractorul" Brașov si 
„23 August" București. Cîteva 
exemple : din cele 305 carcase 
turbină si carcasă suflantă. câte tre
buia să ne livreze în semestrul I 
I.C.M. Reșița am primit doar 146. 
In ce privește ..Tractorul", livrările 
la carcasa turbină au fost cu 250 
bucăți inferioare cifrei stabilite prin 
contract. Importante nereailizări în
registrează față de noi și între
prinderea „23 August" la piese for
jate și matrițate. La nerealizările 
înregistrate de noi în semestrul I la 
producția marfă (care se ridică la 
circa 10 milioane lei) o contribuție 
au adus-o si cei trei colaboratori, 
datorită nelivrării integrale și la 
timp a semifabricatelor si reperelor 
pe care trebuiau să ni le asigure. 
Dar efectele acestui mod defectuos 
de relații dintre întreprinderi de
termină între altele și scăderea 
productivității muncii, creșterea 
costurilor de producție.

Din cauza absențelor 
nemotivate...

NICOLAE BORCILĂ. muncitor 
la întreprinderea județeană de 
constructii-montaje Vaslui :

Pentru realizarea la timp a in
vestițiilor urmărim cu priori
tate întărirea ordinii și disciplinei 
în munca pe șantiere. Timpul pe 
șantier, folosit judicios, constituie 
o mare rezervă în vederea înde
plinirii sarcinilor de plan. Or. în 
primul semestru al anului curent 
numărul absentelor nemotivate se 
ridică la peste 120 000 ore-om. 
Un calcul simplu, dar edificator.

arată că s-a pierdut o producție de 
circa 4.5 milioane lei. producție 
echivalentă cu valoarea a 90 de 
apartamente. Sînt neajunsuri care 
au influențat negativ îndeplinirea 
sarcinilor de plan in primul semes
tru al anului curent în întreprin
derea noastră. Ar fi bine ca orga
nizația de partid și consiliul oa
menilor muncii să ia măsuri pen
tru înlăturarea unor asemenea ne
ajunsuri, pentru întărirea discipli
nei muncii.

„I.T.A.“ înseamnă 
„întreprindere 

a Tergiversărilor 
și Amînărilor“?

GHEORGHE PRUNDUȘ, miner, 
șef de brigadă la sectorul II al mi
nei Herja — Baia Mare :

Minerii noștri sînt angajați într-o 
amplă bătălie pentru sporirea pro
ducției de minereu. reușind să 
scoată din orizonturile subterane, 
lună de lună, suplimentar, peste 
2000 tone de minereu. Efortul de
pus însă nu este susținut cum tre
buie de cei ce se ocupă de activita
tea de transport a minereului, spre 
flotatia din Baia Mare. Ce se în- 
tîmplă ? Aproape zilnic, dar mai 
ales sîmbăta. duminica si lunea, 
mașinile de la I.T.A. Maramureș 
ori vin mai puține, ori vin cu in- 
tîrziere, astfel că după ce silozu
rile se umplu (din silozuri minereul 
curge singur în mașină), minereul, 
cîte 500—600 tone, se descarcă jos în 
grămadă. Acest lucru este de două 
ori păgubitor. Pe de o parte, noi nu 
primim la timp in subteran vago- 
nete,goale si. deci, nu putem lucra, 
iar pe de altă parte, minereul din 
grămezi se încarcă in mașini, 
atunci cînd acestea vin. cu excava
torul — operație în plus — toate 
acestea afectind negativ atit pro
ductivitatea muncii, cit si costurile. 
Poate că pe întreaga lună mijloa
cele de transport iși realizează... 
Planul, dar pe noi ne interesează 
ritmicitatea. în primul rînd. Sînt 
sigur că cei ce răspund de acest 
lucru, citind aceste rînduri. îmi vor 
da dreptate si vor lua măsurile ce 
se cuvin. Și, în primul rînd, con
siliul oamenilor muncii de la Între
prinderea de transporturi auto 
Maramureș.

Pe teme sociale
Protecția muncii 

nu este facultativă
NICOLAE BOGDAN. turnător 

formator, secția turnătorie de fon
tă a întreprinderii mecanice Alba 
Iulia :

Asigurarea unor condiții optime 
de lucru, diminuarea efortului fizic, 
apărarea sănătății, într-un cuvînt 
tot ceea ce noi numim protecția 
muncii, se înscriu la loc de frunte 
după cum bine se cunoaște în pre
ocuparea permanentă a conducerii 
partidului fată de om. fată de viata 
și munca sa. în întreprinderea 
noastră, unitate nouă, toate acestea 
se materializează prin asigurarea 
unor hale spațioase cu iluminare 
corespunzătoare si ventilație. Deși 
lucrăm intr-o turnătorie nu se mai 
întîlnește praful care dusese vestea 
rea despre aceste locuri de muncă, 
întreprinderea cheltuiește anual 
600 000 lei pentru asigurarea pro
tecției muncii, procurarea de echi
pamente si materiale de protecție, 
materiale igienico-sanitare. anti
doturi și altele. Dar deși s-au pro
curat echipamentele de protecție 
necesare — salopetă, cască, mă
nuși. ochelari — utilizarea lor este

facultativă. Cine vrea, poartă — 
cine nu, nu. Șefii formațiilor de 
lucru tolerează asemenea abateri. 
Trebuie să așteptăm vreun accident 
ca să se pună ordine?

De ce să se 
risipească apa?

DR. ZOLTAN KARACSONI. in- 
spector-sef al Centrului sanitar 
antiepidemic al județului Cluj :

După cum se știe, flecare unitate 
industrială este înzestrată cu du
șuri. unde muncitorii se spală la ie
șirea din schimb. Cu ocazia corn 
troalelor pe care le facem la Clui- 
Napoca, în unitățile economice am 
constatat că bună parte din ele sînt 
defecte, iar altele curg fără între
rupere. Astfel, după un calcul su
mar. sute de tone de apă se risi
pesc de pomană.' Eu cred că dacă 
fiecare dus ar fi înzestrat cu o pe
dală. care se poate confecționa din 
deșeuri metalice si acționată cu pi
ciorul, s-ar folosi numai atîta apă 
cit îi este necesară celui ce se îm- 
băiază. Astfel, ar putea fi econo
misită nu numai apa, ale cărei 
surse sînt limitate, ci si combus
tibilul, energia, care se folosesc 
pentru încălzirea ei.

...și diverse
Stagiunea 

artiștilor amatori 
nu are vacanțe

LEONIDA MANEA, instructor 
principal la Comitetul județean 
pentru cultură si educație socialistă 
Brăila :

Festivalul național ..Cintarea 
României" a cuprins in județul nos
tru un număr apreciabil de artiști 
amatori, tineri si vîrstnici. grupați 
în aproape 1 500 de formații artis
tice. care s-au prezentat cu pro
grame frumoase, bogate în conți
nut. Din păcate, formațiile din co
munele Bertestii de Jos. Surdila 
Greci. Galbenu si Bărăganu etc., 
datorită slabei preocupări a unor 
instructori, nu au înțeles că meni
rea lor nu este doar aceea de a 
participa la concursuri. Practic, 
aceste formații nu mai activează 
din perioada în care s-a încheiat 
prima etapă a festivalului. 
Alte formații, ca cele de la 
I.J.C.M.. I.T.A.. Direcția comercială. 
U.J.C.M.. „Laminorul" si întreprin
derea de bere si amidon din Brăila, 
formații cu frumoase perspective, 
apreciate la locurile lor de muncă, 
nu si-au mai continuat activitatea 
de la stadiul participării la etapa 
de masă.

Parcul uitat
PARASCHIVA MOGOS. munci

toare la întreprinderea „11 Iunie" 
din Galați :

Parcul „11 Iunie" din Galati a 
fost dat uitării de edilii orașului si 
lăsat la discreția unor indivizi cer
tați cu buna cuviință. Parcul arată 
jalnic : băncile de beton sînt dis
truge. crengile copacilor rupte, iar
ba a invadat aleile. Practic, a trece 
prin acest parc a devenit acum o 
probă de curai din partea oricui. 
De aceea, oamenii îl ocolesc si tot
odată evită si frecventarea cine
matografului de vară existent aici. 
Cred că la înfrumusețarea parcului 
ar participa si o bună parte din ce
tățenii ce locuiesc în această zonă 
dacă municipalitatea Galatiului 
și-ar aduce aminte de această oază 
de verdeață.

• Cu cîțiva ani în urmă. în co
muna Bunești (Vîlcea) s-a con
struit. cu contribuția cetățenilor, o 
haltă I.T.A. pentru cei aproape 300 
de muncitori navetiști. în prezent 
însă, respectiva construcție nu mai 
servește conform destinației inițiale. 
Asa că navetiștii așteaptă auto
vehiculele I.T.A. din nou sub cerul 
liber. Vara, mai merge, dar vor veni 
toamna și iarna... (Gh. Ispășoiu, 
Rm. Vilcea).
• în luna mai. anul trecut, am 

cumpărat de la I.P.L. Iași o biblio
tecă tip Negadis. fabricată la C.P.L. 
Arad. Dar lipseau intermediarele 
de îmbinare. Am terminat de plă
tit si ultima rată. însă tot n-am 
primit de la C.P.L. Arad interme
diarele respective. Cum rămîne cu 
calitatea serviciilor ? (Constantin 
Onea, str. Dr. Savini nr. 3. blocul 
N1. et. II. apartamentul 15. Iași).

Problema reducerii consumurilor de combustibil și energie, în ge
neral a consumurilor materiale — sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu 
— constituie problema numărul unu a eficienței economice, a creșterii 
venitului național, a dezvoltării economiei noastre naționale. De aici, 
cerința imperioasă, relevată la Congresul consiliilor oamenilor muncii 
din industrie, construcții și transporturi, ca toate conducerile de între
prinderi. organele si organizațiile de partid să acționeze cu stăruință 
pentru aplicarea în viață a programelor de măsuri elaborate in acest 
domeniu, pentru prevenirea risipei. In urmă cu opt luni, organe de 
specialitate din cadrul Inspectoratului teritorial pentru controlul gos
podăririi fondurilor fixe, combustibililor și energiei consemnau nume
roase carențe în utilizarea și gospodărirea energiei electrice și a com
bustibilului la întreprinderea „Romlux" din Tîrgoviște. Ce măsuri au 
întreprins conducerea acestei unități, comitetul de partid pentru înlă
turarea neajunsurilor semnalate la acea dată ? împreună cu cadre de 
răspundere și specialiști din unitate, am examinat in secțiile de pro
ducție cum si-au găsit rezolvarea problemele sesizate cu prilejul con
trolului. Iată ce observau organele de control în urmă cu opt luni și 
ce se constată acum :

1. Lipsesc aparatele de mă
surare a energiei electrice și 
gazelor naturale la principalii 
consumatori, conform structu
rii normelor planificate. Ener
gia electrică este măsurată nu
mai pe total consum.

— Nu am reușit să soluționăm a- 
ceastă problemă — menționa Cornel 
Angelescu, responsabil cu probleme 
energetice pe întreprindere — date 
fiind unele greutăți de aprovizionare, 
iar apoi de ordin financiar. In mo
mentul de față, știu că a fost făcută 
nota de comandă pentru achiziționa
rea contoarelor electrice de la între
prinderea de aparate electrice și de 
măsură din Timișoara.

Nota a fost în sfîrșit trimisă și 
comanda onorată prompt de în
treprinderea de aparate electrice și 
de măsură din Timișoara. Au și so
sit o parte din aparatele solicitate. 
De ce au trebuit să treacă luni și luni 
de zile pentru soluționarea unei ase
menea probleme ? Deci, datorită ne
glijenței unora — pentru că legea a 
prevăzut încheierea acțiunii de con- 
torizare cu mult timp în urmă — in 
secțiile de producție consumurile rea
lizate au fost practic necunoscute, ne- 
știindu-se cine provoacă depășirile 
serioase ale normelor de consum spe
cific și cine 
tru risipă.

2. O 
partea 
optimizarea regimului de ar
dere Ia cuptoarele de topit sti
clă, înregistrarea unui număr 
mare de întreruperi acciden
tale la mașinile de tras și pre
lucrat sticla, acestea ducind la 
nefolosirea întregii capacități

se face răspunzător pen-

slabă preocupare din 
întreprinderii pentru

a cuptoarelor și la un volum 
exagerat de rebuturi, față de 
cele planificate tehnologic.

Acțiunea de optimizare a regimu
lui de ardere la cuptoare a fost de
marată prin efectuarea sistematică de 
către laboratorul chimic a analizelor

județul Covasna

(Urmare din pag. I)
anul II la Universitatea 
București, Facultatea de 
geologie-geografie. si se 
exprimă „tehnic". Groapa 
le trecuse dincolo de 
umeri, pălmarele (mănușile 
din toval) zăceau aruncate 
lingă piramida de pămint 
proaspăt scos („păi. ni s-au 
bătucit miinile. ce sens mai 
are să umblăm cu... mă
nuși ? !“). dar brigadierii 
nu-si pierduseră umorul.

— Aici va fi „Popasul 
cîrlanilor"...

Locul pe care-1 săpau se 
află oe o înălțime, iar de
numirea oficială este 
„Punctul Straja". Acolo se 
ridică o nouă tabără, trea
bă serioasă, de unde nu 
decurge însă că glumele ar 
fi interzise...

Să te mai miri că. pen
tru a ajunge aici, unii e- 
levi au fost nevoiti să 
facă... opoziție propriilor 
părinți ? Cazul brigadieru
lui Viorel T. din Oradea. 
Mămica îi dorea un certi
ficat medical ca să-1 scu
tească (si l-a obtinut). Vio
rel a cerut o expertiză (și 
a obtinut-o). iar acum ia- 
tă-1 „bine merqi" pe auto- 
screperul nr. 11 (după ce, 
timp de două săpțămini. a 
învățat să stăpînească le
vierele unui S-1500). Nu-i 
vorbă că. din cînd în cînd, 
mămica sună la 916-64945

Din aceste resurse energetice se
cundare s-a reușit să se valorifice 
pină acum 220 tone combustibil con
ventional. prin realizarea unor recu
peratoare de căldură care au menirea 
să preîncălzească aerul tehnologic. 
Foarte puțin ! Este drept. întreprin
derea a apelat la colaborarea cu In
stitutul de cercetări și proiectări pen
tru industria sticlei și ceramicii. Au 
fost efectuate unele măsurători, dar, 
deocamdată, numai atît s-a între
prins. Fiecare zi care trece înseamnă 
risipă. Iată dimensiunea ei : resur
sele energetice secundare nerecupera
te echivalează cu combustibilul nece
sar încălzirii pe timp de un an a cir
ca 500 de apartamente.

„Romlux" din Tîrgoviște

gazelor arse, prin luarea măsurilor 
ce s-au impus. Practic, zi de zi s-au 
obtinut rezultate tot mai bune. O ac
tivitate importantă a fost întreprin
să cu sprijinul unor echipe de spe
cialiști de la întreprinderea de arti
cole de sticlă din București. Prin 
aceasta s-a îmbunătățit substanțial 
procesul tehnologic, cu efecte pozi
tive atît asupra calității produselor, 
cît și asupra raționalizării consumu
lui de gaze. Rebuturile încă nu s-au 
redus la 
ultimele 
rezultate 
rectie.

3. Nu s-au întocmit studii 
tehnico-economice pentru re
cuperarea unei cantități de 
2 680 tone combustibil con
vențional pe an resurse ener
getice secundare.

minimum, dar, mai ales in 
două luni, s-au înregistrat 
tot mai bune in această di-

4. Nu sînt stabilite respon
sabilități pentru urmărirea 
consumurilor specifice energe
tice la nivel de instalații și 
secții. în întreprindere nu sînt 
constituite colective de specia
liști pentru a analiza și îmbu
nătăți normele de consum pe 
linii tehnologice, agregate ș.a.

Este adevărat, după efectuarea con
trolului s-au stabilit responsabilități 
în acest sens. dar. practic, ele rămîn 
formale atît timp cit nu este înde
plinită cerința nr. 1 — contorizarea 
principalilor consumatori. Fiecare 
consumă, mal mult sau mai puțin, iar 
apoi consumurile se raportează global 
pe întreprindere. Consumurile speci
fice planificate au fost depășite. In 
șase luni ale anului s-au consumat 
în plus fată de norme circa 700 000 
kWh de energie electrică si 450 tone

combustibil convențional. Tovarăși 
muncitori, maiștri și ingineri de la 
„Romlux", știți ce s-ar fi putut pro
duce cu această cantitate consumată 
suplimentar de dumneavoastră ? Ar 
fi fost posibil să se obțină 2 100 tone 
de otel electric, sau 17.5 milioane kg 
de ciment, ori 2,2 milioane metri pă- 
trați de țesături finite.

Cît privește formarea unor colecti
ve de specialiști, se poate afirma că 
acțiunea a fost realizată parțial — 
si anume : colectivele au fost con
stituite. dar numai atit... întrucît re
zultatele concrete, prin economii și 
stoparea risipei, nu se văd.

5. Nu au fost analizate lunar 
de către consiliul oamenilor 
muncii — apreciau, în final, 
organele de control — proble
mele privind folosirea cit mai 
judicioasă a energiei electrice 
și combustibilului, așa cum 
prevede legea.

După control, lună de lună, pe a- 
genda de lucru a consiliului oameni
lor muncii a figurat analiza proble
melor energetice. In luna februarie, 
împreună cu comitetul 
fost efectuat bilanțul 
consumuri energetice 
anul trecut și au fost 
măsuri tehnico-organizatorice pentru 
încadrarea riguroasă în normele pla
nificate. Măsurile se aplică însă des
tul de firav, neconvingător, cu efi
cientă scăzută.

La „Romlux" trebuie înțeles că 
problemele raționalizării consumuri
lor energetice nu sînt numai ale com
partimentului de specialitate, ci ale 
întregului colectiv. Organizația de 
partid are îndatorirea să controleze 
sistematic, cu exigentă, modul în care 
se aplică prevederile legii.

de partid, a 
principalelor 

înregistrate 
stabilite noi

Ion LAZAR

IN SPIRITEI PROGRAMULUI DE CREȘTERE 
A NIVELM DE TRAI

și al ajutoarelor pentru mamele eu
Presa de’ sîmbătă a publicat De

cretul privind majorarea alocației de 
stat pentru copii și Decretul privind 
ajutoarele qe se acordă mamelor cu 
mai multi copii și soțiilor de mili
tari in termen, precum și indemni
zația de naștere. Prezentăm, in con
tinuare. principalele îmbunătățiri a- 
duse de noile reglementări elaborate 
în» spiritul Programului partidului de 
creștere mai accentuată a nivelului 
de viată al poporului în actualul 
cincinal.

• S-A EXTINS DREPTUL DE 
ALOCAȚIE PENTRU TOȚI COPIII 
ÎN VÎRSTA DE PÎNA LA 16 ANI. 
Conform noilor prevederi toate ca
tegoriile de personal (muncitori, 
maiștri, tehnicieni, personal opera
tiv. ingineri, medici, economiști, ca
dre didactice si celelalte categorii de 
angajați) vor primi de la 1 septem
brie a.c. alocație de stat pentru toți 
copiii aflati în întreținerea familiei
— cu respectarea plafoanelor de ve
nituri prevăzute în Decretul publicat 
sîmbătă. Pină acum, cu excepția 
muncitorilor și maiștrilor, celelalte 
categorii de angajați care realizau 
venituri nete între 2 196—2 600 lei 
primeau alocații de stat doar înce- 
pind cu al doilea copil, iar cei cu 
venituri nete între 2 601—3 400 lei 
primeau alocație de stat doar înce- 
pînd cu al treilea copil. De la 1 sep
tembrie a.c. si aceste categorii de 
personal vor primi alocație de stat 
pentru toti copiii, incepînd cu pri
mul copil. Exemplu : un angajat 
care, in prezent, are o retribuție 
netă de încadrare de 2 620 lei și 3 
copii în întreținere și care primea 
110 lei lunar alocație de stat, cuve
nită doar pentru al treilea copil 
(pentru primii doi copii neprimind 
alocație), de la 1 septembrie a.c. va 
primi alocație pentru toți trei copiii
— respectiv 375 lei. iar in cursul 
anului 1979 această alocație se va 
mări la 420 lei.

Prin noile măsuri se măresc nu 
numai sumele bănești cuvenite fa
miliilor care primeau și pînă acum 
alocație, dar se mărește și numărul 
familiilor care vor avea dreptul la

alocație. Astfel, de la 1 septembrie 
a.c. vor începe să primească alocație 
de Stat și celelalte categorii de per
sonal (nu numai cele care aveau 
dreptul pînă acum), care au în pre
zent o retribuție netă cuprinsă între 
2 196—2 600 lei și care au un copii 
în întreținere, precum și personalul 
care realizează o retribuție netă cu
prinsă intre 2 601—3 400 lei și care 
are unul sau doi copii. Bunăoară, 
cei cu o retribuție actuală netă între
2 196—2 600 lei (iar după prima eta
pă de majorare vor realiza o retri
buție între 2 501—3 050 lei) și care au 
în întreținere un copil vor primi de 
la 1 septembrie 125 lei, iar în cursul 
anului 1979 suma se va mări la 140 
lei (cei cu doi. trei sau mai muiți 
copii își păstrează in continuare 
dreptul la alocație). Persoanele care 
au o retribuție actuală netă cuprinsă 
între 2 601—3 400 lei (iar după ma
jorarea în etapa întîi vor realiza 
o retribuție netă cuprinsă între
3 051—4 000 lei) vor primi de la 1 
septembrie a.c. 125 lei — dacă au 
un singur copil (suma se va mări la 
140 lei în cursul anuiui 1979) și 250 
lei dacă au doi copii în întreținere 
(suma se va mări la 280 lei în cursul 
anului 1979). Cei cu 3, 4 sau mai 
multi copii își păstrează în continua
re drepturile la alocație.

• ÎN CADRUL MAJORĂRII GE
NERALE A ALOCAȚIILOR — în 
medie cu 30 la sută, din care jumă
tate în prima etapă — S-A ASIGU
RAT. IN CONTINUARE. CREȘTE
REA PRIORITARA A CUANTUMU
LUI ALOCAȚIEI PENTRU FAMI
LIILE CU VENITURI MAI MICI. 
Exemplu : o familie de muncitori cu 
3 copii, al cărui cap de familie rea
lizează în prezent o retribuție netă 
cuprinsă între 2 196—2 600 lei primeș
te acum pentru cei 3 copii o aloca
ție de 330 Iei. iar pe viitor va primi 
o alocație majorată de 420 lei — 
o creștere de 90 lei (după cum se 
Știe, jumătate din această creștere 
se va acorda, conform decretului pu
blicat sîmbătă. de la 1 septembrie 
a.c.. iar diferența în cursul anului 
1979). O familie de muncitori, tot cu

mai muiți copii
3 copil, dar care realizează în pre
zent o retribuție netă de pină la 
1 390 lei. primește acum o alocație 
de stat de 520 lei. pentru cei trei 
copii, iar pe viitor va primi 680 lei 
— o creștere de 160 lei. creștere 
care, de asemenea, se va acorda eșa
lonat : jumătate de la 1 septembrie 
a.c.. iar diferența în cursul anului 
1979.

• INCEPÎND CU 1 AUGUST 1977 
VOR PRIMI AJUTOARE BĂNEȘTI 
ȘI MAMELE CARE AU ÎN ÎNGRI
JIRE 5. 6 sau 7 COPII. Actualul sis
tem de sprijin al mamelor care au 
în îngrijire mai muiți copii pină la 
vîrsta de 18 ani prevede acordarea 
de ajutoare bănești doar pentru ma
mele care au 8 sau mai multi copii. 
Prin noul sistem care va intra în 
vigoare la 1 august a.c. s-a prevăzut 
introducerea de ajutoare bănești lu
nare și pentru mamele cu 5. 6 sau 
7 copii, mărindu-se totodată ajutoa
rele mamelor cu 8 sau mai muiți 
copii (care primeau ajutoare și pînă 
acum). De asemenea, se vor majora 
și ajutoarele acordate soțiilor milita
rilor în termen, care au copii în 
vîrstă de pînă la 8 ani sau sînt gra
vide incepînd cu luna a 5-a. care nu 
sînt încadrate în muncă și nu au alte 
posibilități materiale de existentă. De 
menționat că aceste ajutoare bănești 
se acordă în plus, față de alocațiile 
de stat la care dă dreptul legea.

Noile măsuri privind majorarea 
alocațiilor în acest cincinal si a ce
lorlalte ajutoare pentru copii — care 
vor asigura sporirea cu circa 3 mi
liarde lei. în medie, anual a venitu
rilor familiilor cu copii — sînt de 
natură să creeze condiții tot mai 
bune pentru creșterea și îngrijirea 
copiilor, pentru formarea si pregăti
rea tinerei generații, materializin- 
du-se și pe această cale preocuparea 
constantă a partidului și statului 
nostru pentru viitorul tării, pentru 
ridicarea necontenită a nivelului de 
trai material și spiritual al întregului 
popor.

Mihai IONESCU
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Temerarii
de pe 
Făgăraș

Continuînd o acțiune începu
tă cu trei veri în urmă — și 
care tinde să devină tradiție — 
un număr de 25 studenți brașo
veni, membri ai Cercului de 
protecție a naturii și turism, 
cărora li s-au alăturat alți 25 de 
studenți din Cluj-Napoca, Iași, 
Timișoara, Sibiu și Tîrgu Mu
reș, au organizat o tabără de 
muncă patriotică pe vîrful Ur- 
lea, din masivul Făgărașilor. 
Cei 50 de temerari vor amena
ja un refugiu pentru turiști și 
alpiniști sub vîrful Urlea, vor 
reface marcajele și vor planta 
stilpi de orientare pe trasieul 
dintre Curmătura Zimel și zona 
Podragului. O muncă frumoasă, 
utilă, dar extrem de grea. Cei 
50 de tineri inimoși și entuzi
aști vor trebui să înfrunte con
dițiile deosebit de dificile ale 
vremil, atît de capricioasă pe 
înălțimile Făgărașilor. Dar cei 50 
sint hotăriți să promoveze 
bine și acest examen. Cu 
cuvinte, să fie la înălțime

CU 
al# 
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„Pastora"I
| și suratele ei
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si întreabă ..cum te simți", 
dar răspunsul e invariabil 
«cum știi, sănătos și ve
sel». Mămicile si tăticii sint 
foarte grijulii. Astfel, zilnic, 
din Alba. Brașov. Sat.u 
Mare. Argeș. Covasna sau 
din alte județe sosesc pă
rinți ca să vadă „cum se 
simte băiatul" si asa. mai 
în glumă, mai în serios.

tiare, si camere sclipind de 
curățenie si inundate de 
flori, si club, si bibliotecă, 
si televizoare, si apă mine
rală si... Se pot convinge 
că viața brigadierilor este 
bine organizată. Bineînțe
les. curățenia este opera 
lor exclusivă. Bineînțeles, 
au timp liber suficient 
Bineînțeles. învață tot fe-

Multe se învață pe șan
tier. dar. mai ales, se în-> 
vată DISCIPLINA. Nu în- 
tîmplător folosesc majuscu
lele. Seara, la ședința de 
comandament. într-un colt, 
solemne, cele 12 drapele 
ale brigăzilor de pe Valea 
Seacă. Ordinea de zi : 1. 
Situația întrecerii patrioti
ce. (Departajările se fac

Șantierul național al tineretului
să-i reproșeze : „Mihaelei 
i-ai scris, pentru noi cum 
de n-ai mai avut timp ?" 
(Mihaela fiind prietena. 
Cresc băieții...). Am fost 
martor la următoarea sce
nă : in tabără sosește o 
„Skodiță" cu număr de 
București. Mama și tatăl 
întreabă pe un brigadier 
unde poate fi găsit fiul lor. 
întrebatul era ocupat. Clă
tea o cirpă într-o căldare 
cu apă și ștergea treptele 
cabanei. Se întoarce și...

— Tu erai ?!
Tatăl privea încurcat. 

Mama nu-si putea reprima 
zîmbetul : „Acasă nu ridi
cai nici o scamă...". E bine 
că vin părinții în vizită. Se 
pot convinge si cu ochii 
proprii că există si inter
nist. si stomatolog, si ves

tul de lucruri. De exemplu: 
cum se amenajează un 
spațiu verde (toate brigă
zile au un astfel de spațiu); 
cum se realizează un ras- 
tel pentru încălțăminte : 
cum se cîntă intr-un cor 
bărbătesc (fiecare brigadă 
are im imn propriu) ; cum 
se regizează un spectacol : 
cum să înveți mai ușor o 
limbă străină...

Am petrecut un timp în 
mijlocul brigăzii Sibiu. La 
ei am văzut cele de mai 
sus. După care... program 
de voie. Dumitru Vitaru și 
Florin Terzea și-au adus 
de acasă flautele si...

— Allegretto. Mozart, 
șoptește Kurt Wallmen, 
activistul U.T.C. al jude
țului Sibiu (fiecare brigadă 
este însoțită si de un acti
vist al județului respectiv).

conform celor sânte crite
rii : rezultate în producție, 
respectarea regulamentelor 
de organizare, tinuta în ta
bără si la locurile de mun
că. gospodărirea spatiilor 
de cazare și muncă patrio
tică. realizarea activității 
politico-ideologice si spor
tive. viata de organizație si 
absente nemotivate). Se a- 
nuntă rezultatele : locu
rile I. II. III. brigăzile Ga
lati. Brăila. Bihor. Menți
une specială : brăilenii au 
cele mai curate si mai fru
moase camere. 2. Analiza 
„cazului" M„ student din 
Timisoara. I-a venit soția 
si. fără învoire, s-a suit la 
volanul autoturismului pro
priu si... dus a fost (două 
zile). Vinovatul îsi cere

scuze. Problema : De ce 
fără învoire, crezi că n-am 
fi înțeles? Hotărirea: Che
ile mașinii trec în buzuna
rul comandantului, iar au
toturismul este... exilat pe 
toată perioada în comuna 
Basarabi. la garaj.

...Stingerea a sunat de 
mult. Nu există gornist. 
Ne amuză gîndul că. peste 
ani si ani. într-un proba
bil muzeu al șantierului, 
unul dintre obiectele expu
se va fi însotit de urmă
toarea explicație : „Discul 
care a sunat deșteptarea si 
stingerea la statia de am
plificare a taberei de pe 
Valea Seacă". Deasupra, pe 
boltă, sclipesc stelele „Săge
tătorului". Pe muchea văii 
le fac concurentă farurile 
buldozerelor. Se lucrează 
si noaptea. Sînt cu Nico- 
lae-Mlhai Felecan. coman
dantul taberei, si cu Vlad 
Galin, din partea C.C. al 
U.T.C. Șantieriști vechi. 
Au fost si pe Someș. Ne 
descoperim cunoștințe co
mune : inginerii Mircea 
Hartia si Dorin Găbudean, 
Eroul Muncii Socialiste Tu
dor Morar, minerul Pavel 
Otet... Marea e pe aproa
pe. se simte, e ceva care 
o anunță, nu știu ce. Nouă, 
celor trei, ni se pare că mi
rosul cucuruzilor de brad 
din pădurile Apusenilor a 
coborit peste fosta Tară a 
setei...
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A zecea ediție — jubiliară — 
a expoziției tirg „Bruna de 
Maramureș" a avut loc la Siglie- 
tu Marmației. In afară de pre
miile acordate celor mai buni 
crescători de vite maramureșeni, 
au fost alese 20 de vitele de pră
sită, una mai frumoasă decit 
alta, care au fost dăruite țăra
nilor cooperatori din Fintinele- 
Zimnicea, puternic afectați de 
seism. Gazdele și-au însoțit 
gestul cu urarea adresată celor 
din Fîntînele de a obține din 
vitele cit mai multe surate care 
să calce pe urmele recordmanei 
„Pastora" de la Stațiunea de cer
cetări zootehnice Sighetu Mar- 
mației, despre care am scris și 
noi în rubrica noastră. 0 facem 
și acum, cu aceeași plăcere pen
tru că „Pastora" a fost din nou 
premiată pentru producția de 
aproape 10 000 de litri de lapte 
intr-o singură lactatie, drept 
care i se mai spune „Pastora — 
fîntînă de lapte", „Pastora — 
izvor nesecat". Cine o .întrece 7

Patru frați
9

și toți patru...
In

Da- 
nu

Erau toți frații Dumitru 
păr : Nicolae, Alexandru, 
mian și Costică. întîlnirea 
și-au dat-o — cum se poate 
crede la prima vedere — pen
tru ca frații între ei să-și mai 
spună de una sau alta, să facă 
un lucru bun printr-o întrajuto
rare... frățească. Cei patru frați 
și-au dat intilnire la nunta a 
doi tineri din orașul Brezoi, ju
dețul Vîlcea. „Foarte bine" — 
veți zice dv. Așa am fi zis și 
noi, dacă dumnealor, aflați a- 
supra chefului, nu veniseră la 
nuntă cu gînd să strice... cheful 
celorlalți. Și unde nu zici că au 
provocat un scandal de pomină 
și numai intervenția organelor 
de ordine i-a readus la ordi
ne. A doua zi. când s-au trezit 
de-a binelea, și-au dat seama 
ce-i așteaptă. In nici un caz... 
petrecere.

întrebare
încuietoare

Din biroul directorului școlii 
generale nr. 1 din Ocna Mureș, 
județul Alba, a dispărut suma 
de 25 600 lei. Banii fuseseră adu
nați pentru efectuarea unei 
excursii școlare și se aflau in
tr-un dulap metalic. Au venit la 
fața locului organele de anchetă, 
care au constatat, cu surprin
dere, că banii dispăruseră în
tr-un chip misterios. Adică, nici 
tu încuietoare forțată, nici tu 
dulap spart... Deși nu existau, 
practic, urme, făptașului i s-a 
dat, totuși, repede de urmă, în 
persoana lui Vasile Bugnar din 
Gîrbova de Aiud. Si s-a mai 
aflat că acesta a deschis respec
tivul dulap mecanic nu cu „iar
ba fiarelor", ci chiar cu cheia 
dulapului respectiv. De unde 7 
Dintr-un sertar de la masa de 
lucru a directorului. Așadar, 
dulapul fusese închis, banii în 
siguranță, poftiți... cheia l

Imprudență
Autobuzul 31-Cj-2686. la vola

nul căruia se afla șoferul Gavril 
Mureșan, de la Autobaza Cluj- 
Napoca, încărcat cu călători, s-a 
angajat în depășirea unui trac
tor condus de Suciu Alexa, pe 
raza comunei Chinteni. Dar nici 
șoferul, nici tractoristul n-au 
fost atenți la efectuarea corectă 
a manevrei de depășire. Pri
mul nu s-a asigurat, iar al doi
lea a vrut să vireze la stînga. 
Tamponarea a fost inevitabilă. 
Autobuzul s-a răsturnat 
fericire, nu s-au înregistrat 
niri grave. Și. totuși, unui 
sager, un ciob de geam i-a 
tezat o ureche...

Din 
ră- 
pa- 
re-
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Rubricâ realizată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii1
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Convorbirea tovarășului
Nicolae Ceaușescu

cu un grup de ziariști americani
(Urmare din pag. I)
plan problemele colaborării eco
nomice. ale destinderii și lichi
dării încordării politice, ale eli
minării cu desăvîrșire a oricăror re
ziduuri ale „războiului rece" si trece
rii la o politică nouă, de colaborare, 
pe baza egalității, respectului reci
proc al independentei și suveranită
ții. neamestecului în treburile inter
ne, renunțării la forță si la amenin
țarea cu forța. Desigur, toate acestea 
sint probleme esențiale ale drepturi
lor popoarelor, ale drepturilor omu
lui și. într-adevăr, din acest punct 
de vedere. în documentele semnate 
la Helsinki, ele au ocupat un loc 
foarte important. Felul în care sint 
abordate astăzi aceste probleme vine 
într-un anumit sens. în contradicție 
cu spiritul documentelor de la Hel
sinki, cu înseși cerințele respectării 
independentei și neamestecului în 
treburile lor interne, precum si cu 
dorința popoarelor de a colabora 
pe bază de egalitate în solutionarea 
problemelor complexe ale vieții in
ternaționale.

Este evident că există o deosebire 
principială intre felul cum sint abor
date problemele drepturilor omului 
în unele țări și cum sint abordate în 
altele. Ca să nu vorbesc în numele 
altor state, mă refer, de exemplu, la 
felul cum sint privite aceste proble
me în România Si cum sint abordate 
ele în țările capitaliste. La Helsinki 
însă, noi am pornit de la necesitatea 
respectării dreptului fiecărui popor 
de a-și soluționa problemele asa cum 
dorește el. de a găsi calea colaboră
rii dintre state respectînd orînduirea 
socială din fiecare tară. Consider că 
desfășurarea evenimentelor nu a fă
cut decît să confirme necesitatea de 
a respecta cu sfințenie cele conve
nite la Helsinki. Desigur, putem a- 
borda problema si de pe o altă pozi
ție — și anume de a da loc unei dez
bateri largi și unei confruntări in 
legătură cu deosebirile de orînduire 
dintr-o tară sau alta. Dar aceasta ne
cesită o altă orientare decît aceea 
care s-a adoptat la Helsinki, îndrep
tată spre oolaborare și destindere. 
In oe ne privește, nu ne este teamă 
de o discuție și de o confruntare pe 
problemele fundamentale ale deose
birilor de orînduire socială. Dar con
siderăm că, în momentul de față, 
trebuie să facem totul pentru ca, 
respectînd deosebirile de orînduire 
socială, să găsim căile de a dezvolta 
colaborarea pentru solutionarea pro
blemelor complexe care preocupă o- 
menirea, pentru asigurarea păcii și 
securității, realizarea noii ordini eco
nomice internaționale, a unei lumi 
mai drepte și mai bune.

ÎNTREBARE : Domnule pre
ședinte, problema clauzei na
țiunii celei mai favorizate pen
tru România este din nou in 
discuție. Care ar fi consecințele 
asupra relațiilor americano-ro- 
mâne dacă această clauză ar fi 
întreruptă si care ar fi consecin
țele acestui fapt dincolo de 
frontierele României, respectiv 
in Europa răsăriteană ?

RĂSPUNS : Am menționat la în
ceput că, în ultimii ani. am obținut 
o dezvoltare destul de puternică a 
relațiilor cu Statele Unite. Fără în
doială că punerea în discuție, destul 
de des, a clauzei națiunii celei mai 
favorizate nu este de natură să dea 
un sentiment de stabilitate, de dura
bilitate in această colaborare — și 
este de înțeles că aceasta afectează 
progresul unei conlucrări mai largi 
între țările noastre. Aceasta este va
labil atît pentru diferite organizații 
economice din România care doresc 
relații cu firme din Statele Unite, 
cît și pentru o serie de oameni de 
afaceri și de companii din Statele 
Unite care au relații cu întreprinderi 
din România și care sînt îngrijorate 
de lipsa de stabilitate și de posibili
tatea ca înțelegerile și acordurile 
realizate astăzi să nu mai fie vala
bile peste o lună. Este evident că 
în orice colaborare economică stabi
litatea și perspectiva sînt esențiale. 
După cum știți, clauza a fost acor
dată acum doi ani. Retragerea aces
tei clauze ar pune în discuție înseși 
acordurile existente între Statele 
Unite și România și, desigur, aceasta 
nu ar fi de natură să contribuie la 
un progres al colaborării. Doresc 
însă să subliniez că dezvoltarea 
României s-a realizat și fără această 
clauză și, desigur, tara noastră se va 
putea dezvolta în continuare și fără 
ea. Dezvoltarea României nu este 
condiționată de existența sau neexis- 
tența clauzei și unor raporturi corec
te, de deplină egalitate în drepturi 
cu Statele Unite ! Și, pentru că re- 
prezentați organe de presă cu auto
ritate în Statele Unite, trebuie să vă 
spun deschis că, de fapt, acest fel de 
acțiuni reamintesc că Statele Unite 
doresc să ducă o politică de pe po
ziții de mare putere, ceea ce. după 
cum știți, nu le-a atras și nu le 
atrage nici un fel de simpatie. Este 
evident că discuțiile care au loc în 
Statele Unite nu servesc la nimic ; 
ele nu servesc nici relațiilor dintre 
România și Statele Unite și nici chiar 
Statelor Unite. Desigur, mai logic și 
mai normal ar fi să 6e renunțe la 
asemenea procedee care în ultimă 
instanță nu duc la apropiere, ci la 
ridicarea de noi bariere, la încordare 
în relațiile dintre state. Eu am însă 
speranța că se va ajunge la menține
rea înțelegerilor existente — deci și 
a clauzei — și că, pină la urmă, se 
va renunța la aceste discuții inutile 
care au loc în fiecare an.

ÎNTREBARE : Aș vrea să mai 
ating un subiect care prezintă 
un mare interes pentru noi, de
oarece pentru prima dată Româ
nia realizează o investiție in
tr-o mină in tara noastră, po
trivit înțelegerii cu compania 
„Occidental Petroleum". Vedeți 
aceasta ca o nouă deschidere 
in relațiile noastre de afaceri — 
desigur dacă totul va merge 
bine — si credeți că România 
va mai putea investi în tara 
noastră ?

RĂSPUNS : Desigur, așa cum am 
mai menționat, am realizat o serie 
de înțelegeri de cooperare în pro
ducție cu unele firme din Statele 
Unite. Funcționează deja o întreprin
dere mixtă în România în domeniul 
electronicii și considerăm că și în

țelegerea ca România să participe 
la activitatea de dezvoltare a pro
ducției de cărbune cocsificabil din 
Statele Unite este un lucru impor
tant. De altfel, cu conducerea com
paniei am ajuns la înțelegeri foarte 
bune. Sper însă că și Administrația 
Statelor Unite va confirma aceste 
înțelegeri care, fără îndoială, vor 
exercita o influență pozitivă asupra 
colaborării noastre. De altfel. Româ
nia participă în multe țări — desi
gur, nu atît de mari cum sînt Sta
tele Unite, dar în multe alte țări — 
la realizarea unor investiții destul 
de serioase. Deci, dacă condițiile vor 
fi avantajoase și se vor baza pe 
principiul egalității, vom participa 
și în viitor la asemenea acțiuni de 
cooperare atît ale României în Sta
tele Unite, cît și ale Statelor Unite 
în România. Considerăm că aceasta 
este o cale de colaborare pe princi
piul egalității și avantajului reciproc 
ce corespunde orientării generale a 
politicii pe care o duce România.

ÎNTREBARE : Ați spune,
domnule președinte, că afacerea 
cu „Occidental Petroleum" de
pinde de prelungirea clauzei na
țiunii celei mai favorizate ?

RĂSPUNS : Nu. Nu neapărat.
ÎNTREBARE : Dar ar putea 

fi afectată ?
RĂSPUNS : Aceasta depinde de 

poziția Administrației Statelor Unite.
ÎNTREBARE : Ce ar mai ur

ma să facă Administrația ca a- 
facerea să fie pusă in aplicare ?

RĂSPUNS : Să aprobe hotărîrile 
care au fost luate de compania res
pectivă pentru că, cu toată liberta
tea comerțului din Statele Unite, 
nici o companie nu poate să ia ini
țiative fără aprobarea Administrației 
și a Departamentului de Stat.

ÎNTREBARE: In Occident am 
urmărit cu foarte mult interes 
dezvoltarea conceptului de eu- 
rocomunism, care naște foarte 
multe discuții. Uniunea Sovie
tică a atacat recent un partid 
frățesc, partidul lui Santiago 
Carrillo din Spania, in legătură 
cu căutarea unor căi de avan
sare independentă pe calea so
cialismului. Am înțeles că este 
vorba de o linie pe care si dum
neavoastră ați sprijinit-o pină 
acum, in sensul independenței. 
Considerați că aceasta ar putea 
pină la urmă să afecteze Româ
nia, să afecteze Europa, respec
tiv însăși politica dumnea
voastră ?

RĂSPUNS: Discuțiile care au loc 
în această problemă, fiind legate de 
schimbările care se produc în lume, 
sînt într-un anumit sens inevitabile. 
Noi considerăm însă că toate parti
dele — fie din țările socialiste, fie 
din țările capitaliste — toate for
țele progresiste trebuie să țină sea
ma de aceste schimbări care au loc 
și să-și elaboreze politica in concor
danță cu transformările ce se pe
trec în lume. Este normal ca apa
riția la un moment dat a unei no
țiuni cum este aceea de „eurocomu- 
nism“ să suscite o serie de discuții, 
cu atît mai mult cu cît însăși noțiu
nea în sine nu reprezintă ceva prea 
clar. Dacă sînt partide cărora le 
place această noțiune, desigur, o 
pot adopta. Noi nu vedem nimic rău 
în aceasta. De altfel, am și discutat 
în acest sens cu o serie de partide 
și am arătat că nu noțiunea în sine 
reprezintă esențialul, ci esențial este 
felul cum se va acționa, în concor
danță cu realitățile naționale și is
torice din țările respective, pentru 
realizarea unor transformări demo
cratice și înaintarea spre socialism. 
Pornind de la aceasta, noi credem 
că discuțiile actuale vor fi depășite, 
că se va ajunge la dezvoltarea soli
darității, respectîndu-se calea pe 
care un partid sau altul, o țară sau 
alta și-o aleg pentru dezvoltarea 
lor. Noi considerăm că, indiferent 
de adoptarea unei noțiuni sau a al
teia, de către un partid sau mai mul
te partide, pentru a-și preciza mai 
bine felul în care vor să acționeze, 
important este de a nu se contrapu- 
ne socialismului realizat în anumite 
țări și care au acționat în ajte con
diții — deci și România — socia
lismul pe care își propun să-l rea
lizeze partidele din Occident și care 
urmează, desigur, de-abia să fie în
făptuit și să-și pună în evidență for
mele în care se va dezvolta.

ÎNTREBARE: Ați spus pe de 
o parte că nu sinteți in deza
cord cu poziția Uniunii Sovie
tice, iar pe de altă parte ați su
bliniat necesitatea ca fiecare 
națiune să se dezvolte in mod 
independent. Nu există o con
tradicție intre aceste lucruri ?

RĂSPUNS: Cred că s-a tradus 
greșit. Nu am spus nici un moment 
că sînt de acord cu poziția Uniunii 
Sovietice, nici n-am spus că nu sînt 
de acord. Am aratăt cum judecăm 
și cum înțelegem noi că trebuie ac
ționat. Desigur, critica făcută de o 
revistă sovietică este nejustă și nu 
corespunde relațiilor care trebuie să 
existe între partidele comuniste. De 
altfel, chiar „Pravda" a scris de cu- 
rînd că nu este vorba decît de niște 
deosebiri de vederi asupra unor as
pecte și nu asupra întregii probleme. 
Desigur, noi considerăm că pot fi 
discutate problemele, pot apărea pă
reri deosebite ; ele trebuie însă dez
bătute într-un spirit științific, prin
cipial, pentru a găsi soluții de con
lucrare

ÎNTREBARE : Domnule pre- 
, ședințe, v-afi pronunțat in apă
rarea drepturilor partidelor co
muniste din Italia, Spania, 
Franța de a avea propriul lor 
punct de vedere. Ele se pronun
ță, după cum se știe, pentru 
pluralism. Aceasta este și po
ziția unor grupări din Ceho
slovacia care, de asemenea, se 
pronunță pentru pluralism, 
respectiv Carta celor 77. Nu este 
oare o contradicție lipsa de 
sprijin a celor din Cehoslova
cia ți sprijinul pe care îl acor
dați partidelor comuniste vest- 
europene ?

RĂSPUNS : Sînt situații deosebite 
în țările capitaliste dezvoltate occi

dentale și în unele țări socialiste, 
inclusiv in România. In condițiile 
existenței mai multor clase, inclusiv 
a claselor antagoniste, existența plu
ralismului este o necesitate. Nici nu 
se poate concepe de a se renunța, in 
aceste condiții, la existența mai 
multor partide, dacă vorbim de de
mocrație. Acolo însă unde au dis
părut clasele antagoniste, problema 
pluralismului partidelor este un non
sens ; așa cum un nonsens ar fi as
tăzi să se pună în fața popoarelor 
africane problema pluralismului par
tidelor, cind pentru ele esențialul îl 
constituie întărirea unității națio
nale, pentru a-și putea asigura dez
voltarea economico-socială de sine 
stătătoare. De altfel, chiar acolo unde 
se vorbește atît de mult de plura
lism, se depun eforturi — și în mod 
just — pentru a realiza înțelegeri, 
prin colaborarea și chiar fuzionarea, 
— cum s-a întîmplat deja în India și 
acum în Spania — a partidelor care 
au colaborat în alegeri. Același pro
ces a avut loc în România ; după ce 
puterea politică a fost preluată de 
clasa muncitoare, s-a trecut la unifi
carea diferitelor partide, constituin- 
du-se un partid unic, care a primit 
adeziunea tuturor forțelor muncito
rești și democratice din țară.

Noi privim în perspectivă nu la 
dezvoltarea partidelor, ci la dispa
riția lor din viața societății.

ÎNTREBARE : Unde vă gîn- 
diți că ar putea avea loc acest 
proces ?

RĂSPUNS : In România, de exem
plu. În perspectivă chiar și în Sta
tele Unite — desigur, într-o per
spectivă mai îndepărtată 1

ÎNTREBARE : Putem să ne 
gîndim că acest lucru se va 
întimpla, intr-o perspectivă mai 
apropiată, in țările vest-euro- 
pene ?

RĂSPUNS : Nu, acolo nu ! 
ÎNTREBARE : De ce?

RĂSPUNS: Am arătat de la început 
că existența claselor sociale antago
niste face necesară și existenta parti
delor care reprezintă aceste clase sau 
pături sociale.

ÎNTREBARE : Mă refeream la 
partidele comuniste din Italia, 
Spania, Franța care, desigur, do
resc să vină la putere. Cind 
aceste partide vor veni la 

' putere, clasele antagoniste vor 
mai exista, sau se va trece la un 
singur partid ?

RĂSPUNS : Dispariția claselor 
presupune transformări sociale destul 
de radicale, care necesită un proces 
îndelungat Cum se vor întîmpla lu
crurile, e greu de spus acum.

Am citit, de exemplu, acum cîțiva 
ani o lucrare a lui Galbraith, „Cum 
să îngrădim puterea militară în Sta
tele Unite", în care se propunea 
crearea unei forte politioe noi care să 
asigure o orientare nouă în Statele 
Unite. Desigur, incă nu a apărut un 
răspuns la această întrebare,'dar. fără 
îndoială, că însăși dezvoltarea isto
rică va da un răspuns acestei pro
bleme. Deci, eu vreau să fiu bine în
țeles : problema partidelor politice nu 
depinde de dorința cuiva, ci de trans
formările sociale care au loc intr-o 
tară sau alta.

ÎNTREBARE : Pluralismul nu 
se limitează numai la ideea de 
partide, ci reprezintă însăși po 
sibilitatea expresiei democratice, 
expresie care incă și in socia
lism reprezintă un ideal de con
fruntare a diferitelor idei, soluții 
și puncte de vedere pentru rea
lizarea unui scop comun. în Oc
cident realizăm acest pluralism 
prin partide. In Cehoslovacia, in 
1968, s-a încercat să se realizeze 
acest pluralism printr-un singur 
partid intr-o țară in care clasele 
antagoniste nu mai existau deja. 
In ce măsură considerați că 
acest pluralism trebuie să se 
manifeste și în socialism, ca in 
cazul Cehoslovaciei, și în ce mă
sură trebuie apărat pluralismul 
in sensul mai larg ?

RĂSPUNS : In ce privește demo
crația. eu as spune că aceasta este 
esențială pentru societatea socialistă. 
Nici nu se poate concepe socialis
mul fără participarea largă a mase
lor populare, a tuturor categoriilor 
sociale la conducerea societății. În 
acest sens as putea spune că plura
lismul din România prezintă o serie 
de aspecte care sînt cu mult supe
rioare celor din țările cu mai multe 
partide. Peste cîteva zile va avea 
loc la București primul Congres al 
consiliilor oamenilor muncii din ra
murile principale ale economiei. La 
această reuniune vor participa circa 
11 000 de reprezentanți ai oamenilor 
muncii. In viitor, 'acest congres va 
avea loc din cinci în cinci ani. La 
acest congres urmează să fie 
ales și un organism perma
nent — Consiliul național al oa
menilor muncii — care va desfășura 
activitate permanentă. Cu trei luni 
în urmă am avut un congres al ță
rănimii. tot cu 11 000 de participanți. 
Acest congres a creat, de asemenea, 
un organism permanent al țărănimii. 
Avem și alte asemenea organisme, 
reprezentînd diferite categorii socia
le din România, prin care urmărim 
să creăm cadrul organizatoric de 
participare a oamenilor muncii la 
conducerea tuturor sectoarelor, a 
întregii țări.

Recent, am hotărît să desființăm 
cenzura în presă si în oricare do
meniu de activitate cultural-artisti- 
că, trecînd aceste atribuțiuni asupra 
oamenilor din aceste sectoare, care 
să răspundă de ceea ce scriu, de 
felul cum servesc interesele națiu
nii. Tot cu cîteva săptămîni în urmă 
am eliberat pe toți tinerii din în
chisori și am adoptat hotărirea ca 
nici un 'înăr pînă la 18 ani să nu 
mai fie în nici un fel trimis în în
chisoare, iar cei pînă la 21 de ani, 
numai în cazuri de crime.

După cum vedeți, căutăm forme 
noi — desigur care se deosebesc de 
cele clasice din Occident, dar care 
corespund realităților noi și stadiu
lui actual al dezvoltării socialiste 
din România, forme democratice in
comparabil superioare fată de cele 
clasice cunoscute pină acum. In a- 
cest sens, aș putea spune că plura
lismul în România este mai puter

nic decît cel din Statele Unite. în 
orice caz.

ÎNTREBARE : Aici s-ar putea 
să vă contrazică multi ameri
cani.

RĂSPUNS : Fără îndoială, dar o 
să-i chemăm să vadă cum este la 
noi. si poate vor trage anumite con
cluzii. Nu avem pretenția să spu
nem că facem lucruri care sint 
perfecte. Căutăm insă soluții 
pentru noua situație din România.

ÎNTREBARE : Domnule pre
ședinte, aceste măsuri apar, in
tr-adevăr, a fi măsuri radicale, 
in sensul de a nu mai trimite 
oameni in închisori. M-ar inte
resa dacă apreciați aceasta ca 
o parte a unui proces continuu 
sau ca o cotitură in urma pro
greselor înregistrate in unele 
domenii ?

RĂSPUNS : Este un proces care 
a inceput în 1965, s-a accentuat în 
1970 și este înscris în Programul e- 
laborat de Congresul al XI-lea. 
Acum trecem treptat la înfăptuirea 
prevederilor din Program.

Desigur, vreau să fiu bine înțe
les : la noi nu o să găsiți situații 
de felul celor care pot fi întilnite 
în Statele Unite, unde, mi s-a ex
plicat. la un moment dat, în legă
tură cu o demonstrație a foștilor 
hitleriști, că asemenea demonstrații 
pot avea loc pentru că așa prevede 
Constituția Statelor Unite. Deci, po
trivit „libertăților" Constituției 
S.U.A., naziștii pot să demonstreze, 
pot și să-și continue nestingheriți 
activitatea. La noi asemenea activi
tăți nu o să găsiți. Eu nu consider 
că astfel de „drepturi" sînt o dovadă 
a superiorității democrației din Sta
tele Unite ; dimpotrivă. reprezintă 
ceva negativ. Nu intenționez să cri
tic activitatea internă a Statelor U- 
nite, insă vreau să spun că la noi 
nu există și nu vor exista asemenea 
libertăți pentru elementele fasciste, 
posibilitatea organizării unor aseme
nea acțiuni. Desigur, trebuie să spun 
deschis că în abordarea acestei pro
bleme există o deosebire de concep
ție între democrația din Statele Uni
te ale Americii și democrația din 
Republica Socialistă România.

ÎNTREBARE : Întreaga dum
neavoastră tară muncește cu e- 
roism pentru depășirea urmări
lor cutremurului. Desigur, a- 
ceasta necesită și cheltuieli 
mari. Sumele respective afec
tează, oare, dezvoltarea dum
neavoastră economică, planurile 
de dezvoltare a tării ?

RĂSPUNS : Intr-adevăr, facem e- 
forturi serioase pentru a remedia 
pagubele produse de cutremur. Dar 
avem în vedere să realizăm aceasta 
nu reducind ritmul de dezvoltare, 
ci chiar făcînd eforturi suplimenta
re pentru a obține o dezvoltare mai 
accentuată. Facem aceasta pornind 
de la necesitatea de a lichida mai 
rapid răminerea în urmă de la care 
am pornit și de a înfăptui în con
diții mal bune programul de creș
tere a nivelului de trai al poporu
lui. De altfel, după cutremur, am 
adoptat un program care prevede 
creșterea veniturilor reale cu 10 la 
sută mai mult decit prevăzusem în 
acest cincinal. Aceasta a fost posi
bil tocmai ca urmare a preocupări
lor de a face ca eforturile pentru 
înlăturarea greutăților provocate de 
cutremur să nu afecteze cu nimic 
dezvoltarea generală a țării, ci, dim
potrivă, să ducă la progresul și mai 
rapid al societății, la creșterea mai 
accentuată a bunăstării oamenilor 
muncii.

■ D B ■ ■
(Urmare din pag. I)
120—130 DE MILIARDE LEI. Este, 
un. angajament ferm, ne care repre
zentanții clasei muncitoare la marele 
forum și l-au asumat in numele mi
lioanelor de oameni ai muncii. Esen
țial este acum, ca în fiecare unitate 
productivă să se procedeze cu discer- 
nămint și rigurozitate la evaluarea și 
valorificarea electivă a tuturor re
surselor interne de sporire a produc
ției, de creștere a eficientei econo
mice. în acest sens, adunările ge
nerale ale oamenilor muncii consti
tuie un cadru deosebit de prielnic, 
începind cu dezbaterile de la nive
lul secțiilor și atelierelor și pină la 
adunările generale la nivelul unită
ților economice, oamenii muncii 
sint chemați să analizeze, intr-un 
spirit critic și autocritic, re
zultatele obținute în primul semes
tru din acest an. măsurile ce se 
impun pentru îndeplinirea planului 
la toți indicatorii și a angajamentelor 
asumate in întrecerea socialistă pe 
anul în curs și să stabilească măsu
rile necesare pentru asigurarea con
dițiilor de realizare și depășire a 
planului în anul 1978. Esențial este, 
ca. pretutindeni, să se asigure supli
mentarea producției in strinsă con
cordantă cu nevoile economiei na
ționale. realizîndu-se peste preve
deri numai și numai produse solici
tate pe piața internă si la export. în 
acest sens, accentul trebuie să fie 
pus pe acțiunea factorilor intensivi : 
folosirea deplină a capacităților de 
producție, creșterea productivității 
muncii, reducerea cheltuielilor de 
producție și îndeosebi a celor mate
riale.

Să constituie un titlu de mîndrie 
pentru fiecare colectiv, un exemplu 
de inalt spirit gospodăresc si respon
sabilitate muncitorească realizarea 
integrală a producției suplimentare, 
fată de prevederile cincinalului, pe 
seama creșterii productivității mun
cii ! Modul cum se îndeplinesc pre
vederile de plan la acest indicator, 
angajamentele asumate pentru spo
rirea suplimentară a productivității 
muncii trebuie să se situeze în per
manenta atenție a consiliilor oame
nilor muncii. Critica formulată de 
secretarul general al partidului la 
Congresul consiliilor oamenilor mun
cii — referitoare la faptul că rit
mul productivității muncii nu a ți
nut pasul cu înzestrarea tehnică a 
întreprinderilor — trebuie să con
stituie un motiv de analiză exigen
tă, pătrunsă de un profund spirit 
critic și autocritic, a tuturor posibi
lităților de sporire a randamentului 
muncii la fiecare loc de muncă, in

Fără răgaz, în cel mai scurt timp

iraMTAREA CU11URII0R SUCCESIVE 
PE TRATE SUPRAFEȚELE PREVĂZUTE
• Ritmul semănatului trebuie intensificat în toate județele 

• Accelerarea lucrărilor impune să se lucreze în schimburi 
prelungite • Arături - și în timpul nopții.

In acest an. unitățile a- 
gricole cooperatiste și de 
stat au prevăzut să însă- 
mînțeze culturi succesive 
— porumb boabe, legume 
sau plante furajere — pe 
o suprafață de aproape 
1.5 milioane hectare. Rea
lizarea integrală a supra
feței prevăzute trebuie 
să constituie o îndatorire 
de mare răspundere pen
tru unitățile agricole și 
comandamentele locale, 
pentru organele și orga
nizațiile de partid. Exis
tă condiții ca jumătate 
din culturile succesive să 
fie amplasate pe terenuri 
irigate, unde, după cum 
rezultă din experiența a- 
nilor anteriori, se pot ob
ține producții meklii la 
hectar de 2 500—3 000 kg 
porumb boabe sau 35—40 
tone furaje masă verde. 
Pentru realizarea unor 
astfel de recolte se cere, 
în primul rînd, să se res
pecte perioada optimă de 
însămînțare — perioadă 
care, potrivit indicațiilor 
ministerului de resort, 
presupune efectuarea în- 
sămințării în cel mult 
3—5 zile de la recoltarea 
solei respective.

Care este stadiul în- 
sămînțării culturilor suc
cesive acum cind în ma
joritatea județelor din 
sudul țării recoltarea ce
realelor păioase s-a 
terminat sau se apropie 
de sfîrșit ? Porumbul 
pentru boabe a fost însă- 
mînțat pe toate suprafe
țele prevăzute. Trebuie 
să .continue semănatul 
legumelor și al furajelor 
pentru masă verde. Pe 
ansamblu, pină la aceas-

Exemplul fruntașilor demonstrează: 
RECOLTAREA SE POATE FACE MAI REPEDE

La sfîrșitul săptăminii trecute, co
mandamentul județean Botoșani a 
reactualizat. în urma unei analize 
profunde a situației concrete de pe 
teren, programul de măsuri privind 
desfășurarea lucrărilor de vară care 
să ducă la urgentarea recoltării griu
lui. S-a hotărît. intre altele, ca in 
ziua următoare, duminică, să se lu
creze intens la recoltarea griului. Ce 
s-a făcut în această zi ? Ce trebuie 
întreprins. în continuare, în vederea 
grăbirii secerișului ?

încă din primele ore ale dimineții 
de duminică, la cooperativa agricolă 
Gorbănești combinele se aflau în la
nuri. Șeful secției de mecanizare. 
Vasile Turcu. sosise odată cu mecani
zatorii, aducînd tot ceea ce trebuie 
în vederea efectuării unor eventuale 
reparații. Pe la ora 7 s-a oprit aici, 
în drum spre unitățile situate în 
partea sudică, primul secretar al co
mitetului județean de partid, tovară
șul Petre Duminică. S-a analizat o- 
perativ stadiul lucrărilor, au fost 
concretizate măsuri menite să ducă 
la impulsionarea secerișului. „Lucră
rile se intensifică de la o zi la alta 
— ne spunea Vasile Constantinică. 
președintele cooperativei agricole. în 
primul rînd ne îngrijim ca mecaniza
torii să poată lucra din plin. în acest 

fiecare întreprindere. Iar măsurile 
practice trebuie să vizeze. în lumina 
indicațiilor date de secretarul gene
ral al partidului, deopotrivă, mecani
zarea și automatizarea producției, ri
dicarea calificării profesionale a în
tregului personal, organizarea știin
țifică a muncii, reducerea la strictul 
necesar a personalului auxiliar si ne
productiv și trecerea celui disponibil 
in sfera producției materiale.

Cu aceeași înaltă exigentă, adună
rile generale trebuie să analizeze 
modul cum sint realizate programele 
de măsuri privind reducerea costuri
lor de producție, a consumurilor de 
materii prime, materiale, energie și 
combustibil, să inițieze noi măsuri 
— pornind de la nivelul celor mai 
bune rea’lizări existente pe plan mon
dial — pentru diminuarea tuturor 
cheltuielilor de producție. Concomi- 

ADUNĂRILE GENERALE Alt OAMENILOR MUNCII
tent, o atenție deosebită se cere a fi 
acordată realizării programelor de în
noire și modernizare a producției, de 
ridicare a calității, analizîndu-se, 
totodată, posibilitățile de înfăptuire, 
așa cum a indicat secretarul general 
al partidului, a unui program supli
mentar. fată de prevederile cincina
lului, de asimilare și reproiectare.

Apreciabile sporuri suplimentare de 
producție se pot obține, așa cum s-a 
subliniat la Congres, prin devansarea 
termenelor de punere in funcțiune a 
obiectivelor de investiții. Reamintim 
un calcul : realizarea cu numai o 
lună mai devreme a obiectivelor pre
văzute în cincinal asigură, in perioa
da 1978—1980. o producție suplimen
tară de 15 miliarde lei. Dar pentru ca 
acest cîștig potențial să fie materia
lizat, trebuie ca neintirziat consiliile 
oamenilor muncii să asigure mobili
zarea tuturor forțelor — și. în acest 
sens, adunările generale constituie 
un cadru prielnic — pentru recupera
rea rămînerilor în urmă de pe șan
tiere. pentru îmbunătățirea radicală 
a activității în construcții. Tot
odată. cu obiectivitate. oamenii 
muncii trebuie să analizeze posi
bilitățile de realizare in regie 
proprie a unor obiective de investiții 
— așa cum a indicat secretarul gene
ral al partidului — printr-o mai ju
dicioasă folosire a personalului, prin- 
tr-o mai rațională organizare a 
muncii.

Pornind de la înaltele exigente for
mulate de Congresul consiliilor oa
menilor muncii, adunările generale

Stadiul însâmînțdrii culturilor succesive la 18 iulie a c. în cooperativele agricole. 
Cifrele înscrise pe hartâ reprezintă cît la suta s-a însămînțat din suprafața eliberata

tă dată, au fost însămin- 
țate culturi duble pe 
750 000 hectare — 77 la 
sută din terenurile eli
berate. Așa după cum 
rezultă din harta alătu
rată. există decalaje mari 
între județele care au 
încheiat secerișul sau sînt 
pe terminate si care au 
de fapt cele mai mari su
prafețe de însămînțat cu 
a doua cultură. Aceasta 
dovedește că nu în toate

unitățile agricole acțiu
nea se desfășoară în flux 
neîntrerupt, asa cum de 
fapt s-a indicat de către 
ministerul de resort.

Problema cea mai im
portantă o constituie asi
gurarea unui larg front 
de lucru pentru tractoa
re. acțiune la care, in 
afară de forța mecanică, 
trebuie atrași si locuito
rii satelor care. consti
tuit! in echipe mixte de

scop, mîncarea li se servește pe tarla. 
Paiele se adună imediat ; la strînsul 
lor, in afara preselor mecanice, lu
crează un mare număr de pooperatori 
și atelaje. Pe terenurile în pantă, ac
cidentate. unde nu pot intra combi
nele. griul este secerat de către co-

Duminică la seceriș, 
în unitățile agricole 
din județul Botoșani 

operatori și va fi treierat staționar". 
Prin urmare, la Gorbănești. măsurile 
stabilite cu o zi înainte au si fost 
transpuse în fapt, dovadă că spre 
seară, la întoarcerea noastră, pe tar
laua respectivă se terminase recol
tatul. combinele fiind mutate în alt 
loc.

Se lucra intens și în lanurile coo
perativelor agricole din Sulița, Lun
ca și Zlătunoaia. Ieșiseră la cîmp 
numeroși locuitori ai comunelor, în 
frunte cu primarii. Munca la recol
tat și transport era bine organizată.

vor trebui să aibă un pronunțat ca
racter de lucru, să asigure dezbate
rea temeinică, deschisă, intr-un spi
rit combativ, cu răspundere muncito
rească, a întregii activități econo
mice, să analizeze aprofundat, in lu
mina atribuțiilor cu care sînt inves
tite prin lege, modul in care consi
liile oamenilor muncii s-au preocu
pat de crearea condițiilor materiale, 
tehnice, organizatorice și sociale, de 
întărirea ordinii si disciplinei, de 
apărarea, păstrarea și dezvoltarea 
avutului obștesc, respectarea si apli
carea în viată a holărîrilor partidu
lui și a legilor tării. Toate acestea, 
cu scopul bine definit, ca in acest an 
și în întregul cincinal, în fiecare uni
tate să se facă totul pentru reali
zarea si depășirea planului. în con
diții de eficientă superioară, pentru 
sporirea oontributiei fiecărui colec-

■tiv la accelerarea progresului econo
mic al tării, la dezvoltarea avuției 
societății, a venitului național — 
singură sursă de ridicare a bunăstă
rii întregului popor.

întreaga abordare a problemelor 
economice concrete trebuie să se 
facă in strinsă legătură cu recentele 
măsuri adoptate de conducerea parti
dului pentru creșterea nivelului de 
trai material și spiritual al poporu
lui. Prin această prismă să se arate 
clar oamenilor muncii că tot ce se 
întreprinde practic în întreprinderi 
pe linia creșterii productivității 
muncii, reducerii cheltuielilor de 
producție, modernizării și ridicării 
calității produselor se reîntoarce in 
folosul lor, căci numai pe aceste căi 
vor putea fi obținute acele fonduri 
— de zeci de miliarde de lei — pen
tru sporirea mai accelerată a veni
turilor directe ale oamenilor muncii. 
Pe bună dreptate s-a subliniat. în 
repetate rînduri, că bunăstarea nu 
este un dar venit din cer. ci ne-o 
făurim singuri, prin propria strădu
ință, prin propria muncă. Și. cu cît 
munca noastră va fi mai rodnică, 
mai eficientă, cu atît vor fi mai mari 
resursele materiale pentru ridicarea 
nivelului de trai al poporului — te
lul suprem al întregii politici a par
tidului nostru.

într-un cuvînt. prin întreaga loc 
desfășurare, adunările generale tre
buie să fie o dovadă a înaltului spi
rit revoluționar ce caracterizează cla
sa noastră muncitoare, o expresie a 
hotărîrii ferme de a înfăptui exem

mecanizatori si coopera
tori. pot contribui la eli
berarea terenului de 
paie. Este necesar să se 
asigure toate condițiile 
tehnice si materiale, for
ța de muncă necesară, 
buna organizare a mun
cii. astfel încît planul 
de însămînțări la cultu
rile succesive să se în
deplinească in cel mai 
scurt timp și pînă la ul
timul hectar.

In aceste zile, toți cei care concu
ră la stringerea neîntîrziată a recol
tei trebuie să fie permanent la da
torie. Or, această cerință nu este 
respectată peste tot. Iată un caz. Or
ganele de resort au dat dispoziție 
ca baza de aprovizionare tehnico- 
materială pentru agricultură să asi
gure. inclusiv duminica, piesele și 
alte materiale de care au nevoie u- 
nitățile. Cu toate acestea, unul din
tre magazinerii bazei a trebuit să 
fie chemat de acasă pentru a da 
cele solicitate. Nereguli s-au consta
tat și la baza de recepție unde li
vrează cerealele unitățile agricole 
din zona Todireni (șef Florin Bucșă). 
Aici, numeroase mijloace de trans
port staționau deoarece nu se orga
nizase bine activitatea de preluare 
a produselor. Întîrzierea la descărcat 
se datora, între altele, și faptului că 
un cîntar nu fusese pus în funcțiune, 
în plus, era vizibilă risipa de cere
ale pe rampe. Este necesar să se ac
ționeze energic pentru a se organiza 
temeinic munca, astfel incit recolta
tul. transportul și depozitarea produ
selor să se desfășoare în mod ritmic.

Silvestri AILENEI
corespondentul „Scînteii"

plar hotărîrile Congresului al XI-lea 
al partidului, ale Congresului consi
liilor oamenilor muncii.

Este evident că pe ordinea de zi a 
adunărilor generale se află o proble
matică de mare complexitate. Toc
mai tinînd seama de acest fapt, de 
exigențele planului pe acest an si din 
anul viitor, atit consiliilor oamenilor 
muncii, cît și ministerelor le revin 
sarcini deosebite in pregătirea și 
desfășurarea adunărilor generale. De 
la maxima receptivitate fată de pro
punerile și sugestiile oamenilor mun
cii. la stabilirea modalităților con
crete de rezolvare a lor. cu termene 
și responsabilități precise ; de la cu
noașterea efectivă a problemelor ma
jore cu care se confruntă fiecare co
lectiv, la găsirea unor soluții practice 
imediate pentru perfecționarea acti
vității productive — iată numai cî
teva din sarcinile concrete ce trebuie 
să polarizeze atenția tuturor factori
lor investiți cu organizarea adunări
lor generale. Ca atare, ministerele, 
celelalte organe centrale, organele 
locale de partid au datoria să repar
tizeze în fiecare întreprindere cadre 
de răspundere pentru a sprijini efec
tiv pregătirea și desfășurarea adu
nărilor generale, dînd pe loc răspuns 
problemelor ce se ivesc, reținînd 
pentru soluționarea operativă pe cele 
care comportă o analiză mai pro
fundă.

Pregătirea și desfășurarea temei
nică, în condiții de înaltă eficiență, 
a adunărilor generale trebuie să 
constituie principala sarcină politică 
a organizațiilor de partid din între
prinderi. In lumina sarcinilor majo
re stabilite de Congresul consiliilor 
oamenilor muncii, organizațiile de 
partid trebuie să asigure o pregătire 
exemplară a fiecărei adunări gene
rale, să stimuleze participarea crea
toare la dezbateri a cît mai mulți 
lucrători, spiritul critic și autocritic ; 
in acest sens, comuniștii trebuie să 
se dovedească a fi elemente dina
mizatoare ale dezbaterilor concrete, 
aprofundate, la obiect, promotori 
consecvenți ai combativității munci
torești, să dea dovadă de înaltă răs
pundere și inițiativă în înfăptuirea 
hotărîrilor congresului, să examine
ze exigent modul cum se înfăptuiesc 
propunerile formulate de oamenii 
muncii, hotărîrile precedentei adu
nări generale — ca o expresie a 
controlului de partid.

Să facem totul pentru ea In fle
care unitate economică să se asigure 
o exemplară pregătire și desfășurare 
a adunării generale, pentru afirma
rea deplină a înțelepciunii și răspun
derii colective, a democrației noas
tre muncitorești, in lumina mărețe
lor sarcini stabilite de inaltul forum 
al clasei noastre muncitoare !
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PRIN PERFECȚIONAREA

INVĂȚĂMÎNTULUI PROFESIONALUn cadru superior pentru formarea muncitorilorcu înaltă calificare
După cum se știe, noile reglementări ale învățământului, aprobate 

la recenta Plenară a C.C. al P.C.R., prevăd ca, incepind cu anul 1977— 
1978, in școlile profesionale — învățămint de zi — să fie primiți nu
mai absolvenți ai treptei I de liceu. S-a stabilit, de asemenea, ca sta
giul de practicant pentru acești absolvenți, care se califică într-o 
meserie, să facă parte din sistemul invățămintului profesional. Dacă 
mai adăugăm că pregătirea se realizează acum pe profile largi, că ac
cesul în învățămintul profesional este asigurat fiecărui tinăr potrivit 
dorinței și aptitudinilor proprii, că asemenea tuturor celorlalte sec
toare, și învățămintul profesional e gratuit, și se poate desfășura atît 
in limba română, cît si în limba proprie pentru naționalitățile conlo
cuitoare, avem o imagine sugestivă pentru nivelul înalt de pregătire 
al viitoarelor promoții de muncitori, ca și pentru caracterul democra
tic, specific în egală măsură invățămintului profesional.

în. actuala sa configurație, noul 
sistem de învățămînt profesional in
clude. ca una dintre componentele 
sale esențiale, stagiul de practicant. 
Prevăzut a fi efectuat cu durata de 
6—12 luni, în funcție de gradul com
plexității unei meserii, atît de către 
absolvenții primei trepte de liceu, cît 
și de cei ai treptei a doua, stagiul de 
practicant este conceput sub forma 
activității efective în producție, pe 
care tinerii o desfășoară ca munci
tori in formare, cu toate îndatoririle 
și drepturile ce decurg de aici. în a- 
cest scop, organizațiile economice a- 
sigură îndrumarea și asistența teh
nică de specialitate a elevilor prin 
personalul propriu — maiștri și mun
citori de înaltă calificare — cu spri
jinul cadrelor didactice de speciali
tate din școli.

— Cum se va desfășura și ce avan
taje oferă stagiul de practicant ?

— în domeniul industriei construc
țiilor de mașini — ne-a spus tova
rășul Virgil Nogea, director adjunct 
al Direcției de' personal și învătă
mînt din Ministerul Industriei Con
strucțiilor de Mașini — absolvenții 
treptei I pot fi pregătiți prin stagiul 
de practicant în peste 50 de me
serii.

Elevii desfășoară în acest fel o ac
tivitate superioară de instruire prac
tică. in condiții concrete de producție. 
Așa, bunăoară, un calcul comparativ 
arată că, pentru pregătirea în dome
niul așchierii metalelor — ca să 
luăm un exemplu — în timp ce ele
vii fostelor școli profesionale par
curgeau circa 2 500 ore de instruire, 
potrivit noilor reglementări, absol
ventul treptei I de liceu care efec
tuează un stagiu de practicant de 12 
luni obține calificarea pe baza unei 
instruiri practice care cumulează 
peste 3 240 ore. Dar nu numai sub 
raportul duratei, ci îndeosebi al con
ținutului ca atare este superioară 
instruirea practică, intrucît desfășu
rarea acestei activități se face in 
condițiile concrete ale producției in
dustriale, așadar la mașini, dispozi
tive, utilaje și instalații de inaltă 
tehnicitate și in fluxul diversificării 
neîntrerupte de produse și tehnologii, 
condiții ce în mod obiectiv nu pot l'i 
întîlnite în atelierele unei școli, ori- 
cit de bi.ne dotate ar fi acestea. Rit
murile unei înalte productivități, exi
gențele sporite de calitate, discipli
na riguroasă, specifice în egală mă
sură activității industriale, intră de 
asemenea în rîndul factorilor de mo
delare a viitorilor muncitori, chemați 
să îmbine atributele unei calificări 
superioare cu cele ale unui compor
tament social pe măsura calității de 
producători și proprietari ai mijloa
celor de producție.

Totodată, mai trebuie subliniat că 
instruirea practică se desfășoară a- 

cnm pe baza sarcinilor de producție, 
sarcini stabilite diferențiat și progre
siv, în funcție de natura activităților, 
a locurilor de muncă și de durata 
stagiului, astfel incit, spre sfirșitul 
acestuia, tinerii să dispună de cunoș
tințe și deprinderi la nivelul cerin
țelor meseriei pentru care s-au pre
gătit. Dacă luăm cazul meseriilor 
specifice industriei construcțiilor de 
mașini : se preconizează ca un ase
menea nivel să fie atins după efec
tuarea a două treimi din timpul de 
stagiu, respectiv după 6 luni în con
dițiile unui stagiu de 9 luni, și după 8 
luni în condițiile unui stagiu de 12 
luni. în această perspectivă apare de 
la sine înțeles că în timpul stagiului, 
practicanții — îndeosebi absolvenți 
ai treptei a Il-a — desfășoară activi
tate efectivă in producție și, conco
mitent. își însușesc cunoștințe prac
tice și teoretice de specialitate.

— Așadar este vorba, pe lingă 
practica propriu-zisă. si de însușirea 
unor cunoștințe teoretice de specia
litate. Desigur, ele nu vor repeta 
ceea ce s-a făcut la disciplinele pre
date in timpul liceului...

— Bineînțeles ; vor fi cunoștințe 
specifice meseriei în care tinerii se 
califică, proceselor tehnologice din 
unitatea in care au. fost repartizați. 
Așa. bunăoară, prelucrătorii prin aș- 
chiere, care urmează să se speciali
zeze pe utilaje cu comandă program 
sau în domeniul tehnologiilor necon- 
venționale. vor primi cunoștințe teo
retice corespunzătoare despre pro
gramarea mașinii, codificarea proce
selor tehnologice, condițiile regimu
rilor de lucru, proprietățile unora 
dintre materialele cu care vor lucra 
S.a.m.d.

Conceput și desfășurat pe baza sar
cinilor de producție, stagiul de prac
ticant este retribuit ca atare. în do
meniul amintit, de pildă, practican
ții proveniți din rîndul absolvenților 
Invățămintului obligatoriu de 10 ani 
primesc, pe durata stagiului, retribu
ția tarifară prevăzută de lege pen
tru muncitorii necalificați, grupa de 
lucrări obișnuite, din ramura in care 
se încadrează meseria respectivă : cei 
proveniți dintre absolvenții liceului 
primesc retribuția tarifară prevăzută 
de lege pentru muncitorii încadrați 
m categoria 1. nivelul de bază. La 
încheierea stagiului, practicanții sus
țin examen de calificare pentru me
seria in care au efectuat stagiul. Ab
solvenții invățămintului obligatoriu 
de 10 ani care promovează exame
nul primesc certificat de calificare și 
sînt încadrați in muncă, la categoria 
I. nivelul de bază. Absolvenții de li
ceu, în urma acestui examen, vor fi 
încadrați in muncă la categoria a 
Il-a. nivelul de bază sau ca personal 
cu pregătire medie, in condițiile sta
bilite de lege.

Mihai IORDĂNESCU

Trei premii literare a- 
cordate unor tineri scrii
tori din Reșița in taza fi
nală a Festivalului natio
nal „Cintarea României-' 
au atras atenția nu nu
mai asupra talentului a- 
cestor tineri — de altfel 
cunoscuti în părțile lo
cului — ci și asupra unei 
efervescente vieți literare 
și artistice. desfășurată 
pe multe planuri, orga
nizată și îndrumată cu 
griiă. în citadela muncito
rească a Reșitei se afirmă, 
in acești ani. alături de 
munca otelarilor si con
structorilor de mașini, o 
viată spirituală animată 
de bune tradiții. Arta plas
tică. muzica, literatura au 
nu numai admiratori fi
deli. ci și înzestrați crea
tori. remarcați și în Festi
valul ..Cintarea României" 
prin cele 26 de premii a- 
cordate artiștilor si forma
țiilor din iudet.

Asemenea succese sînt 
legate nemiilocit si de ac
tivitatea cenaclului literar 
„Semenicul". adevărat fo
rum al mișcării literare 
reșitene. în jurul lui s-au 
concentrat numeroși iubi
tori de literatură, ședințele 
sale răspund atît solicită
rilor creației, cit și celor 
de culturalizare si educa
ție a maselor de cititori. 
De altfel, dublul rol al ce
naclului — cu deosebire 
evidențiat de toti interlo
cutorii noștri — isi pune 
amprenta pe toate acțiuni
le. călăuzește o înțelegere 
largă a menirii acestei for
me democratice de parti
cipare la viata spirituală.

Proaspeții laureati ai 
festivalului activează de 
mai multă vreme în acest 
cenaclu. Se poate spune 
că au crescut odată cu a- 
cesta intr-un spirit de 
exigentă si cutezătoare as
pirații. Toți interlocutorii 
noștri au tinut să subli
nieze rolul stimulativ su
perior al cenaclului în în
treaga lor activitate scrii
toricească si nu s-au sfiit 
să lege succesul lor de 
participarea nemijlocită la 
aceste activități. In cena

clu au invătat disciplina 
autoperfectionării. aici au 
fost deopotrivă creatori si 
critici ai propriei creații. 
Aici au deprins arta de a 
fi exigenli cu propriul lor 
scris, de a învăța de la 
viată si din cărți, de a ur
mări in tot ceea ce reali
zează teluri nobile. Deși 
cu preocupări profesio
nale diferite, toti atribuie 
cenaclului virtuțile majo
re ale unei autentice scoli

si. implicit, al menținerii 
cenaclului la cote valorice 
acceptabile. Prin acest spi
rit critic se caută cultiva
rea oricărei fibre de ta
lent. a sclipirilor incipien
te. Exigenta cenaclului 
este graduală. creste in 
fata celor care conving că 
au talent si care nu întot
deauna si-1 folosesc cum 
trebuie. E un cenaclu as
pru — cum si-1 caracteri
zează membrii — nu face

CENACLUL 
LITERAR 

și exigențele 
autodepășirii

de educație artistică, civi
că si morală, o modalitate 
superioară de a intra în 
viata propriu-zisă a cetă
ții. de a stabili un mod de 
comunicare cu semenii.

Ceea ce poți observa de 
la început in viata cena
clului este acea rigoare 
organizatorică superioară, 
înoepînd de la respectarea 
strictă a orarului ședințe
lor săptămînale. a planifi
cării detaliate pe oameni 
si teme a acestor ședințe, 
pină la organizarea siste
matică a „ieșirilor" in ju
deț sau mai departe. O ri
goare care nu exclude fle
xibilitatea si posibilitatea 
de adaptare la noi reali
tăți. participarea spontană 
la dezbateri. Pe acest fond 
se afirmă un spirit critic 
constructiv, plin de exi
gentă, considerat a fi 
realul factor al promovării 
unei literaturi de calitate

compromisuri si lucru de 
mintuială.

Un loc de seamă in viata 
cenaclului ocupă activitatea 
de informare și educație 
estetică. 0 serie de ședințe 
au fost rezervate studiului 
aspectelor principale ale li
teraturii române, ale opere
lor sale reprezentative, al 
mișcărilor de idei contem
porane, ale relației folclor- 
operă cultă etc. Multe as
pecte ale vieții spirituale 
românești au fost dezbătute 
cu participarea unor oa- 

. meni de cultură prestigioși, 
invitați ai cenaclului, con
tribuind la formarea unui 
larg orizont cultural. De-a 
lungul anilor, membrii ce
naclului s-au străduit să 
cunoască istoria zonei și a 
patriei, din toate timpurile, 
i-au gustat frumusețile cu 
mare folos pentru sporul de 
sensibilitate artistică și

Nicolae Irimia
Premiul II pentru publicistică. 

De la debutul liric in ziarul 
local „Flamura", tinărul munci
tor de la Combinatul siderurgic 
Reșița este o prezentă adesea 
întîlnită in paginile presei lo
cale, in antologii colective, la 
cunoscutele publicații : „Tribu
na", „Familia", „Orizont". „Cro
nica", „Luceafărul", atit cu ver
suri cit si cu reportaje si publi
cistică. Scrisul său este puternic 
înrîurit de viata uzinei și a mun
citorilor săi, cărora le dedică 
versuri vibrante : „In palmele 
tale s-a născut istoria / scrisă 
cu lumina ochilor / muncitorule 
erou". Sprijină mișcarea artisti
că din întreprinderi, colaborînd 
la realizarea unor texte de bri
gadă și montaje literare. 

Turneul ansamblului folcloric „Odehe“ din Ghana
Consiliul Culturii și Educației Socialiste. Agenția 

romană de impresariat artistic prezintă la sala am 
samblului artistic „Rapsodia română" (str. Lipscani 
53). duminică, 31 iulie 1977. ora 19.30. spectacolul 
extraordinar al ansamblului folcloric „Odehe" din 
Ghana.

Spectacolele vor mai avea loc și in următoarele 
localități : Mamaia — 27 iulie ; Neptun — 28 iulie ; 
Constanța — 29 iulie ; Rm. Vilcea — 1 august și Tir- 
goviște — 2 august a c.

Biletele se vind. pentru București, la casa de bilete 
a Sălii Palatului Republicii Socialiste România, iar 
pentru provincie, la agențiile teatrale din localitățile 
respective. . •

umană adăugat scrisului 
lor.

Multitudinea căilor și for
melor utilizate in cenaclu îi 
conferă autoritatea morală 
și gradul sporit de atraeti- 
vitate. Aceasta determină 
ca activitatea lui să aibă e- 
couri în viața orașului și a 
zonei, să devină factor de 
cultură cu valoare educati
vă. De altfel, activitatea ce
naclului se înscrie in pla
nul mai larg al casei de 
cultură a sindicatelor, pe 
lingă care ființează, cu ma
nifestări distincte adesea a- 
preciate de public. întâlni
rile cu cititorii, vizitele de 
documentare în întreprin
deri, recitalurile de poezie, 
șezătorile literare au con
tribuit la cunoașterea și di
fuzarea nu numai a reali
zărilor proprii, ci și la o 
bună propagandă făcută li
teraturii românești majore. 
Datorită strădaniei cenaclu
lui. multi tineri scriitori 
și-au văzut lucrările publi
cate în presa locală sau din 
țară, adunate in culegeri 
colective („Patria de lingă 
inimă", „Partidului și tării 
închinăm cîntare") și altele, 
prezentate la radio și tele
viziune. Cu o tenacitate 
demnă de laudă cenaclul 
și-a adunat lucrările re
prezentative în caietele 
„Semenicul", la început 
șapirografiate, mai apoi ti
părite, autentică carte de 
vizită a capacităților crea
toare din zonă.

Tinerii laureati fac și ei 
parte din acest cenaclu. A- 
cesta nu le-a dat talentul și 
poate nici patima scrisului. 
Aici au descoperit însă un 
stil de muncă, un climat 
stimulativ pentru pasiunea 
lor. Aici au aflat că activi
tatea lor nu poate fi doar 
o „creație de duminică", o 
dulce inutilitate de omorît 
timpul, ci o muncă respon
sabilă care-i implică in 
viața socială, le creează noi 
obligații legate de apariția 
unei conștiințe a scrisului, 
reflex al unui climat spiri
tual în constituirea căruia 
își asumă un rol.

Gheorghe Azap
Premiul I pentru montajul li

terar „Sintem aici de două mii 
de ani". Născut in Tigvanul Mic, 
face studii de artă plastică la Ti
mișoara. A debutat cu versuri 
în ziarul „Drapelul roșu" din Ti
mișoara. De-a lungul anilor a 
colaborat la cunoscute publicații 
ca „Tribuna", „Orizont". „Româ
nia literară" și altele. Editura 
„Facla" ii publică primul volum 
de versuri. „Maria". in anul 
1975. Un poet cu un univers pro
priu deja conturat, receptiv la 
bogata tradiție orală, alternînd 
intre expresia populară locală si 
neologismul sonor. Versurile 
sale au amplitudine și candoare, 
degajă — prin asocieri sugesti
ve — armonii discrete. Participă 
la lucrările cenaclului „Semeni
cul" și este prezent in viata li
terară cu ocazia diverselor ma
nifestări culturale.

Gheorghe Zincescu
Premiul I pentru proză. Tină

rul inginer hidromecanic, proiec
tant la Institutul de cercetări și 
proiectări echipamente hidro
energetice Reșița, scrie deopo
trivă poezie și proză. Afirmat 
cu ocazia diferitelor concursuri 
locale, este prezent în presa re- 
șițeană. dar si în revista „Ori
zont", la radio și televiziune. 
Scrisul său afirmă o experiență 
nemijlocită, fapte trăite sau cu
noscute îndeaproape, pe care le 
ridică adesea la rana de simbol. 
Participă intens la viata cultu
rală a localității Si a zonei, reu
șind să îmbine armonios activi
tatea profesională cu chemarea 
spre literatură.

Emil VASILESCU

Ansamblul de fluierași „Ciobănașul" din comuna Runcu, ludețul Dîmbovița
Foto : Gh. Vințilă

Prospețimea artei populare
(Urmare din pag. I)

de exprimare artistică, specifice unei 
noi concepții estetice care se ma
nifestă in mod inevitabil în zilele 
noastre. Aceasta însă fără a polua 
creația autentică, fără a admite de
gradarea la nivelul kitch-ului. Auten
ticitatea, originalitatea și valoarea 
decorativă de înalt nivel, raportate la 
concepțiile contemporaneității. sînt 
condițiile care trebuie să stea la baza 
riguroasei selecții pe parcursul evo
luției festivalului. Precizăm că nu 
considerăm drept autenticitate rămi- 
nerea la „litera" creației tradiționale, 
ci prelucrarea ei înnoitoare, in sensul 
opticii contemporane.

Dacă ne raportăm la inovații se 
cere tinut. cont de apariția creatoare 
a unor noi elemente si mai ales com
poziții ornamentale si palete croma
tice. care nu pot decît să îmbogățeas
că cu noi valori tezaurul nostru tra
dițional. dar fără a denatura stilul 
nostru specific. Tot aici trebuie spus 
că se cer promovate și noile tehnici, 
folosirea unor noi materii prime, 
care înlocuiesc pe acelea ce nu se 
mai confecționează, deși nu este de
loc gratuită strădania de a se încu
raja prelucrarea unor materiale va
loroase, de efect și specifice, la fel 
cum merită toată lauda incercările 
de renaștere, dar și de adaptare a 
unor vechi genuri ale artei populare 
și mijloace de exprimare artistică

tv
PROGRAMUL I

9,00 Teleșcoalâ. Teatru Istoric comen
tat pentru elevi : ,,lo, Mircea
Voievod" de Dan Tărchilă

10,00 Antologia filmului pentru copii și 
tineret : Stan și Bran

11.10 Raid-anchetă : „Cascada decibeli
lor". Emisiune de Mircea Giosanu

11.35 File de istorie. Oastea la români, 
întemeietorii

11,55 Telex
12.00 închiderea programului
16,00 Telex
16.05 Teleșcoalâ.
16.35 Curs de limba engleză
17,05 La volan. Emisiune pentru con

ducătorii auto
17,20 Comorile patriei mele. Program 

de cîntece
17,40 Lecții TV pentru lucrătorii din 

agricultură
18.10 Șapte arte. Emisiune de educație 

estetică 

asa cum sînt. de exemplu, pictura pe 
sticlă, prelucrarea artistică a osului, 
cornului, cositorului etc.

în ceea ce privește configurația de 
producție a procesului de creație 
considerăm că. pe lingă producția 
de masă a numeroșilor indivizi crea
tori. pe lingă aceea a școlilor popu
lare de antă, pe lîngă producția coo
peratistă a UCECOM-ului — ale că
rui rezultate remarcabile au fost 
salutate si în cadrul acestui festival 
— se cere imperios activizată pe 
plan superior si producția artistică 
a industriei locale a Centrocoopului, 
a cercurilor pionierești etc.

Credem, în sfîrsit. că este necesar 
un nou statut pentru creatorii popu
lari de mare calitate si recunoscuți 
(cum sînt Cernat Nicolae. Maria 
Hanzu, Nicolae Popa. Victor Vicșo- 
reanu. Stelian Ogrezeanu. Al. Bo- 
gosi. Teodor Nica. Maria Spiridon, 
Pavel Ion si multi alții).

în spiritul concepției umaniste a 
partidului nostru. „Cintarea Româ
niei" Înseamnă. în primul rind, 
Cintarea Omului, a omului creator 
în muncă. în arta. A omului care, 
prin prestigiul pe care il are în co
lectivitate. prin exemplul pe care îl 
oferă — atît în calitatea de creator 
al bunurilor materiale, cît si în ca
litatea de faur de frumuseți — re
prezintă ou adevărat omul nou al 
zilelor noastre, al patriei noastre 
socialiste.

18.50 Tribuna TV
19.20 1001 de seri
19.30 Telejurnal
19.50 Reflector
20,10 Seară de teatru. Premieră pe țară. 

„Orice naș își are nașul" de A. N. 
Ostrovski. Producție a Televiziu
nii sovietice în colaborare cu Tea
trul academic de stat „E. Vahtan
gov"

21.50 Orizont tehnico-știlnțiflc
22.25 Telejurnal
22,35 închiderea programului

PROGRAMUL II

19.50 Film serial pentru copii. Prinț șl 
cerșetor. Reluarea ultimului episod

20.20 Viața economică a Capitalei
20.50 Tineretul Capitalei
21.20 Telex
21.25 Muzică de cameră. De la Bach la 

Enescu. Sonata a Vil-a în do mi
nor pentru vioară și pian de 
Beethoven. Interpretează Lola Bo- 
bescu, la pian Jacques Genty

21,55 Inscripții pe celuloid. Rîul și ora
șul. Rîul Vltava și orașul Praga. 
Documentar realizat de studiou
rile Barandov

22,15 închiderea programului

r
r „Înșirînd la vorbe goale..." în reviste de cultură

Conștiință de sine a literaturii, critica e chemată să 
intermedieze intre cititor și operă, propunînd o inter
pretare fidelă și coerentă a acesteia din urmă, aple- 
cindu-se cu exigență și rigoare asupra conținutului ei, 
lămurind aspectele esențiale, ideologice și estetice, 
contribuind prin mijloace proprii la formarea și dez
voltarea gustului public — datorie pe care încă G. 
Ibrăileanu o considera printre cele mai înalte ce revin 
criticii literare. Firește, pentru aceasta sînt necesare 
citeva condiții : simțul valorii, obiectivitate, dlscernă- 
mint, accesibilitate și, nu in ultimul rind, conștiința 
neslăbită a unei datorii de împlinit față de literatură 
in general, față de operele analizate și, desigur, față 
de cititor. Sini, toate acestea, probleme viu dezbătute 
în ultima vreme, in special după Conferința națională 
a scriitorilor unde, cum este și firesc, criticii literare 
i s-a acordat o atenție deosebită. Cu toate acestea, ci
titorul se vede incă nevoit să se intilneascâ in unele 
reviste și cu texte ce suferă de vădite exagerări sau 
carențe nu numai de stil, pline de aprecieri nefondate, 
uneori de-a dreptul ridicole. Alteori, lecturi prea 
proaspete și încă neasimilate se revarsă la întîmplare 
sub condeiul unor semnatari de opinii indescifrabile. 
Cele cîteva exemple ce urmează nu reprezintă, desi
gur. critica si nivelul ei actual, dar atrag de la sine 
atenția asupra exigenței ce se cade să prezideze orice 
act public al criticii.

Despre niște linii ce indică „mersul 
propriu-zis al mișcării"...

„într-o posibilă Istorie a 
conceptului de poezie. însu
flețit de permanenta urmă
rire a desfășurării lui inte
rioare, limbajul poetic de
vine un adevărat focar in 
care se întretaie toate li
niile ce indică mersul pro
priu-zis al mișcării poeziei 
obsedată de dorința unui 
acces direct în zonele de 
iradiatie sensibilă a cuvîn- 
tului devenit participant 
activ în procesul de simbo
lizare a imaginii poetice — 
scrie pe nerăsuflate Rodica 
Bărbat în articolul „Despre 
natura limbajului poetic", 
Orizont nr. 26 (488). Lim
bajul poetic anulează func
ția referențială a cuvîntu- 
lui instaurînd o stare pri
vilegiată a acestuia după o 
logică proprie profund di
ferită de logica comună". 
O fi anulînd limbajul poe
tic „funcția referențială", 
dar limbajul critic e depar

te de orice stare privile
giată cînd aflăm că liniile 
„indică mersul propriu-zis 
al mișcării" ! Autoarea cre
de apoi că „explică" felul 
în care „poezia modernă 
s-a apropiat de esența în
săși a poeziei", delimitin- 
du-se net, printr-o substan
țială și fermă oontribuție 
originală, de toți aceia care 
mai stăruie să creadă cu o 
anacronică naivitate că 
„ambiguitatea textului în
seamnă menținerea simul
tană de sensuri plurivoce 
în interiorul aceluiași 
text". Nu, nici pomeneală. 
„E vorba mai degrabă, lu
cru nu îndeajuns subliniat, 
de o stare nediferențiată, 
ambiguă care premerge 
(atenție, aici e noutatea : 
premerge !) alegerii unul 
sens sau a acelui sens prin 
care textul poetic respectiv 
își circumscrie mai exact 
natura (...). Din această 

cauză forța poetică a tex
tului modern rezidă mai 
ales în' capacitatea cuvinlu- 
lui de a-și păstra simul
tan sensuri latente..." Este 
cit se poate de clar : ambi
guitatea nu înseamnă 
„menținerea simultană de 
sensuri plurivoce" ci „capa
citatea cuvintului de a-și 
păstra simultan sensuri" !

La așa teorie să vedem 
și ce critică se practică u- 
neori in aceeași revis
tă. „In acest volum — 
Scrie Eugen Dorcescu. in- 
cercind. nici mai mult, 
nici mai puțin decit să 
aplice un fel de structu
ralism, teoretic „elucidat" 
de colega sa, unei plachete 
de versuri pentru copii 
apărută la prestigioasa edi
tură „Ion Creangă" I — 
autorul explorează mai in 
amănunt și încearcă să re
producă prin cuvint (auto
rul, vezi bine, putea s-o 
facă și prin alte mijloace !) 
componența, alcătuirea cos- 
moidului selenar (...). Dacă 
pină acum poetul privea de 
la oarecare distantă terito
riul supus (și incorporat) 
expresiei, de data aceasta 
pătrunde in interior, in ma
rile și complicatele subsis
teme, în lumile ce se con
fruntă și se întrepătrund, 
încercind să le consemneze 
morfologia și mișcarea. Și 
iată că — subordonate prin
cipiului unificator al viziu
nii amintite (probabil „cos- 
moidul selenar" — n.n.) — 
ni se relevă dintr-o dată, 
cîteva zone tematice, cîteva 
structuri imagistice — sufi
cient de bine coordonate în 
organismul plachetei". Din
tre zonele sau „structurile" 
respective „dintr-o dată" 
relevate (știut fiind că 
structuralismul operează cu 
simultaneități și nu cu 
succesiuni...) în respectiva 
plachetă destinată copiilor 
criticul nu ne indică decît 
una și, anume „teritoriul 
melcilor", singurul, consi
deră el, omogen, dar „din
colo de tărimul melcilor se 
întind spațiile încă nestră

bătute ale cosmoidului..." 
Se înțelege că el face reco
mandarea ce se impune, 
spre viitoarea bucurie a 
copiilor : poetul să treacă 
și dincolo de „tărimul 
melcilor", să pășească în
tocmai unui explorator te
merar în spațiile incă ne
străbătute ale ..cosmoidu
lui"... Nu încape îndo
ială că atrăgătoarea re
cenzie a lui Eugen Dor
cescu le-a deschis mici
lor cititori noi orizonturi de 
cunoaștere și le-a stirnit, 
desigur, o mare curiozitate 
și nemaipomenită poftă de 
a cit! cartea.

Dar dacă revista Orizont 
a ajuns pină acolo încit să 
treacă și cărțile pentru co
pii prin purgatoriul „criti
cii structurale" de ce n-am 
crede că și unele poezii pe 
care le publică nu pot fi 
„descifrate" decit poate 
prin aceleași mijloace 71 
Iată, să luăm poemul Bala
da recoltelor de Marcel 
Turcu, apărut în același 
număr, cu un accentuat pro
fil „structuralist". Ceea ce 
se remarcă numaidecît in 
acest poem este — ca să 
recurgem la indicațiile 
„teoretice" din articolul mai 
sus citat — „menținerea si
multană de sensuri plurivo
ce in interiorul aceluiași 
text", acea „stare nedife- 
rențiată. ambiguă care 
premerge alegerii unul 
sens" : „In impluviu, din- 
totdeauna, zace steaua si
rius — / De-atunci soarele 
și luna, de-atunci soarele 
și luna... // Trăiau atunci 
lipiți de munți, scriau cu-o- 
pincile pe frunți ; / Purtau 
paringul la oblinc, istoria 
în ochiul sting — /Și flin
ta, ca o rocă-n mină, pe loc 
iscindu-se cimpia română. / 
Au bătut clopotele-n legi, 
in piramide oblice și regi. I 
Băteau clopotele-n legi: 
vuia griul lumii-ntregi // 
Curge griu pe umeri stinși, 
ce se lasă necuprinși, / In
trau țăranii neinvinși în 
gorunet și molidiș... I Spi

narea lor, crater și tundră ; 
gilortul inimii se surpă, / 
Umblau țăranii-n linie 
curbă, printr-o istorie de 
turbă"... Mai departe 
„snopul demn" răzbate ca 
un „Byron mîndru al cîm- 
piei", iar „Spioele din răză- 
șie spun istoria în date" : 
„Lanul cintă, spicul speră, 
îi face vintul catedrală"... 
Esențializare : „Pe creangă 
de nuc cresc păsări nubile ; 
poarta ogrăzii e neașteptat 
de ovală" ! Recunoaștem că 
am rămas în fața acestu' 
„text" in acea stare „hedi- 
ferențiată" care „premerge 
alegerii unui sens"... N-ar 
fi de mirare să vedem cum 
un critic temeinic pregătit 
ar găsi în această „Baladă" 
o infinitate de „sensuri la
tente". Și n-am fi surprinși

„Zburdind printre vocabule..."
Aflăm de la C. Costin 

(Ateneu. nr. 2—130) că in 
unele „piese" stimatul poet 
Horia Zilieru, deși ajuns 
„la un apogeu de virstă", 
„se simte in voie, zburdă 
printre vocabule, ivind co- 
notații multiple". Frumos 
i-o mai fi stînd 1

în creația valorosului 
poet ieșean, recenzentul 
băcăuan mal descoperă că 
„realul este sublimat pină 
la iluzie, descoperit ca 
iluzie, aparența face loc 
inaparenței. In fond, ce-i 
viața ?! — se întreabă În
fiorat recenzentul. Multe 
răspunsuri, intre care de ce 
n-ar figura și acesta : viața 
este (ca) un poem !“ Dîn- 
du-și drumul cu mare cu
raj pe panta viziunilor în
drăznețe, criticul și-l în
chipuie pe poet „parcă în
genuncheat ca într-o oficie

„Levitația ca stare de beție..."
Cronicarul literar al re

vistei Argeș. S.I. Nicolaescu 
(nr. 2—108) este uneori 

dacă la o evaluare statis
tică ni s-ar spune că acest 
text este chiar lirică patrio
tică : de numărăm vom 
găsi cuvinte ca „paring", 
„istorie", „flintă", „cimpia 
română", „țărani", „gilort", 
„riu transilvănean", „răză- 
șie", „strămoși", „munții 
Carpați, „spectacol națio
nal", „eroi" ș.a. E trist că 
trebuie să o spunem : nu, 
un „poem" care folosește 
(consumă) cuvinte scumpe 
nouă tuturor nu este nici 
patriotic și nici poezie. 
Poate numai „structura
lism", unde, nu-i așa, „lim
bajul poetic anulează func
ția referențială a cuvintu- 
lui" după o „logică proprie 
profund diferită de logica 
comună..." 

re, la o margine de univers 
in așteptarea celei de „a 
doua naștere ce va să vie", 
tulburat de ipoteza unor 
„salve de melancolie" ce 
ar putea „vitregi natura de 
taină" ! El descoperă cum 
„lăuntrica forță, fecundată 
a existenței in poezia lui 
H.Z. rămine același amor 
panic (...) fără de care taina 
n-ar mai fi taină și feri
cirea ce-ar mai însemna ?!“ 
De aceea, pasămite, poe
tul „gustă (...) mai din plin 
deliciul lacrimei, al acelor 
bemoli ai ființei conducînd 
spiritul la revelația nume
nului"...

Cu toate acestea, recen
zentul ne asigură că poetul 
este cel care „se simte în 
voie, zburdă printre vo
cabule, ivind conotații mul
tiple". Nevinovată „zbur
dălnicie" critică !

adeptul criticii clocoti
toare de admirație : el ne 
asigură*  că „acest al treilea 

volum semnat de poetul... 
este intru totul remarcabil", 
că faptul acesta era de aș
teptat după „debutul său de 
excepție" ce fusese „ioane 
bine primit". Poetul — 
scrie cronicarul — este un 
„regizor-demiurg care co
mandă, dintr-un punct 
nevăzut, mișcări esențiale, 
ca in poemul „Minușile de 
sticlă". Care sînt aceste 
„înfricoșate" mișcări esen
țiale ? „Pune-ți, iubito, mi
nușile de sticlă". / razele 
lunii se vor lovi de ele ; / 
aud cum mina ta ridică. I 
spre tîmpla mea cinci la
come andrele..." Constatăm 
că „mișcările esențiale" 
conțin o doză bună de iro
nie pe care criticul înalte
lor temperaturi n-o mai 
sesizează. Vrind, mai de
parte, să demonstreze că in 
lirica de dragoste se întim- 
plă ca femeia să întruchi
peze aspirația spre puritate, 
perfecțiune, ideal, cronica
rul crede că-i aduce poetu
lui lauda supremă, scriin- 
du-i (căci cronica seamănă 
mal degrabă cu o scrisoare 
personală) : „Sentimentele 
sale, epurate de edulcorarea 
carnală se structurează, 
mai ales, pe esențe, omagiul 
adus femeii devine un pre
text nici nu merită alt
ceva ! — n.n.) pentru a citi
ta mișcarea și natura, sau 
categoria eminesciană a de- 
partelui (ce satisfacție va fi 
nutrind eminentul profesor 
Edgar Papu văzînd ce pu
tere de circulație liberă, 
fără sîcîitoarele bariere ale 
citării, au categoriile cărora 
domnia sa le-a dedicat o 
carte întreagă, de peste 200 
de pagini. Poezia lui Emi- 
nescu, ed. ,.Minerva". Bucu
rești, 1971 !). aparițiile dia
fane ca în visurile alchi
miștilor, levitația ca stare 
de beție, dar mai ales ca 
posibilitate de cunoaștere". 
Cu ajutorul „levitației ca 
stare de beție" (sau ca „po
sibilitate de cunoaștere" ?), 
cronicarul aduce omagiul 
său poetului pentru că „tre

ce dincolo de gestul frust la 
care rămin și se exersează 
multi dintre poeții contem
porani, distingind In sune
tul iubirii puritatea și posi
bilitatea introspecției — 
idiomuri accesibile numai 
celor peste care .flutura, cu 
o taină, poezia". Cît de ne
știutori, departe de „flutu
rarea poeziei", ne apar, 
după asemenea revelații, 
poeții care-și permit să ciu
te iubirea, care n-o trans
formă in „idiom al puri
tății", cei pentru care oma
giul adus femeii nu este, 
imensă ipocrizie inaccesi
bilă, doar un pretext pen
tru a cinta „natura și miș
carea", „aparițiile diafane"! 
„Atmosfera in care se pe
trec aceste intimplări — ne 
povestește criticul edificat 
— este compusă dintr-un 
aer rarefiat și albastru (...) 
totul se petrece ca sub un 
imens clopot de cristal sau 
într-o insulă eminesciană 
ascunsă in mijlocut mării". 
N-ar mai fi de adăugat 
„atmosferei compusă din 
aer" decit faptul că „insula 
eminesciană" simbolizează 
contopirea (sau topirea) în 
natură, pe cînd „clopotul de 
cristal", invers, sustragerea 
din natură, „purificarea" 
într-o iubire practicabilă 
după igiena laboratorului 
sau a serei artificiale (tem
peratura pe care o dezvol
tă insă critica admirativă 
„sudează", în asocieri alt
minteri imposibile, lucruri, 
simboluri incompatibile...) 
Ridicînd „iubirea lirică" pe 
asemenea culmi rarefiate 
(încit e de mirare că nu se 
sufocă din lipsă de oxigen), 
criticul face destăinuiri cam 
imprudente, dezvăluie niște 
secrete ce trebuiau proba
bil tăcute : poetului „nu-l 
este greu să realizeze ade
vărate scenarii din care iu
bita, rămînînd o enigmă, 
sau mai precis fiindu-i 
inaccesibilă poate apărea 
numai după executarea 
unui joc ritualic în urma 
căruia va exista posibilita

tea recunoașterii. Dar 
această recunoaștere — se 
răzgândește iute cronicarul 
— nu este totdeauna reali
zabilă, pentru că iubita este 
esență, este idee. văzută 
numai de cei inițiați..." Ce 
complex de inferioritate 
trebuie că-l bintuie pe oel 
căruia iubita ii rămine o 
„enigmă", însă nu emines
cian neînțeleasă, ci pur si 
simplu inaccesibilă... Exta
zul cronicarului nu admite 
insă, nici măcar metodic, 
îndoiala : rațiunea critică 
se vede demisă din funcția 
ei și gonită in niscaiva zone 
inaccesibile, turburate de 
beția vorbelor.

Și mai categoric — dacă 
se poate I — în „judecăți" 
avîntate spre piscurile, vai, 
atit de accesibile ale adulă
rii pierdute in pură beție 
de cuvinte este Alexandru 
Ruja (intr-un articol de la 
rubrica Orizontul ideilor, 
Orizont nr. 25—487) : „In
tr-adevăr — ișl începe au
torul „liturghia" critică — 
se poate vorbi despre (un 
poet contemporan — n.n.) 
ca poet al erei cosmice. El 
cosmiclzeazb poezia, prin- 
zind-o în iureșul năvalnic 
al ridicării spre piscuri ori 
al coborîrii spre tiparele 
esențiale ale liricii. Este 
ceva permanent de planare 
pe deasupra lumii obișnuite 
in poezia sa, de htperion, 
adică de privire și con
templare mai de sus pentru 
a putea pătrunde in infini
tezimal, înțelegind ridica
rea spre marele cosmos prin 
infiltrarea în esențele infi
me (?!) ale microcosmosu
lui. Impresionantă rămine 
această poezie, sublimă 
prin nefirescul imediat". în 
schimb, „nefirescul" ime
diat al acestui comentariu 
nu-l deloc sublim. Admira
ția, hotărît lucru, este de 
două feluri : rațională șl 
irațională. Aleagă cititorul 
pe aceea care se exprimă 
aici și asa...

C. STANESCU
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Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Dragă tovarășe Ceaușescu,
Vă rog să primiți sincerele mele mulțumiri pentru felicitările transmise 

cu ocazia zilei mele de naștere.
Sper cu sinceritate că relațiile prietenești dintre cele două țări și co

laborarea dintre partidele și țările noastre se vor dezvolta și în viitor în 
folosul popoarelor noastre, al socialismului și păcii.

JÂNOS KÂDÂR
Prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Stimate domnule președinte,
In numele poporului american doresc să vă mulțumesc pentru amabilul 

dumneavoastră mesaj de felicitări pentru aniversarea independenței națiunii 
noastre. Salutăm cu căldură urările de bine și prietenie exprimate și vă 
mulțumim atit dumneavoastră, cit și poporului român.

Cu stimă,
JIMMY CARTER

SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

La atletism și tenis - 
sportivele cu un pas înaintea băieților

Finalul săptămânii trecute ne-a 
demonstrat, dacă mai era nevoie, că 
o duminică sportivă poate capta ca 
un radar interesul miilor de specta
tori ct al milioanelor de telespecta
tori. a 'tind si darnică în satisfacții, 
chiar când fotbalul e în vacanță. 
(Sau tocmai pentru că fotbalul e în 
vacantă ? !) Frumusețea sportivă a 
duminicii de 17 iulie a fost conferită 
de faptul că un bogat program in
ternational a chemat în arenă si pe 
mulți tricolori, care, în bună mă
sură. au reușit performante recon
fortante. menite să ne sporească în
crederea si speranțele în evoluțiile 
lor ulterioare. Concret...

★
Găzduind una din semifinalele 

„Cupei Europei" la atletism feminin, 
stadionul Republicii — cocheta noas
tră arenă cu pistă rekortan. tabelă 
electronică si alte instalații ultra
moderne — a cunoscut din nou o 
ambiantă sărbătorească, si oe teren 
si in tribune, amintindu-ne parcă 
de anii cînd Internaționalele Româ
niei adunau aci tot ce avea mai va
loros sportul nr. 1 pe bătrânul con
tinent. în fata unui public cit se 
poate de numeros si de entuziast. 
Echilibrul si spectaculozitatea între
cerilor. în care s-au angajat cam
pioane și recordmene din opt țări 
(Elveția. Finlanda, Franța. Italia, 
Iugoslavia. Portugalia. Uniunea So
vietică si România) au asigurat un 
spectacol sportiv bine apreciat. în 
ciuda pânzei de ploaie si a vântului 
ușor care îsi anunțaseră prezenta 
odată cu primul start, dar care a- 
veau să se retragă discret după ci- 
iteva probe.

Sigur că bucuria celor ce au pri
vit competiția din tribună sau din 
fata micului ecran a fost prilejuită 
în primul rând de nivelul general 
ridicat al întrecerilor, la fiecare 
probă, din cele 15. primele clasate 
înregistrând performante bine cotate 
■ne plan international. Tocmai de 
aceea este cu atit mai îmbucurător 
că — intr-o companie valoroasă — 
reprezentantele noastre au reușit 
rezultate bune: au cîstigat sase pro
be. s-au clasat de alte patru ori ne 
locul secund și o dată pe poziția a 
treia — obtinind o merituoasă și 
aplaudată calificare in finala conti
nentală „A“ (unde vor fi prezente 
centru a treia oară consecutiv), cu 
un punctaj de 98 puncte ; altfel 
spus, la 8 puncte după prima clasată 
(reprezentativa Uniunii Sovietice), 
dar cu 14 puncte în avans fată de a 
treia clasată (Italia).

Mai mult chiar decit calificarea, a 
impresionat maniera categorică cu 
care s-au impus in probele lor pa
tru dintre cele sase atlete românce 
învingătoare : Ileana Silai (1 : 59,19, 
adică cel mai bun timp mondial al 
anului, la 809 m). Natalia Mărășescu 
(4 : 02,66, nou record național și, de 
asemenea, cea mai bună performan
tă mondială a anului, la 1500 m),

LA ARAD, IN CADRUL ,,DACIADEI"

Analiști din toată (ara In două competiții școlare
Așa cum s-a mai anunțat, la Arad 

s-au desfășurat întrecerile „Pentatlo
nului atletic școlar", competiție cu un 
larg caracter de masă organizată în 
cadrul „Daciadei" de către Comitetul 
Central al Uniunii Tineretului Comu
nist. Cu toate greutățile cauzate de 
starea timpului (in cursul dimineții 
de duminică a plouat), întrecerile au 
evidențiat buna pregătire fizică și 
tactică a tinerilor atleți elevi și ele
ve din cele 16 echipe școlare, mulți 
dintre ei dovedind certe calități. în 
clasamentul final, pe primele trei 
locuri s-au situat in ordine : la fete 
— echipele județelor Hunedoara, 
Cluj și Iași : la băieți — echipele 
județelor Cluj, Dolj și Vaslui.

în paralel cu Pentatlonul, pe ace
lași stadion s-a desfășurat și finala 
pe țară a primei ediți din „Concursul 
de ștafete al elevilor", la startul că
ruia s-au aliniat echipele școlare 
campioane din toate județele tării.

Pentru rezultate deosebite obținu
te pe parcursul celor două ample 

Maricica Puică (8 : 56,79 la 3 000 m) 
și Alina Gheorghiu (6,68 m la lun
gime). Confirmând poziția de frunte 
pe care o dețin la ora actuală în 
atletismul international, ele și-au 
dominat net adversarele, s-au deta
șat de acestea la diferente aprecia
bile. Tot asa cum au reușit si Cor
nelia Popa (1,88 m la înălțime, față 
de 1,86 m cit a sărit italianca Sara 
Simeoni. campioană europeană de 
sală) si Eva Zorgo (peste 5 metri 
mai mult decit a doua clasată, la 
aruncarea suliței). Felicitîndu-le căl
duros pe toate, pentru evoluția și re
zultatele din această prestigioasă în
tâlnire atletică, pentru seriozitatea și 
ambiția sportivă cu care se pregătesc 
în general, să le urăm — lor și celor
lalte componente ale lotului republi
can — succese pe măsură și în finala 
europeană (programată pentru zilele 
de 13 și 14 august la Helsinki), și în

Tricolori în arenă

dificila confruntare ce o va constitui 
apoi Universiada de la Sofia.

Bucuria noastră pentru succesul a- 
cestor atlete este totuși puțin um
brită — de ce să n-o spunem ? — de 
constatarea că schimbul lor de miine 
nu se impune incă de pe acum cu 
performanțe încurajatoare. Iată, din 
cele șase câștigătoare pe care le lă
udăm și cu care ne mândrim astăzi, 
numai una singură are sub 25 de ani, 
alta atingând deja acest prag, iar ce
lelalte numărând 26, 27 sau chiar 36 
de ani ! Din acest punct de vedere, 
este semnificativ faptul că echipa 
noastră de ștafetă la 4 X 100 m, din 
care trei atlete erau junioare, s-a 
clasat pe locul al șaselea din opt, 
aducindu-ne in clasamentul pe na
țiuni cele mai puține puncte (2) din 
toate cele 15 participări pe probe. 
Este, fără îndoială, un aspect care 
n-a scăpat atenției — și, probabil, 
nici grijii — forului federal, ale cărui 
preocupări trebuie să se îndrepte tot 
mai mult și eficient spre copii și ti
neret

Aceeași constatare, și recomandare, 
se impune și după evoluția echipei 
masculine de atletism in semifinala 
europeană de la Varșovia. Este drept, 
băieții noștri s-au comportat mulțu
mitor, clasindu-se pe locul 3 (după 
R.F. Germania și Polonia, înaintea 
Bulgariei, Suediei, Spaniei, Norve
giei și Portugaliei), ceea ce le dă 
dreptul să participe în continuare la 
finala continentală „B“, de la Gote- 
borg. Dar faptul că numai unul sin
gur dintre ei a fost învingător (Ilie 
Floroiu. la 10 000 m), majorita
tea plasindu-se pe poziții modes
te (4, 5, 6, chiar 7), nu este deloc 
de natură să Întrețină speranțe mari 
pentru viitor. Și atunci te întrebi pe 
bună dreptate : cine ne asigură per

competiții sportive școlare, pe lîngă 
premiile acordate pe echipe, au mai 
fost înmînate — de către C.N.E.F.S. — 
citeva premii speciale : elevei Floa
rea Afloarei, de la Liceul nr. 2 Deva, 
și elevului Cristian Rădulescu, de la 
Liceul industrial nr. 2 București. Co
mitetul județean Arad al U.T.C. a 
acordat „Cupa pentru cea mai tinâră 
echipă" liceului „Dragoș Vodă" din 
Sighetul Marmației. La rîndul său, 
C.J.E.F.S. — Arad a acordat un pre
miu concurentei Doina Gheorghiu din 
Iași (1,63 metri la înălțime), pentru 
cel mai mare punctaj obținut într-o 
probă. „Cupa C.C. al U.T.C." a fost 
acordată județului Arad pentru ex
cepționala organizare si condițiile 
deosebite asigurate bunei desfășurări 
a finalelor care au reunit la Arad 
448 de tineri și tinere din tară — cei 
mai buni din cei peste 450 000 parti- 
cipanți la fazele anterioare de masă 
ale celor două competiții amintite. 
(Constantin Simion).

Sosirea ministrului afacerilor externe 
al Republicii Unite Camerun

Luni a sosit în Capitală Jean 
Keutcha, ministrul afacerilor externe 
al Republicii Unite Camerun, care, la 
invitația ministrului afacerilor exter
ne, George Macovescu, efectuează 
o vizită oficială în țara noastră.

La sosire, pe aeroportul Otopeni,

în județul Argeș s-a încheiat 
recoltatul griului

Oamenii muncii din agricultura 
județului Argeș au încheiat în ziua 
de 17 iulie recoltatul griului în coo
perativele agricole si în întreprinde
rile agricole de stat.

Cu acest prilej. în telegrama adre
sată Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, de comitetul 
județean de partid, se spune printre 
altele :

Hotărîrea cu care se muncește în 

spectiva, fiindcă, orice s-ar spune, 
Carol Corbu, Nichifor Ligor sau 
Gheorghe Cefan au spus ce au avut 
mai bun de spus ?

★
Virginia Ruzici, Florența Mihai și 

mai tânăra lor colegă Elena Popescu 
au înscris un nou succes românesc în 
palmaresul Balcaniadelor. Concurîrid 
cu măiestrie și manifestă dorință de 
victorie, primele două rachete femi
nine de care dispunem la ora actuală 
și-au confirmat recentele evoluții in
ternaționale, apreciate în cuvinte elo
gioase de specialiștii și iubitorii te
nisului din S.U.A., Franța și alte țări 
organizatoare de mari turnee. învln- 
gînd categoric (cu 3—0) formațiile 
Turciei, Greciei, Bulgariei și Iugo
slaviei, echipa noastră s-a clasat pe 
locul întîi, păstrindu-și titlul balca
nic — ceea co ne face pe mulți să re
gretăm că regulamentul „Cupei Da
vis" nu permite prezentarea unor se
lecționate mixte ! Atit de bine a 
funcționat mecanismul formației pre
gătite de antrenorul Aurel Segărcea- 
nu, incit spectatorii de la arena „Pro
gresul" au avut certitudinea că titlul 
ar fi ajuns in aceleași mîini chiar 
dacă excelenta sportivă iugoslavă 
Mima Jausovec (prietenă a Floren
ței Mihai, pe care a învins-o o dată 
și cu care a jucat de mai multe ori 
in dublu) nu s-ar fi accidentat și 
și-ar fi apărat șansa in meciul de
cisiv !

In schimb, și la tenis ca și la atle
tism, băieții s-au clasat pe o treaptă 
mai jos decit fetele. Totul a decurs 
normal până ieri dimineață — când, 
in partida de dublu, cu perechea 
bulgară, Dumitru Hărădău'și Traian 
Marcu au pierdut surprinzător 
(0—3 ! 1), pierzînd și meciul, și lo
cul I. E foarte criticabil — spun pe
simiștii, gîndindu-se la numele ne
cunoscute ale sportivilor bulgari. 
Nu-i nimic — spun optimiștii — dacă 
tot era să se întâmple o asemenea 
surpriză, mai bine că s-a întâmplat 
acum decit în apropiatul meci cu 
Franța pentru „Cupa Davis". Să fim 
optimiști și să credem deci că vi
neri, sîmbătă și duminică, Năstase, 
Tiriac și Hărădău nu vor oferi sur
prize ; vor învinge, cum e normal !

★
La celelalte competiții internațio

nale in care au evoluat sportivii ro
mâni, rezultatele n-au fost, din pă
cate, la fel de îmbucurătoare ca la 
atletism feminin și tenis feminin. 
Nici măcar mulțumitoare ca la atle
tism masculin și tenis masculin ! Ci
cliștii continuă să rămînă corigenți 
(s-au comportat mult sub așteptări, 
posibilități și condiții in Campiona
tele balcanice de fond), poloiștii au 
dezamăgit la „Trofeul Hungaria", iar 
la Buenos Aires nici un sabrer nu 
s-a calificat in finala mondială. De 
aci așteptăm insă vești mai bune 
de la floretiste !

G. M1TRO1

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
• Turneul internațional de șah 

„Memorialul Mihail Sadoveanu" s-a 
încheiat la Iași cu victoria maestru
lui sovietic Nikolai Popov, care a 
totalizat 9 puncte din 12 posibile. 
Pe locurile următoare s-au clasat 
Alfred Kertesz (România), Jacek 
Bielczyk (Polonia) — cite 8 puncte, 
Constantin Botez, Traian Stanciu 
(ambii România), Gyorgy Szilagy 
(Ungaria) — cîte 7 puncte, Juan Bel
lon (Spania) — 6,5 puncte. Volodea 
Vaisman (România) — 6 puncte, O- 
vidiu Foișor (România) — 5,5 punc
te (1), Ricardo Szmetan (Argentina) 
— 4 puncte, Adrian Marcovici (Româ
nia) — 3,5 puncte (1), Gumrukcioglu 
(Turcia) — 2,5 puncte și Cojocaru 
(România) — 2 puncte.

• Pe terenul din parcul sportiv 
Progresul încep astăzi întrecerile 
uneia dintre grupele semifinale ale 
competiției internaționale de tenis 
pentru juniori „Cupa Galea", la 
care participă echipele Australiei, 
Cehoslovaciei, Iugoslaviei, Suediei și 
României. 

oaspetele a fost salutat de George 
Macovescu, Cornel Pacoste, adjunct 
al ministrului afacerilor externe, de 
funcționări superiori din M.A.E.

în cursul aceleiași zile, între cei 
doi miniștri au inceput convorbiri 
oficiale.

(Agerpres)

toate sectoarele agriculturii județului 
constituie răspunsul prin fapte al 
oamenilor muncii de pe ogoarele ar- 
geșene la grija pe care partidul, 
dumneavoastră personal, mult iubite 
și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
o purtați dezvoltării si modernizării 
agriculturii, creșterii permanente a 
nivelului de trai material si spiritual 
al celor ce lucrează pe ogoare. înflo
ririi și dezvoltării satului românesc.

în București, 
timp de 10 zile 

Sportivi din 32 de țări, 
la cea de-a XIII-a ediție 

a J. M. S.
Jocurile Mondiale ale Surzilor 

(J.M.S.), inaugurate cu 53 de ani în 
urmă în Franța, au ajuns la cea 
de-a XIII-a ediție, care este găzduită 
in aceste zile, intr-un cadru sărbăto
resc, de arenele sportive ale Capita
lei țării noastre.

Deschiderea oficială a avut loc du
minică, pe Stadionul Dinamo, unde 
numeroșii spectatori care au umplut 
tribunele au salutat cu prietenești a- 
plauze pe cei peste 1 500 soli veniți 
din 32 de țări ale lumii să se intrea- 
că la 12 discipline sportive. După ce 
Gheorghe Miclea — președintele Aso
ciației Surzilor din România — a 
urat oaspeților bun venit, Jerald M. 
Jordan — președintele Comitetului 
internațional al sporturilor tăcute — 
a subliniat semnificația acestor 
jocuri, rolul lor nobil în afirmarea 
virtuților fizice și morale cultivate 
prin practicarea sportului, în întări
rea solidarității umane, în dezvolta
rea relațiilor de bună înțelegere și 
colaborare pașnică între popoare. 
Luind cuvântul, tovarășul Ion Dincâ 
— primarul general al Capitalei, pre
ședintele Comitetului de organizare — 
a declarat apoi deschisă a XIII-a 
ediție a J.M.S., urind tuturor partici- 
panților succes în sport, iar competi
ției lor de la București să-și aducă 
din plin contribuția la cauza perenă 
a păcii și înțelegerii între națiuni.

După frumoasa festivitate și fru
mosul spectacol cultural-sportiv ce 
i-a urmat, au început jocurile pro- 
priu-zise.

Ieri. luni. LA FOTBAL : Româ
nia — Argentina 4—0 ; R.D.G. — 
Cehoslovacia 3—2. La VOLEI MAS
CULIN : România — Italia 3—1 î 
Iran — Japonia 3—1 ; S.U.A. — O- 
landa 3—0. LA VOLEI FEMININ : 
România — Olanda 3—0 ; U.R.S.S. — 
S.U.A. 3—0. La BASCHET MASCU
LIN : Suedia — Australia 84—47.

Un remarcabil succes 
al tinerilor luptători 

români
Competiția internațională de lupte 

..Turneul Prietenia" pentru juniori 
desfășurată în orașul Suhl din R.D. 
Germană s-a încheiat cu un remar
cabil succes pentru tinerii sportivi 
români, care au cucerit 5 medalii de 
aur și 2 de argint, situîndu-se pe 
locul doi pe echipe, înaintea forma
țiilor U.R.S.S.. R.D. Germane, R.P. 
Mongole, locul întîi revenind echi
pei Bulgariei. Au 'ciștigat medalii de 
aur la lupte greeo-romane Mihai 
Balaur (categ. 60 kg), Ștefan Negri - 
șan (categ. 65 kg). Ion Răduțescu 
(categ. 87 kg). în timp ce la lupte 
libere s-au situat pe primul loc Va- 
sile Stănescu (categ. 70 kg) și An
drei Janko (categ. 87 kg).

• în orașul columbian Caii au luat 
sfîrșit întrecerile turneului final al 
zonei sud-americane din cadrul C.M. 
de fotbal. Clasate pe primele două 
locuri, selecționatele Braziliei și Pe
rului s-au calificat pentru faza fi
nală a competiției, programată anul 
viitor în Argentina. Echipa Boliviei 
(0—5 cu Peru) a ocupat locul trei, 
urmind să susțină un meci de ba
raj cu formația Ungariei.

• Directorul tehnic al Federației 
franceze de tenis, Jean Paul Loth, 
a decis să-l înlocuiască pe Jean- 
Louis Haillet eu Patrick Proisy. pen
tru meciul pe care selecționata Fran
ței îl va susține intre 22 și 24 iulie 
la Paris cu formația României. în 
„Cupa Davis". Echipa Franței va 
avea deci următoarea alcătuire : 
Jean-Franțois Caujolle. Patrice Do
minguez, Francois Jauffret si Patrick 
Proisy.

• Disputată în Munții Aloi pe tra
seul Morzine — Chamonix, etapa a 
16-a a Turului ciclist al Franței a 
fost cîștigată de Dietrich Thurau 
(R.F.G.), cronometrat pe distanța de 
121 km în 31129’52”.

Cronica zilei
Recepție cu prilejui 

Zilei naționale 
a Republicii Irak

Cu prilejul Zilei naționale a Repu
blicii Irak, ambasadorul acestei țări 
la București, Abdullah Suleiman Al- 
Khidair, a oferit, luni, o recepție.

Au participat Gheorghe Cioară, 
viceprim-ministru al guvernului, 
Constantin. Stătescu, Vasile Bumbă- 
cea și Bujor Almășan, miniștri, Cor
nel Pacoste, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, alte persoane ofi
ciale.

Au fost prezenți șefi de misiuni di
plomatice acreditați la București, alți 
membri ai corpului diplomatic.

★
Președintele Marii Adunări Națio

nale a Republicii Socialiste Româ
nia. Nicolae Giosan, a adresat tele
grame de felicitare președinților Se
natului și Camerei Deputaților din 
Spania, Antonio Fontan și Fernan
do Alvarez Miranda, cu prilejul a- 
legerii lor în aceste funcții.

★
Cu prilejul Zilei naționale a Re

publicii Columbia, Institutul român 
pentru relațiile culturale cu străi
nătatea și Asociația de prietenie 
româno-columbiană au organizat luni, 
în Capitală, o manifestare culturală.

Au participat Gheorghe Cazan, 
președintele Asociației de prietenie 
româno-columbiene, loan Botar, 
secretar al I.R.R.C.S., reprezentanți 
ai Ministerului Afacerilor Externe, 
oameni de artă și cultură, un nu
meros public.

A fost prezent Fernando Urdaneta. 
ambasadorul Republicii Columbia la 
București.

(Agerpres)

cinema
• Anul de grație 1573 : VICTO
RIA — 9.30; 12; 14,30; 17; 19,45.
• Gluma : CENTRAL — 9,15; 
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20.30.
• Magnolia înflorește din plin — 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, Cartea 
junglei — 9 ; TIMPURI NOI.
• Rocky : PATRIA — 9; 11,30;
14; 17; 19,45. FESTIVAL — 8,30; 
10,45; 13,15; 15,45; 18,15; 20,45, FA
VORIT — 9,30; 12; 15,15: 17,45;
20,15, GRADINA DINAMO — 20,30, 
GRADINA CAPITOL — 20,15.
• Pisicile aristocrate — 9,30;
11,30; 13,30; 18, Soarele alb al
pustiului — -15,30; 20 : DOINA.
• Timidul : LUCEAFĂRUL — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 13; 20. la gră
dină — 20,30, FEROVIAR — 9; 
11,15; 13,30; 10; 18,15; 20,30, MO
DERN — 9; 11,15: 13,30; 16; 18; 
20, la grădină — 20,30, GRADINA 
TITAN — 20,15.
• Potopul (seriile I-II) : DRU
MUL SĂRII — 16; 19,15.
• Potopul (seriile III-IV); POPU
LAR — 16; 19,15.
• Comedie mută ’77 : EXCEL
SIOR — 9; 11,15; 13,30; 15.45; 18; 
20,15, AURORA — 9; 11,15; 13,30; 
15.45; 18; 20, la grădină — 20,15, 
TOMIS — 9; 11,15; 13.30; 15,45; 18; 
20, la grădină — 20,30.
• Pasarea albastră : GIULEȘTI
— 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20,
VOLGA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15.
• Mînie rece : GRIVIȚA — 9; 
11.15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, MELO
DIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30, GLORIA — 9; 11,15; 13,30; 
16,45; 18; 20,15.
• Diligenta — 9,45; 11,45, Îndră
gostitul — 14; 16,15, Deputatul de 
Baltica — 18,30, Hombre — 20,30 : 
CINEMATECA.
• Benji — 10; 12; 14, Maiakovskl 
ride — 16; 18; 20 : COTROCENI.
• Pușcă veche : EFORIE — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
• Furnicarul : VIITORUL — 15,45; 
18: 20.
• Un orășel în Texas : VIITO
RUL — 9; 11,15; 13,30, GRADINA 
MOȘILOR — 20,30.
• Locotenentul McQ in acțiune :
BUZEȘTI — 9; 11,15; 13,30; 16;
18,15; 20,15, la grădină — 20,30,
FLOREASCA — 9; 11; 13; 15.30; 18; 
20, FLAMURA — 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15.
• Tereza, nu te voi părăsi : FLA
MURA — 9.
• Jaroslaw Dombrovski : MIO
RIȚA — 9; 12; 16; 19.
• Ah, Jonathan, Jonathan !: PA
LATUL SPORTURILOR ȘI CUL
TURII — 18, GRADINA UNIREA
— 20,15.
• Dick Turpin : BUCEGI — 9; 
11,15; 13,30; 15,30; 17,45; 19,45, la 
grădină — 20,15, FLACĂRA — 
11,30; 13,30; 16; 18; 20. la grădină
— 20,30.
• Trăind in libertate : FLACA- 
RA — 9,30.
• Operațiunea „Petrol" î LIRA — 
9: 11,15; 13,30; 16; 18; 20. la gră
dină — 20,15, ARTA — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20, la grădină —
20.30.
• Tinerețe fără bătrinețe — 9.30: 
11,30; 13,30, Osînda — 15,30; 17,45; 
20 : FERENTARI.
• Tom și Jerry — 18; 18, Pintea
— 20 : PACEA.
• Noi aventuri cu Tom șl Jerry
— 9; 11.15; 13.30; 15,45; Acești ve
cini „minunați" — 17,45; 20 : COS
MOS.
• Gloria nu cintă : MUNCA — 
9,30; 11,30; 13,30; 15,45; 18; 20.15.
• Ultima noapte a singurătății ■ 
PROGRESUL — 16; 18; 20.
• Șapte păcate : GRADINA FES
TIVAL — 20,15.
• Urmărire Ia Amsterdam : 
PARC-HOTEL — 20,30.

teatre

U.R.S.S.

Necuprinsul Taigalei
Peste cincisprezece mii de kilo

metri. 10 ore de zbor fără escală. 
Asia de-a lungul — de la Haba- 
rovsk (pe același meridian cu Osa
ka) la Moscova. Dedesubt, o întin
dere imensă — Taigaua. O pădure 
de 7 milioane de kilometri pătrați. 
Dar pentru locuitorii șăi, tai
gaua înseamnă mult mai mult 
decit un simplu spațiu acoperit cu 
copaci, ca tot atâtea alveole care 
asigură respirația Terrei. O dova
dă în acest sens mi s-a înfățișat... 
in plin centru al Moscovei, pe bu
levardul Kalinin. Există acolo o 
sală de expoziții tematice cu denu
mirea elocventă „Natură și fante
zie".

Acum cîteva luni afișele sălii 
anunțau : „Viaceslav Poceciuev — 
Sculptura pădurii". Un om colin
dase mai bine 
de cinci ani că
rările Extremu
lui Orient so
vietic si selecțio
nase, cu neobiș
nuită răbdare, 
crengi. buturugi șl rădăcini 
contorsionate in forme care imitau 
sculptura conștientă. Asemenea 
colecționari de trofee vegetale mai 
există, dar venerația cu care erau 
ele expuse, intr-o ambiantă care 
se străduia să se constituie ca un 
fel de templu laic al dragostei de 
natură, ca și faptul în. sine al me
ticuloasei recoltări, căpătau dimen
siuni simbolice. într-o tară cu 
880 300 000 ha de păduri, cu rezer
ve de lemn ce s-ar putea constitui 
intr-un cub cu latura de 80 de mi
liarde de metri, iată, omul face 
abstracție de dimensiunile astrono
mice ale bogăției si caută. în infi
nitele hățișuri, modeste dovezi de 
similitudine între el- și natură.

Exemplul citat ar părea particu
lar. dacă sentimentul dragostei 
pentru natură. în general, și pen
tru pădure, in special, n-ar putea 
fi regăsit in fel și fel de ipostaze. 
Pe malul azerbaidjean al Caspicii, 
la Sumgait, oamenii au purces să 
amenajeze un parc în deșert. Ni
sip și sare, sare și nisip. Au fost 
sădiți măslini, smochini, rodii, lean
dri. S-au uscat. Aceiași oameni au 
trecut prin palme pămîntul. l-au a- 
les de nisip, l-au spălat de sare, au 
plantat alți puieți, care iar s-au 
uscat, și iarăși pămîntul a fost tre
cut prin mîini. spălat, cernut, com
pletat, alți puieți... tot așa pînă ce 
parcul a devenit realitate.

Aceste sentimente individuale îsi 
au corespondente, la scara intregii 
societăți, pe planul politicii econo
mice. aflindu-si reflectare în preo
cuparea pentru gospodărirea judi
cioasă si valorificarea superioară a

însemnări de călătorie

CIRCUITUL TURISTIC AL ȚĂRII

Oficiile județene de turism orga
nizează. în lunile iulie si august, 
excursii în cele mai pitorești zone 
ale tării. Astfel se asigură depla
sări în nordul Moldovei — la Su
ceava. Putna, Gura Humorului, 
Voronet. Sucevita. Moldovita. Mar
ginea. Obcinele Bucovinei. Tot
odată se fac excursii în Oltenia de 
sub munte, la Tismana. monumen
tele brâncușiene de la Tg. Jiu, 
Peștera Muierii. Cheile Sohodolu- 
lui. Polovragi. mînăstirea Horezu 
și Amota. în Maramureș si Țara 
Oașului se vizitează localitățile 
Negrești-Oaș. Săpînta. Rozavlea, 
Moisei. Borșa. Izvoarele. Cu pri
lejul excursiilor în Delta Dunării 
se organizează popasuri la Tulcea, 
Maliuc. Crișan. Sf. Gheorghe. Mu- 
righiol. în zona Porților de Fier și 
Munților Banatului se vizitează

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 20, 

21 și 22 iulie. în țară, : Vreme răcoroa
să la început, apoi în curs de încălzire. 
Cerul va fi variabil, mai mult noros 
în jumătatea de nord a țării, unde vor 

resurselor forestiere. Cincinalul 
actual, al zecelea, acordă. în spi
ritul documentelor Congresului al 
XXV-lea al P.C.U.S.. o atenție spo
rită atât studierii complexe a re
giunilor prevăzute pentru exploa
tare. cit și exploatării rationale, 
ca si refacerii fondului defrișat. 
Studiul de folosire rațională și 
conservare a zonei naturale Baikal, 
spre exemplu, a fost întocmit cu 
aportul a 18 institute de cercetări 
științifice. Dintre investițiile cin
cinalului. 11 miliarde de ruble sînt 
afectate protecției naturii, inclusiv 
reîmpăduririlor.

De la Petrozavodsk. în Karelia, 
pînă la Iakutsk și Komsomolsk-pe- 
Amur, harta economică a U.R.S.S. 
este presărată si cu sute de între
prinderi de cherestea, celuloză, 

hîrtie. mobilă. 
Cu 315 milioane 
mc material lem
nos fabricat a- 
nual. Uniunea 
Sovietică este 
cel mal mare 

producător șl exportator mon
dial de material lemnos pen
tru prelucrare. Strategia „deplasă
rii în continuare spre est", cum a 
fost numită orientarea esențială a 
celui de-al zecelea cincinal, vizea
ză si industria lemnului : investi
țiile de dincolo de Ural vor asigu
ra 45 la sută din sporul produc
ției de celuloză și 60 la sută din 
sporul producției de carton. Unul 
dintre cele mai importante obiec
tive ale întregii economii (început 
în cincinalul anterior) este Com
plexul de industrializare a lemnu
lui de la Ust-Ilimsk. la care par
ticipă și țara noastră.

Expresia limpede a preocupării 
societății pentru gospodărirea tot 
mai judicioasă a „aurului verde" o 
constituie o serie de măsuri luate 
în ultima perioadă, inclusiv pe 
plan legislativ. Astfel, a fost adop
tată o lege a protecției mediului 
natural, și se preconizează ca aceas
tă preocupare să imbrace si for
ma unei îndatoriri constitutionale. 
De altfel. în U.R.S.S, există de pe 
acum peste o sută de rezervații 
naturale. unele, ca aceea de la 
Belovejskaia-Bielorusia, întinzin- 
du-se pe aproape 100 000 de hec
tare. în sfîrșit. un eveniment a 
cărui veste a sugerat rîndurile de 
fată : la recenta sesiune a Sovie
tului Suprem, punctul doi al or
dinii de zi a cuprins dezbaterile 
cu privire la îmbunătățirea conti
nuă a protecției pădurilor si folo
sirea rațională a resurselor fores
tiere.

Sergiu ANDON

Drobeta Tumu-Severin. insula Si
mian. Gura Văii. Orșova. Cazane, 
Valea Cernei. Herculane. Văliug, 
Crivaia. Secu.

Se organizează si circuitul turis
tic al Republicii Socialiste România.

Sînt programate, totodată, nume
roase alte excursii cu autocarul în 
localitățile de pe itinerarele soli
citate de turiști, cazarea si masa 
fiind asigurate in cele mai moder
ne unități hoteliere și de alimen
tație publică.

Pentru turiștii aflati în stațiu
nile de pe litoralul Mării Negre și 
în cele de pe Valea Prahovei se 
organizează excursii în R. P. Bul
garia. iar în R. P. Ungară pentru 
turiștii din stațiunile Felix. 1 Mai 
și Buziaș.

în fotografie : Popasul Prislop.

cădea ploi locale. în rest, ploi Izolate. 
Vînt moderat, cu 20—30 km/oră. Tem
peraturile minime vor fi cuprinse în
tre 8 și 18 grade, izolat mai coborîte 
în depresiuni, iar maximele între 20 și 
30 de grade, local mai ridicate. în 
București : Vreme răcoroasă la început, 
apoi în încălzire. Cerul va fi schimbă
tor, favorabil ploii de scurtă durată. 
Vînt moderat. Temperatura în creștere 
ușoară.

• UN BILANȚ MON
DIAL AL TRANSPLAN
TURILOR DE ORGANE 
a fost dat recent publicității, 
din datele sale reieșind că pe 
primul loc se situează transplan
turile de rinichi. Pînă în pre
zent aproape 300 de echipe de 
medici au efectuat circa 30 000 
de transplanturi de rinichi. A- 
proximativ 8 000 de pacienți 
sint în viață datorită unei astfel 
de grefe, recordul de supravie
țuire fiind de 18 ani. 64 de 
echipe medicale au efectuat 335 
transplanturi de inimă ; sînt în 
viață 67 de pacienți, dintre care 
unul trăiește cu inimă grefată 
de peste șase ani. 40 de echipe 
au făcut 273 transplanturi de 
ficat ; sînt în viață 36 de pa- 
cienți, din care unul a fost ope
rat cu șase ani în urmă. Trans

planturile de plămâni și de pan
creas se cifrează la 80. In lu
mina acestor cifre, specialiștii 
conchid că tehnica chirurgicală 
este în avans față de progresele 
în domeniul imunologic. în mo
mentul de față, sarcina princi
pală în ce privește transplantu
rile este realizarea unor pro
duse care să anihileze reacțiile 
organismului de respingere a 
grefelor.

• DE LA AEROSOLI 
LA ACVASOLI ? Vom asista 
la un declin al recipientelor tip 
spray, așa cum există ele în 
momentul de față ? întrebarea 
se ridică ca urmare a afirma
țiilor — controversate — ale 
unor oameni de știință, în sen
sul că fluorura de carbon utiliza
tă ca „vehicul" care antrenează 

substanța respectivă (parfumurl, 
loțiuni deodorante etc.), sub 
forma unui jet fin (aerosoli) are 
efecte negative asupra stratului 
de ozon din atmosferă, care 
constituie, după cum se știe, un 
fel de scut protector împotriva 
razelor cosmice (trebuie ținut 
seama că anual se folosesc mi
liarde de spray-uri, ceea ce în
seamnă că o cantitate aprecia
bilă de fluorură de carbon se 
răspîndește în aer). Pentru a 
pune capăt acestei controverse, 
inventatorul spray-ului cu aero
soli, americanul Robert Abpla
nalp, a pus la punct un nou tip 
de recipient cu „acvasoli", care 
folosește ca „vehicul antrenant" 
un amestec de apă și butan. Pe 
lîngă eliminarea fluorurii de car
bon, noul dispozitiv are avanta
jul că permite înmagazinarea 
unei cantități mult mai mari de 
substanță utilă.

• METODĂ INEDITĂ 
DE PROSPECTARE GE
OLOGICĂ. O metodă de 
evaluare a conținutului de ura
niu din apele curgătoare și stă
tătoare a fost pusă la punct de 
un cercetător al Universității din 
Geneva. El a folosit așă-jjumitul 
procedeu de activare neutronică, 
constînd în iradierea eșantioane- 
lor prelevate din lacuri și rîuri 
într-un reactor nuclear și exa
minarea radiațiilor caie rezultă. 
Prin aceeași metodă poate fi de
terminată prezența în apă și a 
altor elemente : cupru, zinc, ar
senic. tungsten, mercur și chiar 
aur. Deosebit de importante în 
activitatea de prospecțiuni ge
ologice, deoarece compoziția a- 
pelor naturale reflectă mediul 

mineral pe care acestea îl tra
versează, informațiile obținute 
prin această metodă, vin de 
asemenea în sprijinul chimiști- 
lor, interesați în combaterea po
luării industriale și conservarea 
naturii înconjurătoare. Pînă a- 
cum a fost cercetată pe această 
cale concentrația diferitelor ele
mente din apele Ronului, ana
lizele relevind eficiența meto
dei.

• „QUOTIDIEN DE 
PARIS". 13 IULIE 1789. 
Această dată a apărut zilele tre
cute pe frontispiciul cunoscutu
lui ziar francez, care a ținut să 
comemoreze, printr-o idee pu
blicistică originală, Căderea Bas- 
tiliei, sărbătoarea națională a 

Franței. Redactorii, reporterii și 
comentatorii ziarului au căutat 
să-și imagineze ce ar fi scris 
dacă ar fi fost martorii oculari 
ai împrejurărilor istorice de 
acum aproape două secole, care 
au marcat începutul revoluției 
burghezo-democratice din Fran
ța. Rezultatul ; un număr deose
bit de interesant al cotidianului, 
care s-a epuizat repede, majori
tatea cititorilor dorind să-i păs
treze ca amintire.

• ASTRONOMI Al 
ANTICHITĂȚII. Desen* * exe
cutate pe stînci, descoperite de 
arheologi sovietici în R.S.S. Ar
meană, atestă că, acum 5 000 de 
ani, locuitorii acestor meleaguri 
au posedat cunoștințe avansate 
de astronomie. Unele din aceste 
desene reprezintă un așa-numit 
calendar lunar-solar în care, 

• Teatrul Mic (la Teatrul de vară 
Herăstrău) : Viața e ca un va
gon ? — 20, (la Rotonda scriito
rilor din Cișmigiu) : Spectacol de 
sunet șl lumină „Din stejar, ste
jar răsare" — 20.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase“ : E nemaipomenit — 19,30.
• Ansamblul artistic ,.Rapsodia 
română" : Bucuroși de oaspeți —
18,30.
• Teatrul evreiesc de stat : Dibuk 
— 19,30.

respectîndu-se un sistem aritme
tic, sînt însemnate mișcările 
Soarelui și Lunii. Calendarul 
este format dintr-o serie de de
sene care simbolizează corpuri 
cerești, fiecare reprezentînd un 
număr de zile, săptămîni sau 
luni. Anul respectiv avea 364 de 
zile. Nu este lipsit de interes 
nici faptul că unele din corpu
rile cerești sînt reprezentate 
prin desene zoomorfe, ceea ce 
denotă că popoarele respective 
aveau o religie animistă.

• LEAC „MIRACU
LOS". O firmă din Marsilia, 
„Institut Capillaire Internatio
nal", a fost condamnată recent 
la plata unei amenzi de 30 000 
franci, iar directorul ei, Jean 
Sourd, la doi ani de închisoare. 
Firma a lansat pe piață, în can
tități masive, un produs „mira
culos" prezentat ca „leac sigur" 

contra calvitiet. în realitate, lo- 
țlunea s-a dovedit a fi simplă 
apă de colonie, la care se adau
gă coloranți și un banal suc de 
porumb...

• ÎN APĂRAREA FO
CILOR. Printr-o hotărîre a 
autorităților, mai multe insule 
nelocuite care fac parte din 
grupul Sporade de nord (Marea 
Egee) și apele înconjurătoare 
au fost declarate rezervații na
turale pentru a se asigura astfel 
protecția focilor din specia Mo- 
nachus monachus, care s-au re
fugiat aici. în zonă a fost inter
zisă circulația navelor, iar pes
cuitul este permis doar în anu
mite perioade. Accesul pe insule 
este posibil numai în baza unei 
autorizații speciale și doar în 
scopuri științifice. în prezent, 
colonia de foci de pe aceste 
insule numără circa 50 de exem
plare.
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„Reuniunea de Iu Belgrad 
trebuie să constituie un suites 
al conlucrării statelor participante"

Reafirmarea poziției României 
la lucrările intîlnirii pregătitoare

BELGRAD 18. — Trimisul special
Agerpres transmite : întîlnirea pre
gătitoare a trecut. în ultimele zile, 
la examinarea chestiunii duratei reu
niunii de la Belgrad, care va începe 
în toamna acestui an.

Reafirmînd poziția României, con
form căreia reuniunea de la Belgrad 
trebuie să constituie o etapă semni
ficativă în procesul de întărire a 
securității și de dezvoltare a coope
rării în Europa, șeful delegației tării 
noastre, ambasadorul Valentin Li- 
patti, a subliniat că reuniunea tre
buie să-și îndeplinească sarcinile im
portante stabilite în Actul final, să 
contribuie la punerea în aplicare a 
acestuia si să asigure continuarea 
eforturilor multilaterale pe continent. 
El a arătat că reuniunea de la Bel
grad trebuie să constituie un succes 
al conlucrării statelor participante si. 
în consecință, trebuie să dispună de 
timpul necesar pentru îndeplinirea 
mandatului său. De aceea. în stabi
lirea duratei reuniunii trebuie să se 
pornească de la realizarea obiective
lor acesteia spre durata ei. și nu in
vers.

Reprezentantul român a subliniat 
că regula de bază a reuniunii, cea 
a adoptării tuturor hotărîrilor prin 
consens, trebuie să-și găsească apli
carea deplină în cadrul lucrărilor. A- 
plicarea regulii consensului, expresia 
cea mai directă a egalității suverane 
a statelor — a spus el — nu poate

fi restrinsă sau condiționată în nici 
un fel. Vorbitorul a insistat. în a- 
celași timp, pentru stabilirea unui 
program de lucru susținut, care să 
asigure examinarea echilibrată, atît 
la nivelul reprezentanților statelor 
participante, cît si în organele de lu
cru. a tuturor problemelor aplicării 
Actului final, a propunerilor privind 
întărirea securității si dezvoltarea 
cooperării pe continent, a eforturi
lor multilaterale de viitor.

Alte delegații. între care cele ale 
Iugoslaviei, Austriei. Elveției. Mal
tei. Belgiei. Finlandei, Turciei, Gre
ciei. Spaniei, R.F. Germania. Portu
galiei. Suediei, Republicii San Mari
no. Italiei. Olandei. S.U.A.. Angliei, 
Franței, Norvegiei. Danemarcei și 
Canadei, s-au pronunțat pentru ca 
reuniunea să dureze atît timp cît 
va fi necesar și. în acest scop, să se 
stabilească o durată mobilă, iar nu 
una limitată dinainte fără a se cu
noaște ce probleme concrete va avea 
de rezolvat și cum le va putea re
zolva reuniunea de la Belgrad. In- 
sistînd asupra legăturii directe care 
există între succesul reuniunii si în
tărirea aplicării Actului final, conti
nuarea procesului edificării securită
ții pe continent, delegațiile respecti
ve au arătat că reuniunea trebuie 
să-și creeze cadrul de timp si de lu
cru necesar pentru a obține cele mai 
bune rezultate.

AFRICA AUSTRALA
Spre intensificarea luptei unite împotriva 

regimului rasist rhodesian
DAR ES SALAAM 18. — într-o 

conferință de presă comună, Joshua 
Nkomo, președintele Uniunii Poporu
lui African Zimbabwe — Z.A.P.U., 
și Robert Mugabe, secretar general 
al Uniunii Naționale Africane Zim
babwe — Z.A.N.U., au declarat că 
în cursul reuniunii Comitetului de 
Coordonare al Frontului Patriotic 
Zimbabwe au fost adoptate hotăriri 
ferme și concrete privind „progra
mele militare menite să ducă la că
derea mult mai grabnică a regimului 
rasist rhodesian".

De asemenea, Joshua Nkomo a 
dat citire unei declarații comune 
Z.A.P.U.-Z.A.N.U. care denunță ac
tualele încercări britanice de soluțio
nare prin negocieri cu regimul rasist 
de la Salisbury a problemei rhode- 
siene. Comitetul de coordonare — se 
arată în declarație — a stabilit că 
„planul britanic este menit mai de-

grabă să salveze, decît să elimine 
regimul rasist rhodesian".

Cei doi lideri ai Frontului Patrio
tic Zimbabwe au precizat că au 
avut, duminică, convorbiri cu pre
ședintele Tanzaniei, Julius Nyerere, 
care — au spus ei — și-a exprimat 
satisfacția pentru progresul realizat 
pe calea unificării programelor mi
litare ale Z.A.P.U. și Z.A.N.U.

Mercenari recrutați 
in Europa occidentală

Publicația londoneză „Daily Mail" 
a confirmat informațiile furnizate de 
Frontul Patriotic Zimbabwe, potri
vit cărora în serviciul regimului ra
sist rhodesian acționează peste 1500 
de mercenari străini care luptă îm
potriva patriotilor. Sute de merce
nari sînt recrutați de către regimul 
minoritar rasist. în țările Europei 
occidentale.

Bantustanele — creații artificiale ale guvernului 
de la Pretoria

JOHANNESBURG. — Reprezen
tanții a 10 organizații ale populației 
de culoare din Republica Sud-Afri- 
cană — cadre didactice, sindicate, 
asociații Studențești si alte asociații 
militante — au ținut sîmbătă. în lo
calitatea Hammanskraal. un seminar 
în legătură cu politica regimului de 
la Pretoria de creare de „bantustane" 
pretins independente.

în declarația adoptată de partici
pant! și dată publicității duminică 
se subliniază că „orice decizie adop
tată de orice grup minoritar de a 
proclama independente bantustanele 
este lipsită de validitate". De ase
menea, reprezentanții celor 10 orga
nizații au convenit în unanimitate 
„să mobilizeze pe toti negrii din 
Azania (R.S.A.) să demonstreze de 
o manieră categorică că resping 
independenta bantustanelor, cu re
ferire specială la proclamarea inde
pendenței în Bophuthatswana". Bop- 
huthatswana, potrivit planurilor re
gimului segregationist din R.S.A., 
este al doilea bantustan — după 
Transkei — care ar urma să fie pro
clamat „independent", la 6 decem
brie a.c.

Transkeiul a fost proclamat „re
publică" anul trecut, dar nu a fost

recunoscut de nici o tară. în afară 
de creatorul său. guvernul de la Pre
toria.

Procese înscenate 
adversarilor apartheidului
Justiția rasistă aflată în slujba lui 

Vorster desfășoară. în prezent, peste 
o sută de procese intentate adversa
rilor politicii de apartheid, scrie zia
rul britanic „Guardian". Ziarul ci
tează date furnizate de „Institutul 
pentru relațiile rasiale" din Johan
nesburg. Aproximativ 35 de procese 
au fost intentate în baza asa-zisei 
„legi împotriva terorismului".

★
PARIS. 18 — Plecat duminică din 

Paris într-un turneu pe continentul 
african în cursul căruia va vizita 
Coasta de Fildeș. Ghana și Cameru
nul. ministrul de externe al Fran
ței. Louis de Guiringaud. a declarat 
că subiectele ce vor fi discutate vor 
consta în „problemele considerabile 
ce mai trebuie reglementate în Afri
ca. mai ales în Africa australă". 
Franța — a spus el — condamnă po
litica de apartheid. regimul rasist 
rhodesian și ocuparea ilegală â Na
mibiei.

Nu sînt de fum 
norii întunecați de 

deasupra furnalelor... 
Accentuarea fenomenelor de criză 
in industria siderurgică occidentală

„Industria vest-europeană a oțelului este amenințată de paralizie 
fără să se întrevadă un semn de îmbunătățire a situației" — scria, 
recent, revista americană „U. S. NEWS ANI) WORLD REPORT". „Nori 
negri planează asupra industriei otelului din lumea occidentală" — 
constata ziarul „FRANKFURTER ALLGEMEINE", iar „FRANKFUR
TER RUNDSCHAU" sublinia că „sporirea rapidă a datoriilor, porto
folii de comenzi pentru cel mult 2—3 săptămini, capacități care sint 
folosite in proporție de numai 50 la sută, săptămini reduse de muncă 
cu scăderea corespunzătoare a salariilor care cuprind, in anumite pe
rioade, pînă la 50 la sută din totalul salariaților, caracterizează actuala 
situație din industria oțelului din țările Pieței comune, ramură in 
care lucrează peste 700 000 de oameni".

Noi date despre această situație 
a furnizat recent Institutul fieru
lui și oțelului, din care fac parte 
29 de țări occidentale. Potrivit 
respectivelor date, în aprilie a.c., 
în comparație cu luna precedentă, 
s-a înregistrat, pe ansamblul Eu
ropei occidentale, o scădere a pro
ducției oțeluliii cu 5,9 îa sută și 
cu 3,2 la sută în comparație cu 
aceeași lună din anul 1976. Aceste 
cifre medii ascund însă o situație 
mult mai gravă. Pentru că în Bel
gia reducerea a fost de 16 la sută, 
în R.F.G. — de 14,3- în Franța —

de ț J în Marea Britanie — de 
11,5’ în Italia. — de 8,2 la sută, 
pentru a enumera doar cîteva e- 
xemple.

„Avocatii" sistemului capitalist 
explică această situație prin „răz
boiul necruțător al oțelului" care 
se duce între monopolurile res
pective din Europa occidentală și 
cele din Japonia și S.U.A. Adevă
ratele cauze sînt însă mult mai 
profunde. Ele rezidă. înainte de 
toate, în fenomenele de criză eco
nomică care au lovit țările capita
liste în ansamblul lor si au avut 
ca urmare reducerea activității pe 
șantierele navale, în construcții și

ÎN CONSILIUL DE SECURITATE

Examinarea cererii de admitere 
a Republicii Socialiste Vietnam în O.N.U.

Recomandare favorabilă din partea Comitetului 
pentru

NAȚIUNILE UNITE 18 (Agerpres).
— Consiliul de Securitate al O.N.U. 
s-a întrunit luni pentru examinarea 
cererii de admitere a Republicii So
cialiste Vietnam in Organizația Na
țiunilor Unite. Membrii consiliului 
au hotărît să transmită cererea spre 
examinare Comitetului pentru admi
teri al Consiliului de Securitate.

Acest organism, format din repre
zentanții tuturor celor 15 state mem-

admiteri
bre ale Consiliului, s-a întrunit în 
aceeași zi și a recomandat Consiliu
lui ca R.S. Vietnam să fie admisă 
ca membru cu drepturi depline în 
O.N.U. în baza regulilor de proce
dură ale Consiliului de Securitate, 
membrii Consiliului se vor întruni 
marți in ședință plenară pentru a 
examina recomandarea Comitetului 
pentru admiteri.

încheierea convorbirilor la nivel inalt 
laoțiano-vietnameze

HANOI 18 (Agerpres). — Delega
ția de partid și guvernamentală a 
Republicii Socialiste Vietnam, con
dusă de Le Duan, secretar general al 
C.C. al Partidului Comunist din Viet
nam, și de Fam Van Dong, membru 
al Biroului Politic al C.C. al P.C. din 
Vietnam, prim-ministru al Guvernu
lui R. S. Vietnam, și-a încheiat vizita 
oficială de prietenie efectuată în Re
publica Democrată Populară Laos, 
revenind luni Ja Hanoi.

La încheierea vizitei, la Vientiane 
au fost semnate următoarele docu
mente : Declarația comună vietna- 
mezo-laoțiană, Tratatul de prietenie 
și cooperare intre R. S. Vietnam și 
R.D.P. Laos, Tratatul asupra delimi
tării frontierelor naționale între Re
publica Socialistă Vietnam și Repu
blica Democrată Populară Laos și un 
acord privind furnizarea de ajutoare 
și împrumuturi pe perioada 1978— 
1980 între guvernele celor două țări.

Nu ! — escaladării 
cursei înarmărilor 
Proteste în legătură cu intenția 
S.U.A. de a dezvolta producția 

bombei cu neutroni
TOKIO. — Consiliul pentru interzi

cerea bombei atomice și cu hidrogen 
din Japonia a adresat Ambasadei 
S.U.A din Tokio un protest energic 
în legătură cu hotărîrea Statelor U- 
nite de a pune la punct producția 
bombei cu neutroni — nou tip de 
armă de exterminare în masă. în de
clarația adresată ambasadei, consi
liul arată : „Ne pronunțăm împotri
va producerii de către S.U.A. a bom
bei eu neutroni și cerem hotărît în
cheierea unui acord internațional cu 
privire la interzicerea totală a arme
lor nucleare".

BONN. — într-un articol publicat 
în ziarul Partidului Social-Democrat 
din R.F.G.. „Vorwărts". Egon Bahr, 
secretar general al P.S.D., critică in
tenția Statelor Unite de a introduce 
în arsenalul lor militar bomba cu 
neutroni, transmite agenția Associa
ted Press.

Bahr apreciază că această armă, 
desemnată să ucidă oamenii prin doze 
mari de radiații, cu distrugeri mate
riale mult mai mici decît in cazul 
celorlalte arme nucleare, poate duce 
la distorsionarea valorilor umane, la 
ideea că oamenii „sînt mai puțin im
portanți" decît clădirile și mașinile.

SPANIA

PLENARA SECRETARIATULUI NATIONAL 
AL COMISIILOR MUNCITOREȘTI

MADRID 18 (Agerpres). — Luni 
au continuat la Madrid lucrările ple
narei Secretariatului național al Co
misiilor muncitorești, la care parti
cipă 175 delegați reprezentînd fede
rațiile din întreaga Spanie ale aces
tei centrale sindicale. Cele două mari 
teme ale dezbaterilor, ce se desfă

șoară sub președinția lui Rfurcalino 
Camacho, secretarul general al Co
misiilor muncitorești, sînt unitatea 
sindicală și analiza situației econo
mice a țării.

După cum a anunțat la Începutul 
lucrărilor Marcelino Camacho. Co
misiile muncitorești numără în pre
zent 750 000 de membri.

Preocupări comune ale socialiștilor 
portughezi și spanioli

LISABONA 18 — Comunicatul co
mun dat publicității la Lisabona la 
încheierea convorbirilor dintre Mario 
Soares, secretar general al Partidu
lui Socialist Portughez, și Felipe 
Gonzalez, prim-secretar al Partidului 
Socialist Muncitoresc Spaniol, arată 
că părțile au reafirmat deplina soli
daritate a celor două partide și au 
convenit să organizeze întîlniri perio
dice între reprezentanții acestora 
pentru examinarea unor probleme de 
interes comun.

★
Vorbind la o conferință de presă, 

Felipe Gonzalez a declarat că „tran
ziția spre democrație" abia acum 
începe în Spania. Pe de altă parte, el

Si-a reafirmat opoziția față de intra
rea Spaniei în N.A.T.O.. și a apre
ciat că Spania și Portugalia ar tre
bui să-și prezinte separat candida
turile in C.E.E. Totodată. Felipe 
Gonzalez și-a exprimat convingerea 
că „credibilitatea democratică a Par
tidului Comunist din Spania" nu poa
te fi pusă la îndoială, fiind pe deplin 
demonstrată.

Referindu-se la convorbirile avute 
la Lisabona. Felipe Gonzalez a pre
cizat că schimburile de opinii s-au 
axat pe un larg evantai de proble
me privind situația socială și econo
mică din cele două țări, precum și 
evoluția evenimentelor politice.

PARIS

Intilnire intre primii miniștri ai Franței și Italiei
PARIS 18 (Agerpres). — Primul 

ministru al Italiei, Giulio Andreotti, 
a sosit luni la Paris, intr-o vizită ofi
cială de 24 de ore. în timpul șederii 
la Paris, premierul italian va avea 
convorbiri cu omologul său francez, 
Raymond Barre, și va fi primit de 
președintele Valery Giscard d’Estaing.

După cum informează agenția 
A.N.S.A., convorbirile vor fi consa
crate. în esență, unor probleme strin
gente legate, în special, de politica

economică a C.E.E., precum și relații
lor bilaterale franco-italiene. Potrivit 
agenției citate, Italia consideră că la 
ora actuală se impune o modificare 
rapidă a politicii agricole a C.E.E., 
intrucit, în forma Sa actuală, ea de
favorizează structurile agricole și e- 
conomice generale în zonele medite
raneene ale Pieței comune. De ase
menea, Italia solicită modificări și în 
domeniul politicii regionale a „celor 
nouă".

Seminar consacrat combaterii poluării Medileranei
MONTE CARLO 18 (Agerpres). — 

Sub egida Programului Națiunilor 
Unite pentru mediul înconjurător 
(U.N.E.P.), la Monte Carlo s-au des
chis luni lucrările unui seminar de 
cinci zile, consacrat examinării pro
blemelor combaterii poluării în Ma
rea Mediterană. La dezbateri iau par
te peste 100 de experti în materie.

dintr-un număr de 18 țări. Luind cu- 
vintul in deschiderea lucrărilor, cu
noscutul explorator francez Jacques 
Cousteau, care este și directorul Mu
zeului oceanografie din Monaco, a a- 
tras din nou atenția cercurilor știin
țifice și opiniei publice asupra gradu
lui în creștere al poluării Mării Me- 
diterane.

TOKIO

0 nouă rundă de negocieri 
Japonia—C.E.E.

TOKIO 18 (Agerpres). — La Tokio 
a început luni o nouă rundă de ne
gocieri între reprezentanții Pieței 
comune și ai Japoniei în probleme 
ce privesc schimburile comerciale bi
laterale. Tratativele se anunță dificile 
— relevă agenția Reuter — deoarece 
firmele nipone nu se arată prea dis
puse să accepte numeroasele cereri 
venite din partea C.E.E. de a-și re
duce exporturile pe piețele „celor 
nouă". Totodată, C.E.E. cere înlătu
rarea unor restricții impuse de Ja
ponia produselor vest-europene.

Negocierile din capitala niponă, 
care vor dura două zile, reprezintă 
o continuare a celor începute la 
Bruxelles. în luna februarie, și în
trerupte deoarece cele două părți nu 
au putut ajunge la un acord.

Deficitul comercial al „celor nouă" 
față de Japonia a crescut conside
rabil in ultimul timp, la finele a- 
nului trecut acesta cifrîndu-se la 4.2 
miliarde dolari.

HAGA

Perspectivele soluționării crizei de guvern
HAGA 18 (Agerpres). — Vicepre- 

mierul interimar al Olandei. Andreas 
van Agt. nu a acceptat însărcinarea 
pe care i-a încredințat-o regina Iu- 
liana de a înoerca să formeze un nou 
guvern — a anunțat luni un comu
nicat al Curții regale, dat publicității 
la Haga. După cum se știe, premie
rul interimar Joop den Uyl a cerut 
suveranei olandeze, vinerea trecută, 
să-J desărcineze de misiunea de a 
forma un nou guvern, ca urmare a 
linsei de acord intre partidele ce 
urmau să formeze viitoarea coaliție 
guvernamentală asupra unor proble
me economice. După cum remarcă 
observatorii de la Haga. regina Iu- 
liana urmează, in situația creată, să 
întreprindă noi consultări în vederea 
desemnării unei personalități în mă
sură să constituie un guvern care să

dispună de o largă maioritate par
lamentară.

Chiar dacă regina Iuliana — relevă 
observatorii — va găsi o nouă, per
sonalitate politică care să accepte 
misiunea, criza de guvern din Olan
da se anunță de lungă durată, dato
rită mai ales situației sociale si eco
nomice dificile a țării. Noul guvern 
— după cum comentează presa olan
deză — va trebui să găsească soluții 
rapide pentru reducerea șomajului, 
cu atît mai mult cu cît datele publi
cate recent de Oficiul național pentru 
forța de muncă arată că există ten
dința ca numărul celor în căutare de 
lucru să crească de la aproximativ 
200 000 în prezent, pînă la 250 000 in 
anii următori. Totodată. în sarcina 
viitorului guvern stă și elaborarea 
unor măsuri destinate stimulării eco
nomiei,

Majorări de prețuri în Israel

agențiile de presă transmit:
In prezența președinte

lui Consiliului de Stat al 
Republicii Cuba, fidel Castro’ 
la Artemisa, lingă Havana, a avut 
loc ceremonia inaugurării unui mo
nument in memoria martirilor căzuti 
la 26 iulie 1953, cu prilejul Asaltului 
cazărmii Moncada din Santiago de 
Cuba. A luat cuvîntul Ramiro Valdes, 
vicepreședinte al Consiliului de Stat.

Reuniune științifică in
ternațională. Luni sau deschis la 
Paris lucrările celui de-al 27-lea Con
gres internațional de științe fiziolo
gice, la care participă 4 200 de spe
cialiști din 60 de țări. Deschizind lu
crările. Alice Saunier Seite, secretar 
de stat francez pentru universități, a 
relevat că „printre elementele esen
țiale ale cooperării între popoare fi
gurează colaborarea între oamenii de 
știință".

Candidatură prezidentiat- 
lă. Deputatul Luis Pinerua Ordaz, 
fost ministru de interne și in prezent 
secretar general al partidului de gu
vernământ din Venezuela „Acțiunea 
Democratică" a fost desemnat candi
dat din partea acestei formațiuni 
politice la funcția supremă în stat. 
Alegerile prezidențiale din Ve
nezuela sint programate pentru de
cembrie 1978.

Primul ministru al Israe
lului, Menahem Begin, a sosit luni 
la Washington, într-o vizită oficială.

In continuarea turneului in 
Turcia. Ansamblul „Briulețul". 
clin Constanța, a susținut mai 
multe spectacole în diverse lo
calități din zona Mării Marma
ra. în cadrul Festivalului de ar
tă și cultură din regiune.

Programul variat, de înaltă 
ținută artistică, s-a bucurat de 
un succes deosebit.

Ansamblul folcloric „Maramu
reșul", aflat în turneu in Vene
zuela. in cadrul manifestărilor 
culturale dedicate centenarului 
Independenței de stat a Româ
niei, a prezentat in sala „Polie- 
do“, din Caracas, un spectacol 
de gală.

Au asistat personalități ale 
vieții cultural-științifice din 
capitala Venezuelei, membri ai 
corpului diplomatic. Au fost de 
față reprezentanți ai Ambasadei 
române.

Spectacolul s-a bucurat de un 
deosebit succes.

HotălîîC Comitetul Central al 
P.C.U.S. și Consiliul de Miniștri al 
U.R.S.S. au adoptat o hotărîre. pri
vind dezvoltarea comerțului. în do
cument se relevă că. în urma creș
terii producției industriale si agri
cole, în condițiile sporirii venituri
lor bănești ale populației, comerțul 
a cunoscut o dezvoltare continuă, 
volumul lui crescînd în cincinalul 
1971—1975 cu 36,4 la sută. Hotărîrea 
prevede măsuri pentru construcția 
de noi magazine, pentru îmbunătă
țirea comerțului și alimentației pu
blice.

ȚEL AVIV 18 (Agerpres). — Mi
nistrul de finanțe al Israelului, Sim- 
ha Erlich, care ține locul, totodată, 
primului ministru în timpul vizitei 
acestuia în S.U.A., a anunțat. du
minică, o serie de măsuri economice 
deosebit de drastice : majorarea pre
țurilor, mergînd pînă la 25 la sută, 
la benzină, la transporturile publice, 
apă. energie electrică și în domeniul 
tarifelor poștale. într-o proporție a- 
setnănătoare se scumpesc o serie de 
produse alimentare. între care pli
nea, laptele și lactatele, uleiul, ouăle 
și carnea de pasăre congelată. Pe

de altă parte, guvernul efectuează o 
serie de reduceri importante la di
ferite capitole bugetare, inclusiv la 
cel al apărării. A avut loc. de ase
menea, o devalorizare de 2 la sută 
a lirei israeliene. guvernul urmînd 
să continue politica de devalorizări 
succesive în scopul contracarării pro
cesului inflaționist.

în contextul anunțării acestor mă
suri economice avînd un impact ma
jor asupra condițiilor de trai ale 
populației, pentru luni a fost convo
cată o reuniune a Comitetului Cen
tral al centralei sindicale israeliene 
Histadruth.

Poliția din Sri Lanka 3 in- 
•terzis pînă la !21 iulie, cînd vor-avea 
loc alegeri generale, toate demon
strațiile- și întrunirile politice. Comi
sia electorală 'centrală a aprobat a- 
ceastă măsură de urgență. Potrivit 
relatărilor presei din Sri Lanka. în 
incidentele dintre adepții' diverselor 
formațiuni politice opt persoane 
și-au pierdut viața săptămîna trecu
tă și peste 30 au fost rănite.

La Palatul Congreselor din 
Kremlin a avut loc. la 18 iulie, 
deschiderea unui festival inter
național al copiilor, care se va 
desfășura in tabăra internațio
nală de pionieri „Artek" de pe 
litoralul sovietic al Mării Negre. 
La manifestare iau parte peste 
2 000 de copii, veniți din 100 de 
țări, intre care și România.

In cadrul festivalului vor 
avea loc intîlniri si dezbateri ale 
conducătorilor unor organizații 
de pionieri și copii din diferite 
țări, se vor organiza concursuri 
de cintece. dansuri, jocuri pio
nierești. întreceri la diferite dis
cipline sportive, vor fi deschise 
expoziții de desene ale copiilor 
și de fotografii etc.

Zguduitorul caz 
al „fabricii de cancer"

• Fabrica de coloranți de lingă Torino, un ade
vărat infern pentru muncitori • Condiții de lucru 
mai grele decît în Evul mediu • în cîțiva ani, 19 
decese • „Ceea ce vrem este să se facă dreptate"

Un episod tragic privind sănătatea oamenilor muncii petrecut 
in Italia a făcut de curind obiectul unui articol apărut in revista ame
ricană „NEWSWEEK". „Cazul fabricii cancerului", amintind de atitea 
alte cazuri de tristă notorietate (Seveso, Minamata), se constituie ca 
un puternic act acuzator la adresa practicilor din lumea capitalului — 
de nepăsare față de condițiile de lucru ale celor ce muncesc.

Iată ce scrie revista americană amintită :

alte ramuri — principalii „consu
matori" de otel.

Pentru multe dintre monopoluri, 
această situație este însă o adevă
rată „mană cerească". în goana 
lor după profituri tot mai mari, 
sub pretextul crizei, ei lichidează 
în propriile țări importante capa
cități industriale, concediază mii 
de muncitori și deschid filiale in 
alte țări unde, datorită nivelului 
scăzut de salarizare, pot realiza 
noi și importante cîștiguri, care, 
în unele cazuri, cresc de la un an 
Ia altul cu peste 50 la sută. în 
propriile lor tari însă, după cum 
scrie „DIE WELT", „continuă, în 
surdină, concedierile". Chiar la o 
recentă conferință a Sindicatului 
vest-german al lucrătorilor din in
dustria metalurgică, un reprezen
tant al Comisiei C.E.E. de la Bru
xelles a declarat, deschis, că „îm
bunătățirea capacității de concu
rență trebuie, neapărat, să fie în
soțită de reducerea numărului de 
salariați". După cum scrie o pu
blicație . sindicală vest-germană, 
cercurile de la Bruxelles au în ve-

dere eliminarea în această ramură 
industrială a încă 60 000 de lo
curi de muncă (între care 10 000 
în R.F.G., 20 000 în Franța etc.).

în aceste condiții nu este de mi
rare că oamenii muncii din țările 
respective se încadrează cu tot mai 
multă hotărîre în lupta pentru a- 
părarea locurilor de muncă. Nu
mai în ultimul timp s-au înregis
trat demonstrații de amploare la 
Thionviile (Franța), Londra (me- 
talurgiștii din Wales), la Oberhau
sen, Dusseldorf, Bochum (R.F.G.), 
în centre metalurgice din Belgia. 
Participant^ la aceste acțiuni cer 
limitarea puterii monopolurilor și 
un control mai sever asupra profi
turilor realizate, asigurarea locuri
lor de muncă. înlăturarea spectru
lui șomajului, posibilități de a du
ce un trai demn.

In fotografie. în fața uzinelor 
metalurgice „Usinor" din Thion- 
ville, 15 000 de muncitori demon
strează pentru apărarea locurilor 
lor de muncă.

G. D.

Principalii producători și 
consumatori de tungsten au 
reluat, luni, la Geneva, convorbirile 
asupra modalităților de stabilizare a 
pieței mondiale la acest produs. Ță
rile producătoare de tungsten doresc 
realizarea unui acord internațional 
pe baza limitelor' maxime și minime 
la prețurile de pe piață și a unui 
aranjament privind stocurile la acest 
produs. Convorbirile, care vor dura 
o săptăminâ, sint organizate în ca
drul acțiunilor pentru realizarea pro
gramului privind produsele de bază 
ale U.N.C.T.A.D.

Furtuni tropicale.111 reg4u‘ 
nile din centrul și nordul Filipinelor 
s-au semnalat puternice furtuni tro
picale, care au provocat importante 
pagube materiale. Potrivit primelor 
informații, peste 500 de persoane au 
rămas fără adăpost, iar circulația fe
roviară a fost întreruptă în mai multe 
puncte. La Manila, cursurile școlilor 
au fost întrerupte din cauza timpului 
extrem de nefavorabil — vînt puter
nic, însoțit de ploi torențiale.

Efectele secetei 
în Statele Unite
WASHINGTON 18 (Agerpres). — 

Cea mai puternică secetă din ulti
mele decenii a afectat anul acesta 
peste 30 la sută din teritoriul Sta
telor Unite. Guvernul american a 
decretat „zone calamitate" zeci de 
regiuni agricole din 29 de state ale 
S.U.A. Situația cea mai giavă se 
înregistrează pe coasta de vest, unde 
în decursul întregii ierni nu a că
zut decît 30 la sută din cantitatea 
de precipitații normală. Rezervele 
de aoă s-au redus la jumătate, iar 
nivelul apelor freatice a scăzut con
siderabil. în unele orașe au fost in
troduse raționalizări la consumul 
de apă. iar folosirea apei pentru 
irigații a fost substantial limitată.

în multe regiuni nu a mai plouat 
de cîteva luni. Potrivit calculelor 
băncii ..Security Pacific", numai în 
statul California pierderile provo
cate de secetă recoltei agricole se 
vor ridica la 1 miliard dolari.

La fabrica de colorant! pentru că
rămizi din împrejurimile localității 
Ciriă, nu departe de metropola in
dustrială Torino, a găsit de lucru, 
pe atunci, în 1951, Albino Stella, un 
flăcău robust, în vîrstă de 22 de ani, 
abia ieșit din armată. Alăturîndu-se 
celorlalți 300 de angajați ai fa
bricii G.P.C.A., Stella intra, după 
cum el însuși o spune acum, 
într-un adevărat infern dantesc, 
unde muncitorii trudeau în mij
locul aburilor otrăvitori, avînd 
pielea arsă de acizi și chimicale. 
„Era un coșmar — își amintește el — 
dar eu credeam, în acea vreme, că 
toate fabricile sînt la fel". De atunci, 
un număr de peste 100 de muncitori 
fie că au murit, fie că au ajuns bol
navi incurabili de cancer la vezică, 
în prezent, întreprinderea respectivă 
formează obiectul unui proces ce se 
desfășoară la Torino, partea acuza
toare fiind foști lucrători împreună 
cu văduvele unora dintre cei dece
dați. împricinatii — proprietarii fa
bricii. Sereno și Alfredo Ghisotti, 
laolaltă cu directorii și doctorul în
treprinderii. care prescrie invariabil 
muncitorilor bolnavi... aspirină sau 
bicarbonat de sodiu — sînt învi- 
nuiți de omucidere și neglija
rea ocrotirii umane. în baza celor 
19 cazuri de deces și 5 cazuri de îm
bolnăviri de cancer. între timp, ca
zul a devenit cunoscut ca „procesul 
fabricii cancerului".

Mărturiile depuse în fața judecă
torilor sînt de-a dreptul cutremură
toare. Stella, care acum are 48 de 
ani — și de cînd a aflat că are cancer, 
cu 11 ani în urmă, a devenit unul 
dintre principalii inițiatori ai aducerii 
în instanță a cazului — povestește că 
fumul .și vaporii toxici se răs- 
pîndeau în valuri, din cuvele des
chise. în încăperile lipsite de orice 
fel de ventilație. Condițiile de mun
că erau mai rele chiar decît 
în Evul mediu. Muncitorii nu be
neficiau nici de cea mai elementară 
protecție, neavind nici mănuși, nici 
ochelari. sau măști. „Mirosul era in
suportabil, spune Ștella. în atelierul 
principal stăruiau in permanență 
nori de chimicale care ne sufocau ; 
adesea cădeam leșinați. Acizi prove
nind de la alte secții se strecurau 
prin tavanele din lemn, depunindu- 
se într-un canal de scurgere neaco
perit". Stella își mai amintește că 
doi muncitori trebuiau să stea in 
spatele aceluia ce vărsa acidul în

cuve, deoarece vaporii erau atît de 
tari incit adesea acesta din urmă 
cădea ametit în brațele celorlalți. 
Muncitorii trebuiau să poarte încăl
țări din lemn, intrucit cele din 
cauciuc se dezintegrau. Și nu de pu
ține ori cînd ajungeau acasă cțxr a- 
tau că pe piele li s-au inert-) .at 
substanțe chimicale.

Mai devreme sau mai tîrziu, mun
citorii se resimteau acut de pe urma 
acestor condiții infernale. Adresin- 
du-se doctorului fabricii, nu pri
meau însă de la acesta, în afară de 
nelipsitele aspirine, decît o bătaie 
pe umăr și sfaturi ca „las-o 
mai moale cu fumatul". Părăsirea 
fabricii nu reprezenta neapărat so
luția salvatoare. Stella a plecat de 
aici în 1955, luind-o de la capăt in- 
tr-o altă slujbă. 11 ani mai tîrziu 
avea însă să constate că urinează 
singe, fiind chinuit și de îngrozi
toare dureri abdominale. Ulterior, 
un doctor din Torino a pus diagnos
ticul : cancer la vezică. Așa a pornit 
campania împotriva întreprinderii, 
în fruntea ei aflîndu-se Stella, îm
preună cu prietenul său Benito 
Franza. Acesta lucrase și el la fa
brica respectivă, căpătînd, de ase
menea. cancer la vezică, ceea ce i-a 
și cauzat moartea înainte ca proce
sul să înceapă. încetul cu încetul, 
cei doi au reușit să strîngă un dosar 
voluminos. Apoi, cu ajutorul unor 
avocați din Torino, care au preluat 
voluntar cazul, s-au constituit în 
parte civilă, împreună cu familiile a 
22 de foști angajați ai întreprinderii. 
Conducătorii întreprinderii au afir
mat că n-aveau cum să știe dinain
te ce efecte fatale puteau să produ
că substanțele chimice incriminate ; 
or, constatări în acest sens au fost 
înregistrate încă... din anul 1900. Pro
prietarii s-au oferit să acorde com
pensații în bani celor care au fost 
afectați, unii dintre ei acceptînd. 
Alții însă au refuzat să primească 
despăgubiri bănești. „Ceea ce vrem 
este nu să obținem bani, ci să se 
facă dreptate" — afirmă văduva lui 
Franza.

N. R. O știre de ultimă oră anunță 
că pînă la urmă patronii fabricii, di
rectorii și doctorul care prescria... 
aspirine au fost condamnați la cite 
șase ani închisoare. Verdictul a fost 
primit cu satisfacție de opinia publi
că italiană.

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA : București, Piața Scînteil. Tel. 17 60 10. 17 60 20. Abonamentele se fac la oficiile poștale și dlfuzorii din întreprinderi și instituții. In străinătate, abonamentele se fac prin ILEXIM — departamentul export-import 
presă, P. O. BOX 136—137 telex : 11 226, București, str. 13 Decembrie nr. 3. Tiparul : Combinatul Poligrafic CASA SCINTEH 40 360


