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CUM IN FAPT UIȚI
HOTĂRlRILE MARELUI FORUM
AL CLASEI MUNCITOARE ?

Ancheta „Scînteii66 la o săptămînă după încheierea lucrărilor 
Congresului consiliilor oamenilor muncii

A trecut o săptămînă de la încheierea 
lucrărilor primului Congres al consiliilor 
oamenilor muncii din industrie, construc
ții și transporturi, eveniment de o deose
bită importanță în viața economico-so- 
cială a țării, care a polarizat atenția în
tregii națiuni. Desigur, o săptămînă este

un timp foarte scurt raportat la marile 
obiective stabilite de Congres. Dar pen
tru comuniști, pentru oamenii muncii, ho- 
tărîți să gospodărească mai bine între
prinderile, să asigure progresul mai ra
pid al economiei, al întregii țări, acest 
interval a fost dens în fapte concrete, în

acțiuni practice, toate subsumate obiecti
vului fundamental : trecerea la înfăptui
rea neabătută a hotărîrilor Congresului 
consiliilor oamenilor muncii. Consem
năm, în ancheta-sondaj de astăzi, cîteva 
din aceste preocupări ale colectivelor 
din întreprinderi și centrale.

Hotărîrea Congresului precizează :

Congresul consiliilor oamenilor muncii a 
adoptat în unanimitate programul de dezvol
tare suplimentară a economiei naționale pînă în 
1980 ; apare posibilitatea ca față de prevederile 
cincinalului în industrie să se realizeze o pro
ducție suplimentară de 120—130 de miliarde lei.

Este un angajament patriotic 
pe care reprezentanții clasei munci
toare și l-au asumat în numele mi
lioanelor de oameni ai muncii ; un 
angajament mobilizator, pentru a că
rui înfăptuire trebuie sâ se acționeze 
imediat, in fiecare unitate și la fie
care loc de muncă. Pretutindeni să 
se asigure o evaluare a tuturor re
zervelor interne de sporire a produc
ției fizice, la produse intens solici
tate pe piața internă și la export. Ce 
s-a făcut practic. în această săptă- 
mină. pentru suplimentarea planului. 
Intr-o mare întreprindere construc
toare de mașini ? Ne răspunde ing. 
Virgil Florea, directorul întreprinde
rii de tractoare Brașov :

Pentru 20 000 de trac
toare peste prevederile cin
cinalului. ■Imediat după ce 
ne-am întors de la Congres, am sta
bilit impreună cu consiliul oamenilor 
muncii sarcinile prioritare ce decurg 
pentru noi din lucrările importantu
lui forum al clasei muncitoare. în 
centrul atenției s-au situat măsurile 
care să asigure sporirea contribuției 
întreprinderii noastre la realizarea, 
pînă in 1980. a 190 000 tractoare, fată 
d< 80 000, cit era prevăzut inițial prin 
planul cincinal. în cazul întreprinde
rii noastre, această contribuție este de 
90 000 tractoare și seturi de tractoa
re, plus o bună parte din subansam-

blele necesare tractoarelor ce se rea
lizează la Craiova și Miercurea Ciuc. 
în cadrul ședinței respective s-au fi
xat sarcini concrete pe compartimen
te. unități funcționale, secții si atelie
re. Este vorba de stabilirea unor pro
grame de lucru, cu soluții și măsuri 
care să asigure îndeplinirea sarcinilor 
ce revin colectivului nostru în condi
țiile unei eficiente maxime si îmbu
nătățirii continue a caracteristicilor 
tehnice și funcționale ale tractoarelor. 
De asemenea, s-au luat in discuție 
programele de specializare, unificare 
si cooperare a producției de tractoare 
între unitățile centralei si s-au ana
lizat soluțiile de inginerie tehnologi
că corespunzătoare seriilor de fabri
cație. în sfîrșit. au fost analizate mă
surile stabilite in vederea realizării, 
cu forte proprii, a unei bune părți 
din mașini și utilaje, ca și a lu
crărilor de mecanizare și automati
zare a proceselor de producție, recla
mate de suplimentarea sarcinilor de 
plan. Pe aceeași linie a obținerii unor 
producții superioare se înscrie și ho- 
tărirea luată de consiliul nostru de a 
realiza, în cursul acestei luni, 500 
tractoare in plus.

Dacă ar fi să facem un bilanț su
mar în legătură cu acțiunile mai im
portante initiate și finalizate deja in

intervalul scurs de la Congresul con
siliilor oamenilor muncii, printre a- 
cestea aș enumera : încheierea lucră
rilor de dotare a noii secții de motoa
re electrice de 30—70 cai putere, ceea 
ce a determinat creșterea ritmului de 
fabricație la aproape dublu: punerea la 
punct a fabricației punților pentru 
tractorul agricol de 180 cai putere ari^ 
ticulat. acțiune care, prin amploarea 
și implicațiile ei, s-ar putea echivala 
cu realizarea unui nou tip de tractor ; 
tot in aceste zile a fost finalizat si 
prototipul unui nou tip de tractor pe 
șenile destinat executării lucrărilor 
agricole pe terenuri în pantă.

Deoarece realizarea celor 20 000 
tractoare prevăzute să fie fabricate 
suplimentar în actualul cincinal este 
condiționată și de noile obiective de 
investiții, in ultimele zile au fost 
intensificate lucrările pe șantierele 
noilor hale de fabricație ca punți și 
montaj general, ultima urmind să fie 
predată cu 3 luni mai devreme, ceea 
ce va însemna un mare ciștig pentru 
economia națională.

Viorel SALAGEAN, 
Nicolae MOCANU, 
Ion STANCIU

(Continuare in pag. a IlI-a)
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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
S-A ÎNTÎLNIT CU TOVARĂȘUL 

HERBERT MIES, 
președintele Partidului Comunist German

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, s-a intilnit. in ziua de 
21 iulie, în stațiunea Neptun. cu to
varășul Herbert Mies, președintele 
Partidului Comunist German, care 
întreprinde o vizită de prietenie în 
tara noastră, la invitația C.C. al 
P.C.R. .

A participat tovarășul Ștefan An
drei. membru supleant al Comitetu
lui Politic Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R.

în timpul întrevederii, președinte
le Partidului Comunist German a 
dat o deosebită apreciere realizări
lor obținute de poporul român, sub 
conducerea Partidului ’ Comunist 
Român și a secretarului său general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. in o- 
nera de edificare a societății socia
liste multilateral dezvoltate.

, Secretarul general al P.C.R. și pre- 
I ședințele P.C. German au avut un 
1 schimb de vederi privind activita

tea si preocupările actuale ale celor 
două partide, precum și in legătură 
cu probleme principale ale vieții in
ternaționale. ale mișcării comuniste 
si muncitorești.

A fost exprimată satisfacția pen
tru bunele relații statornicite intre 
Partidul Comunist Român și Parti

dul Comunist German și s-a afir
mat voința comună de a extinde și 
adinei aceste raporturi de prietenie 
si solidaritate militantă, de a inten
sifica contactele, schimbul de infor
mații si experiență, in interesul am
belor partide, al întăririi prieteniei 
si conlucrării dintre cele două po
poare, al cauzei generale a socialis
mului si păcii.

Relevînidu-se cursul ascendent al 
relațiilor de colaborare și cooperare 
dintre România si R.F. Germania, a 
fost manifestată dorința de a se dez
volta in continuare aceste legături, 
în domeniile politic, economic, tehni- 
co-stiintific. cultural și in alte sec
toare de activitate. S-a subliniat, 
totodată, importanta lărgirii relații
lor dintre Partidul Comunist Român 
și celelalte forte politice din R.F. 
Germania, aprofundării raporturilor 
dintre organizațiile de masă și ob
ștești similare din cele două țări, 
considerindu-se că aceasta este in 
folosul ambelor popoare, al coope
rării si înțelegeri1 internaționale.

în cadrul convorbirii s-au eviden
țiat transformările pozitive care au 
loc in lume in favoarea socialismu
lui, democrației și păcii, apreciin- 
du-se rolul hbt'ărîtor pe câte etasa 
muncitoare, masele populare, popoa

rele însele îl au în dezvoltarea cursu
lui vieții internaționale, în soluțio
narea problemelor pe o cale demo
cratică. in interesul destinderii și co
laborării internaționale. A fost relie
fată. in acest sens, importanța inten
sificării acțiunilor clasei muncitoare, 
ale maselor populare, partidelor re
voluționare. muncitorești, democrati
ce, progresiste, ale tuturor forțelor 
iubitoare de pace, pentru accelerarea 
schimbărilor înnoitoare in societatea 
contemporană, a procesului de edifi
care a unui climat de securitate, în
credere și cooperare în Europa și în 
lume, pentru victoria cauzei păcii, 
democrației și socialismului.

Partidul Comunist Român și Parti
dul Comunist German și-au reafir
mat hotărîrea de a milita și în viitor 
pentru întărirea unității și solidari
tății partidelor comuniste și munci
torești. pentru lupta unită, pe scară 
națională și internațională, a tuturor 
forțelor revoluționare, progresiste, 
democratice, antiimperialiste, pentru 
triumful in întreaga lume a idealu
rilor de libertate, pace, democrație, 
independentă națională și progres 
social.

întâlnirea s-a desfășurat intr-o at
mosferă tovărășească, de caldă prie
tenie.

Am ajuns la lotul expe
rimental al C.A.P. ..Drum 
nou“ din comuna Drănic- 
Dolj. Se apropia prinzul, 
dar Marin Rădulescu. pre
ședintele cooperativei și 
inginer-șef, nu era de gă
sit nicăieri. De la tarlaua 
de porumb plecase la cea 
de soia, de acolo spre la
nurile de grîu. apoi spre 
cele de floarea-soarelui. 
Aici, la lotul experimen
tal de sfeclă aveam toa
te șansele să-l întilnim. 
Șeful echipei, Ion C. Tri- 
fu, ne-o spusese categoric 
privind spre Soare :

— într-un sfert de ceas 
vine precis. Aici e zaua 
care leagă lanțul expe
rienței... Pe lotul nostru 
experimental anul acesta 
este planificată o recoltă 
de 56 000 tone de sfeclă 
de zahăr la hectar neiri
gat. Ceea ce e bine, e 
chiar foarte bine, dar nu 
e maximum.

— Și o să izbutiți ? — 
întrebăm. Aude întreba
rea una din lucrătoare,

Nicoleta Andrei. Ne pri
vește mirată parcă :

— Asta poate ne-om fi 
întrebat acum vreo cîțiva 
ani, cînd trebuia să depă
șim recolta de numai 
25 000 kilograme la hectar.

de întîrziere. îi răspun
dem că ne-am întreținut 
în acest timp cu tehni- 
cianul-șef de echipă aici, 
pe lotul experimental.

— Care tehnician ? — 
surîde el. Ion C. Trifu

Diploma 
de agricultor
Bunicului nu-i venea să 
creadă : peste două va
goane la hectar ? Uite că 
acum un an am obținut 
50 000 kilograme. Recolta 
e după om. Adică după 
cum știe să lucreze pă- 
mîntul.

între timp apare Marin 
Rădulescu, președintele 
— inginer-șef. Se scuză

n-are nici un fel de di
plomă de tehnician. E 
însă unul din cei mai 
buni agricultori de mese
rie. Primul „chimist" la 
cursurile agrotehnice din 
iarnă. „Diploma" lui de 
agricultor cîntărește mii 
de tone toamna în ham
bar.

După absolvirea facul

tății, proaspătul inginer 
agronom Marin Rădu
lescu. născut și cres
cut aici la Drănic, s-a 
întors la muncă în comu
na natală, unde-1 aștep
tau părinții, consătenii, o- 
goarele. Și-a dat cuvintul 
în fata.oamenilor că re
coltele de pe aceleași su
prafețe pot fi mult mări
te. dublate, ba chiar tri
plate. Unii : „Dacă pă- 
mîntul ar fi ca un fel de 
zgirci. să-l întinzi cit vrei, 
da. Dar așa...". Cei mai 
multi însă. în frunte cu 
comuniștii, au crezut. Au 
acționat alături de el. Au 
venit tractoarele, celelalte 
utilaje moderne, erbici- 
dele. insecticidele. Dar 
fără oameni nimic nu se 
face. Și la cursurile agro
tehnice din iarnă au fost 
murmure la ' început :

Laurențiu DUȚA 
Nicolae BABALAU

(Continuare 
în pag. a V-a)

Economii de materiale 
și combustibil

Inițiativa „Să muncim ca adevărați 
producători, să gospodărim ca adevă
rați proprietari" a fost extinsă in 
toate unitățile de producție din ca
drul Combinatului siderurgic din Re
șița. Măsurile cu caracter tehnic apli
cate in secțiile cu proces continuu in 
vederea ridicării indicilor de utilizare 
a tuturor agregatelor, ca și acțiunile 
organizate la fiecare loc de muncă, 
pentru gospodărirea mai judicioasă a 
materiilor prime și energiei, s-au 
materializa^ în importante sporuri de 
producție Ta fontă, oțel, laminate, 
cocs metalurgic și la alte produse si
derurgice, sporuri ce depășesc sub
stantial angajamentele asumate de 
colectivul combinatului pe perioada 
care a trecut din acest an. în a- 
celasi timp, siderurgiștii resiteni au 
economisit la un volum de produc
ție superior celui înregistrat în pri
ma jumătate a anului trecut peste 
5 milioane kWh energie electrică și 
însemnate cantități de combustibil, 
iar prin extinderea aplicării unor noi 
tehnologii de prelucrare a lingourilor 
de otel, la o serie de laminate con
sumul de metal s-a redus cu a- 
proape 50 kg pe tona de produse.

PREȘEDINTELE NICOLAE
a primit pe Jean Keuteha, ministrul

CEAUȘESCU
afacerilor externe

al Republicii Unite Gamerun

IN CADRUL FERTIL AL DEMOCRAȚIEI SOCIALISTE, IN SPIRITUL

UMANISMULUI REVOLUȚIONAR, AL RECENTELOR MĂSURI INIȚIATE DE PARTID

Colectivele de muncă - chemate să participe direct 
la înfăptuirea actului justițiar

Importantele măsuri ho
tărâte de partid cu privire 
la creșterea rolului unități
lor socialiste, al organizații
lor obștești, al maselor 
populare în respectarea le
galității. sanctionarea și re
educarea prin muncă a per
soanelor care comit abateri
de la normele de convie
țuire socială și legile tării 
sint traduse consecvent in
viată atît prin preluarea cu
competentă și spirit de 
răspundere de către factorii 
educaționali a îndatoririlor 
ce le revin, prin reconside
rarea în spirit revoluționar
a menirii și activității or
ganelor de justiție, cit și 
pe plan legislativ. Sporesc 
în număr si eficientă ac
țiunile de popularizare a 
conținutului legilor si de 
întărire a respectului fie
cărui cetățean fată de pre
vederile lor. creste rolul e- 
ducativ al muncii, crite
riul primordial al cinstei și 
demnității în orînduirea 
noastră, se manifestă tot

mai marcant opinia activă 
a cetățenilor. Viata înregis
trează. de asemenea, un ra
pid proces de integrare in 
muncă a persoanelor a că
ror îndreptare morală este 
încredințată obștii. în per
spectiva modificării esen
țiale a legislației în spiritul 
Hotăririi C.C. al P.C.R.,

procurorului general. Sever 
Georgescu.

— Ce semnificație au re
centele măsuri luate de 
partid si de stat pentru evo
luția dreptului socialist ?

— Este de subliniat. în 
primul rind. că aceste mă
suri se inscriu într-o evo
luție firească, determinată

vor dispărea treptat, în pro
cesul edificării comunis
mului pe plan national și 
internațional. Consecvent 
politicii sale de apli
care a adevărurilor gene- 
ral-valabile la condițiile 
patriei noastre. Partidul 
Comunist Român, cu spiri
tul revoluționar și cute-

Convorbire cu tovarășul Sever GEORGESCU,
prim adjunct al procurorului general

din 29 iunie 1977. au fost 
adoptate, prin recentul De
cret al Consiliului de Stat, 
unele norme de drept tran
zitorii. Legat de complexi
tatea acestui întreg ansam
blu de măsuri inițiate de 
partid, ne-am adresat, soli- 
citind unele precizări, tova
rășului prim-adjunct al

științific, a dreptului socia
list. Una dintre tezele ge- 
neral-valabile ale materia
lismului istoric, desprinse 
din analiza obiectivă a e- 
volutiei societății, a fost si 
rămine aprecierea că statul 
și dreptul au un caracter 
istoric. în sensul că au apă
rut într-o anumită etapă 
din evoluția șocietătii si

zanța lucidă cu care con
duce destinele poporului, a 
imprimat si acestui proces, 
în perioada inaugurată prin 
Congresul al IX-lea. direc
ții teoretice novatoare si a 
luat măsuri practice de ma
ximă importantă. Expe
riența măsurilor adoptate 
în perioada dintre Congre
sele al IX-lea și al XI-Iea

si analiza temeinică a per
spectivelor dezvoltării so
ciale au condus la formu
larea limpede în Progra
mul partidului a procesului 
de preluare tot mai largă a 
atribuțiilor organelor de 
justiție de către societatea 
însăși, de către organele 
de influențare obștească. 
Această dinamică a drep
tului socialist se încadrează 
organic în procesul amplu 
si consecvent de dezvoltare 
și adincire continuă a de
mocrației socialiste, care 
face posibilă extinderea 
competentei directe a ma
selor de oameni ai muncii 
inclusiv asupra exercitării 
unor atribuții cum sînt ju
decarea si sanctionarea în
călcării normelor de con
viețuire socială, educarea și 
reeducarea celor ce comit
Convorbire consemnată de
Sergiu ANDON
(Continuare în pag. a Il-a)

Președintele Republicii Socialiste 
România. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. a primit, joi. in stațiunea 
Neptun. pe Jean Keuteha. ministrul 
afacerilor externe al Republicii Unite 
Camerun, care face o vizită oficială 
în tara noastră.

La primire a participat tovarășul 
George Macovescu. ministrul aface
rilor externe.

Oaspetele a înmînat tovarășului 
Nicolae Ceaușescu un mesaj de prie
tenie din partea președintelui Re
publicii Unite Camerun. El Hadj 
Ahmadou Ahidio. si i-a transmis 
căld.uroase urări de sănătate si fe
ricire. iar poporului român succese 
tot mai mari în edificarea noii so
cietăți.

Ministrul camerunez a exprimat 
șefului statului român satisfacția 
deosebită pe care o încearcă cu pri
lejul acestei întrevederi, precum si 
profunde mulțumiri pentru ocazia 
oferită de a vizita România, de a cu
noaște realizările poporului român pe 
calea făuririi unei economii prospere, 
a ridicării nivelului său de trai, ma
terial si spiritual, realizări urmărite 
cu interes si admirație în tara sa.

Tovarășul Nicolae Ceausescu a 
mulțumit si a rugat să se transmită 
președintelui El Hadi Ahmadou 
Ahidio salutul său prietenesc si cele 
mai bune urări, iar poporului came
runez urarea de a obține noi si în
semnate realizări în dezvoltarea eco-

nomico-socială independentă a pa
triei.

în cursul convorbirii s-a relevat 
modul pozitiv în care evoluează rela
țiile politice, economice, tehnico- 
stiintifice si culturale dintre cele 
două state si a fost subliniată dorința 
comună de a se acționa în conti
nuare pentru identificarea unor 
noi domenii de colaborare de interes 
reciproc, în măsură să intensifice șl 
mai mult raporturile prietenești din
tre România și Camerun, spre bi
nele ambelor popoare, al înțelegerii 
și cooperării internaționale.

S-au abordat, de asemenea, aspecte 
actuale ale vieții internaționale, evi- 
dențiindu-se mutațiile adinei care au 
loc în lume, afirmarea tot mai pu
ternică a voinței popoarelor de a 
trăi liber, de a fi stăpîne pe desti
nele lor, de a-și hotărî soarta în con
formitate cu aspirațiile lor funda
mentale.

în acest cadru, s-a apreciat că so
luționarea problemelor complexe ale 
contemporaneității impune participa
rea activă la viața internațională. în 
condiții de deplină egalitate, a tutu
ror statelor, un rol tot mai impor
tant revenind .țărilor mici și mijlocii, 
țărilor în curs de dezvoltare, țărilor 
nealiniate, profund interesate în abo
lirea politicii imperialiste. în promo
varea unei politici noi, echitabile, de 
conlucrare rodnică între națiuni.

Schimbul de vederi a reliefat hotă
rîrea României și Camerunului de a 
conlucra mai strîns pe plan extern, 
de a-și aduce în continuare întreaga 
contribuție la democratizarea relații
lor dintre state, la instaurarea in 
lume a unui climat de pace și secu
ritate, de Jncredere și cooperare, la 
lichidarea fenomenului subdezvoltă
rii, la făurirea unei noi ordini politice 
și economice internaționale, care să 
asigure respectarea dreptului sacru 
al popoarelor de a dispune de bogă
țiile naționale și de a le folosi în 
scopul propășirii lor.

A fost reafirmată solidaritatea ce
lor două state cu lupta popoarelor 
din Africa australă împotriva poli
ticii de discriminare rasială și a- 
partheld. pentru libertate si neatâr
nare. relevîndu-se că România si 
Camerunul se vor afla mereu alături 
de țările și popoarele africane în 
lupta împotriva imperialismului, co
lonialismului și neocolonialismului, a 
oricăror forme de asuprire și domi
nație, pentru afirmarea independen
ței și demnității lor naționale, pentru 
înfăptuirea idealurilor de bunăstare 
și progres social, pentru consolidarea 
unității africane.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă prietenească, de caldă cor
dialitate.
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I Performanță

O uzină ploieșteană avea ur- 
■ gent nevoie de o piesă turnată,

a cărei greutate depășea 20 000 
de kilograme. Cei care au pri- 

I mit comanda — muncitorii de la 
întreprinderea de utilaj greu 

I„Progresul“ din Brăila — nu 
mai executaseră pînă acum o 
asemenea piesă. Și totuși, piesa 

Ia fost executată. Și nu în 15 
zile, cit era prevăzut în coman
dă, ci numai in 5 zile. Și nu la 
prețul de cost fixat inițial, ci de 

1.4 ori mai mic. Autorii perfor
manței : echipele conduse de 

' maiștrii Hie David, Anghel Sil- 
I^vestru și Chiriță Turcu, ingine

rul Petre Hodirnău și oțelarii 
Nicolae Mușat, F. Brot, Lache 
Dimbu. Unii, sceptici, s-au și I mirat : cum a fost oare po- 

I sibil ? Simplu : muncitorește.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Acum, în întreprinderi, sarcina prioritară a comuniștilor este:

PREGĂTIREA TEMEINICĂ, RESPONSABILĂ, EXIGENTĂ 
A ADUNĂRILOR GENERALE ALE OAMENILOR MUNCII

pentru ca aceste adunări să se soldeze cu rezultate cit mai importante, să marcheze 
o etapă superioară în aplicarea hotăririlor Congresului consiliilor oamenilor muncii

I Tot de nota '
I zece
I
I
I 
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Scriam recent, în rubrica 
noastră, despre cei 25 de stu- 
denți brașoveni care, împreună 
cu alți 25 de colegi ai lor din 
citeva centre universitare din 
țară, lucrează în masivul Făgâ- 
rașilor la amenajarea de refugii 
pentru turiști, poteci, marcaje. 
Iată că tot din centrul univer
sitar Brașov ne sosește vestea că 
alți 40 de studenți din secțiile de 
mecanică agricolă, automobile 
și tractoare au pornit să lucreze 
efectiv pe ogoarele județului. 
Cei 40 de studenți au luat in 
primire tot atîtea tractoare, la 
volanul cărora. participă la toa
te lucrările de recoltare, trans
port, arături, discuiri...

Un examen pe care-1 trec cu 
nota zece 1

„Bine faci...
...bine găsești" — spune o cu

noscută zicală. Iată incă o în- 
timplare care vine să confirme, 
o dată mai mult, înțelepciunea 
zicalei. Intimplarea ne-a fost 
relatată intr-o scrisoare de 
către însuși eroul ei : „Sint do
nator de singe de mai mult 
timp. Timp in care, din proprie 
inițiativă și cu mare dragoste și 
înțelegere față de confrații in 
suferință, am dăruit vreo 11 li
tri de singe. De curînd s-a in- 
timplat ca eu însumi să am ne
voie de acest ajutor. Omul 
de omenie se numește Panaite 
Bruchiu din comuna Romanu, 
județul Brăila, căruia îi mulțu
mesc și pe această cale. Din 
inimă".

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I.
I
I
I

Congresul consiliilor oamenilor 
muncii a subliniat cu o deosebită 
pregnantă legătura organică dintre 
dezvoltarea susținută a economiei 
naționale și manifestarea largă a de
mocrației noastre muncitorești, în 
acest context relevindu-se de către 
tovarășul Nicolae Ceausescu necesi
tatea ca „activitatea organismelor de 
conducere colectivă să capete un 
conținut tot mai profund, să devină 
tot mai eficientă, asigurind exerci
tarea plenară a dreptului oamenilor 
muncii de a participa la conducerea 
producției, Ia luarea hotăririlor in 
toate sectoarele vieții economice și 
sociale".

Așa cum este cunoscut, Intre aceste 
organisme de conducere colectivă un 
loc și un rol marcant revin adună
rilor generale ale oamenilor muncii, 
ca for suprem de conducere a între
prinderilor — iar actualele adunări 
generale au o semnificație cu atit 
mai mare, cu cit succed Congresului 
consiliilor oamenilor muncii, consti
tuind astfel un cadru din cele mai 
propice pentru materializarea hotări- 
riior acestuia. Pornind de la faptul 
că succesul adunării generale de
pinde intr-o măsură hotăritoare de 
sprijinul pe care îl acordă organi
zația de partid consiliului oamenilor 
muncii în pregătirea temeinică a 
dezbaterilor, ne-am propus să urmă
rim modul cum acționează in acest 
sens organizația de partid de la uzina 
cocsochimică de pe platforma Com
binatului siderurgic din Galați.

în primul rînd, a cunoaș
te bine hotârîrile și sarci
nile stabilite de Congresul 
consiliilor oamenilor mun
cii. Prima problemă abordată a fost: 
cum se asigură popularizarea docu
mentelor congresului, a aprecierilor 
și măsurilor privind îndeplinirea in 
cele mai bune condiții a rolului .ce 
revine adunărilor generale ale oa
menilor muncii ?

— Imediat după întoarcerea de la 
congres — ne spunea maistrul Ni
colae David, secretarul comitetului

de partid de la uzina cocsochimică
— organizațiile de partid au luat 
măsuri pentru o largă popularizare 
a sarcinilor cuprinse In Expunerea 
tovarășului Nicolae Ceausescu. în 
Hotărirea și Chemarea adoptata de 
congres. Articolele publicate la ga
zetele de perete din uzină aduc în 
atenția angajatilor ideile principale 
și obiectivele majore cuprinse în a- 
ceste documente, legîndu-le. firesc, 
de sarcinile specifice care ne revin 
direct. De asemenea, au fost înscrise, 
pe panouri, angajamentele suplimen
tare asumate — pentru aa oamenii să 
se gîndească la posibilitatea majorării 
lor ; țjnînd seama de specificul uzi
nei. au fost editate foi volante pe 
tema economisirii energiei și com
bustibilului. creșterii eficientei eco
nomice. Cei sase delegați din uzină 
care ne-au reprezentat la congres au 
purtat discuții cu oamenii, cu acti
vul de partid din uzină, analizîndu- 
se noile sarcini ce ne revin din do
cumentele adoptate.

De asemenea, imediat după congres, 
în cadrul unor adunări generale de 
partid — ordinare sau extraordinare
— comuniștii și-au stabilit direcțiile 
principale de acțiune pentru a asi
gura aplicarea acestor sarcini. Dar 
și ceilalți angajați. , nemembri de 
partid, au fost informați în mod o- 
perativ despre Îndatoririle colectivu
lui in cadrul adunărilor de grupe 
sindicale. Desigur, acțiunea de popu
larizare a documentelor congresului 
nu s-a încheiat. Comitetul de partid 
din uzină se îngrijește in aceste zile 
de realizarea unor noi forme ale 
propagandei vizuale care să ilustre
ze maj direct legătura dintre con
gres și adunarea generală a oameni
lor muncii din uzina noastră.

Preocupările, spiritul gos
podăresc și dezbaterile — 
orientate spre principalele 
obiective tehnico-economi- 
Qg In pregătirea adunării generale a 
oamenilor muncii, organizația de 
partid a analizat parametrii calitativi

șl cantitativi ai activității colectivu
lui, în lumina cerințelor formulate de 
congres pentru întreprinderile side
rurgice. La uzina cocsochimică, pre
cedenta adunare a reprezentanților 
oamenilor muncii a hotărit ca anga
jamentul inițial, de a produce în 
acest an peste plan 50 000 tone cocs, 
să fie suplimentat și sporit la 150 000 
tone. „Acum, în lumina analizelor În
treprinse — ne spunea secretarul co
mitetului de partid — am constatat 
că putem produce mal mult cocs 
peste plan, incit va fi posibilă o nouă 
majorare a angajamentului, spre a-1 
ridica la 161 000 tone cocs metalur
gic. Aceasta este aprecierea și voința 
comuniștilor, exprimată în adunările 
de partid care au avut loc imediat 
după congres — și, desigur, aceasta 
va figura ca una din problemele cen
trale ale dezbaterilor adunării gene
rale a oamenilor muncii.

Există multiple argumente de na
tură să ilustreze temeinicia acestor 
preocupări — realismul lor. spiritul 
gospodăresc al colectivului fiind 
ilustrate din plin de faptul că de la 
începutul anului pînă la 20 iulie uzi
na a produs suplimentar peste 95 000 
tone cocs metalurgic, precum si im
portante cantități suplimentare de 
produse secundare — gudron, benzen, 
sulfat de amoniu și apă amoniacală : 
că în primul semestru al anului pro
ductivitatea muncii a fost îndeplinită 
în proporție de 108 la sută : eă uzina 
s-a încadrat în consumurile prevă
zute de energie electrică și combus
tibil : că, în prezent, în rețetele de 
fabricație a cocsului, cărbunele româ
nesc este folosit în proporție de pînă 
la 50 la sută, depășindu-se astfel pre
vederile inițiale, oeea ce a si permis, 
de altfel, obținerea unor importante 
economii valutare.

Analizînd îndeplinirea ho
tărîrilor anterioare, sînt 
stimulate inițiativa, inte
resul, noile propuneri. 
Pornind de la acest adevăr, ne-am 
interesat: cum a acționat organi

zația de partid pentru a determina 
îndeplinirea hotăririlor luate la pre
cedenta adunare a reprezentanților 
oamenilor muncii ?

Consiliile oamenilor muncii din ca
drul uzinelor Combinatului siderur
gic Galați — ne spunea directorul 
unității, ing. Ion Călinescu — au fost 
înființate în toamna anului trecut. A- 
ceastă măsură a contribuit substan
țial la rezolvarea multor probleme 
care altfel ar fi trebuit să facă obiec
tul dezbaterilor din consiliul oame
nilor muncii la nivelul combinatului 
sau al centralei. în acest răstimp am 
reușit să transpunem în practică o 
bună parte din propunerile adoptate 
de adunarea generală a reprezentan
ților oamenilor muncii de la începu
tul acestui an. De pildă, cocsarii Du
mitru Nichita, Gh. Hagiu și alții care 
au cerut mai buna defalcare a pla
nului lunar. înlăturarea neajunsuri
lor din activitatea echipei de între
ținere, ca si unele îmbunătățiri ale 
procesului de producție au satisfac
ția de a-și vedea propunerile înfăp
tuite. In ceea ce privește măsurile 
sociale, s-au realizat vestiare tip gar
derobă, folosindu-se optim spatiile 
respective : s-a creat astfel posibili
tatea ca pe locul eliberat să fie în
ființat acum un cabinet de documen
tare tehnică, urmînd a se mai ame
naja un punct alimentar, sală de 
mese etc.

Aceasta se datoreste într-o mare 
măsură faptului că organizația de 
partid a urmărit îndeaproape modul 
cum sint transpuse în practică deci
ziile adoptate. Și. deși comitetul de 
partid dispune de un bilanț bogat al 
propunerilor îndeplinite, care ar pu
tea fi prezentat apropiatei adunări a 
reprezentanților oamenilor muncii, 
nu poate fi Intîlnit spiritul de auțo- 
multumire. Dimpotrivă. în prezent, 
comitetul de partid intreprinde o ana
liză generală si amănunțită a stadii
lor de îndeplinire a propunerilor. în 
lumina faptului că dezbaterea des
chisă, fermă a acestor aspecte este 
un ferment al stimulării interesului 
în dezbateri.

în spirit critic și autocra
tic, cu combativitate mun
citorească. ° importantă latură 
a pregătirii adunării generale o con
stituie preocuparea organizației de 
partid privind stimularea spiritului 
critic și autocritic, pentru manifesta
rea viguroasă a combativității mun
citorești.

Desigur, probleme restante, care-și 
așteaptă rezolvarea, sint, și nu puți
ne, în cadrul uzinei. Comuniștii le 
cunosc, pentru că nu o singură dată 
au vorbit despre ele. Tovarășii din 
comitetul de partid au avut discuții 
în acest sens, dind comuniștilor po
sibilitatea să ridice aceste probleme 
cu fermitate în adunarea generală, să 
„dea tonul", cum se spune, unor dis
cuții combative. Cocsarul Nicolae Ro- 
taru, șef de echipă, membru în con
siliul oe uzină, delegat la congres, 
ne spunea : „Sîntem hotăriți să trans
punem neîntârziat în faptă sarcinile 
stabilite de congres, să nu acceptăm 
tergiversări, să nu așteptăm indi
cații speciale. Știm exact ceea ce a- 
vem de făcut fiecare, dar uneori ne 
lipsește fermitatea. Iată, ca membru 
în consiliul oamenilor muncii, am 
căutat să-mi spun deschis părerea, 
să fac propuneri. Cum să nu te ne
căjească faptul că din cauza calității 
gazului de cocs, a epurării lui in- 

- complete — chestiune ce ține de sec
ția chimică — suferă uneori calita
tea cocsului pe care îl producem ? Și 
există o instalație de desulfurare — 
dar ea nu funcționează. Problema a 
fost ridicată, dar n-a fost încă so
luționată și va trebui să o punem 
din nou, mai tare și mai ascuțit, m 
adunarea generală".

Analizele întreprinse de organiza
ția de partid, investigațiile gospodă
rești ale comuniștilor au relevat că 
ar trebui, de asemenea, urgentată 
rezolvarea tasărilor din zona conca- 
sare, chestiune ridicată încă de anul 
trecut — ca și faptul că staționările 
Și opririle accidentale de Ia „furna
le — aglomerare" provoacă stagnări 
in mersul uzinei (in semestrul I a- 
cestea s-au ridicat la 460 ore 1) ; or.

problema s-ar putea rezolva prin 
execuția unei benzi transportoare care 
să depoziteze cocsul în perioada opri
rilor la furnale. Preocupindu-se de 
asemenea probleme, comuniștii iși 
propun să abordeze — critic și auto
critic — la apropiata adunare a re
prezentanților oamenilor muncii ca
uzele nerezolvării acestora, mani
festările de comoditate, de rutină 
care generează tergiversări. Mai pre
cis exprimat — preocuparea organi
zației de partid, în aceste zile pre
mergătoare adunării, nu constă, după 
cum ni s-a relatat, în a „colecta" un 
inventar cit mai bogat de aspecte ce 
merită a fi criticate, ci de a deter
mina ne comuniști și, în general, pe 
toți oamenii muncii să manifeste 
combativitate față de orice neajun
suri — și aceasta nu numai în ca
drul adunării generale ori in consi
liul oamenilor muncii, ci perma
nent. zi cu zi. la fiecare loc de 
muncă.

în pregătirea adunării generale 
are, desigur, o importantă deosebită 
sprijinirea de către comitetul de 
partid a consiliului oamenilor muncii, 
în elaborarea unei dări de seamă 
analitice, exigente, care să se refe_i 
la aspectele-cheie ale activității, si */  
capteze interesul oamenilor. îndem- 
nîndu-i la o participare activă, 
dinamică la dezbateri. De menționat 
că, la uzina cocsochimică. se pare că 
a intervenit o anumită schimbare 
de optică — în sensul că. pe lingă 
sprijinul organizației de partid pen
tru elaborarea unei dări de seamă cu 
caracter critic, concret, se consideră, 
pe bună dreptate, că o bună pregă
tire a adunării generale a oameni
lor muncii înseamnă acțiune si mă
suri concrete, crearea unei emulații 
în cadrul colectivului pentru rezol
varea. chiar pină la adunare, a unora 
din problemele cu care el se con
fruntă.

Și din acest punct, de vedere, exem
plul înaintat al comuniștilor —• atât 
în adunare, cit și in activitatea de zi 
cu zi — este hotăritor.

Dan PIA1EȘU
corespondentul „Scinteii"

I Ceasuri rele I
I
I
I
I
I
I
I

Ceasul public de la Palatul 
administrativ din Galati arată 
ora 11 fără cinci. Cel din cartie
rul Țiglina I indică 12 fix. Alte 
5 orologii publice din centrul 
orașului și din cartierele Țiglina 
I și II și-au oprit acele la ora 
2,35. E bine, cel puțin, că cele 
5 au „înghețat" la o anumită 
oră, pentru că alte surate nu 
mai arată nimic, fiind complet 
scoase din uz, cum este cazul 
celor de pe strada Siderurgiști- 
lor, strada Constructorilor și 
din cartierul Țiglina II.

Constatările noastre au fost 
făcute marți, 19 iulie 1977. Se 
spune că marțea sint trei cea
suri rele. Noi insă am găsit mai 
multe. Rămine să vedem cînd le 
va sosi și lor... ceasul să func
ționeze ca lumea.

I
I
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I I
I de trîntă I
I
I
I
I
I
I

angajat al unei între- 
r. ___  industriale din Bistrița,
s-a prezentat la examenul pen
tru obținerea permisului de cir
culație. Bucuros de reușită, s-a 
gindit că nu i-ar strica să se 
cinstească. A făcut-o pină la 
căderea serii, cind, curajos ne
voie mare, a pornit cu motoci
cleta proprie (olar incă neînma
triculată) spre casă (in Sărmaș, 
județul Mureș), dar n-a ajuns 
prea departe. La ieșirea din Bis
trița. intr-o curbă, conducind 
cu viteză excesivă. s-a trezit 
trintit la pămînt. Acum, aflat in 
îngrijiri medicale, precis gindeș- 
te : ..Mai bine mă trînteau la 
examen 1“ De. dacă știau exa
minatorii cu cine au de-a face...

B. I„ 
prinderi I

I
I
I
I
I

I Dar dacă?... I
I
I

grîu.
Apăvăloaie 

21-BT-1013) de la 
agricolă Todireni 
tras pe dreapta,

I
I
I
I
I
I
I

Ajuns lingă o tarla cu 
șoferul Dumitru 
(autocamion 
cooperativa 
(Botoșani) a 
fără să țină scama de mormanul 
de paie care se afla exact sub 
toba de eșapament. De la paiele 
uscate pină la toba încinsă n-a 
mai fost nici măcar un pas. In
cendiu. Care incendiu n-a avut 
timp să mistuie decît o parte a 
caroseriei camionului. Oricum, 
cele intimplate presupun citeva 
întrebări : Ce s-ar fi întîmplat 
dacă mecanizatorii nu se aflau 
Un preajmă și dacă n-ar fi in
tervenit prompt ? Dar dacă flă
cările ar fi cuprins și rezervorul 
tis benzină ? Dar dacă autoca
mionul s-ar fi aflat în lanul cu 
grîu ?... întrebări pentru cititori. 
Căci Dumitru Apăvăloaie își 
pune acum una singură : ..Dar 
dacă aș fi fost prevăzător ?"

I
I
I
I
I
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I IRubrică realizată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților I 
„Scinteii"

„Am fost nu de mult cu aspirato
rul la atelier — ne spune Ținea 
Pîrlea. muncitoare la întreprinderea 
de confecții din București — si me
seriașii mi-au spus că nu-1 pot re
para. pentru că nu au rulment de 
rezervă în locul celui stricat (tip 
El 6 — n.n.). Am colindat atunci 
prin magazine, in speranța că voi 
găsi rulmentul respectiv, dar fără 
nici un folos. Și uite-asa. am stat cu 
aspiratorul defect' citeva luni, fără a 
mă putea folosi de el. Mă întreb — 
și aș ruga redacția să cerceteze — 
dacă întreprinderile care produc bu
nuri pentru populație asigură piesele 
de schimb necesare reparării lor".

Un caz similar. însoțit de aceeași 
rugăminte adresată redacției, ne-a 
relatat și Constantin Munteanu din 
comuna Purani. județul Teleorman. 
Televizorul său — defect de mai 
multe săptămîni — nu putea fi re
parat din cauza unui condensator 
ELKO 12 mF 160 V care lipsea din 
atelierele cooperației. Și pentru că 
televizorul era in termenul de garan
ție. meseriașii i-au propus să-i facă 
formele de returnare a aparatului la 
fabrică, să-i dea altul in schimb. „E 
oare mai ușor pentru „Electronica" 
să facă un televizor nou. decit să 
asigure un condensator de cîțiva 
lei ?“ — se întreabă interlocutorul 
nostru.

Cele relatate mai sus nu constituie, 
din păcate, cazuri izolate. Din infor
mațiile pe care le deținem de la re
prezentanții unităților depanatoare 
rezultă că în toate localitățile tării se 
înregistrează în prezent o acută lipsă 
de piese de schimb pentru repararea 
unor bunuri de folosință îndelungată.

De ce lipsesc din unitățile de repa
rații piesele de schimb ? Un prim 
răspuns la această întrebare ni l-a 
dat V. Laic, director adjunct in 
UCECOM :

— Cu toate că pentru majoritatea 
pieselor avem încheiate contracte 
ferme cu producătorii, totuși aceștia 
amină de la o lună la alta, de la un 
trimestru la altul, livrarea reperelor 
solicitate — invocînd tot felul de 
motive, dar neîntemeiate, din mo
ment ce piesele respective sint fo
losite în producția curentă. Bună
oară. în prima parte a anului acesta.

(Urmare din pag. 1)

abateri. întărirea legalității 
socialiste.

Noi. juriștii. împreună cu 
întregul popor, ne expri
măm recunoștința fată de 
partid, personal fată de se
cretarul său general, to
varășul Nicolae Ceausescu, 
pentru preocuparea deose
bită acordată acestei im
portante componente a li
bertății. a democrației. 
Vorbind deschis, așa cum 
ne învață partidul, cină la 
Congresul al IX-lea terme
nul de legalitate era mai 
mult un concept cu care 
operau specialiștii. Chiar 
spiritul lor de răspundere 
fată de respectarea legii a 
crescut continuu, iar ac
tualele măsuri îl implică 
si mai pregnant. Bunăoa
ră. respectarea in practica 
procesuală penală a prin
cipiului nevinovăției tre
buie să devină neabătută, 
in cel mai strict înțeles al 
acestui cuvint. Trebuie ca. 
fără excepție, nici o per
soană nevinovată să nu 
mai fie deferită justiției.

Dar. în perioada ultimi
lor 12 ani. legalitatea so
cialistă a devenit si un 
principiu de viată al în
tregului popor, al între
gii noastre activități. Pu

replici pe tema pieselor de schimb
dintr-o listă de 37 de piese mult so
licitate in atelierele de radio si te
levizoare. pentru 24 de repere din 
producția curentă. I.I.S. „Electronica" 
nu a livrat nici o bucată, iar pentru 
restul de 13 repere cantitățile livrate 
au fost de pînă la 40 la sută din vo
lumul contractat. întreprinderea 
„Tehnoton“-Iasi nu a livrat pentru 
13 uniuni județene ale cooperației 
meșteșugărești nici o piesă de schimb 
în primele patru luni ale anului, pen
tru aparatele de radio. Aceeași între
prindere nu a livrat pînă în prezent 
nici un transformator de rețea, de 
ieșire și de medie frecventă, si nici 
un potentiometru de radioreceptoare.

zoare, care nu-și îndeplinesc obliga
țiile, mergîndu-se pină la suspendarea 
vînzării produselor finite, atit timp cît 
nu se asigură piesele de schimb nece
sare remedierii bunurilor defecte. Cum 
se explică atunci că se încalcă totuși 
dispozițiile legale în vigoare ? Se 
remarcă, de la bun început, că atit 
unitățile depanatoare, cît și cele co
merciale manifestă o indulgentă ne- 
permisă. complăcîndu-se în situația 
de a primi fel de fel de explicații de 
la producători, în locul pieselor de 
schimb, fără a aplica măsurile stabi
lite prin actele normative existente. 
Pentru că. deși problema restantelor 
și a necontractării pieselor de schimb

Excursii in Delta Dunării

Aflăm. în continuare, de la repre
zentanții UCECOM. că sînt cazuri 
cînd unii producători de bunuri cas
nice nu numai că nu livrează ritmic 
și la timp piesele de schimb ne
cesare întreținerii aparatelor, dar nici 
măcar nu catadicsesc să contracteze 
aceste piese, cu alte cuvinte să-si 
asume obligația livrării lor. Astfel 
I.P.E.E.-„Electroargeș“ nu a con
tractat și nu a livrat pînă la ora ac
tuală nici un rulment (El 6 si El 9) 
pentru aspiratoare, nici o bobină sta
tor. rotor și întrerupător pentru ra
diatoarele cu ventilator, nici un rul
ment (601. 626 și 627) și nici un mi- 
crointrerupător pentru mașinile de 
găurit MG 4. în aceeași situație este 
și întreprinderea „Electrometal“-Ti- 
mișoara. care nu a contractat nici o 
piesă de schimb pentru boilerele si 
hidrofoarele pe care le produce si 
le oferă în mod curent spre vinzare 
prin magazinele comerțului.

Se cuvine să facem aici o preci
zare : asigurarea pieselor de
schimb necesare întreținerii bunurilor 
vindute populației nu este facultativă, 
ci reprezintă o îndatorire juridică 
stabilită prin acte normative anume 
elaborate (H.C.M. 753/1965 si instruc
țiunile 800 A de aplicare). Iar pen
tru a Se preveni situația sustragerii 
producătorilor de la această obligație 
sînt stabilite în aceste acie normative 
sancțiuni pentru întreprinderile furni

nu este câtuși de puțin nouă (de la 
an la an. de la lună la lună, se 
schimbă doar datele concrete ale 
problemei) totuși nu s-a trecut 
la măsuri ferme. hotărîte, de 
sancționare a întreprinderilor care 
nu-și îndeplinesc obligația de a asi
gura piesele necesare remedierii de
fecțiunilor la bunurile pe care le pro
duc și le oferă in magazine popu
lației. Că nelivrarea pieselor de 
schimb amintite la început nu tine 
de cine știe ce cauze obiective, și 
pentru a înțelege cum privesc furni
zorii problema pieselor, iată citeva 
din' explicațiile primite de la repre
zentanții întreprinderilor producă
toare :

Ing. Nicolae Vaidescu, directorul 
general al întreprinderii „Electroar- 
geș" : „Pentru rulmenții de aspira
tor și cei de la mașina de găurit, 
pentru întrerupătoarele de radiatoare 
pe care le primim de Ia întreprinde
rile colaboratoare din Alexandria și 
Titu nu s-au făcut încă toate dili
gentele necesare stabilirii preturilor 
de desfacere". (n.r. Precizăm că 
aceste piese se fabrică de ani si ani 
de zile, iar durata de stabilire a unui 
preț este de numai citeva săptâmîni. 
Să fie deci vorba de insuficienta 
timpului necesar stabilirii preturilor 
sau poate de insuficienta preocupare 
a factorilor vizați pentru asigurarea 
pieselor de schimb ?)

Laurian Grădinaru. directorul teh
nic al întreprinderii „Tehnoton" Iași s 
Noi am livrat o parte din piese 
cind ni s-au cerut nominal de ate
lierele de reparații.

Dar e oare normal procedeul ca 
pentru fiecare aparat defect, atelie
rele din toată tara, de la Iași, de la 
Oradea, de la Timișoara sau Bucu
rești să facă de fiecare dată cite o 
adresă specială prin care să ceară 
cutare sau cutare piesă de care are 
nevoie ?

Pop Adrian, directorul comercial al 
întreprinderii „Electrometal“-Timi- 
șoara : „Cine ne-a reclamat ? 
UCECOM-ul ? O să le trimitem noi 
o situație să le arătăm că am livrat 
totuși o parte din piese" (n.r. Ce 
folos că s-au livrat „o parte din pie
se" și nu toate !)

M. Călin, directorul comercial aJ 
întreprinderii „Electronica" : „în- 
tr-adevăr. din vina noastră si a în
treprinderilor colaboratoare am în
registrat restante în livrarea piese
lor. Dar vă asigurăm că vom îmbu
nătăți cu operativitate situația"

Ce-am mai putea adăuga în final ? 
Doar speranța că semnalul nostru — 
formulat în numele posesorilor de 
aparate casnice electrice si electro
nice — va fi recepționat de toti cei 
în drept, astfel incit atelierele de re
parații să dispună de piesele ne
cesare.

Mihai IONESCU
P.S.

Culegerea datelor pentru arti
colul de față am făcut-o in mai 
multe rînduri : atit la sfîrșitul 
trimestrului I, cit și ulterior — 
la mijlocul lunii iunie — cînd 
situația nu se modificase cu ni
mic. înainte de a da la tipar 
rindurile de față ne-am intere
sat din nou la UCECOM, de 
unde am aflat că, acum. între
prinderile „Electronica" din 
București și. parțial. „Electro- 
argeș" din Curtea de Argeș au 
început să livreze piesele de 
schimb restante. Este, desigur, o 
veste îmbucurătoare — deși în- 
tirziată — de natură să-i stimu
leze. credem, și pe ceilalți 
furnizori.

întreprinderea de turism, ho
teluri și restaurante București 
organizează din 5 în 5 zile 
excursii în Delta Dunării. Se că
lătorește cu autocarul pină la 
Tulcea. apoi se navighează pe 
brațul Sf. Gheorghe. canalul I- 
vancea si Sulina. în timpul 
excursiilor au loc partide de 
pescuit sportiv, focuri de tabără, 
concursuri „Cine știe ciștigă".

se poate face plajă și baie în 
mare. Totodată, se asigură me
niuri pescărești.

Filialele de turism din Bd. 
Republicii nr. 4 și 68, Calea 
Griviței nr. 1—7 primesc în
scrieri zilnic între orele 8 și 20, 
iar duminica între orele 8 si 13.

în fotografie : un instantaneu 
din feeria Deltei.

Tragerile la sorți pentru trimestrul II 
ale libretelor C.E.C.

Casa de Economii si Consemfia- 
tiuni face cunoscut depunătorilor 
la C.E.C. că tragerile la sorti pen
tru trimestrul II a.c. au loc in sala 
Clubului fmante-bănci din Capi
tală. str. Doamnei nr. 2. după cum 
urmează :

Pentru libretele de economii 
centru construirea de locuințe, 
libretele de economii centru tu
rism și libretele de economii cu 
cîstiguri in materiale de construc
ție. luni 25 iulie a.c. orele 16,30.

Pentru libretele de economii cu 
dobindă și cîștiguri in autoturisme, 
emise de unitățile C.E.C. din Ca
pitală. miercuri 27 iulie a.c. orele 
16,30.

Pentru libretele de economii cu 
dobindă si cîștiguri iri autoturis
me. emise de unitățile C.E.C. din 
tară, joi 28 iulie a.c. orele 16.30.

Tragerile la sorti fiind publice, 
Casa de Economii si Consemna- 
tiuni invită ce cei interesați să ia 
carte la efectuarea acestora.

tem afirma că ne a- 
flăm într-un moment is
toric în care spiritul de le
galitate a devenit trăsătura 
definitorie a activității or
ganelor de stat si. în ace
lași timp, a fost asimilat 
și de. către cetățeni. în pro
priile lor comportări, la 
nivelul de exigență care să 
permită ca ei înșiși să răs
pundă in mai mare măsură 
de respectarea ordinii de 
drept și morale de către 
toti cei din jur.

— întreaga noastră acti
vitate este străbătută de 
spiritul exigentei si auto- 
exigenței comuniste mereu 
sporite. Se înțelege că și 
noile măsuri, revoluționare, 
luate pentru asigurarea le
galității șî pentru mărirea 
eficienței muncii educative 
obligă la și mai multă exi
gență si autoexigență atît 
din partea factorilor edu
cativi, cit si a fiecărui ce
tățean. Cum se desfășoară 
acest proces pe terenul în
făptuirii actului justițiar ?

— Aș menționa mai întîi. 
ca o manifestare a exigen
tei societății noastre actua
le. înrădăcinarea în viata de 
toate zilele a principiilor și 
normelor eticii si echității 
socialiste. Morala societății 
a căpătat conținut si ex
presie cu adevărat revolu

ționare. cuprinzind explicit 
și ferm toate normele de 
conduită de larg interes 
pentru obște. Normele de 
etică s-au apropiat, ca 
limpezime, autoritate și sfe
ră de cuprindere, de nor
mele de drept, făcîild posi
bil un larg transfer de pre-

deauna si-a arătat eficien
ta. a fost din vina noastră, 
pentru că i-am imprimat u- 
neorl un caracter formal, 
rutinier. Noile măsuri dau 
acestei metode un rol 
structural nou, deci anga- 
jant, potentind la adevăra
tele posibilități rolul opi-

veni în mod firesc si nece
sar deoarece, tot în virtutea 
noilor măsuri. Pentru fap
tele pentru care legea pre
vede sancțiunea maximă 
de 10 ani. executarea pe
depsei, în general, se va 
face prin muncă, chiar in 
colectivul respectiv, care

vor manifesta în continua
re toată intransigenta. La 
cealaltă extremitate. se 
vor diferenția si mai net 
de abaterile — să le spu
nem — de mijloc, abaterile 
minore, conflictele mărun
te ; supunerea lor explici
tă exigentei modale, dezba-

Colectivele de muncă - chemate să participe 
direct la înfăptuirea actului justițiar

rogative în competenta fac
torilor promotori ai moralei. 
S-a depășit etapă unui ca
racter exagerat facultativ al 
acelor norme de comporta
re care, dacă nu intrau în 
prevederile legii, rămineau 
cumva la latitudinea exclu
sivă a bunei cuviințe și a 
politeței.

în aceste condiții, rezul
tat al adîncirii derhocratiei 
socialiste, multe abateri au 
fost trecute prin lege în 
competenta comisiilor de 
judecată. E cunoscută prac
tica judecăților la fata lo
cului. care, dacă nu întot-

niei oamenilor muncii. Spre 
exemplu, judecarea per
soanelor maiore care au 
comis fapte prevăzute de 
legea penală se va face, de 
regulă. în mijlocul colec
tivelor de muncă. La aces
te judecăți la fata locului, 
faptele vor fi combătute 
prin luare directă de cuvînt 
si de către colegii si factorii 
răspunzători din unitate, cu 
franchețea si intransigenta 
proprii oamenilor muncii, 
care nu vor mai asista la 
dezbaterile judiciare ca 
simpli spectatori. Aceste o- 
pinii combative vor inter-

devine astfel răspunzător 
de îndreptarea celui ce a 
greșit.

Sub semnul aceleiași spo
rite exigente față de preve
nirea si sancționarea orică
rei încălcări a legii, putem 
retine si o mai netă dife
rențiere a abaterilor situate 
la limitele extreme ale gra
dului de pericol social. Ast
fel. la un pol al acestei 
stere, vor rămine net dife
rențiate și izolate fantele — 
rare — de gravă atingere a- 
dusă intereselor supreme 
ale societății, fată de care 
organele de iustitie. procu
ratură, miliția, securitatea

terii publice va conduce, 
în mod sigur, prin capaci
tatea de influențare a co
lectivității. la reducerea si 
aplanarea lor.

— în opiniile exprimate 
pe marginea măsurilor a 
fost scos in evidentă. în 
mod pregnant si consecvent, 
caracterul lor umanitar. Ce 
ne-ati putea adăuga din a- 
cest punct de vedere ?

— Cel mai pregnant as
pect al caracterului umani
tar al măsurilor luate de 
partid constă în orientarea 
decisivă a sancțiunii înspre 
efectul reeducativ pe care

trebuie să-l aibă, rol care, 
în oarecare măsură, era es
tompat de rolul represiv al 
modului în care erau exe
cutate pedepsele. Practica 
din ultimii ani. în care in
stanțele au pronunțat cu 
tot mai multă încredere e- 
xecutarea pedepsei la locul 
de muncă, a dovedit că pro
cedeul este eficient si poa
te fi generalizat.

Un alt aspect esențial 
este atenția sporită care se 
acordă minorilor. Ea cores
punde realităților unei țări 
în care invătămîntul de 10 
ani este generalizat, in care 
întregului tineret ii sînt a- 
sigurate cele, mai bune con
diții de creșțere si educare, 
în care societatea are posi
bilitatea să-si exercite din 
plin — în strînsă conlucrare 
cu familia — rolul educativ. 
Chiar pentru cazurile, cu 
totul ieșite din comun, ale 
minorilor cu comportament 
deviant, sistemul ce se in
stituie va asigura. în mod 
real, atît formarea lor so- 
cio-profesională. cît si pro
tecția relațiilor sociale.

Semnificativ pentru rea
lismul si clarviziunea aces
tor măsuri este faptul că. 
în intervalul scurs de la a- 
doptarea măsurilor, de per
soana celor liberați si în
credințați spre reeducare

colectivelor de muncă nu 
poate fi legată, cu rare și 
neconcludente excepții, nici 
o faptă gravă. Aceasta in
firmă atît eventualele te
meri sceptice, cît si even
tualele păreri nefondate 
cu privire, la cei liberați.

Mai există un aspect al 
umanismului măsurilor lua
te care ne vizează în mod 
direct pe noi, juriștii, ma
gistrate. Desigur, noi am 
încercat. întotdeauna, să 
judecăm nu numai fapta, ci 
și persoana făptuitorului. 
Uneori insă se confunda a- 
precierea omului cu preo
cuparea drămuirii tehnicis
te a lunilor și zilelor de de
tenție. din obișnuința unei 
rigori legale care se mai re
ducea cîteodată doar la un 
fel de aritmetică penală. U- 
manismul revoluționar pe 
care-1 imprimă partidul, a- 
tît de pregnant, prin actua
lele măsuri, ne obligă la o 
atitudine mult mai respon
sabilă fată de om. Sintem 
hotăriți să o manifestăm 
atît în aprecierea gradului 
de pericol social al fapte
lor. cît și în alegerea mă
surilor. urmărirea dozării 
sancțiunilor, dar mai ales în 
desfășurarea în mod mai 
concludent, mai viu. mai 
eficient a activității de 
prevenire și educare.
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CUM INFAPTUITI hotăririle marelui forum al clasei muncituare?
Hotărîrea Congresului precizează :

Congresul își însușește pe deplin propunerea 
ca cel puțin jumătate din timpul de muncă al 
inginerilor și specialiștilor din serviciile funcțio
nale ale întreprinderilor și centralelor să fie afec
tat activității directe în secțiile productive sau 
în atelierele de proiectare, compartimentele de 
cercetare și inginerie tehnologică.

(Urmare din pag. I)
Sînt convins că. în adunările gene

rale ale oamenilor muncii ne secții 
si ne întreprindere, care încep in 
aceste zile. în spiritul tradițiilor 
noastre muncitorești, cei aflati in 
miezul producției si specialiștii vor 
face corectări ale acestui angajament, 
în sensul stabilirii unor cote și mai mo
bilizatoare de producție și eficientă".

Iată o măsură, în a cărei înfăptu
ire unele consilii ale oamenilor mun
cii se confruntă cu... ineditul. Sur
prinzător, am aflat că în unele între
prinderi se mai așteaptă indicații la... 
indicații, măsuri de aplicare a unor... 
măsuri formulate în termeni foarte 
clari. Congresul cere consiliilor 
oamenilor muncii ca lucrurile din 
unele compartimente să fie puse 
în logica lor firească : inginerii și 
specialiștii să lucreze efectiv în me
seria lor ! Iată, practic, cum s-a ac
ționat în spiritul acestei hotărîri.

Din birouri în producție. 
...Am pus față în față programul a- 
doptat cu cinci zile în urmă de orga
nul colectiv de conducere cu primele 
rezultate ale acțiunilor întreprinse in 
Combinatul de produse sodice de la 
Govora. O primă concluzie desprinsă 
din această „confruntare" atestă că 
preocupările și eforturile pentru so
luționarea unor neajunsuri în ceea ce 
privește gradul de folosire și distri
buție a forței de muncă în ansamblul 

său au și găsit un teren deosebit de 
fertil. Nu mai puțin de 26 de ingi
neri și alti specialiști cu studii su
perioare, folosiți pînă la începutul 
săptăminii trecute în servicii și biro
uri de sinteză și coordonare, au fost 
constituiți în mai multe colective a 
căror sarcină, pentru jumătate din 
programul fiecărei zile de lucru, este 
să efectueze studii de cercetare si 
proiecte de execuție, fără să mai fie 
nevoie ca pînă acum să se apeleze la 
serviciile altor proiectanți. din afara 
combinatului. în acest scop au și fost 
stability o serie de teme pentru stu
diu și proiectare : mecanizarea 
transportului carbonatului de calciu 
din instalație la rampa de încărcare, 
modernizarea sistemului de ambalare 
și transport în vrac a sodei calcinate, 
mecanizarea operațiilor de. încărcat 
în vagoane a butoaielor grele de sodă 
caustică etc.

După cum se poate observa, pen
tru început, temele de proiectare se 
referă tocmai la rezolvarea unor pro
bleme stringente de mecanizare și 
modernizare din a căror lipsă se 
consumă încă multă forță de lucru 
necalificață. Din calculul estimativ al 
aplicării soluțiilor de mecanizare a- 
flate în fază de proiect rezultă că 
numărul muncitorilor . necalificați se 
va reduce deja la peste 30—35 la 
sută. De aici, rezerva de cadre pen
tru cursurile de calificare menite să 
asigure, în perspectiva imediată, ne
cesarul de operatori chimiști și de 
alte profesii pentru noile, instalații.

Și de hîrtiile care se în
mulțesc cine se ocupă ? 
Cit ar fi de bizară. întrebarea direc
torului general al Centralei de pre
lucrări metalurgice, tovarășul Petru 
Zimbran, are un temei real. Dar iată, 
mai întii, citeva din acțiunile con
crete inițiate de centrală, in ultimul 
timp. în vederea integrării ingineri
lor și specialiștilor din compartimen
tele funcționale în activitatea de 
producție, proiectare, cercetare și in
ginerie tehnologică. Bunăoară, un nu
măr de 20 de ingineri din aceste 
compartimente au fost trecuti în pro
iectare. Cit despre aportul lor concret 
la realizarea unor sarcini economice 
ale centralei și unităților din sub
ordine, sint elocvente obiectivele la 
care lucrează cei 20 de „noi" ingineri 
proiectanți : proiectarea noii unități 
de țevi inox și aliate de la între
prinderea „Republica" din București, 
realizarea proiectelor pentru 400—500 
tone de utilaje destinate întreprin
derii „Industria sîrmei" din Cîmpia 
Turzii, executarea de proiecte pentru 
o nouă linie de țevi inox ș.a. In a- 
celași' timp, merită subliniată prac
tica instituită aici, referitoare la fap
tul că grupuri de 2—3 ingineri spe
cialiști participă direct, în întreprin
derile cu „probleme", pentru punerea 
la punct a unor tehnologii, asimilarea 
de produse noi, încadrarea în consu
murile materiale planificate, aplica
rea unor soluții de raționalizare a 
fluxurilor de fabricație și mecanizare 
a producției.

Evident, acțiuni bune, care de
notă seriozitatea și promptitudinea 
cu care consiliul oamenilor muncii al 
centralei de prelucrări metalurgice a 
trecut la înfăptuirea unei sarcini de 
maximă importanță stabilită de Con
gres. Dar...

„Ce ne facem cu hîrtiile, formula
rele și situațiile care se înmulțesc 
de la o lună la alta ?“ — se întreabă 
îngrijorat si mîhnit directorul gene
ral al centralei. „Nu contest, desigur, 
necesitatea unei informări exacte și 
la timp asupra unor probleme majore 

ale producției. Dar iată că, făcînd un 
calcul sumar, ajungem la concluzia 
că, în timp ce personalul funcționă
resc s-a înjumătățit, în ultimii patru 
ani, volumul hîrtiilor ce trebuie în
tocmite și înaintate diferitelor foruri 
au crescut cu 40—50 la sută. Mi se 
pare exagerat de mult ! Iată, de pil
dă, acum ni se cere să raportăm, fi
rește pe formulare legale, programa
rea concediilor de odihnă pe catego
rii — muncitori, personal T.E.S.A., ca
dre de conducere ș.a. Ca să nu mai 
spun că la consumuri materiale sau la 
raportarea producției în trei categorii 
de prețuri se ajunge la volume de lu
crări astronomice. Cred că organis
mele învestite cu aceste drepturi ar 
trebui să vadă cu exigentă întreaga 
formularistică si să o reducă neîn
târziat la strictul necesar. în același 
timp, să se urmărească finalizarea 
mai operativă a dotării unităților 
noastre cu tehnică modernă de cal
cul “.

Hotărîrea Congresului precizează :

Este necesar ca activitatea personalului auxi
liar din întreprinderi să fie astfel organizată îneît 
să-i dea posibilitatea de a-și însuși, într-un ter
men scurt, o meserie de bază și să poată lucra 
efectiv, cel puțin jumătate din timpul său de
munca, in sectoarele 
tății respective.

Sînt sute si sute de lucrători auxi
liari în întreprinderile noastre, sute 
si sute de oameni al căror aport la 
procesul productiv este încă foarte 
scăzut. Este vorba de o serie de lu
crători din serviciile auxiliare ale 
întreprinderilor, oameni in cea mal 
mare măsură necalificați. oameni 
care în calculul productivității mun
cii în întreprindere si apoi pe eco
nomie contează la numitor egal cu 
un strungar, frezor sau muncitor de 

în fond. hotăririle Congresului 
consiliilor oamenilor muncii, indife
rent de capitolul la care se referă — 
sporirea producției, reducerea chel
tuielilor. creșterea productivității 
muncii ș.a. — vizează un întreg com
plex de măsuri ce se impun a fi lua
te în diferite sectoare ale activității, 
nu numai in întreprinderi și centra
le industriale, ci si la nivelul mi
nisterelor si organelor centrale de 
sinteză, astfel îneît perfecționarea 
stilului si metodelor de conducere a 
activității productive să aibă efecte 
practice imediate pe ansamblul eco
nomiei. Este clar că si raționalizarea 
consumului de muncă, mai buna fo
losire a specialiștilor nu pot fi abor
date izolat, numai într-o întreprin
dere sau centrală, ci în angrenajul 
unor măsuri ce se iau și la nivelul 
ramurilor, al ministerelor, intr-o 
concepție unitară, lichidindu-se cu 
desăvîrsire birocrația, indiferent de 
cine o alimentează.

direct productive ale uni-

înaltă calificare. Că sînt necesare șl 
absolut pasibile reducerea număru
lui auxiliarilor, calificarea lor si tre
cerea în activitatea direct productivă 
nu se mai îndoiește nimeni. Așadar, 
ce acțiuni practice s-au întreprins în 
acest sens ?

Auxiliarii se califică...
întreprinderea de masini-unelte și 
agregate din București s-a elaborat 

un program concret de calificare a 
personalului auxiliar pentru meserii 
de strungari si frezori. în secția de 
montaj general, după cum ne infor
mează inginerul Florin Bosinceanu, 
numărul personalului auxiliar a fost 
redus cu 50 la sută, trecindu-se la 
calificarea unor muncitori în mese
rii deficitare.

...lucrează pe șantiere... 
Ca urmare a unei acțiuni a organi
zației de partid de la Șantierul na
val din Galați, un număr de 45 de 
muncitori auxiliari au fost detașați 
pe șantierele trustului județean de 
construcții. 50 de alti muncitori din 
aceeași categorie urmează cursuri de 
pregătire pentru a lucra pe șantiere 
de locuințe din Galati.

...și în sectoarele
productive. Din nou la

direct
Combi

natul de produse sodice din Govora. 
Directorul unității, ing. Vasile Săvu- 
lescu, ne relatează : „Din primele zile,
cu ocazia discuțiilor ne care le-am 
organizat în secții cu oamenii, am 
insistat. îndeosebi, asupra folosirii 
mai iudicioase a forței de muncă. Și 
nu întîmplător am abordat cu prio
ritate această problemă. în combi
natul nostru personalul auxiliar și
necalificat reprezintă aproape un
sfert din totalul colectivului. O im
portantă forță, deci, care nu partici
pă direct la fabricarea sodei causti
ce și calcinate, ci la activități cola
terale. Numai muncitori necalificați. 
de pildă, avem aproape 300. Așa că 
a trebuit să revedem. într-o ședință 
operativă a consiliului oamenilor 
muncii. întregul potențial uman al 
combinatului si pe această bază să 
stabilim un program de măsuri cu a- 
plicabilitate neîntirziată. Astfel, s-au 
si conturat nevoile de muncitori ca
lificați. pregătind în acest scop —în 
afara cursurilor de operatori chimiști. 
sudori, electricieni si presatori me

tale la rece care s-au deschis 
si la care au fost cooptați 56 dintre 
muncitori — alte cursuri de opera
tori chimiști gradul I. macaragii pen
tru noduri rulante, sudori, unde vor 
mai fi cuprinși încă 60 de oameni 
din rindul celor necalificați. In sfera 
acelorași preocupări a consiliului oa
menilor muncii se înscrie și redistri
buirea personalului auxiliar. Ca o 
primă măsură s-a hotăril centrali
zarea echipelor mixte de întreținere 
si reparații din secțiile de bază, iar 
surplusul de personal a fost reparti
zat în instalații la punctele de lucru, 
unde nu erau asigurate cadrele pen
tru toate schimburile. La aceasta a 
contribuit si acțiunea finalizată de 
curind privind policalificarea munci
torilor din combinat în meserii spe
cifice exploatării instalațiilor chi
mice".

Cit despre oportunitatea si eficien
ta unor asemenea acțiuni de califi
care sj mai buna folosire a persona
lului auxiliar, sugestiv este rezulta
tul economic imediat : numai la 
combinatul din Govora, prin integra
rea pînă acum a 150 de lucrători au
xiliari in sfera direct productivă, 
productivitatea muncii va spori su
plimentar cu 3 Ia sută incă din a- 
ceastă lună. Pe ansamblul industri
ei. prin trecerea în activitatea direct 
productivă a numai jumătate din 
personalul necalificat si auxiliar s-ar 
putea obține — la nivelul productivi
tății muncii acestui an — o produc
ție suplimentară de circa 95 miliarde 
de Ici. Sint realități care îndeamnă 
la acțiuni energice, imediate. în fie
care unitate pentru înfăptuirea e- 
xemplară a uneia din cele mai im
portante sarcini stabilite de Con
gresul consiliilor oamenilor muncii. 
Firește, acțiunile profunde si com
plexe se află încă la început, princi
palii aliati în succesul declin în în
făptuirea sarcinilor Congresului fiind 
perseverenta, buna organizare si dis
ciplina.

Pe calea progresului tehnic
Utilaje noi realizate în țară

pentru modernizarea transportului și depozitării mărfurilor
Cum se știe, recent, tovarășul Nicolae Ceausescu a vizitat Expo

ziția de tehnologii moderne pentru manipularea mărfurilor. Cu acest 
prilej, secretarul general al partidului a dat o serie de indicații pri
vind modernizarea depozitării, manipulării șl transportului mărfurilor, 
creșterea eficienței producției mijloacelor tehnice de transport șl de
pozitare a produselor, in imaginile de față prezentăm citeva tipuri de 
asemenea utilaje realizate in întreprinderile din țară, cu incontesta 
bile avantaje sub aspectul eficienței: economii de materiale și ener
gie, reducerea personalului necalificat utilizat în munci auxiliare, 
rapiditate in exploatare, condiții optime de păstrare a produselor.

j

Autotractorul ROMAN 10-215 FS (fabricat la întreprinderea de auto
camioane din Brașov) cu semiremorcă SRC 20 (realizată la întreprin
derea mecanică Mirșa) ASIGURA TRANSPORTUL UNUI CONTAI
NER DE 20 TONE. Este dotat cu un dispozitiv mecanizat de cuplare- 
decuplare. operația respectivă executîndu-se în numai 50 de secunde. 
Prin folosirea acestui sistem de transport TIMPUL DE STAȚIONARE 
SE REDUCE DE CINCI ORI.

Vagon-platformă pe patru osii de uz general — produs la întreprin
derea de vagoane din. Arad — amenajat si pentru transportul transcon- 
tainerelor. Are o suprafață de 51 mp si O CAPACITATE DE ÎNCĂR
CARE DE 55 TONE. Calculele arată că. de pildă. în unitățile indus
triei chimice, eficiența estimată să se obțină ca urmare a extinderii 
transportului containerizat și transcontainerizat SE VA RIDICA ÎN 
ANUL 1980 LA PESTE 66 MILIOANE LEI, FAȚA DE 48 MILIOANE 
LEI ÎN 1977.

Depozitul înalt, de 20 000 tone, 
se află în dotarea B.J.A.T.M. Ar
geș : el poate fi adaptat si pen
tru întreprinderile mari. Elec- 
trostivuitoarele. care pot lucra 
numai oină la 5 metri înălțime, 
sînt înlocuite de un translator 
(fabricat la întreprinderea me
canică din Timișoara) care per
mite înălțarea depozitului oină 
la 12 metri. PRODUCTIVITATEA 
MUNCII ESTE DE 3.5 ORI MAI 
MARE. Depozitul înalt s-a rea
lizat prin autoutilare din stelaje 
tehnologice portante cu acoperiș 
de tablă cutată și închideri din 
plăci azbopan. întrucit nu se 
mai folosește beton armat pen
tru construcție. CONSUMUL DE 
CIMENT ESTE DE 20 DE ORI 
MAI MIC. IAR CEL DE OTEL- 
BETON DE 14 ORI MAI RE
DUS. SE DUBLEAZĂ GRADUL 
DE OCUPARE A SUPRAFEȚE
LOR CONSTRUITE (CARE 
ESTE DE PATRU ORI MAI RE
DUSĂ). VALOAREA INVES
TIȚIEI PE METRUL PATRAT 
ESTE MAI MICA CU APROA
PE 40 LA SUTA.
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s-a încheiat în județele Vîlcea, Vrancea, 
Ialomița, Galați și Timiș

Oamenii muncii din agricultura ju
dețului Vîlcea au încheiat recoltatul 
griului.

în telegrama adresată Comitetului 
Central al Partidului Comunist Ro
mân, tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
de comitetul județean al P.C.R. se 
spune :

Vă asigurăm că, asemenea întregii 
noastre țărănimi. lucrătorii din agri
cultura județului Vîlcea sînt ferm 
hotărîți să înfăptuiască în mod exem
plar sarcinile ce ne revin din Pro
gramul partidului, de continuă dez
voltare și modernizare a agriculturii, 
adueîndu-și întreaga contribuție la 
măreața operă de edificare a socia
lismului și comunismului in scumpa 
noastră patrie.

★
Au încheiat recoltarea păioaselor și 

lucrătorii ogoarelor județului Vran
cea. în telegrama adresată tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. secretar general 
al Partidului Comunist Român, de 
comitetul județean al P.C.R. se 
spune :

Oamenii muncii din agricultura ju
dețului se angajează să depună efor
turi sporite pentru a realiza în ter
men și de calitate lucrările din agri
cultură. acesta fiind răspunsul lor la 
complexul de măsuri adoptat de 

în județul Buzău s-a 
încheierea secerișului griului în 

unitățile agricole cooperatiste și 
cțe stat din județul Buzău, în 
cursul săptăminii trecute, a per
mis dirijarea într-o proporție spo
rită a forțelor mecanice și ma
nuale la eliberarea terenului si în- 
sămintarea culturilor succesive. în 
majoritatea cooperativelor agricole.Motostivuitor cu furci laterale, 

cu o capacitate de 5 tone, fa
bricat la întreprinderea meca
nică din Timișoara. Produsul a 
fost recent modernizat. ASIGU- 
RÎNDU-SE SPORIREA VITE
ZEI DE LUCRU CU 17 LA 
SUTA ȘI REDUCEREA GREU-. 
TAȚII SALE CU 350 KG ME
TAL. Tot această întreprindere 
realizează motostivuitoare cu 
furci frontale de 1.6 ; 3.2 și 5 
tone, cu diferite înălțimi de ri
dicare.

In sistem obișnuit, laminatele 
si trefilatele in colaci se mane
vrează manual de circa 14 oa
meni si se depozitează in vrac, 
oină la înălțimea de 1.2 m. asi- 
gurind o încărcare de 1.8 tone pe 
metru pătrat și un grad de ocu
pare a suprafeței de depozitare 
de 50 la sută. Cu ajutorul dispo
zitivului din imagine, reali
zat prin autoutilare. ÎNĂLȚI
MEA DE DEPOZITARE A PRO
DUSELOR RESPECTIVE ESTE 
DE PÎNA LA 6 METRI. CU O 
ÎNCĂRCARE DE 7 TONE PE 
METRUL PATRAT, ESTE 
SERVIT DE NUMAI DOI MUN
CITORI. CEEA CE ÎNSEAMNĂ 
O PRODUCTIVITATE DE ȘAP
TE ORI MAI MARE.

Terminal de trănscontainere pentru 1 cale ferată-auto, dotat 
cu un transtainer cu o capacitate de 32 tone forță și 25 m deschi
dere. realizat de întreprinderea de poduri metalice și prefabricate de 
beton din Pitești, după proiectul Institutului de proiectări căi ferate. 
Permite manipularea mecanizată a transcontainerelbr, fiind dotat și 
cu un dispozitiv automat de prindere. în soluția veche, manipularea 
transcontainerelor se făcea’ cu o macara cu braț si un dispozitiv ma
nual de prindere. DURATA CICLULUI DE MANEVRA S-A REDUS 
DE PATRU ORI, CONSUMUL DE ENERGIE ELECTRICĂ ESTE CU 57 
LA SUTĂ MAI MIC, IAR PRODUCTIVITATEA CREȘTE DE 2,5 ORI.

Utilajele de manipulare și depozitare a mărfurilor pre
zentate la expoziție vor intra, începînd cu săptămîna vii
toare, în dotarea bazei de aprovizionare tehnico-materială 
a municipiului București, unde vor putea fi văzute la lucru 
de către specialiștii din unitățile interesate. Tot aici se vor 
găsi documentații referitoare la executarea prin autoutilare 
a unor utilaje, precum și la organizarea modernă a depo
zitelor. Corneliu CARLAN

Foto : Eugen Dichiseanu

către partid și stat pentru îmbunătă
țirea vieții lor, pentru continua ridi
care a nivelului de trai, conștienți că 
în acest fel urcă o nouă treaptă de 
bunăstare și fericire.

★
Unitățile agricole din județul Ia

lomița au încheiat recoltatul griului 
pe 105 081 hectare. în momentul de 
față, concomitent cu transportul la 
baze a ultimelor cantități de griu, se 
lucrează cu toate forțele la elibera
tul terenului și arături, la insămîn- 
țatul culturilor succesive. Pînă ieri 
seara (21 iulie), din planul de 85 500 
hectare, au fost semănate cu porumb 
pentru boabe, furaje și legume in 
cultura a doua 76 500 hectare. După 
încheierea campaniei de seceriș 
peste 400 de combine autopropulsate 
din S.M.A. și I.A.S. au fost reparti
zate în județele unde această lucrare 
a început mai tîrziu. (Lucian Ciu
botarul.

★
în_ seara zilei de joi 21 Iulie a.c.. 

unitățile agricole de stat si coopera
tiste din județul Galați au încheiat 
recoltatul întregii suprafețe de 
75 689 ha cultivate cu griu. în conti
nuare. lucrătorii din agricultura ju
dețului. mobilizați de organele si or
ganizațiile de partid, acționează oen-

încheiat semănatul
cum sint cele din consiliile inter- 
cooperatiste Balta Albă. Ziduri, 
Poșta Cîlnău. Mihăilești si Glodea- 
nu Siliștea, s-a lucrat cu mașinile 
grupat. în flux continuu, asigurîn- 
du-se un ritm intens la pregătirea 
Datului germinativ si semănat. Pînă 
acum. întreaga suprafață de 32 000

tru finalizarea altor lucrări : balota- 
tul paielor, transportul acestora si 
eliberarea terenului, efectuarea arătu
rilor. insămintarea culturilor succe
sive ș.a. După cum am fost infor
mați de la direcția agricolă iude- 
teană. pînă în prezent s-au însămin- 
tat cu legume, porumb boabe, po
rumb siloz si masă verde 31 126 ha, 
reprezentînd 78 la sută din suprafa
ța planificată. (Dan Plăeșu).

★
Unitățile agricole din Cirrmia Ba

natului au terminat, in cursul zilei 
de 21 iulie, recoltarea griului de r>e 
întreaga suprafață de aproape 160 000 
hectare, cite au fost cultivate aici în 
acest an.

însuflețiți de succesul repurtat si 
hotăriti să realizeze exemplar sarci3 
nile ce le revin în sporirea produc
ției, oamenii muncii de pe ogoarele 
județului Timiș continuă cu forte 
sporite insămintarea culturilor succe
sive. Pînă acum, ei au însămînțat cu 
porumb pentru boabe, legume si 
plante furajere mai mult de 80 la 
sută din suprafața planificată. Con
tinuă totodată lucrările de eliberare 
a terenurilor de paie si executarea 
arăturilor. (Agerpres).

culturilor succesive
ha planificată pe județ a fost se
mănată cu culturi succesive. Vre
mea bună și solul umed au de
terminat continuarea semănatului pe 
suprafețe suplimentare. Se aprecia
ză că, pînă la 25 iulie, în județul 
Buzău vor fi însămînțate. peste pre
vederi, încă 3 000 ha cu plante fu
rajere. (Mihai Bâzu).

Unde sînt combinele, tovarăși ceferiști?
Semnale din Botoșani și lași în legătură cu intîrzierea nepermisă 

în transportul combinelor care au lucrat pină acum in județele din sudul țării
De la comandamentul județean Bo

toșani pentru agricultură s-a primit 
următoarea sesizare : cele 210 com
bine și 80 prese mecanice trimise 
din stațiunile pentru mecanizarea 
agriculturii pentru a sprijini recol
tatul în județul Constanța nu 
s-au reîntors in județ, deși au fost 
încărcate în vagoane încă de vine
rea trecută. între timp, județul Con
stanța, încheind recoltatul, mecaniza
torii dobrogeni s-au oferit să spri
jine unitățile agricole din județul 
Botoșani cu încă 160 combine. Cu 
citeva excepții, majoritatea acestor 
utilaje se află pe drum. Din investi
gațiile făcute rezultă că vagoanele 
încărcate cu combine și prese de ba
lotat stau în diferite gări. Cele mai 
lungi staționări se produc în .gările

Pașcani. Verești, Iași. Factorii răs
punzători din ministerul de resort si 
Regionala C.F.R. Iași trebuie să in
tervină pentru urgentarea transpor
tului utilajelor amintite. Recoltatul 
griului nu suportă nici o amlnare. 
(Silvestri Ailenei).

Din Iași am primit un semna) 
identic. Pînă miercuri. 20 iulie, nu 
ajunseseră înapoi în secțiile de me
canizare decît 90 de combine „Glo
ria". din cele 130 trimise în județul 
Ilfov. După cum am fost informați, 
din unitățile agricole ilfovene au fost 
încărcate in vagoane toate combi
nele venite in sprijin. Se pare insă 
că formarea garniturilor si transpor
tul pe calea ferată se desfășoară în 
ritm de melc. Conducerea stațiunii 
pentru mecanizarea agriculturii Let-

cani a trimis chiar din gară în gară 
în mod special un om în căutarea 
combinelor. La citeva zile după în
cărcarea combinelor, două vagoane 
pornite de la Tărtășești staționau incă 
la Chitila-triaj !

Totodată, acum este rindul unită
ților din județul Ilfov să trimită 
combine în iudetul Iași, unde sece
rișul este în plină desfășurare. După 
calculele făcute, cooperativele agri
cole din iudetul Iași nu pot termina 
recoltarea griului cu forțele proprii 
decit in 19 zile bune de lucru. Or, 
Dină acum nici nu au avut la dis
poziție toate aceste combine. Iată 
de ce deplasarea combinelor tre
buie urgentată. Griul trebuie strîns 
în cel mai scurt timp, fără pierderi.

...Și un răspuns din partea Departamentului Căilor Ferate
Cele de mai sus au fost 

aduse la cunoștința Depar
tamentului căilor ferate, 
în legătură cu măsurile 
luate pentru grăbirea trans
portării utilajelor agricole, 
ne-a răspuns tovarășul ing. 
Aurel Dumitru Popa, direc
torul Direcției mișcare si 
comercial : Pentru satisfa
cerea operativă a cererilor 
de transfer a utilajelor a- 
gricole (combine, tractoare, 
prese de balotat etc.) din 
județele în care s-a termi
nat secerișul spre județele 
din nordul țării, calea fera
tă a luat mai multe mă
suri. Șefii stațiilor primesc 
continuu toate cererile' de 
vagoane și le transmit, prin 
telefon, regionalelor de cale

ferată pentru asigurarea 
vagoanelor necesare. In 
stații au fost puse la dis
poziția unităților agricole 
spatiile necesare depozitării 
utilajelor și rampele de 
încărcare. Regionalele de 
cale ferată au primit ordin 
să aleagă din descărcările 
de la toate întreprinderile 
primitoare de mărfuri, va
goane ce se pretează a se 
încărca cu utilaje agricole 
și să le indrumeze cu pri
mele trenuri in circulație 
la stațiile de încărcare. In 
centrala Departamentului 
C. F. a fost înființat un 
dispecerat comun cu Mi
nisterul Agriculturii și In
dustriei Alimentare, care 
este informat continuu asu-

pra afluierii utilajelor agri
cole spre stațiile de încăr
care. a modului de asigu
rare a vagoanelor necesare, 
precum și a celor încărca
te. De asemenea, pentru 
utilajele agricole care se 
încarcă concentrat pentru o 
destinație se programează 
circulația acestora in tre
nuri închise, iar pentru ce
lelalte transporturi, con
centrarea se face în stațiile 
de triaj, de unde se expe
diază spre destinații, tot 
în trenuri închise. Trans
porturile izolate se urmă
resc in timpul circulației 
de către toate organele de 
cale ferată. Dispeceratul 
înființat, la sesizarea unor 
unități, ia imediat măsuri

pentru ca transportul uti
lajelor agricole să se exe
cute în timpul cel mai 
scurt. Ca urmare a acestor 
măsuri, transportul utilaje
lor agricole din Banat și o 
parte din Oltenia se în
cheie in cursul zilelor de 
azi si mîine (21 si 22 iulie), 
iar în Muntenia si Dobro- 
gea — în cursul zilei de azi 
(21 iulie).

Aplicarea strictă a 
măsurilor anunțate ar 
trebui să elimine prac- 
tic situații ca cele 
semnalate. Este nece
sar să fie intărit con
trolul din partea orga
nelor C.F.R.

Votu reveni.
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„Independența României"
O prezență de sea

mă în florilegiul edi
torial dedicat centena
rului neatîrnării este 
volumul ..Independen
ta României", apărut 
recent in Editura Aca
demiei. Elaborată de 
un colectiv larg de oa
meni de știință, sub 
coordonarea unui co
mitet de redacție al
cătuit din academicie
nii Șt. Pascu (redac
tor responsabil) si C.C. 
Giurescu, profesorii I. 
Ceterchi și Șt. Ștefă
nescu. generalul C. Ol- 
tcanu, lucrarea este, 
practic. monografia 
permanentelor funda
mentale ale istoriei 
naționale, tot așa de 
vechi ca și poporul 
român, întruchipate în 
ideile de libertate, 
dreptate, independen
ță. unitate.

Scrutind istoria pe o 
adincime de două mi
lenii, volumul urmă
rește aceste idei în di
namica lor, atît în 
ceea ce privește înno
bilarea continuă a con
ținutului și sensurilor, 
cit și sub aspectul 
concretizării lor prin 
lupta necurmată a 
maselor.

în studiile cuprinse 
în prima parte a căr
ții sint evocate mo
mente de referință ale 
acestei lupte din tre
cutul mai îndepărtat 
— de la luptele daci
lor si rezistenta tenace 
a poporului român în 
fata vicisitudinilor de

tot felul, formarea en
tităților statale feudale 
și epopeea luptei an- 
tiotomane din secolele 
XIV—XVI și pînă la 
unirea din 1859 — pro
logul cuceririi inde
pendenței depline de 
sub dominația Porții.

Cum e și firesc, un 
spațiu însemnat în e- 
conomia lucrării este 
acordat evenimentului 
crucial de acum un se
col : proclamarea in
dependenței absolute a 
României și consacra
rea ei pe calea arme
lor în războiul purtat 
de armata română, a- 
lături de armata rusă 
și voluntarii bulgari, 
împotriva forțelor mi
litare ale Imperiului 
otoman. Capătă aici 
un relief pregnant dă
ruirea. eroismul si 
vitejia tinerei armate 
naționale, forța solida
rității naționale, patri
otismul fierbinte și 
spiritul de sacrificiu 
cu care masele largi, 
îndeosebi țărănimea, 
de pe ambele versante 
ale Carpatilor au sus
ținut războiul drept, 
național-eliberator.

Ideea apărării inde
pendentei si suverani
tății. a integrității te
ritoriale a țării, care a 
dominat activitatea for
țelor patriotice, pro
gresiste . revoluționare 
ale societății româ
nești in perioada in
terbelică. lupta împo
triva pericolului fas
cismului. a ocupației

hitleriste formează 
substanța altui grup de 
studii, cu concluzia că 
insurecția națională ar
mată antifascistă si 
antiimperialistă din 
august 1944. inițiată și 
organizată de Partidul 
Comunist Român. a 
marcat Începutul unei 
ere noi în istoria noas
tră. a deschis calea do- 
bmdirii unei indepen
dente reale.

Studiile din partea 
finală a volumului de 
care ne ocupăm pun 
în lumină coordonatele 
politicii interne si ex
terne a României so
cialiste. a forței sale 
conducătoare — Parti
dul Comunist Român 
— de asigurare a con
dițiilor optime pentru 
progresul națiunii, pen
tru întărirea continuă 
a statului national, a 
independentei și su
veranității sale. Poli
tică aflată în deplină 
concordantă cu res
pectul pentru liberta
tea și independenta ce
lorlalte națiuni. cu 
cerințele unei colabo
rări fructuoase între 
state și popoare. Vo
lumul ..Independența 
României" se reco
mandă ca o valoroasă 
sinteză a devenirii is
torice a poporului ro
mân. a eforturilor des
fășurate în timp pen
tru afirmarea plenară 
a vocației sale crea
toare.

Constantin ANTIP

„România în războiul
de independență 1877-1878“

Printre remarcabi
lele lucrări cu care 
istoricii noștri au o- 
magiat aniversarea 
centenarului indepen
denței de stat a 
României, la loc de 
cinste se înscrie volu
mul intitulat „România 
în războiul de inde
pendentă 1877—1878", 
apărut în Editura mi
litară.

Elaborat de un larg 
colectiv de autori și 
beneficiind de coor
donarea unei prestigi
oase comisii alcătuite 
din : general-colonel 
Ion Coman (coordo
nator principal), acad, 
Constantin C. Giures
cu. acad. Ștefan Pascu, 
general-maior dr. Con
stantin Olteanu. colo
nel dr. Ilie Ceaușescu, 
colonel dr. Al. Gh. 
Savu, general-maior 
Constantin Antip și 
general-maior Eugen 
Bantca, volumul re
prezintă o amplă mo
nografie. dind posibi
litatea cunoașterii pro
funde a evenimente
lor care acum 100 de 
ani au dus la dobîn- 
direa independenței 
de stat a României.

Autorii își fac o da
torie de onoare din 
descifrarea sensurilor 
majore ale unuia din
tre cele mai remarca
bile evenimente ale 
istoriei noastre națio

nale. întemeiată pe o 
amplă documentare șl 
cuDrinzind multiple 
judecăți de valoare, 
lucrarea conține esen- 
țialmente întreaga 
structură a demon
strației in legătură cu 
cauzele mai îndepăr
tate și mai apropiate 
ale efortului poporu
lui român pentru do- 
bîndirea deplinei inde
pendente. în legătură 
cu desfășurarea eveni
mentelor premergă
toare lui 9 mai 1877 si 
a celor care, după în
ceperea operațiunilor 
militare, au înscris 
contribuția româneas
că cu litere de foc în 
hronicul războiului ce 
a zguduit în acele 
împrejurări Peninsula 
Balcanică.

Cartea înfățișează 
cu o mare forță evo
catoare bătăliile răz
boiului, eroismul și 
vitejia luptătorilor ro
mâni, larga susținere 
a efortului lor de că
tre întregul popor pe 
toate planurile' posi
bile : material, uman, 
moral. Spații ample 
sint consacrate pre
zentării cooperării de 
arme româno-ruse, 
participării la operați
uni a voluntarilor 
bulgari.

Memorialistica

General
Alexandru

Sextil PUȘCĂRIU

Limba română, volumul I
în mod firesc, în 

carte sint analizate 
împrejurările în care, 
la San Stefano și Ber
lin. s-a ajuns la în
cheierea tratatului de 
pace ce a consemnat 
rezultatele războiu
lui. Consfințit prin 
singele vărsat pe cim- 
purile de luptă, drep
tul istoric la indepen
dență al poporului 
român s-a impus și a 
trebuit să fie recunos
cut, în pofida oricăror 
opoziții și mașinați- 
uni ale diplomației 
internaționale.

într-un consistent 
capitol, volumul pune 
în lumină Însemnăta
tea istorică a cuceri
rii independenței, per
spectivele pe care le-a 
deschis progresului 
economic și social al 
României.

Un stil atractiv, o 
ilustrare bogată, o 
condiție grafică cu to
tul deosebită între
gesc meritele lucrării, 
ce se impune atenției 
nu numai a cunoscăto
rilor și iubitorilor de 
istorie, ci si masei 
largi a cititorilor, ori
cărui cetățean al pa
triei noastre socialiste.

Conf. univ. dr. 
Gh. I. IONITA

Noutăți editoriale
EDITURA „MINERVA

M. Sadoveanu : Povestiri din 
război (colecția Arcade).

M. Eminescu : Poezii (2 voi.), 
B.P.T.

N. Iorga : Pagini alese din în
semnările de călătorie din 
Ardeal si Banat (B.P.T.).

AI. Ivasiuc : Păsările, roman 
(B.P.T.).

Doina Curticăpeanu : V. Alec- 
sandri. prozator.

Ov. Densușianu : Opere vol. III. 
Ovidiu : Arta iubirii (B.P.T.).
* * * : Antologie de poezie a- 

mericană (B.P.T.).
EDITURA „EMINESCU"

Virgil Teodorescu : Ancore lucii 
(versuri).

Ștefan Bănulescu : Cartea mi
lionarului (roman).

Nicolae Dragoș : Cu inima cu
rată (versuri).

Aurelian Chivu : Cina (versuri).
Valentin Hossu Longin : Omul 

pentru om (reportaje).
Edgar Papu : Din clasicii noștri 

(critică literară).
Alex. Dima : Dezbateri critice.
• • * : Ion Creangă interpre

tat de... (ediție îngrijită de 
Constantin Ciopraga. colecția 
Biblioteca critică).

EDITURA
„CARTEA ROMÂNEASCĂ"

Marin Preda : Moromeții vol. I 
si II (ediția a 5-a).

Ion Crăciunescu : Un învățător 
de altădată (proză scurtă),

Ion Brad : Transilvane cetăți 
fără somn (versuri).

Violeta Zamfirescu : în aerul 
vibrind (versuri).

A. E. Baconski : Remember 
vol. I si II (eseuri).

M. Gafița : Flautul lui Marsias 
(eseuri, critică literară).

Alex. Ștefănescu : Preludiu
(critică literară).

r
Mihai M. PETRESCU

„Partide, clase, națiuni“
Cartea Iui Mihai M. 

Petrescu, intitulată „Par
tide. clase, națiuni", apă
rută în Editura poli
tică, își propune pre
zentarea cu exigentă mo
nografică a originii si 
dezvoltării istorice a par
tidelor politice, inițiativă 
meritorie in condiții
le accentuării rolului 
conducător al Partidului 
Comunist Român în so
cietatea noastră, ale creș
terii pe plan mondial a 
ponderii factorului politic.

Se cuvine subliniată de 
la început originalitatea 
în modul de abordare si 
tratare a subiectului. O 
parte a lucrării este con
sacrată analizei. în spiri
tul socialismului științi
fic. a fenomenului denu
mit de autor „partidism". 
ca un sistem al relațiilor 
politice, istorice concrete, 
în cadrul căruia partidele 
politice își au funcția lor 
specifică și relativ con
stantă.

Cercetători burghezi, 
printre care Max Weber, 
Vilfredo Pareto. Roberto 
Michels. M. Ostrogorski. 
Raymond Aron. Maurice 
Duverger. Sigmund Neu
man si alții au investigat 
din diverse unghiuri de 
vedere activitatea parti
delor politice, locul ocu
pat de ele în complexul 
sistemelor social-oolitice 
date, ideologiile respecti
ve. precum si structura 
lor internă. Analizind in 
mod critic aceste încer

cări, relevînd în mod nu
anțat atît elementele pozi
tive. cit si limitele lor. 
autorul scoate in evidentă 
și demonstrează valoarea 
abordării marxiste a pro
blemei — valoare de- 
curgind înainte de toate 
din faptul că fenomenul 
„partidist" este ințeles și 
apreciat in contextul ge
neral al determinismului 
global social, al luptei de 
clasă pentru cucerirea pu
terii.

Cea mai însemnată par
te a cărții ne înfățișează 
nașterea si dinamica isto
rică a partidelor politice, 
de la formațiunile si gru
pările politice din Elada 
și Roma antică, conside
rate ca arhetipuri ale par
tidelor politice moderne, 
cele din timpul Renaște
rii. apoi din epoca revo
luțiilor burghezo-demo- 
cratice. și pină la apari
ția si evoluția mișcării 
muncitorești și a partidu
lui revoluționar al clasei 
muncitoare. Capacitatea 
autorului de analiză nuan
țată se evidențiază preg
nant în aceste pagini ale 
cărții.

Ideea conducătoare, pu
să în evidentă de această 
amplă sinteză istorică, 
este corelația strînsă din
tre partide, clase si na
țiuni. Lupta de clasă, in 
care un rol esențial îl în
deplinesc partidele — re
levă autorul — se desfă
șoară în cadrul national, 
poartă inerent pecetea

națională, după cum fe
nomenul national burghez 
poartă amprenta „parti- 
dismului" specific acestei 
orînduiri. De aici necesi
tatea. asupra căreia se 
insistă pe bună dreptate 
în lucrare, ca partidele 
clasei muncitoare să ducă 
o politică profund națio
nală. care să reflecte sta
diul și cerințele de dez
voltare ale națiunii res
pective. aceasta consti
tuind premisa esențială a 
succesului activității lor.

în acest context, au
torul relevă cîteva din 
jaloanele și trăsăturile e- 
volutiei sistemului de 
partide din România, 
stăruind asupra semnifi
cației istorice naționale a 
apariției si dezvoltării 
partidului clasei munci
toare și transformării 
sale în forța politică con
ducătoare a societății ro
mânești.

Se cuvin, totodată, re
levate paginile consacra
te valorificării ample a 
moștenirii istoriografice si 
sociologice românești, in
terpretării obiective, pă
trunse de simțul istoric si 
critic, a lucrărilor ce au 
abordat istoria partidelor 
politice si rolul lor in so
cietate ale lui A. D. Xe- 
nopol. Dimitrie Guști, 
C. Dobrogeanu-Ghcrea.

Ocupîndu-se de varie
tatea sistemelor de parti
de politice in lumea con
temporană, autorul reali
zează o sinteză a princi

palelor repere si tendințe 
ce se manifestă în acest 
domeniu pe plan mondial, 
sinteză ce pune de ase
menea în evidentă core
lația dintre rolul și func
țiile partidelor politice, 
natura lor de clasă și di
namica vieții sociale si 
naționale in care acti
vează.

Opera de făurire a so
cietății socialiste multila
teral dezvoltate in Româ
nia. desfășurată sub con
ducerea Partidului Comu
nist Român — demon
strează autorul — ridică 
pe o treaptă superioară 
unitatea organică activă 
și creatoare dintre partid 
și națiune, adînceste și 
îmbogățește substantial 
simbioza politică si mora
lă dintre partid si popor, 
consacră rolul istoric al 
partidului ca centru vital 
al națiunii.

Conținutul de idei al lu
crării este slujit de un stil 
eseistic vivace, atrăgător.

Fără îndoială, că prin 
lucrarea „Partide, clase, 
națiuni", literatura știin
țelor sociale și politice din 
tara noastră s-a îmbogă
țit cu o lucrare valoroasă, 
ce se înscrie ca o contri
buție la dezbaterea și a- 
profundarea investigațiilor 
in acest domeniu de inte
res maior si la generali
zări teoretice fructuoase 
in spiritul exigentelor 
puse de partid științelor 
sociale și politice.

GALL Em6

Paul POPESCU-NEVEANU Sergiu TAMAȘ

Curs de psihologie generală
După mai bine de 

trei decenii de dezvol
tare in tara noastră a 
psihologiei științifice 
pe făgașul metodolo
giei marxiste și în 
condițiile noilor reali
tăți umane, lucrări de 
sinteză, generalizare și 
elaborare teoretico- 
metodologice, cum este 
Cursul de psihologie 
generală (două volu
me. editate de Univer
sitatea din București), 
elaborat de profesorul 
Paul Popescu-Neveanu, 
sînt necesare și bine
venite.

Bogată în informații 
științifice contempora
ne și punind in evi
dență in mod special 
contribuțiile româ
nești. lucrarea este 
străbătută de o conti
nuă dezbatere proble
matică. menită să elu
cideze și să releve as
pecte de o certă actu
alitate ale cercetării 
psihologice.

Se cuvine subliniat 
faptul că obiectul psi
hologiei este conceput 
in maniera dialectică 
proprie marxismului 
— procesele psiholo
gice. comportamentul 
uman fiind gindite ca 
un sumum de inter
acțiuni de natură o- 
biectivă. subiectivă, 
culturale etc. Tocmai 
aceasta creează posibi
litatea să fie evitate 
atît punctele de vedere 
speculative și sterile, 
cît și limitele cercetă

rilor genetice în ex
plicarea structurilor 
proceselor psihologice, 
a resorturilor și moti
vațiilor specifice ac
țiunii umane.

Psihologia se' pre
ocupă mai ales de 
mijloace sau operații 
neuropsihice de ori
gine și cu destinație 
socială. Personalitatea 
este ansamblul sau 
sistemul organizat ie
rarhic al operațiilor, 
cunoștințelor și moti
velor — laturi aflate 
într-o legătură indiso
lubilă. O 'astfel de 
perspectivă asupra 
personalității îi per
mite autorului să sub
linieze și să abordeze 
unele aspecte deosebit 
de actuale și viu dez
bătute ale activității 
psihice a personalității 
umane.

Este vorba în primul 
rînd de unitatea din
tre procesul reflectării 
realității obiective și 
atitudinea activă, con
structivă a intelectu
lui uman în procesul 
cunoașterii. Adoptînd 
o atitudine critică fată 
de pozițiile empiriste 
care accentuau prea 
mult aspectul reflec
tării in dauna posibi
lităților creatoare, ale 
psihicului uman, va- 
lorificind rezultatele 
cercetărilor științifice 
în domeniul epistemo
logiei desfășurate in 
ultimii ani, autorul

stabilește un raport 
dialectic, just între a- 
ceste două laturi esen
țiale ale vieții psihice 
a omului.

în același timp, 
preocupat de caracte
rul ierarhic al siste
mului psihic uman, 
autorul aduce impor
tante contribuții pri
vind dialectica tre
cerii de la senzorial la 
logic, explicarea moti
vațiilor acțiunii, ca și 
a creației propriu-zise. 
sublinierea legăturilor 
de substanță existente 
intre nivelul emotional, 
pe de o parte, și cel 
sentimental și intelec- 
tualizat-volițional, pe 
de altă parte.

Toate acestea, pre
cum și faptul că auto
rul prezintă unitar da
tele de psihologie in
dividuală și cele de 
psihologie socială, des
chid noi perspective 
în abordarea proble
maticii atit de com
plexe a personalității 
omului concret al tim
pului și epocii noas
tre. Se poate aprecia, 
de aceea, că lucrarea 
prezintă interes pen
tru toti specialiștii 
din psihologie si dis
ciplinele apropiate.

Prot. Stela 
TEODORESCU 
prorector 
ol Universității 
din lași

„Cercetarea viitorului
Lucrarea lui Sergiu 

Tamaș. apărută de cu- 
rind in Editura poli
tică, propune cititoru
lui o privire de an
samblu asupra cerce
tărilor in domeniul 
viitorului, în strinsă 
legătură cu conduce
rea social-politică. Este 
o viziune ce conferă 
un plus de interes de
mersului autorului, in- 
trucit politica revolu
ționară a Partidului 
Comunist Român de 
edificare a societății 
socialiste multilateral 
dezvoltate este o ope
ră revoluționară prin 
excelentă prospectivă.

Autorul subliniază 
cu pregnanță legătura 
necesară dintre cerce
tarea viitorului și ac
țiunea politică, studiile 
privind viitorul fiind 
chemate să-și aducă 
contribuția. în primul 
rind, la căutarea solu
țiilor pentru multiple
le probleme ale pro
gresului social con
temporan, la pregăti
rea mai temeinică a 
proiectelor necesare 
fundamentării proce
selor decizionale.

Lucrarea oferă un 
ghid accesibil și com
petent pentru înțele
gerea cadrului teore
tic în care se desfă
șoară conducerea pros
pectivă a societății so
cialiste din România, 
reliefează originalita
tea concepției ce stă 
la baza activității de

prognoză și planificare 
din țara noastră.

Autorul dezbate, pe 
rind, probleme de 
mare interes teoretic : 
viitorul — domeniu al 
inițiativei politice, con
fruntări și alternative 
ideologice în cerceta
rea viitorului, caracte
risticile conducerii 
prospective. în privin
ța „formării viitoru
lui", el înfățișează, 
mai întâi, experiența 
românească de con
struire a viitorului so
cialist și comunist, 
stăruie asupra specifi
cului cunoașterii pre
vizionale spre a-și în- 
mănunchea reflecțiile 
asupra temei pasio
nante a factorilor 
„certitudine" si „risc" 
in construirea viito
rului.

în ultima secțiune, 
S. Tamaș se ocupă de 
noile metodologii de 
tratare a complexită
ții. înfățișează relația 
dintre modalitățile de 
proiectare a viitorului 
și specificul aspira
țiilor umane, particu
laritățile modelului 
social de dezvoltare a 
fiecărei națiuni. El 
pledează în favoarea 
înțelegerii complexu
lui de preocupări pri
vind viitorul ca o îm
binare între artă (cer
cetarea viitorului po
sibil). știință (cerce
tarea viitorului proba
bil) și politică (cerce
tarea viitorului prefe

rabil). înțelegerea a- 
cestor trei componen
te in unitatea lor dia
lectică deschide per
spectiva unui nou tip 
de cunoaștere inter- 
disciplinară in știința 
actuală, deși atribuirea 
denumirii de artă cer
cetărilor asupra viito
rului posibil ni se pare 
discutabilă.

Un interes deosebit 
trezește efortul auto
rului de a pune in e- 
vidență semnificația 
teoretică și metodolo
gică a experienței ro
manești de elaborare 
a cadrului instituțio
nal. prin care se 
realizează unitatea din
tre plan și progno
za, dintre nivel națio
nal — global, de ra
mură — parțial și te
ritorial (pipă la co
mună) — experiență 
deosebit de semnifica
tivă, întrucit permite 
o largă participare a 
maselor la principalele 
momente ale elaboră
rii planului și progno
zelor.

Cartea lui Sergiu Ta
maș. caracterizată. în
tre altele, prin seriozi
tatea informației, invi
tă adeseori la reflec
ție și confruntare cu 
tezeie expuse, pe care 
le prezintă într-un 
mod accesibil : ea 
constituie o bună in
troducere în acest do
meniu de preocupări.

Pavel APOSTOL 
_______________/

CERNAT

Memorii: 
Campania 
1877-1878

Publicarea, sub auspiciile Edi
turii militare, a însemnărilor ge
neralului Alexandru Cernat, 
privitoare la campania militară 
din anii 1877—1878 — ediție in- 
grijită, cuvînt Înainte și notă 
biografică de general-maior dr. 
Constantin Olteanu — constituie 
un salutar act de restituire. în 
primul rind. pentru că integrea
ză cunoașterii publice o sursă 
documentară de certă valoare 
privitoare la războiul neatîrnă
rii. în al doilea rînd. pentru că 
aceste memorii — deși succinte
— revarsă lumini noi asupra 
personalității autorului care a 
avut în acei ani înalte răspun
deri în conducerea acțiunilor 
militare ale tării — ca ministru 
de război și comandant al ar
matei române de operații pe 
frontul din Bulgaria.

Sînt relatate fapte petrecute 
in lunile august-noiembrie 1877
— practic de la trecerea trupe
lor române peste Dunăre pină 
la căderea Plevnci — o perioa
dă relativ scurtă, dar bogată in 
evenimente militare si politice, 
Miezul însemnărilor îl constitu
ie activitatea comandamentului 
român, colaborarea acestuia cu 
comandamentul rus, considera
țiile de ordin strategic și tactic 
asupra luptelor de la Griyjța, 
Dolni-Dubnik și Plevna, ca și 
asupra operațiilor de învăluire 
executate de ostașii români în 
zonă. Deși notațiile sint in ge
neral sobre, păstrind ceva din 
conciziunea unui raport militar, 
răzbat din filele cărții crimpeie 
ale vieții de- campanie, bucuri
ile și greutățile intimpinate de 
cei ce se aflau in prima linie r 
sint ușor detectabile in aseme
nea pasaje grija pentru ostași, 
mindria comandantului pentru 
comportarea lor eroică. Astfel, 
relatind despre . luptele din 27 
și 30 august de la Grivița ori 
din 28 noiembrie 1877 de la 
Plevna, fraza se încălzește, de
vine mai vie. simțim parcă 
emoția martorului ocular.

General-maior Constantin Ol
teanu s-a aplecat cu atenție a- 
supra textului memoriilor, asi- 
gurînd ediției o riguroasă ținută 
științifică. Adnotări, precizări, 
lămuriri suplimentare și un bun 
excurs biografic însoțesc textul, 
mijlocind cititorului o mai bună 
înțelegere a evenimentelor.

Silviu ACHIM

Noutăți editoriale
EDITURA KRITERION

I. în limba română :
Georg Schcrg : „Camera cu o- 

glinzi" (roman). în românește 
de Yvette Davidescu. Prefață 
de Constantin Țoiu.

Sako Zsigmond : „Philobiblon 
transilvan" (studii). Traducere 
de Livia Bacâru si Kiss An
dras. Prefață de prof. dr. Vir
gil Cândea.
II. în limba maghiară :

Apâczai Csere Jănos : „Magyar 
Encyclopaedia" (Enciclopedia 
maghiară).

Louis Althusser : „Olvassuk 
Marxot". (Citindu-1 pe Marx).
III. în limba germană :

Carl Gollner : „Samuel von 
Brukenthal".

Pauline Schneider : „Abenteuer 
un eine Uhr". (Aventuri in 
jurul unui ceas).
IV. în limba ucraineană:

Marko Voveiok : „Narodni opo- 
vidania". (Povestiri din po
por).

Stepan Tcaciuc : „Posmih svitu". 
(Surisul lumii).
V. în limba idiș :

Hert Rivkin : „Din satul vecin" 
(povestiri).

în cadrul operei de 
valorificare a tradiției 
bogate a științei ro
mânești. a apărut, in 
editura .,Minerva", e- 
ditla a doua a lucrării 
fundamentale a lui 
Sextil Pușcariu. Limba 
romană, vol. I. Privi
re generală, a cărei 
primă ediție a fost ti
părită în 1940. Recen
ta ediție nu este o 
simplă retipărire. ei 
prezintă unele modifi
cări și îmbunătățiri, 
făcute chiar de autor 
pc lin exemplar al lu
crării, precum și unele 
observații și întregiri 
făcute pe ediția ger
mană din 1943 a lucră
rii.

Personalitatea știin
țifică a lui Sextil Pus- 
cariu este prezentată 
amplu și judicios de 
către îngrijitorul edi
ției. Gavril Istratc, 
profesor la Universi
tatea din Iași, iar no
tele bogate și o biblio
grafie a lucrărilor lui 
Sextil Pușcariu și a 
scrierilor despre el. de 
către cercetătorul Ilie 
Dan. aceasta fiind cea 
mai completă biblio
grafie in materie.

Monografia lui Sex
til Pușcariu nu este o 
istorie a limbii româ
ne in evoluția ei cro
nologică — sistem 
practicat în general in 
epocă, de către lingviș
tii români și străini.

, Metoda lui Sextil

Pușcariu a fost alta. 
El a privit limba ro
mână simultan : sin
cronic și diacronic, a- 
dică in sistemul ei 
actual, specific organi
zat. și în elementele ei 
de natură istorică, prin 
care îi explică particu
laritățile.

în partea întîi a lu
crării examinează or
ganizarea limbii ro
mâne actuale. ele
mentele gramaticale și 
procedeele ei stilistice, 
particularitățile voca
bularului, 
și gindirii 
subliniind 
construcției

ale rostirii 
lingvistice, 

specificul 
si func

ționării limbii noastre, 
în partea a doua, in
titulată Limbă si na
țiune. expunerea nu 
este cronologică, ci tot 
pe probleme concrete, 
ca : substratul geto- 
dac. baza latină, ca
drul geografic și is
toric al formării si 
dezvoltării limbii ro
mâne. vecinii cu care 
am avut contacte sau 
am conviețuit tempo
rar. orînduirile și cla
sele sociale, munca 
poporului și ocupațiile 
care au influențat fi
zionomia limbii, con
tactele culturale, cu 
specială privire asu
pra neologismelor, ca
re au schimbat in mod 
pozitiv aspectul lim
bii noastre. Din toate 
considerațiile lui Sex
til Pușcariu rezultă, cu

evidentă, unitatea lim
bii române și continui
tatea poporului român 
în Dacia.

Toate problemele 
sint prezentate de Sex
til Pușcariu în lumina 
istoriei și culturii 
noastre, a celor mai 
noi cuceriri ale 
lingvisticii moderne, 
care sint încă deplin 
actuale. Sextil Pușca
riu a anticipat, la noi. 
structuralismul lingvis
tic in ceea ce are rod
nic și creator. adică 
in considerarea limbii 
ca sistem organizat si 
coerent cu finalitate 
socială.

Prin republicarea 
monografiei Limba ro
mână. lucrare funda
mentală a lui Sextil 
Pușcariu și a lingvisti
cii române in general, 
se oferă tinerei gene
rații exemplul unei 
strădanii închinate 
științei și adevărului, 
dragostei pentru lim
ba română și „geniul" 
ei creator de forme și 
nuanțe specifice, ne 
care autorul o compa
ră mereu cu limbile 
neolatine surori.

Scurtele noastre 
considerații doresc să
sublinieze meritele ce
lor care au luat ini
țiativa reeditării sin
tezei lui Sextil Pușca
riu. precum și reali
zarea ediției in condi
ții excelente.

D. MACREA

Eficiența economică 
și pîrghiile financiare

în cele aproape trei 
decenii de economie 
planificată s-a eviden
tial. din ce în ce mai 
pregnant. necesitatea 
și. odată cu ea. pre
ocuparea specialiștilor 
de a stabili cele mai 
adecvate metode si 
mijloace de exprimare 
a eficienței economice. 
Numai cunoseind in 
profunzime vastul me
canism al factorilor 
care condiționează 
eficienta economică 
se poate acționa con
știent în direcția valo
rificării intense a 
tuturor resurselor eco
nomiei naționale. Evi
dent. acuitatea proble
mei sporește conside
rabil in etapa actuală, 
rind partidul pune un 
accent deosebit pe 
factorii calitativi ai 
creșterii economice.

în cadrul acestor 
preocupări se înscrie 
si lucrarea „Eficienta 
economică si pîrghiile 
financiare" apărută in 
Editura politică sub 
semnătura lui Cornel 
luga. So cuvine subli
niat. de la bun 
început. faptul că 
prezenta lucrare reali
zează o legătură între 
teoria eficientei eco
nomice și practică, 
ceea ce permite evi
dențierea unor solu
ții viabile pentru fac
torii de decizie din 
economie.

Deși lasă impresia 
încă din titlu că lu
crarea se consacră 
analizei unei laturi our 
tehnice a eficientei

economice, lectura ei 
dezvăluie constatarea 
îmbucurătoare că au
torul împărtășește o 
viziune completă asu
pra acestei categorii 
economice, căreia ii 
extinde înțelegerea 
pină la aspectele so
ciale șl ecologice.

Cartea se impune 
atenției deopotrivă 
prin modul deschis, 
adeseori polemic în 
care sint abordate 
unele probleme de 
fond ale eficientei 
economice, cum ar fi. 
do pildă, cea privitoa
re la „venitul net". 
Autorul expune argu
mentat un punct de 
vedere interesant, de 
natură să contribuie 
la elucidarea acestei 
probleme controversa
te conchizind : „Consi
derarea rentabilității, 
respectiv a raportului 
venit net-fonduri ca 
indicatorul de bază 
care comensurează efi
cienta activității eco
nomice estompează 
factorul esențial al 
deosebirilor de conți
nut în ce privește mo
bilul producției, al în
tregii activități sociale 
in societatea socialistă 
in raport cu cea capi
talistă".

Cel mai mare sca
tiu al lucrării este 
consacrat, cum este si 
firesc, analizei rolului 
pirghiilor financiare — 
beneficiu. impozite, 
taxe, credit etc. — în 
stimularea ridicării 
eficientei economice. 
Folosind o bogată in

formație economică, 
autorul reușește să 
demonstreze că spori
rea autonomiei unită
ților economice, lega
rea tot mai strinsă a 
dezvoltării lor de pro
priile rezultate au im
pus si impun mă
suri noi pentru in
tensificarea acțiunii 
pirghiilor financiare. 
Meritoriu este, faptul 
eă autorul nu se rezu
mă doar la formularea 
unor deziderate, ci în
cearcă să descifreze 
unele soluții de na
tură să pună în miș
care mai energic 
pirghiile financiare, să 
le sporească rolul de 
stimulent in sporirea 
preocupărilor colecti
velor de muncă din 
economie pentru ridi
carea eficientei între
gii lor activități.

Desigur, prin na
tura temei pe care o 
dezbate, lucrarea de 
fată se adresează cu 
precădere cadrelor de 
conducere si specialiș
tilor din comparti
mentele economico-fi- 
nanciare ale centrale
lor si întreprinderilor, 
lucrătorilor din siste
mul financiar, ban
car. cît si cadrelor di
dactice si studenților 
din învătămintul su
perior economic. Stilul 
fluent face deopotrivă 
accesibilă lucrarea si 
altor categorii de citi
tori care se interesea
ză de aspectele efi
cienței economice.

Ioan ERHAN

Titlul volumului recent 
apărut in editura „Sport- 
turism", „Amfitrion", s-ar 
traduce, simplu : gazdă 
sau gospodar, stăpîn al 
vetrei in raport cu oas
peții săi, cel ce acordă 
ospeție ințelegindu-și 
cum se cuvine rolul de a 
fi ospitalier. Autorul am
biționează nu numai să 
ne arate nouă înșine cum 
sintem. ci de a ne arăta 
pe npi înșțng altora, oas
peților noștri, celor ce 
vor șă ne e^noasea mai 
îndeaproape .și să ne în
țeleagă mai drept. „Tara 
mea este un Amfitrion 
perpetuu — constată au
torul. Ospitalitatea este 
trăsătură de leagăn a po
porului român, E o vir
tute ce se degajă din o- 
menia tării, a semenilor 
mei. Românul nu-și pro
pune să fie ospitalier, el 
este astfel prin firea lu
crurilor. deoarece știința 
si arta de bună gazdă 
sînt dimensiuni ale sine
lui. fac parte din celula 
genetică, se cuprind — 
precum dorul — în me- 
rindea etică a neamului". 
Dorul ? — se întreabă 
Pop Simion după ce vor
bește despre sufletul lo
curilor și despre trăsătu
rile esențiale ale româ
nului : cultul prieteniei, 
omenia, ospitalitatea, bu
na credință, ascuțimea de 
minte si umorul, sponta
neitatea si persuasivita-

tea, hărnicia și Stabilita
tea. cultul frumosului și 
al datinilor : „Dorul ? E 
nostalgie, abur de speran
ță. candoare, setea de ce
lest. foc lăuntric, sănăta
te de spirit, sfințenie, to
tem de viată, stilp de 
credința, columnă de cu
get. cimp de visare, a- 
partenență de unul și a-

ciod ca numai pe 150 de 
pagini să explice acestui 
Homo viator „rostirea de 
sine" și starea de spirit 
a unui popor ce primește 
in ospeție. Oferind dru
mețului poposit pe vatra 
noastră un ghid de suflet 
și nu de „Baedeker", 
scriitorul se vrea Cicero
ne prin tainițele cu co-

Pop SIMION

„Amfitrion"

celași meleag, «-rîul, ra
mul», mit, realitate inefa
bilă și, totuși, copleșitor 
de concretă, ori toate a- 
cestea laolaltă...".

Pentru Pop Simion, 
Homo viator, omul călă
tor, constituie o realitate 
extraordinară a timpuri
lor noastre, gustul dru
meției punîndu-și am
prenta asupra omului 
modern. Pentru a-i da „un 
punct de vedere în acți
une". dincolo de opțiu
nea fată de direcția star
tului in călătorie. Pop 
Simion încearcă un ade
vărat tur de forță, încer-

mori ale stilului de via
tă, ale temperamentului 
și atitudinii românului 
lată de propria sa patrie.

Autorul nu se limitea
ză însă numai la defini
ții sentimentale. El înfă
țișează meleaguri și oa
meni. Particularizează ti
pologii umane în raport 
cu zonele si specificul 
locurilor. Pentru el. no
minativul „bucureștean" 
nu-i consecință mecanică 
a apartenenței Ia o stra
dă și un număr, la un 
buletin de identitate, „ci 
mult mai mult, este ca
litatea de cetățean mare

și demn al acestui oraș 
mare și demn". Cluj-Na- 
poca evocă pentru el me
moria multiseculară a o- 
rașelor românești, la Sa- 
tu Mare, „potcoava de o 
mie de ani a orașului" e 
făurită cînd din coiful și 
zaua lui Menumorut, cînd 
dintr-un cui de corabie, 
cind dintr-un bob de 
grîu. cînd din foc și pară. 
Metaforele dau prozei 
scriitorului, care îsi cîntă 
patria, forță poematică.

în „Amfitrion". Pop Si
mion nu mai face repor
taj. ci poem in proză. 
Perfect traductibil, pe în
țelesul tuturor graiurilor 
pămintului. Păcat pentru 
senzația de fragmentare 
pe care cartea ne-o lasă 
pe alocuri. Ai sentimen
tul că autorul s-a ambi
ționat să ne dea o fres
că monumentală mulțu- 
mindu-se pină la urmă 
să ne ofere doar părți ale 
întregului plănuit. Ca și 
cind s-ar fi grăbit să nu-i 
„fure" cineva ideea. Este 
evident sentimentul că 
încă nu dispunem dectt 
de sinopsisul viitoarei o- 
pere. închidem volumul 
cu regretul că lectura Iul 
s-a terminat prea repede, 
dar și cu convingerea că 
am tinut în mină o carte 
de recitire.

Ioan GR1GORESCU
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Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Am aflat cu cea mal mare durere despre Încetarea din viață a mamei 
dumneavoastră.

Doresc să vă adresez cele mai sincere condoleanțe.

General SUHARTO
Președintele Republicii Indonezia

Masă rotundă a tinerilor creatori din țări 
balcanice: „Arta - mesager al păcii"

Cronica
Cu ocazia Zilei naționale a Repu

blicii Arabe Egipt, Institutul român 
pentru relațiile culturale cu străină
tatea și Asociația de prietenie româ- 
no-egipteană au organizat, joi, in 
Capitală, o manifestare culturală.

Ziaristul Nicolae N. Lupu a pre
zentat impresii de călătorie din E- 
gipt. în continuare au fost urmărite 
filme documentare egiptene.

La manifestare au participat re-

zilei
prezentanți ai conducerii I.R.R.C.S., 
ai Asociației de prietenie româno-e- 
giptene și Ligii de prietenie cu po
poarele din Asia și Africa, ai Mi
nisterului Afacerilor Externe, un nu
meros public.

Au fost de față Hassan A. Dawood. 
ambasadorul Republicii Arabe Egipt 
Ia București, și membri ai amba
sadei.

(Agerpres)

„Ziua renașterii Poloniei"
* * * 

• Teatrul Mic {la Teatrul de vară 
Herăstrău) : Mania posturilor — 
20. (la Rotonda scriitorilor din 
Cișmigiu) : Spectacol de sunet și 
lumină „Din stejar, stejar răsare" 
— 20.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase“ : E nemaipomenit — 19.30.
• Ansamblul artistic ..Rapsodia 
română" : Bucuroși de oaspeți —
18.30.

Tovarășului EDWARD GIEREK
Prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Muncitoresc Unit Polonez

tv
Joi dimineață s-au deschis Ia 

București lucrările mesei rotunde a 
tinerilor creatori din țări balcanice : 
„Arta — mesager al păcii", organi
zată de Uniunea Tineretului Comu
nist si Uniunea Asociațiilor Studen
ților Comuniști din România.

Participă tineri creatori din Bulga
ria. Grecia. Iugoslavia, Turcia și 
România.

în prima zi au început dezbaterile 
asupra temei : ..Rolul tinerilor crea
tori în înfăptuirea păcii si colabo
rării în Balcani".

Pârtiei pantii la seminar s-au întîl- 
nit cu tineri de la întreprinderea 
..23 August", au vizitat obiective so- 
cial-culturale din Capitală. Au avut 
loc discuții la C.C. al U.T.C. si Con
siliul Culturii si Educației Socialiste.

Lucrările mesei rotunde continuă.

ÎNTRE 7 ȘI 14 AUGUST ÎN ROMÂNIA

Festivalul
din fările

între 7 și 14 august. România va fi 
gazda Festivalului de folclor al țări
lor balcanice. Manifestarea va prile
jui prezentarea, de către soliști și 
formații de prestigiu, a tezaurului 
folcloric balcanic, contribuind la in
tensificarea contactelor dintre crea
tori, la promovarea schimburilor de 
valori culturale, la întărirea priete
niei și stimei între popoare.

Spectacolele, programate în Capi
tală și pe litoral, vor oferi publicu-

de folclor 
balcanice

lui nostru ocazia de a cunoaște cre
ații folclorice do muzică și dans ori
ginale, de a admira pitorescul costu
melor și măestria interpretării artis
tice, expresii elocvente ale spiritua
lității popoarelor balcanice. Piesele 
din folclorul nostru vor fi puse în 
valoare de cunoscute colective artis
tice, recent apreciate in cadrul pri
mei ediții a Festivalului național 
„Cintarea României".

(Agerpres)

PROGRAMUL I
9,00 Teleșcoală

10,00 Telecinemateca
11.50 Corespondenții județeni transmit... 
12,05 Telex
14,00 Tenis de cîmp : Franța—România. 

(Finala grupei A din zona euro
peană a „Cupei Davis“) — primele 
două meciuri de simplu. Transmi
siune directă de la Paris

18.00 Emisiune în limba germană
18.50 SEARA TELEVIZIUNII POLONEZE 

• Pe locul 9 în lume. Documentar 
despre dezvoltarea industriei na
vale poloneze

19,20 1001 de seri
19,30 Telejurnal
19.50 La ordinea zilei : Cu documen

tele Congresului consiliilor oame
nilor muncii pe masa de lucru

20,00 SEARA TELEVIZIUNII POLONEZE 
20,00 Mazowsze — un ansamblu 
popular cunoscut pe toate meri
dianele. 20.10 Nu departe de Cra
covia. Film documentar realizat de 
Televiziunea poloneză

20.30 Un interpret al sufletului polonez: 
Frădărlc Chopin

20,45 Film artistic : „Proba focului". 
Premieră pe țară. Producție a 
studiourilor de televiziune polo
neze.

21.50 Ori ea, ori eu — divertisment mu
zical cu Danuta Rinn și Ursula 
Szipinska

22.20 Telejurnal

PROGRAMUL TI

17.00 Pe teme economice
17.15 Ora veselă
18,10 Baltica e numai una. Film docu

mentar despre lupta împotriva po
luării Mării, Baltice.

18.43 Fanfara și porumbeii. Film do
cumentar

19.00 Radar pionieresc
19.20 1001 de seri
19.30 Telejurnal
19.50 La ordinea zilei
20,00 Cîntarea României
20,45 Desene animate
21.15 Telex
21.20 Treptele afirmării
21.50 Blocnotes — informații utilitare
22.15 Mîinile noastre, liră și zidire. 

Poem TV.

A apărut: „ERA SOCIALISTĂ" nr. 14/1977

—s.

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 23, 

24 și 25 iulie. în țară : Vremea va con
tinua să se răcească, mai ales la în
ceputul intervalului. Cerul va fi varia
bil. mai mult noros în jumătatea de 
nord a țării, precum și în zonele de 
deal și de munte, unde vor cădea ploi

locale cu caracter de aversă, însoțite 
de descărcări electrice. Cantitățile de 
apă. pe alocuri, vor depăși 15—20 litri 
pe metru pătrat în 24 de ore. Vînt mo
derat cu unele intensificări pînă la 
40—50 km/oră în nordul țării șl zonele 
de nhunte. Temperaturile minime vor 
fi cuprinse între 8 și 18 grade, izolat 
mai coborîte în depresiuni, iâr maxi
mele între 20 și 30 de grade, tn Bucu
rești : Vremea se va răci ușor. Cerul 
va fi schimbător, favorabil aversei de 
ploaie, după-amiaza. Vînt moderat. 
Temperatura în scădere ușoară.

în deschidere este publicat edito
rialul „Creșterea rolului clasei mun
citoare în conducerea societății noas
tre socialiste, in realizarea Progra
mului partidului". în continuare sînt 
inserate articolele : „Eficienta econo
mică — preocupare centrală în acti
vitatea de partid" de Iulian Plosti- 
naru ; „învătămintul în pas cu ce
rințele dezvoltării economico-socia- 
le“ de Suzana Gâdea ; „Ecologia și 
categoriile științei economice" de 
Constantin Sîrbu : „Cercetarea pro
ceselor mobilității sociale" de Virgil 
Constantinescu. La rubrica „Dezba
teri" este publicată dezbaterea cu 
tema ..Caracterul global, atotcuprin
zător al crizei capitalismului".

în continuare sint inserate artico
lele : „Revoluția tehnico-științifică 
si dezvoltarea economico-socială a

României" de Ion Trăistaru (la ru
brica „Consultații") ; „Mărăsti. Mă- 
rășești. Oituz — o pagină glorioasă 
în istoria luptei poporului român 
pentru apărarea independentei și in
tegrității țării" de Mihail E. Iones- 
cu (la rubrica „Pagini de istorie") : 
..Arta si modelul uman ai noii orin- 
duiri" de Ion Ianoși (la rubrica 
„Creația literar-artistică") ; „Obiec
tive si sarcini actuale ale comuniș
tilor portughezi" (la rubrica „Din 
mișcarea comunistă și muncitoreas
că mondială) : „Bilanț si perspecti
ve ale dezvoltării pe calea indepen
dentei si progresului social" de 
Houari Boumediene (la rubrica 
„Viața internațională") ; „Restructu
rarea ordinii economice internațio
nale in concepția lui Jan Tinbergen" 
de Costin Murgescu (la rubrica „Cu
rente și idei").

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

Nadia Comaneci a primit premiul oferit 
de agenția T.A.S.S. celei mai bune sportive din lume

în cadrul unei festivități desfășu
rate ioi la Casa de cultură a sindi
catelor din orașul Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej. celebra gimnastă româncă. 
Nadia Comăneci. triplă campioană o- 
limpică la Moiureal. a primit pre
miul oferit de agenția T.A.S.S. celei 
mai bune sportive din lume, pe anul

1976. Premiul constă dintr-o plache
tă încrustată cu motive sportive.

După cum se știe. în urma anche
tei internaționale organizate de re
dacția sportivă a agenției T.A.S.S., 
pentru desemnarea celor mai bune 
10 sportive din lume pe anul tre
cut. Nadia Comăneci a fost clasată 
pe locul intîi. (Agerpres)

Tovarășului HENRYK JABLONSKI
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Polone

Tovarășului PIOTR JAROSZEWICZ
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Polone

Dragi tovarăși,
în numele Comitetului Central al Partidului Comunist 

Român, al Consiliului de Stat și Guvernului Republicii 
Socialiste România, al poporului român și al nostru per
sonal, vă adresăm dumneavoastră. Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Unit Polonez, Consiliului de 
Stat și Consiliului de Miniștri ale Republicii Populare 
Polone, poporului frate polonez cele mai calde felicitări 
si un salut tovărășesc cu prilejul celei de-a 33-a aniver
sări a Zilei renașterii Poloniei.

Vizita pe care am efectuat-o recent în Polonia prietenă 
ne-a oferit ocazia de a lua cunoștință de rezultatele re
marcabile obținute de oamenii muncii polonezi în frunte 
cu comuniștii în înfăptuirea obiectivelor trasate de cel 
de-al VII-iea Congres al Partidului Muncitoresc Unit 
Polonez pe calea edificării societății socialiste dezvoltate, 
a asigurării prosperității și bunăstării oamenilor muncii 
din patria dumneavoastră.

Convorbirile purtate și înțelegerile la care am ajuns 
in cursul vizitei în frumoasa dumneavoastră țară deschid 
noi perspective dezvoltării raporturilor tradiționale ro- 
mâno-poloneze. ridicării lor pe o treaptă superioară. 
Sîntem Încredințați că, acționînd cu fermitate în spiritul

VARȘOVIA
principiilor înscrise și obiectivelor stabilite în Declarația 
comună româno-poloneză. traducînd în viață cele conve
nite împreună, vom asigura înaintarea pe un curs me
reu ascendent, a colaborării dintre Partidul Comunist 
Român și Partidul Muncitoresc Unit Polonez, dintre Re
publica Socialistă România și Republica Populară Polonă, 
atît pe plan bilateral — în domeniile politic, economic, 
tehnico-științific, cultural și in alte sfere de interes re
ciproc — cit și pe tărîmul vieții internaționale.

Pornim de la convingerea că extinderea și adîncirea 
multilaterală a relațiilor de prietenie, conlucrare și so
lidaritate dintre partidele și țările noastre corespund in 
cel mai înalt grad intereselor vitale ale ambelor noastre 
popoare, reprezentînd în același timp o contribuție de 
seamă la promovarea cauzei generale a păcii _ și socia
lismului, la întărirea securității, colaborării și înțelegerii 
în Europa și in lume.

Sărbătoarea națională *a  poporului polonez ne oferă 
plăcuta ocazie de a vă transmite, stimați tovarăși, cele 
mai calde urări de sănătate și fericire personală, de noi 
succese în activitatea de mare răspundere pe care o des- 
fășurați în fruntea partidului și statului, in opera de 
construire a noii societăți pe pămintul Poloniei socialiste.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general

al Partidului Comunist Român, 
Președintele

Republicii Socialiste România

MANEA MANESCU
Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

Tricolori
• România - Franța 

în „Cupa Davîs“
PARIS 21 (Agerpres). — Pe tere

nul central al arenei pariziene Ro
land Garros incepe astăzi meciul 
dintre echipele României și Franței, 
contind ca finală a zonei europene 
(grupa A) a tradiționalei competiții 
internaționale de tenis „Cupa Davis".

Selecționata României, care s-a 
calificat în această fază superioară 
a întrecerii după ce a eliminat pe 
rind formațiile Belgiei, Cehoslova
ciei și Angliei, are in componența 
sa pe maeștrii emeriți ai sportului 
Ilie Năstase și Ion Tiriac, precum 
și pe Dumitru Hărădău și Traian 
Marcu. Căpitanul nejucător al echi
pei este Constantin Năstase.

La rindul lor, gazdele prezintă cea 
mai bună echipă a lor. din care fac 
parte Franțois Jauffret, Patrice Do
minguez, Patrick Proisy și Jean- 
Franțois Caujolle. Căpitan nejucă
tor este Pierre Darmon. Ca arbitru 
principal al meciului a fost desem
nat Matts Haselquist (Suedia).

în urma tragerii la sorți efectuată 
joi după-amiază, programul intîl- 
nirii este următorul : Vineri. 22 iu
lie: Ilie Năstase — Franțois Jauffret; 
Dumitru Hărădău — Patrick Proisy ; 
simbătă — partida de dublu, echi
pele urmînd a fi comunicate cu o

în arenă
oră înaintea începerii jocului, dar 
după toate probabilitățile vor juca 
perechile Ilie Năstase, Ion Tiriac — 
Jauffret. Dominguez ; duminică. 24 
iulie : Hărădău — Jauffret ; Năstase 
— Proisy.

• Mondialele de 
scrimă

în primul tur al probei de sabie 
pe echipe din cadrul Campionatelor 
mondiale de scrimă de la Buenos Ai
res. selecționata României (Irimi- 
ciuc. Pop. Marin. Mustață si Nilcă) 
a cistigat grupa D eliminatorie, in- 
vingind, succesiv, cu 15—1 echipa 
Mexicului, cu 16—0 pe cea a Co
lumbiei si cu 9—4 formația Poloniei. 
S-au mai calificat pentru turul ur
mător U.R.S.S.. R.F. Germania, Ita
lia. Spania, Ungaria, Anglia. Polonia.

Alte rezultate din meciurile pri
mului tur: Italia — Spania 9—1 ; 
Ungaria — Anglia 9—3 ; Spania — 
Chile 9—7 ; U.R.S.S. — R.F. Germa
nia 9—1 : R.F. Germania — Argen
tina 14—2 ; Polonia — Mexic 16—0.

• Rugbiștii juniori în 
„Turneul Prietenia54

din cadrul competiției de rugbi pen
tru juniori „Turneul Prietenia". In 
mare vervă de ioc. echipa Româ
niei a întrecut cu im scor record. 
114—0 (70—0) selecționata Bulgariei, 
în cea de-a doua partidă. U.R.S.S. 
a cistigat partida cu echipa Ceho
slovaciei cu scorul de 30—6 (12—0). 
Simbătă, pe același stadion, se vor 
întîlni in meciul decisiv pentru de
semnarea cîștigătoarei competiției 
selecționatele României si U.R.S.S.

• Tinerii tenismeni 
în „Cupa Gaiea“

La Arena . Progresul din Capitală 
au început ioi meciurile semifinale 
din cadrul zonei de la București a 
competiției masculine de tenis pen
tru tineret „Cupa Galea". în care ti
nerii noștri reprezentanți au întîlnit 
puternica formație a Australiei. Iată 
rezultatele după prima zi de între
ceri : Australia — România 1—1 
(Charles Drewett — Andrei Dîrzu 
3—6. 6—1. 6—4 ; Marian Mîrza — 
Brad Fancutt 6—4, 6—4 ; Drewett, 
Fancutt — Mirza. Dirzu 6—3. 6—1,
5— 3, întrerupt din cauza întuneri
cului). Suedia — Cehoslovacia 2—1 
(Lars Samuelsson — Dușan Kuhly
6— 2, 6—4 ; Jan Kalquist — Ivan
Lendl 6—2. 6—2 ; Lendl. Navratil — 
Erikssen. Wahlstrem 6—3, 6—4,
6—2).

Astăzi se joacă ultimele două 
partide de simplu. începind de la 
ora 15,00.

A XIII-a ediție
a J. M. S.

în cea de-a 5-a zi a Jocurilor mon
diale ale surzilor, care se află in 
plină desfășurare pe bazele sportive 
ale Bucureștiului. un public nume
ros a urmărit la stadionul Voința 
două interesante partide de fotbal. 
Selecționata României a întrecut cu 
scorul de 3—0 echipa Suediei, iar 
formația R.F. Germania a cistigat cu 
2—1 partida cu Argentina.

La bazinul Djnarpo. in concursul 
de inot. Jeffrey Float din S.U.A. a 
atins cifra de nouă medalii de aur 
obținute la actuala ediție a jocurilor, 
cistigînd ieri alte două probe : 200 
m fluture, in 2’15”14/100 și 200 m 
spate, in 2’21”55/100. Compatriota lui 
Float, inotătoarea Laura Barber, a 
cucerit, la rindul său. a opta medalie 
de aur. terminînd Pe primul loc la 
100 m spate, cu timpul de 1’11*03/100.  
Proba de' 800 m liber a revenit ca- 
nadiencei Theresa Helm, cu timpul 
de 10’20”30/100.

Rezultate de la alte discipline spor
tive : volei masculin : Bulgaria — 
S.U.A. 3—0 ; U.R.S.S. — Olanda 3—0; 
handbal masculin : Italia — Ungaria 
27—12 ; Norvegia — Danemarca 
21—17. România — Bulgaria 33—14.

într-o atmosferă de puternică în
suflețire. de puternic avînt creator 
pentru înfăptuirea obiectivelor sta
bilite de Congresul al VII-iea al 
P.M.U.P.. clasa muncitoare, țărăni
mea. intelectualitatea, toți oamenii 
muncii polonezi marchează astăzi 
cea de-a 33-a aniversare a elibe
rării patriei de sub iugul fascist.

In răstimpul care a trecut de la 
acest eveniment memorabil din is
toria milenară a tării prietene, prin 
tenacitatea si hărnicia lor. masele 
nopulare. conduse de partidul co
muniștilor. au consolidat puterea 
populară, au înlăturat uriașele dis
trugeri provocate de ocupația hitle- 
ristă. au asigurat refacerea si dez
voltarea rapidă a economiei națio
nale. obtinind strălucite succese în 
construirea societății socialiste, 
în prezent, ca urmare a creșterii 
de peste zece ori a producției in
dustriale și mai mult de două ori 
a celei agricole, venitul național a 
snorit aproape de sase ori in com
parație cu 1950. Mari succese a do- 
bindit Polonia populară in înflo
rirea științei si culturii. în ridi
carea nivelului de trai, material si 
spiritual al poporului.

Poporul român urmărește cu vie 
satisfacție si sinceră bucurie izbin- 
zile Poloniei frățești. Avînd puter
nice rădăcini în. lupta pentru li
bertate si neatimarc din secolele 
trecute, iar apoi în solidaritatea

militantă dintre mișcările revolu
ționare si muncitorești din țările 
noastre, in lupta împotriva fascis
mului. pentru eliberare națională 
si socială, legăturile de prietenie si 
colaborare româno-poloneze s-au 
amplificat si diversificat continuu in 
anii construcției socialiste, pe teme
lia trainica a comunității de orin- 
duire. de ideologie si de teluri.

Dezvoltîndu-se pe o linie mereu 
ascendentă, cooperarea româno-po
loneză pune pregnant in evidentă 
însemnătatea deosebită ce revine 
relațiilor de prietenie și solidarita
te dintre P.C.R. și P.M.U.P., rolul 
determinant al contactelor și con
vorbirilor dintre tovarășul Nicolae 
Ceausescu si tovarășul Edward 
Gierek, pentru adîncirea și ampli
ficarea continuă a colaborării din
tre țările si popoarele noastre.

Urmînd vizitei din toamna tre
cută a tovarășului Edward Gierek 
în România, vizita întreprinsă anul 
acesta in Polonia de delegația de 
partid și de stat a României, 
condusă de tovarășul Nicolae 
Ceausescu, a constituit o nouă și 
semnificativă expresie a relațiilor 
frătesti. de strinsă si fructuoasă 
colaborare româno-poloneză. Con
vorbirile la nivel înalt de la Var
șovia au deschis noi si largi orizon
turi si au ridicat pe o treaptă și 
mai înaltă raporturile reciproce de 
prietenie, conlucrare si solidaritate

tovărășească. în interesul construc
ției socialiste in țările noastre, a 
cauzei generale a socialismului și 
păcii.

Colaborarea româno-poloneză își 
are un puternic suport material în 
relațiile economice, al căror volum 
urmează să crească de 3 ori în ac
tualul cincinal, fată de cel prece
dent. O pondere sporită in ansam
blul relațiilor economice revine 
cooperării si specializării în diver
se domenii. între care metalurgia, 
chimia, agricultura, cercetarea ști
ințifică si alte ramuri de interes 
comun. An de an se îmbogățește si 
se aprofundează colaborarea teh- 
nico-stiintifică. se intensifică rela
țiile cultural-artistice.

Ca țări europene atît de greu în
cercate îh anii celui de-al doilea 
război mondial. România si Polonia 
acționează ferm pentru consolidarea 
securității în Europa, pentru dez
voltarea colaborării multilaterale 
intre toate statele continentului, 
pentru înfăptuirea dezideratelor de 
progres, pace și libertate ale tutu
ror popoarelor.

Cu prilejul sărbătorii de astăzi, 
poporul român adresează calde fe
licitări eroicului popor polonez si-i 
urează din inimă noi si noi izbinzi 
in înflorirea continuă, multilaterală 
a patriei sale socialiste.

Simbolul vulturului alb

(Urmare din pag. I)
„sapa nu-i condei s-o 
invirți cum vrei. Știe 
inginerul destulă carte, 
mie sapa mi-ajunge". 
Cei mai mulți însă s-au 
apucat cu sirg să des
cifreze tainele formu
lelor chimice.

Cotitura s-a produs 
in toamnă. cind s-a 
trecut pragul celor 
25 000 kilograme de 
sfeclă de zahăr ia hec
tar. Oamenii au înțe
les că fără cunoștințe 
temeinice nu se poa
te face. o agricultură 
modernă. Că știința 
nu-i făcută să zacă in
tre coperțile cărților, 
ci să sporească rodul 
pămîntului. Așa a 
pornit în sus diagra
ma recoltelor de sfe
clă de zahăr : 28 000
kilograme la hec
tar, 30 000 kilograme, 
35 000...

Unul din mijloacele 
de .sporire co.ntinuă a 
recoltelor de sfeclă de 
zahăr a fost unirea

Pe stadionul „Parcul copilului" din 
Capitală au continuat ieri meciurile

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
• între 22 și 24 iulie se desfășoară 

la Tîrgoviște faza finală a „Cupei 
U.G.S.R." la oină, la care participă 18 
echipe, campioane de județe, califi
cate din fazele anterioare ale compe
tiției

BUENOS AIRES 21 (Agerpres). — 
Finala probei masculine de floretă

pe echipe din cadrul campionatelor 
mondiale de scrimă de la Buenos 
Aires se va disputa între selecționa
tele Italiei si R.F. Germania. în se
mifinale Italia a întrecut cu 8—7 for
mația Poloniei, iar R.F. Germania a 
cîștigat cu 9—4 întîlnirea cu echipa 
U.R.S.S.

DIPLOMA DE AGRICULTOR
directă a cercetării cu 
producția : introdu
cerea lotului experi
mental un adevărat 
laborator verde, unde 
se încearcă an de an 
diverse tehnologii de 
cultivare a plantei, in 
scopul măririi recolte
lor. Din doi in doi 
ani. după punerea la 
punct a noii tehnolo
gii. aceasta este intro
dusă în plai, adică în 
cultura mare. Așa se 
întimplă că anul a- ( 
cesta în plai se aplică 
tehnologia de lucru 
pentru 52 000 kilogra
me sfeclă de zahăr la 
hectar. urmind ca. 
după un an. să se 
treacă la cea de 56 000 
kilograme, care se 
pune la punct pe lo
tul experimental. Mai 
departe ?

— Cercetăm. stu
diem. Nu-i timp de

stat — ne spune fără 
ezitare inginerul-șef.

Allăm că Marin Ra
dulescu este docto
rand al Institutului de 
agricultură din Timi
șoara. își pregătește 
lucrarea de doctor in 
științe agricole pe 
tema „Stadiul actual al 
cercetărilor privind 
tehnologia culturii sfe
clei de zahăr".

— Cind aveți timp 
să vă pregătiți ?

— Toată ziua, în 
plai. Acolo imi vin 
idei noi acolo le ve
rific. Acasă citesc, 
scriu. îmi aiut uneori 
si soția, care este pro
fesoară la școala ge
nerală din comună, 
stau de vorbă cu tata, 
care lucrează în bri
gada viticolă, îmi mai 
strunesc copiii cam 
răsfătati de bunica, 
maică-mea.

— Vă dă emoții lu
crarea ?

— N-aș zice că nu. 
Pentru că nu e vorba 
de teze abstracte, ori- 
cit de științifice ar ti 
ele, ci de rezultate 
concrete, de care de
pinde munca unor oa
meni. Practic se poa
te spune că autorii lu
crării sînt in primul 
rind consătenii mei. 
Tot ei sînt și benefi
ciarii.

Aflăm o întîmplare 
despre același Ion C. 
Trifu. de la lotul ex
perimental de sfeclă 
de zahăr, căruia i se 
mai spune si „interna- 
ționalu’". în urmă cu 
un an. la Drănic a 
venit o delegație de 
specialiști din India 
să studieze experiența 
cultivării sfeclei de 
zahăr în condiții ne
irigate. Cum inginerul-

șef lipsea, i-a însoțit 
Ion C. Trifu. Le-a dat 
explicații începind cu 
rețetele de soluții 
pentru îngrășăminte, 
pină la lotul experi
mental și marea cul
tură. Tovarășul de la 
Craiova, venit cu de
legația. l-a lăudat și 
i-a spus că se pricepe 
de minune să poarte 
discuții... internațio
nale.

— Dar oaspeții ce-au 
zis ? l-a întrebat ingi
nerul.

— Tot timpul ..gud- 
gud“. Și m-au mai în
trebat de unde ne vin 
specialiștii în sfecla 
de zahăr. Le-am răs
puns : De aici de la 
noi. din Drănic.

Seara. înainte de a 
pleca la Timișoara, 
pentru susținerea refe
ratului la doctorantură 
Marin Rădulescu i-a 
adunat la sediu pe șe

fii de brigăzi și de 
echipe, pentru a sta
bili lucrările de a doua 
și a treia zi. Și tot
odată să le mai ceară 
o... consultație înainte 
de susținerea refera
tului.

— Eu zic că ați pus 
cam puțin 56 000 kilo
grame sfeclă de za
hăr la hectar neiri
gat — a opinat Ion C. 
Trifu, învîrtind între 
degete o tulpiniță fra
gedă. Ia uitați-vă ce 
plină e. A fost tare 
bună rețeta de îngră
șăminte de anul a- 
cesta...

...Pe banca din fața 
sediului, cițiva bătrini 
mai pufăiau din ți
gări. Mai aveau ceva 
de spus președintelui : 
„Drum bun și ține-te 
zdravăn". Printre ei, 
moș Hristea Făleanu. 
A pipăit aerul cu pal
ma lui mare ridicată 
în sus : „O să fie vre
mea bună, n-aveți gri
lă. După vint se cu
noaște".

Bătut în metal ori sculptat în 
lemn, tesut din fireturi ori cioplit in 
piatra frontoanelor. silueta vulturului 
de ne drapelul de stat poate fi re
găsită in Polonia Ia tot pasul. Căci 
motivul stemei e reluat în emblemele 
orașelor, in insignele profesionale, in 
însemnele instituțiilor. în mărcile de 
fabrică uneori. Această consecventă 
heraldică aveam s-o descifrez pe 
parcursul unei recente călătorii, in 
compania unui reputat profesor din 
Cracovia :

— După cit știu, stema noastră a 
rămas cea mai vechfe din lume, ne 
spune interlocutorul. Nu e vor
ba de conservatorism si nici 
doar de un deosebit simt al tra
diției. Prin explicația ei. stema polo
neză e cit se poate de potrivită rea
lităților socialiste de astăzi. Pasărea 
aleasă ca simbol national n-are ni
mic comun cu acvilele imperiale. Un 
fel de legendă străveche a descăle
cării vorbește de trei frați, căre, ve
nind de departe din sud. s-au fixat 
la locul unde au găsit un cuib de 
vulturi albi si și-au ridicat acolo un 
adăpost. A fost prima locuință, nu
cleul nopulării slave a Wiclkopol- 
skiei. iar pajura evocă cea dinții 
construcție pe aceste meleaguri.

Dintre activitățile umane, aceea de 
constructor este cea mai reprezenta
tivă pentru noua orinduire. Mai mult, 
actuala perioadă de după Congresul 
al VII-iea al P.M.U.P. este menită 
să marcheze o creștere accentuată a 
obiectivelor economice, precum și 
construcției de locuințe. Se- poate 
spune că străvechea stemă n-a fost 
nicicind mai reprezentativă.

Cit se construiește în Polonia 
populară ?

Nici un răspuns la această între
bare nu poate să nu țină seama de 
tabloul ruinelor fumegînde ale răz
boiului. Teritoriul Poloniei deține 
tragicul record al celei mai îndelun
gate rămineri sub călciiul agresiunii 
naziste. Atacarea Poloniei coincide cu 
prima zi a celui de-al doilea război 
mondial, iar in săptămina capitulării 
totale și fără condiții a Germaniei 
naziste trupele hitleriste incă mai 
rezistau la Wroclaw. Ce a mai ră
mas in aceste condiții din vechile 
așezări poloneze ? Din Olsztyn — 60 
la sută, din Opole si Szczecin — cite 
o iumătate (din industria și portul 
Szczecinului doar 10 la sută), din 
Swiroujscie — 45 la sută, din
Gdansk — 45 la sută, din Wro
claw — doar 35 la sută, din centrul 
Poznanului — 20 la sută, din Varșo
via. capitala tării — 15 la sută. Dar 
procentele sînt abstracte. Concret, 
ele însemnau, la Varșovia, 22 mi
lioane mc de moloz și faptul că, 
în 1945. numai un om din opt mai 
putea găsi un acoperiș. Înțîiul termen 
al construcției a fost deci recon
strucția.

La o primă vizită în Polonia. în a- 
nul 1967, m-a frapat tinerețea locui
torilor. Observația de călător avea un

corespondent real. în anii postbelici, 
ca o reacție firească a vieții împo
triva nimicirii, a urmat un puternic 
val de creștere demografică. Sporul 
natural al populației cunoaște o creș
tere continuă și în prezent. 1976 a 
marcat cea mai înaltă rată a natali
tății din ultimii 15 ani. în me
die, se întemeiază anual 323 060 noi 
familii. Factorul demografic determi
nă și el, așadar, necesitatea unei 
creșteri accelerate a construcției de 
locuințe.

Un al treilea argument — desigur, 
nu al treilea ca importantă ! — pentru

Însemnări de călătorie

caracterul prioritar al acestei activi
tăți derivă din grija fată de om. din 
preocuparea pentru calitatea vieții, 
apăsat conturată in ddcumentele celui 
de-al VII-iea Congres al P.M.U.P. 
Semnificativă pentru dinamica activi
tății de construcții este situația din 
voievodatul Katowice, cel mai indus
trializat, cu cea mai densă populație, 
cel mai urbanizat din Polonia : în 30 
de ani s-au ridicat aproximativ 700 000 
de locuințe ; două treimi din popu
lație trăiește în case noi : se contu
rează ca în următoarea perioadă să 
se realizeze „principiul" un om — o 
cameră, o familie — un apartament.

Date concludente oferă toate voie
vodatele. Dacă in 1975 au fost con
struite 246 000 de locuințe, numărul 
apartamentelor date în folosință in 
anul următor. 1976, a fost de 273 000. 
Le recenta plenară a C.C. al P.M.U.P. 
s-a stabilit ca programul construcții
lor de locuințe să fie accelerat astfel 
incit într-un interval de numai două

★
Cu prilejul celei de-a XXXIII-a 

aniversări a Zilei renașterii Polo
niei, președintele Marii Adunări Na
ționale, Nicolae Giosan. a adresat o 
telegramă de felicitare mareșalului 
Seimului Republicii Populare Polo
ne. Stanislaw Gucwa.

Consiliul Național al Frontului U- 
nității Socialiste, Consiliul Central al 
Uniunii Generale a Sindicatelor din 
România, Comitetul Central al Uni
unii Tineretului Comunist, Consiliul 
Național al Femeilor, Comitetul na
țional pentru apărarea păcii, insti
tuții centrale și organizații de masă 
din țara noastră au trimis, de ase
menea, telegrame de felicitare insti
tuțiilor și organizațiilor similare din 
Republica Populară Polonă.

♦
La Casa de cultură a sindicate

lor din Ploiești si Casa de cultură 
a sindicatelor din Slatina au avut 
loc. ioi. intîlniri ale membrilor Am
basadei R. P. Polone la București, cu 
reprezentanți ai organelor locale de 
partid și de stat, ai organizațiilor ob-

decenii fondul locativ să fie dublat, 
ori, cum șe spune în țara prietenă, 
„pină in 1990 să se construiască 
o a doua Polonie".

Bineînțeles că un program de o 
asemenea anvergură nu este echiva
lent cu simpla orientare a investi
țiilor spre un anumit domeniu, ci 
implică pregătirea bazei materiale, 
prin dezvoltarea industriilor ajută
toare. implică de asemenea efort de 
gindire și organizare, în special în 
direcția creșterii productivității mun
cii. a gradului de industrializare, 
spre folosirea tot mai eficientă a 
materiilor prime și materialelor, 
promptitudine in aplicarea în practi
că a cuceririlor științei si tehnicii. 
Deviza că actualul cincinal este un 
cincinal ..al calității si eficienței" este 
valabilă și pentru sectorul construc
țiilor. Se înmulțesc și se extind com
binatele de elemente prefabricate — 
concepute după tehnologii moderne.

Amploarea Pe care o cunosc con
strucțiile. in primul rind construcțiile 
de locuințe, n-ar fi fost — firește — 
posibilă fără crearea unei puternice 
baze economice socialiste, expresie 
a voinței si capacității de a conduce 
a clasei muncitoare, a experienței 
tot mai bogate, a spiritului revolu
ționar tot mai viu. Pe bună dreptate, 
tovarășul Edward Gierek, prim- 
secretar al C.C. al P.M.U.P., scotea 
pregnant in evidentă, intr-o cuvin- 
tare recentă, raportul dintre muncă 
si imnlinirile omului in socialism : 
calitatea tot mai bună a muncii co
lectivelor contribuie la satisfacerea 
tot mai deplină a nevoilor sociale 
individuale si colective. Un adevăr 
valabil mai mult ca oricind la aceas
tă a 33-a aniversare a renașterii 
Poloniei.

Sergiu ANDON
★

stesti, cu oameni ai muncii din în
treprinderi și instituții din cele două 
orașe.

Au rostit alocuțiuni Dumitru Ionaș. 
secretar al Comitetului județean 
Prahova al P.C.R., Neagoe Celus. se
cretar al Comitetului orășenesc Sla
tina al P.C.R.. Florian Uryzaj. prim- 
secretar al ambasadei, și Ludwik Ei
der. consilier comercial. Au fost re
levate realizările dobindite de po
porul polonez in construirea orindui- 
rii socialiste, legăturile traditionale 
dintre popoarele român și polonez, 
statornicite în lupta pentru liberta
te si independentă națională, pentru 
progres social. Vorbitorii au subliniat 
importanta deosebită pe care o au 
întrevederile și convorbirile dintre 
tovarășul Nicolae Ceausescu si to
varășul Edward Gierek. în dezvol
tarea si adîncirea relațiilor de prie
tenie și colaborare dintre cele două 
partide, țări si popoare. .

Au fost prezentate filme docu
mentare poloneze.

cinema
• Anul de grație 1573 : VICTORIA 
— 9.30: 12: 14.30: 17; 19.45.
• Gluma : CENTRAL — 9,15;
11.30: 13.45: 16: 18.15; 20.30.
• Magnolia înflorește * din nou :
15.45; 18; 20. Cartea junglei — 9;
11,15: 13.30 : TIMPURI NOI.
• Rocky : PATRIA — 9: 11,30: 14; 
17; 19.45. FESTIVAL — 8,30; 10,45;

13,15; 15,45; 18.15: 20.45. FAVORIT
— 9.30; 12: 15.15; 17.45: 20.15. GRA
DINA DINAMO — 20.30, GRA
DINA 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: 18: 20. la gră
dină — 20.30. FEROVIAR — 9:
11.15: 13,30: 16; 18.15: 20.30. MO
DERN — 9: 11.15: 13.30: 16: 18: 20. 
la grădină — 20,30. GRADINA TI
TAN — 20.15.
• Potopul (seriile I-II) : DRU
MUL SĂRII — 16; 19,15.

• Potopul (seriile III-TV) : POPU
LAR - 16: 19.15.
• Comedie mută *77  : EXCEL
SIOR — 9: 11,15: 13.80: 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.
• Pasărea albastră î GIULESTI —
9: 11: 13.15: 15.30: 17.45; 20. VOL
GA — 9; 11.15; 13.30: 15.45: 18;
20.15.
• Mînie rece : GRIVITA — 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;
15.45; 18: 20,15.
• Union Pacific — 9.45: 11.45,
Cazul Rumeanțev — 14. Divor
țul — 16.15, îndrăgostitul — 18.30, 
Avangarda eroică — 20.30 : CINE
MATECA.
• Benji — 10: 12: 14. Maiakovski 
ride — 16; 18: 20 : COTROCENI.
• Pușca veche : EFORIE — 9; 
11.15: 13.30; 16: 18.15: 20.30.
• Furnicarul : VIITORUL — 15.45; 
18; 20.
• Un orășel în Texas : VIITORUL 

- 9; 11,15; 13,30. GRADINA MO
ȘILOR - 20.30.
• Locotenentul McQ în acțiune :
BUZEȘTI — 9; 11,15: 13.30: 16;
18.15; 20.15. Ia 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.
• Dick Turpin ; BUCEGI — 9;
11.15: 13.30: 15.30; 17.45: 19.45. la

grădină — 20.15. FLACARA —
11.30: 13.30: 16: 18: 20. la grădină
— 20.30.
• Trăind în libertate : FLACĂRA
- 9.30
• Urmărire ta Amsterdam : PA*
LATUL SPORTURILOR $1 CUL
TURII - 18. PARC-HOTEL —
20.30.
• Operațiunea „Petrol" : 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 bătrînețe — 9.30; 

11.30; 13,30, Osînda — 15.30: 17.45; 
20 : FERENTARI.
• Tom și Jerry — 16; 18. Pintea
— 20 : PACEA.
• Noi aventuii cu Tom și Jerry ;
— 9; 11,15: 13.30; 15,45. Acești ve
cini „minunați**  —• 17.45; 20 : 
COSMOS.
• Gloria nu cîntă : 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.
• Ah, Jonathan, Jonathan ! : 
GRADINA UNIREA ~ 20,15.

teatre
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DUPĂ HOTĂRÎREA CONSILIULUI DE SECURITATE MOSCOVA ORIENTUL MIJLOCIU
Admiterea R. S. Vietnam în 0. N. B.

• M

Convorbiri economice româno-sovietice
va constitui un pas important

• H- - . • - • •

NAȚIUNILE UNITE 21 (Agerpres). 
— „Secretarul general al O.N.U., 
Kurt Waldheim, salută hotărirea Con
siliului de Securitate de a recoman
da Adunării Generale admiterea in 
Organizația Națiunilor Unite a Re
publicii Socialiste Vietnam și își ex
primă convingerea că R.S. Vietnam

va juca un rol important și construc
tiv in promovarea scopurilor și prin
cipiilor Națiunilor Unite" — a decla
rat, la New York, un purtător de 
cuvînt al O.N.U. Admiterea R. S. 
Vietnam, a apreciat secretarul gene
ral, va aduce organizația . mai aproa
pe de obiectivul universalității sale.

MOSCOVA 21. —
Agerpres transmite :
mân al industriei construcțiilor 
mașini, loan Avram, care face o vi
zită de lucru in Uniunea Sovietică, 
a avut 
nistrul 
mașini 
nistrul
și de transport. L. A. Kostandov, mi
nistrul industriei chimice, V. S. Fio- 
dorov. ministrul industriei de prelu
crare a țițeiului și petrochimice, la 
conducerea Ministerului Construcții

Pentru o reglementare pașnică a problemei cipriote
Declarațiile președintelui Makarios

NICOSIA 21 (Agerpres). — Preșe
dintele Ciprului, arhiepiscopul Ma
karios, s-a pronunțat in favoarea 
convocării unei conferințe internațio
nale care să găsească o reglementare 
problemei cipriote. El s-a declarat 
favorabil inițiativelor terțelor părți 
sub formă de „mediere" sau de „mi
siuni de bune oficii", cu condiția, to-

tuși, ca ele „să nu se substituie ro
lului Națiunilor Unite și nici să nu 
încerce scoaterea problemei cipriote 
din cadrul O.N.U.". El a precizat că 
obiectivul său principal constă în a 
face din Cipru „o țară independentă, 
suverană, unitară, nealiniată și dega
jată de orice prezență militară stră
ină".

Angola denunță acțiunile agresive 
ale rasiștilor din Africa de Sud

O telegramă adresată secretarului general al O.N.V. și secre
tarului general al O.U.A.

LUANDA 21 (Agerpres). — Intr-o 
telegramă adresată secretarului ge
neral al O.N.U. si secretarului ge
neral al O.U.A.. ministrul angolez 
al afacerilor externe. Paulo Jorge, 
denunță escaladarea actelor de agre
siune comise de rasiștii din Africa 
de Sud asupra teritoriului național 
al Angolei. în telegramă se subli
niază că aceste atacuri „sînt pre
zentate tendențios de presa si ra
dioul sud-africane ca fiind acțiuni 
purtate de către organizația fantomă 
,,Unita“. In acest sens. ministrul 
angolez se referă îndeosebi la ..agre-

siunea din 12 iulie". în cursul căreia 
12 persoane au fost ucise, iar un 
avion angolez, care transporta ali
mente. a fost doborit în apropiere 
de Cuangar. la frontiera cu Nami
bia. precum si la bombardarea ba
rajului de la Calueque.

Fată de aceste situații. se Preci
zează în telegramă.
Populară Angola își rezervă drep
tul legitim de a răspunde cu mij
loace adecvate", puțind merge Pînă 
la a face apel la solidaritatea țărilor 
prietene în vederea păstrării integri
tății sale teritoriale.

..Republica

Corespondentul 
Ministrul ro

de

întilniri cu V. V. Krotov, mi- 
industriei construcțiilor de 

energetice, V. F. Jigalin, mi- 
construcțiilor de mașini grele

lor de Mașini pentru Industria Chi
mică și a Petrolului, a Comitetului 
de Stat al Planificării și a Comite
tului de Stat pentru relații economi
ce externe.

în cadrul convorbirilor au fost dis
cutate, intr-o atmosferă de lucru, 
prietenească, probleme ale dezvoltării 
colaborării și cooperării româno-so- 
vietice in construcțiile de mașini în 
actualul cincinal și in perspectivă.

A participat Gheorghe Badrus, am
basadorul României în Uniunea So
vietică.

Alegerea noului președinte al Indiei
DELHI 21 (Agerpres). — Neelam 

Sanjiva Reddy a fost ales joi pre
ședinte al Republicii India. La cere
monia de învestitură, desfășurată in 
clădirea parlamentului, au luat parte 
membri ai guvernului, deputati și 
alte oficialități indiene. Avatar Singh, 
însărcinat cu conducerea alegerilor 
prezidențiale, a anunțat că singura 
candidatură valabilă pentru funcția

Neelam Sanjiva Reddy s-a născut 
la 19 mai 1913 in localitatea Illuru 
(statul Andhra Pradesh). A partici
pat la mișcarea de eliberare națio
nală. A ocupat funcții de răspundere 
in Partidul Congresul Național In
dian. a deținut posturi ministeriale, 
precum și postul de speaker al Ca
merei Populare a parlamentului in
dian. După ieșirea din Partidul Con-

Alegerile din Sri Lanka
In Republica Sri Lanka au avut 

loc. joi. alegeri pentru desemnarea 
celor 168 deputați în Adunarea Na
țională. Potrivit datelor preliminare, 
aproximativ 80 la sută dintre cei 
peste 6 600 000 de cetățeni cu drept 
de vot s-au prezentat la urne. Pri
mele rezultate urmează să fie anun
țate în cursul nopții, iar cele finale 
ar putea fi cunoscute vineri.

Reacțiile Egiptului, Iordaniei și O.E.P. la planul israelian 
privind soluționarea conflictului din regiune

ÎNCETAREA DIN VIATA 
A TOVARĂȘULUI 

DUȘAN PETROVICI-ȘANE

Proteste împotriva 
producerii bombei 

cu neutroni
BERLIN 21 (Agerpres). — Fede

rația Democrată Internațională a 
Femeilor (F.D.I.F.) protestează cu 
fermitate împotriva producerii bom
bei cu neutroni, relatează agenția 
A.D.N. într-o declarație, dată publi
cității la Berlin, se arată că discu
ția in jurul acestei probleme are loc 
intr-un moment in care ia amploare 
si se consolidează voința popoarelor 
de a promova si de a face irever
sibil procesul destinderii. F.D.I.F., 
relevă declarația, cheamă organiza
țiile naționale afiliate si femeile din 
lumea întreagă să-si intensifice ac
țiunile in direcția stopării cursei 
înarmărilor si interzicerii tuturor 
armelor de distrugere în masă.

PRAGA 21 (Agerpres). — La Praga 
a fost dată publicității o declarație a 
Federației Sindicale Mondiale în care 
se exprimă neliniștea profundă a a- 
cestei organizații față de proiectul 
american de fabricare a bombei cu 
neutroni, armă de distrugere in masă. 
Transpunerea în viață a acestui pro
gram primejdios, precum și a altor 
programe de acest gen. arată F.S.M.. 
nu va face decît să accentueze si mai 
mult cursa înarmărilor, sporind ast
fel pericolul declanșării unui război. 
Declarația se încheie printr-un apel 
adresat tuturor oamenilor muncii, tu
turor uniunilor sindicale de a strînge 
rindurile in lupta împotriva escala
dării cursei înarmărilor.

„Pe cărarea îngustă
dintre șomaj și inflație"

Un studiu-prognoză al O.C.D.E. despre perspectivele 
economice ale lumii capitaliste

țărilor 
au reu- 
„digere"

, „Economiile 
■occidentale nu 
șit încă să 
criza energetică și în 
general criza economi
că din 1973 ; 
cel puțin un 
acum inainte 
trebui să 
în continuare cu ma
ximum de grijă pe 
cărarea îngustă care 
desparte cele două 
prăpăstii — inflația și 
șomajul" — apreciază 
agenția France Presse 
intr-un comentariu pe 
marginea unui studiu 
de prognoză pentru 
următoarele 12 luni, 
publicat, la Paris, de 
expertii O.C.D.E. (Or
ganizația de Coopera
re și Dezvoltare Eco
nomică). care grupea
ză țările industrializa
te ale lumii capita
liste.

Potrivit studiului, 
cele 24 de țări mem
bre ale organizației 
nu vor atinge nici in 
1977 și nici in 1978 in
dicele mediu de creș-

pentru 
an de 
ele vor 
pășească

tere de 5 Ia sută, pe 
care și l-au propus in 
vederea unei resorbiri 
a șomajului, fără o 
nouă relansare, impli
cită a inflației.

Studiul apreciază că 
chiar începutul de re
dresare economică va 
cunoaște un proces de 
încetinire in primul 
semestru al anului 
1978, șomajul și infla
ția răminind. in con
tinuare. la un nivel 
ridicat. Numărul șo
merilor pentru întrea
ga zonă O.C.D.E. se 
va menține la 15 mi
lioane (cinci la sută 
din întreaga forță de 
muncă), respectiv 17 
milioane, dacă se iau 
in considerare și Por
tugalia și Turcia, țări 
ce prezintă 
speciale. In 
Franței, se 
chiar o agravare a șo
majului în cursul pri
mului semestru al a- 
nului 1978 (pînă la 5,5 
la sută din totalul

sttuații 
cazul 

prevede

populației active), in- 
trucit indicele de creș
tere de numai 3,5 pre
conizat pentru urmă
toarele 12 luni apare 
experților ca insufici
ent pentru a avea un 
efect salutar asupra 
situației forței 
muncă.

In ce privește 
lanța 'operațiunilor 
rente, este de prevă
zut o agravare a defi
citelor pe ansamblul 
țărilor O.C.D.E. care 
se vor cifra la 30 de 
miliarde de 
sfirșitul lui

Totodată, 
O.C.D.E.
țări ca Franța. Marea 
Britanie și Italia să 
procedeze, fără întir- 
ziere. la măsuri efec
tive de relansare eco
nomică. in scopul de 
a se evita perpetuarea 
sau chiar intensifica
rea actualei stagnări, 
situație ce ar putea 
avea consecințe im
previzibile.

de

ba- 
cu-

dolari, la 
1977.

expertii 
îndeamnă

supremă în stat 
N. S. Reddy și că 
către parlament și adunările statelor 
nu a fost contestată.

După cum s-a anunțat, 
acestei luni principalele 
India și-au dat acordul 
didaturii unice la președinție a lui 
N. S. Reddy. El va depune jurămîn- 
tul ca președinte luni.

i --------------------------
greșul Național Indian, in anul 1969, 
a devenit in statul Andhra Pradesh 
liderul Partidului Congresului, care 
s-a format prin desprindere din 
Partidul Congresul Național Indian. 

După victoria in alegeri a Parti
dului Janata, din care face parte 
și Partidul Congresului. Neelam 
Sanjiva Reddy a fost din nou ales 
ca speaker al Camerei Populare.

a fost cea a lui 
desemnarea lui de

la începutul 
partide din 
asupra can-

să participe doar Israelul. 
Siria. Iordania si. eventual. 
Menahem Begin a respins 

posibilitatea ..participării di- 
O.E.P. la această conferință.

Formarea noului 
cabinet turc

ANKARA 21 (Agerpres). — Su
leyman Demirel, liderul Partidului 
Dreptății, a format joi noul guvern 
al Turciei — un cabinet de coaliție 
în care mai sint incluși reprezentanți 
ai 'Partidului Salvării Naționale 
(P.S.N.) și Partidului Acțiunii Națio
nale (P.A.N.).

Senatorul turc Kamran Inan a de
misionat joi din funcția de ministru 
al energiei și resurselor naturale, la 
scurt timp după formarea noului gu
vern al Turciei condus de Suleyman 
Demirel. Ministrul demisionar nu a 
făcut cunoscute motivele deciziei 
sale.

WASHINGTON 21 (Agerpres). — 
Primul ministru al Israelului, Mena
hem Begin, a prezentat, în cadrul u- 
nei conferințe de presă la Washing
ton, unele detalii ale planului israelian 
de soluționare a conflictului din 
Orientul Mijlociu, plan care, după 
cum s-a anuntat. a fost expus în 
convorbirile avute de șeful guvernu
lui israelian cu președintele S.U.A., 
Jimmy Carter.

Menahem Begin a declarat că 
„Israelul este gata să participe. în- 
cepind de la 10 octombrie, la o nouă 
sesiune a Conferinței de la Geneva 
privind Orientul Mijlociu". Potrivit 
proiectului israelian. la conferință ar 
urma 
Egiptul. 
Libanul, 
din nou 
recte" a
„Dacă țările arabe insistă ca O.E.P. 
să participe la negocieri, a spus el. 
vor trebui căutate formule 
native".

Obiectivul negocierilor dintre 
și arabi, a afirmat premierul 
lian. ar urma să fie încheierea unor 
tratate de pace separate, care să cu- 

, prindă încetarea stării de beligerantă 
" si definirea unor frontiere perma

nente. Răspunzînd la o întrebare, 
premierul Begin a arătat că „Israelul 
nu va ridica obiecții dacă unul sau 
mai multi reprezentanți palestineni 
vor fi incluși în delegația iorda
niană".

în propunerile avansate de premie
rul israelian este eludată problema 
retragerii trupelor israeliene din te
ritoriile arabe ocupate în 1967. este 
respinsă participarea cu drepturi de
pline a O.E.P. la Conferința de la 
Geneva si nu se face nici o preci
zare privind recunoașterea drepturi
lor legitime ale poporului nalesti- 
nean — elemente care. în baza rezo
luțiilor O.N.U.. constituie, alături de 
garantarea dreptului la existentă, in 
cadrul unor frontiere sigure, al tutu
ror statelor din zonă, componente 
— cheie ale unei reglementări du
rabile de pace în Orientul Mijlociu.

primul ministru al Israelului — 
transmit agențiile Associated Press si 
United Press International. După ce 
a apreciat că acest ..plan de pace 
constituie o încercare israeliană de 
a obstructiona pacea". Fahmi a rele
vat că Egiptul insistă asupra urmă
toarelor principii : convocarea, cit 
mai curînd posibil, a Conferinței de 
pace de la Geneva privind Orientul 
Mijlociu, cu participarea tuturor 
pârtilor, inclusiv a Organizației pen
tru Eliberarea Palestinei ; Conferința 
de la Geneva trebuie să dispună 
retragerea Israelului din toate teri
toriile arabe ocupate, precum si 
crearea unui stat palestinean pe ma
lul occidental al Iordanului si în co
ridorul Gaza ; pacea nu poate fi in
staurată atît timp cit Israelul ocupă 
teritorii arabe : după evacuarea lor. 
existenta Israelului ca națiune a 
Orientului Mijlociu va fi acceptată 
de către tarile arabe.

BELGRAD 21. — Joi. la Belgrad, 
a incetat din viață. în urma unui 
atac de cord. Dușan Petrovici-Șane. 
președintele Conferinței Federale a 
Uniunii Socialiste a Poporului Mun
citor din Iugoslavia (U.S.P.M.I.), 
membru al Prezidiului C.C. al U.C.I.

Comunicatul dat publicității rele
vă activitatea sa revoluționară în
delungată. atit înainte de război, cit 
și în cursul luptei de eliberare na
țională, în construcția postbelică și 
în dezvoltarea contemporană a Iu
goslaviei socialiste, faptul că în 
funcția pe care a avut-o inainte de 
moarte a fost unul dintre cei mai 
apropiați colaboratori ai tovarășului 
Tito.

alter-

Israel 
israe-

CAIRO — într-un interviu -difuzat 
de postul de radio national. Ismail 
Fahmi. vicepremier si ministru de 
externe al Egiptului, a declarat că 
tara sa respinge in „formă si conți
nut". „planul de pace" prezentat de

agențiile de presă
Primul ministru al R. P. 

Angola LoP° do Nascimento, l-a 
primit pe Ion Moraru, ambasadorul 
Republicii Socialiste România la 
Luanda. în cadrul întîlnirii a avut 
loc o trecere in revistă a probleme
lor privind colaborarea româno-an- 
goleză. Primul ministru angolez a ex
primat dorința de a se diversifica și 
lărgi colaborarea șl cooperarea din
tre cele două țări, in domenii de in
teres comun.

Acord comercial sovieto- 
CllineZ. Ministrul comerțului exte
rior al U.R.S.S., Nikolai Patolicev. a 
primit, joi. pe Cen Cieh. adjunct al 
ministrului comerțului exterior al 
R. P. Chineze, conducătorul delega
ției comerciale guvernamentale chi
neze — informează agenția T.A.S.S. 
La Moscova a fost semnat în aceeași 
zi acordul între guvernul U.R.S.S. si 
guvernul R. P. Chineze cu privire la 
schimbul de mărfuri si plăti ne 1977.

500 de deținuți politici,
arestați pentru activități antiguver-

înscenarea electorală de la Salisbury nu poate amina
sfirșitul inevitabil al regimului rasist din

namentale în legătură cu încercarea 
de lovitură de stat eșuată din sep
tembrie 1975. au fost eliberați joi 
la Khartum. Această măsură este o 
urmare a dorinței exprimate de pre
ședintele Sudanului. Gaafar El Ni- 
meiri. de a elibera detinutii politici 
și de a lua contact cu opoziția în 
vederea consolidării unității suda
neze.

0 întîlnire a conducătorilor °r_ 
ganizatiilor de pionieri din Bulgaria. 
Cehoslovacia. Cuba. R.D.G., Mongo
lia. Polonia. România. Ungaria. 
U.R.S.S. și Vietnam, a avut loc. in
tre 19 si 21 iulie, la Moscova. Din 
tara noastră a participat Constantin 
Boștină, președintele Consiliului Na
tional al Organizației Pionierilor. A 
avut loc un schimb de păreri pri
vind rolul organizațiilor de pionieri 
în ridicarea nivelului de cunoștințe, 
în educarea comunistă a tinerei ge
nerații.

Frontul Amplu de Stînqa 
din Ecuador 3 dat
manifestul său constitutiv, însoțit de 
chemarea la luptă „pentru viitorul 
socialist al țării". Manifestul, semnat 
de liderii a șase partide politice — 
respectiv P.C. din Ecuador, Partidul 
Socialist Revoluționar, Mișcarea de 
unitate a stîngii. Mișcarea „A doua 
Independență", Mișcarea Revoluțio
nară Creștină și Comitetul Poporului 
— propune o serie de măsuri. între 
care aplicarea reformei agrare și eta
tizarea resurselor naturale.

AMMAN. — Guvernul iordanian a- 
preciază că declarațiile primului mi
nistru israelian „nu sint nimic altceva 
decit o tentativă de a obstructiona o 
veritabilă reglementare de pace în 
Orientul Mijlociu" — a declarat la 
Amman, un purtător de cuvînt oficial. 
Declarațiile amintite „nu constituie 
propuneri de pace" pentru că ignoră 
„cele două aspecte esențiale de care 
depinde o pace justă și durabilă : 
drepturile palestinenilor si încetarea 
deținerii de către Israel a teritoriilor 
ocupate prin forță în 1967".

BEIRUT — Referindu-se la „planul 
de pace" al primului ministru 
israelian. purtătorul de cuvînt al Or
ganizației pentru Eliberarea Palesti
nei. Mahmoud Labadi. a declarat, la 
conferința de presă organizată la 
Beirut, că acesta este un „plan de 
război, nu un plan de pace", pe care 
O.E.P. îl respinge integral, deoarece 
neagă drepturile inalienabile ale po
porului palestinean.

BEIRUT. — Libanul trebuie să 
participe la Conferința de la Gene
va asupra Orientului Mijlociu — a 
declarat joi Fuad Boutros, vicepre- 
mier și ministru libanez al afaceri
lor externe. El a subliniat că guver
nul libanez „a procedat deja la rea
lizarea tuturor contactelor necesare 
în vederea participării la această 
conferință".

transmit

DEZACORDUL ÎNTRE JAPONIA 
ȘI „CEI NOUĂ“ PERSISTĂ
TOKIO. — După trei zile de ne

gocieri. reprezentanții Japoniei și ai 
C.E.E. nu au reușit să ajungă la nici 
un acord în problemele comercia
le discutate. Partea japoneză nu s-a 
arătat dispusă să ridice restricțiile 
impuse unor produse exportate de 
„cei nouă". Țările Pieței comune 
doresc creșterea cotelor acestor pro
duse destinate pieței japoneze și 
scăderea taxelor de import asupra 
lor. in speranța reducerii deficitului 
comercial cu Japonia, care, anul tre
cut, a ajuns la 4,2 miliarde dolari.

DE PRETUTINDENI

Măsura anunțată de premierul 
rasist Ian Smith privind dizolvarea 
„parlamentului" de la Salisbury și 
organizarea de „alegeri generale" la 
31 august a.c.. in vederea ajungerii 
la o „reglementare politică internă" 
a problemelor țării, stirneste o una
nimă condamnare — atît din partea 
populației majoritare din Rhodesia, 
ca și a opiniei publice internaționale. 
Această nouă „inițiativă" a lui 
Smith demonstrează încă o dată că 
guvernanții rhodesieni resping calea 
negocierilor, se opun oricărei regle
mentări echitabile a situației din 
acest teritoriu, refuză să asigure eli
berarea de sub asuprirea colonilor 
albi — 270 000 persoane — a celor 
aproape șapte milioane de africani.

Nu este întimplător faptul că a- 
ceastă măsură a intervenit la puțin 
timp după ce șefii de stat si de gu
vern participant la ultima sesiune la 
nivel înalt, a Organizației 
Africane 
sporirii 
drepte a 
libertate 
Consiliul 
nisme ale O.N.U. au condamnat cu 
fermitate hoile acte de agresiune 
comise de rasiștii rhodesieni la adre
sa Mozambicului si Zambiei. De ase
menea. măsura amintită intervine la 
scurt timp după hotărirea Comite
tului de coordonare a Frontului 
Patriotic Zimbabwe de unificare a 
planurilor militare ale _fortelor ce 
compun acest front : 
Z.A.P.U., ceea ce creează 
certe pentru intensificarea luptei de 
eliberare. De altfel, incă de pe acum, 
după cum declara Robert Mugabe, li
der al Frontului Patriotic Zimbabwe, 
într-un interviu acordat revistei 
„Jeune Afrique", forțele patriotice 
operează într-o zonă înglobînd două 
treimi din teritoriul Zimbabwe, 
această suprafață extinzindu-.se con
tinuu. „Rhodesia rasistă — comenta 
L’Express — este angajată in ultima 
sa bătălie". Criza regimului de la Sa
lisbury a culminat în ultimul timp cu 
demisia a însuși liderului partidului 
de guvernămint,

a 
in

Unității 
s-au pronunțat in favoarea 
ajutorului acordat luptei 
poporului Zimbabwe pentru 
si independentă, după ce 
de Securitate și alte orga-

recurs la organizarea acestei farse 
electorale menite să dea — oare 
în ochii cui ? — o aparen
tă de „legalitate" regimului. De /apt, 
înscenarea electorală, după cum re
cunoștea însuși Ian Smith, intr-un 
interviu acordat revistei ..Newsweek", 
„nu are în vedere schimbarea rîn- 
duielilor" de la Salisbury, bazate pe 
„votul calificat" — care exclude de 
la alegeri imepsa majoritate a popu
lației africane. Această măsură, așa 
cum era și firesc, a fost înfierată cu 
indignare de către conducătorii for
țelor patriotice care au arătat că 
„inițiativa" organizării de alegeri 
este o farsă, tintind să amîne cit de 
cit sfirșitul inevitabil al guvernanți
lor de la Salisbury. „Guvernul mino
ritar trebuie să demisioneze, poporul 
însuși urmind să decidă asupra viito
rului tării, aceasta este singura so
luție", a arătat Robert Mugabe.

Măsura regimului de la Salisbury 
a stirnit vii proteste si pe plan in-

ternational. Secretarul general al 
O.N.U., Kurt Waldheim, a declarat 
că această măsură unilaterală a re
gimului rasist este prejudiciabilă e- 
forturilor de rezolvare pe cale paș
nică a problemei rbodesiene. igno- 
rind diferitele rezoluții ale O.N.U., 
conform cărora nu poate exista in
dependentă în Rhodesia fără insti
tuirea regulei- majorității. Președin
tele Comitetului O.N.U. pentru de
colonizare a arătat că măsura repre
zintă „o nouă sfidare Ia adresa or- . 
ganizatiei internaționale, un nou 
exemplu al politicii sistematice a lui 
Smith de a-și menține regimul ilegal 
și controlul represiv asupra țării".

Opinia publică din tara noastră, 
care a susținut din primul moment 
cu fermitate lupta dreaptă de elibe
rare națională si socială a popoarelor 
africane, ca și a tuturor popoarelor 
oprimate, condamnă cu hotărire noile 
manevre ale 
încercările de

rasiștilor rhodesieni. 
ultimă oră de a tine

în loc roata istoriei, de a împiedica 
efectuarea neîntîrziată a transferu
lui puterii în mîinile majorității a- 
fricane. afirmarea dreptului inalie
nabil al ponorului Zimbabwe de a-și 
organiza viața conform voinței și 
aspirațiilor proprii.

„Profund atașată idealurilor de li
bertate si independentă ale națiuni
lor. România sprijină din toate pu
terile lupta pentru eliberarea națio
nală a popoarelor asuprite, militează 
ferm pentru lichidarea definitivă a 
colonialismului si neocoionialismului. 
a politicii rasiste si de apartheid, a 
oricărei forme de dominație străină 
asupra altor popoare — arăta recent 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU. 
Sîntem alături de popoarele 
mibia si Zimbabwe, de lupta 
tru libertate și neatîrnare".

în acest spirit., alături de 
publică progresistă din

La Festivalul internațio
nal al filmului de la Mos
cova 3U distinse cu premiile 
de aur 
liu". în regia lui Zoltan Fabri (Un
garia). „Sfirșitul săptămînii". în re
gia lui Juan-Antonio Bardem (Spa
nia) și „Mimino" in regia lui Gheor- 
ghi Danelis (U.R.S.S.). Amza Pelea,

peliculele ..A! cincilea sigi-

care deține rolul principal în filmul 
„Osinda". realizat în regia lui Sergiu 
Nicolaescu. și actorul iugoslav Radko 
Polici pentru rolul interpretat în fil
mul „Idealistul", au . primit premiile 
pentru cea mai bună interpretare 
masculină. Elisabeta Bostan, regizoa
rea muzicalului „Mama", prezentat 
în concurs la secția filme pentru 
copii și tineret, a primit un premiu 
special al juriului festivalului. Fil
mul „Mama" a fost distins cu pre
miul special al juriului secției pen
tru copii si tineret pentru „cel mai 
bun film muzical și cea mai căl
duroasă audientă la public".

PrCiniCrC P'°tr Jaroszewicz, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.M.U.P.. președintele Consiliului 
de Miniștri al R. P. Polone, a înmînat 
premiile laureatilor celui de-al IV-lea 
concurs național pentru „lucru de 
bună calitate". La această întrecere 
au participat colective de oameni ai 
muncii, care cuprind 2,6 milioane 
persoane. Valoarea producției reali
zate de acestea se ridică la cifra de 
1 500 miliarde zloti.

Vot de încredere. Cu prile* 
iul punerii la vot a unei moțiuni 
de încredere în politica sa economică, 
guvernul laburist britanic a obtinut 
o majoritate confortabilă de 30 de 
voturi în Camera Comunelor.

FUZiline. Conducătorii Partidu
lui radical socialist și Mișcării so- 
cial-Iiberale din Franța au anunțat 
la Paris fuziunea celor două forma
țiuni politice, care aparțin majorită
ții prezidențiale.

Ciocniri militare între 
Egipt și Libia. Agențiile inter
naționale de presă au anunțat că, în 
cursul zilei de joi, între avioane cu 
reacție și forțe terestre și blindate 
egiptene și libiene au avut loc cioc
niri, care au durat mai mult de două 
ore.

• CU SCHIURILE PE 
HIMALAYA. Săptămînalul 
„Paris Match" publică un inedit 
reportaj fotografic despre per
formanța sportivă senzațională 
realizată de elvețianul Sylvain 
Saudan care, după cum s-a mai 
relatat, a coborît cu .schiurile, 
de la înălțimea de 7 000 metri, 
unul din versanții Himalayei, cu 
o înclinație de 55 grade. Pentru 
această performantă, cu atit mai 
remarcabilă, cu cit in general de 
la înălțimi de 5 000 metri în sus 
este nevoie de mască de oxigen
— lucru de neconceput în con
dițiile unei coborîri cu schiurile
— Saudan s-a antrenat timp de 
10 ani, pînă ce a reușit să cu
noască cele mai neînsemnate 
detalii ale parcursului. Temera
rul sportiv, scrie „Paris Match" 
și-a riscat viața în timpul cobo- 
rîrii de 2 300 ori — respectiv 
tot atîtea viraje cite a avut par
cursul.

• DOI BOTANIȘTI 
BRITANICI au descoperit că 
în Peni , se 
prezent cu 
viruși pînă ____
aj cartofului. Simptomele pro
vocate de aceștia nU se a- 
seamănă cu ale celorlalți 20 de 
viruși catalogati pînă acum. 
Descoperirea a fost confirmată 
cu ajutorul unei metode deve
nite clasice in depistarea ma
ladiilor vegetale. Ea constă din 
inocularea unor plante-martor 
sănătoase cu seva 
infectate și observarea 
simptomelor provocate, 
de față, în principal, 
creșterii plantei și leziuni 
frunzelor. Luarea unor 
de combatere a acestor 
este cu atît mai stringentă 
cit cartoful constituie alimentul 
de bază al populației sărace din 
America de Sud.

răspindesc în 
repeziciune doi 

acum necunoscuți

plantelor 
atentă a 
în cazul 
frînarea 

ale 
măsuri 
viruși 

cu

din Na- 
lor pen-

Z.A.N.U. și 
premise

sian“. ceea ce 
incertitudinile 
frontului.

Simțind cum
sub picioare, conducătorii rasiști au

„Frontul rhode- 
sporit confuzia și 

rîndul membrilor

'.f-

> X.

Lupta forțelor patriotice de eliberare ciștigâ tot mai mult în amploare, in 
prezent aceste forțe controlînd o mare parte a teritoriului Zimbabwe, in 
fotografie: aspect din timpul instruirii militare a unei unitâți de partizani

le fuge terenul de

opinia 
întreaga 

lume, poporul român îsi reafirmă de
plina solidaritate cu poporul Zim
babwe, cu lupta sa dreaptă pentru 
independentă și libertate. Așa după 
cum se știe, sentimentele de solida
ritate militantă ale tării noastre fată 
de poporul Zimbabwe si-au găsit ex
presie elocventă, de-a lungul anilor, 
în sprijinul larg — politic, diploma
tic. moral si material — acordat 
luptei sale pentru libertate si neatir- 
nare. Această 
solidaritate au 
te cu prilejul 
președintele
Nicolae Ceaușescu. le-a avut la Bucu
rești sau pe pămintul african, cu 
conducătorii mișcării de eliberare din 
Zimbabwe. între care se înscrie și 
recenta întîlnire cu delegația Uniu
nii Africane a Ponorului Zimbabwe 
(Z.A.P.U.) condusă de Joshua Nko- 
mo. președintele organizației.

Nu încape nici o îndoială că po
porul Zimbabwe, care îsi intensifică 
lupta sa politică și militară pentru 
dreptul imprescriptibil de a fi stă- 
pinul propriilor destine, va obține, cu 
sprijinul forțelor democratice si pro
gresiste din întreaga lume, victoria 
mult așteptată, apropiind astfel mo
mentul cind de pe întregul continent 
al Africii vor dispărea ultimele ves
tigii ale colonialismului.

trainică prietenie si 
fost pregnant reliefa- 

intilnirilor ne care 
României. tovarășul

Radu BOGDAN

O

La Monte-Carlo, dincolo de luminile 
multicolore ale cazinourilor

• MICROBI ÎMPO
TRIVA RAZELOR X. o 
centă descoperire a unuj om de 
știință de la un centru de cer
cetări din Paris oferă, potrivit 
specialiștilor, posibilitatea unei 
lupte eficiente împotriva dozelor 
de raze X care depășesc limita 
admisă. Administrînd, pe cale 
intravenoasă, unui lot de șoareci 
o cantitate infimă dintr-un mi
crob „corynebacterium parvum", 
omorit cu ajutorul căldurii — și 
expunind ulterior animalele la 
doze mari de raze — în mod 
obișnuit mortale — s-a observat 
că acestea nu sînt afectate de 
radiații. Protecția pe care o 
oferă organismului șoarecilor 
substanța inoculată se bazează 
pe un mecanism deocamdată ne
lămurit, dar care conferă orga
nelor naturale de apărare o efi
cientă mai mare impotriva ra
diațiilor. Se apreciază că prin 
noul procedeu va fi înlăturat 
principalul inconvenient al ra- 
dioterapiei — distrugerea celule
lor sănătoase din jurul tumorii 
canceroase.

La Monte-Carlo, ziua 
alternează cu noaptea 
ca peste tot in lume la 
această latitudine. Dar 
nicăieri, poate, zorii 
dimineții sau lăsarea 
serii nu delimitează 
atit de strict viața a 
două lumi cu destine 
diferite.

Cronicile mondene 
fac. de obicei, publici
tate celor ce sosesc 
seara cu „jet“-uri per
sonale — clienții ele
gantelor hoteluri, ma
gazinelor de 
ai cluburilor 
te. jucătorii 
zează sume 
pe mesele

Cind 
purilor de 
încetează si selecții vi
zitatori se retrag pen
tru odihnă, descind din 
trenurile aglomerate 
mii de călători de 
altă categorie : na
vetiștii din Italia 
— lumea mizeriei 
și suferinței. Pen
tru ei patronii nu con
struiesc scoli, cămine 
sau locuințe. Dacă ră- 
mîn fără slujbe n-au 
dreptul nici măcar la 
indemnizația de so
mai. Ei vin dimineața 
și pleacă seara, cu ul
timul tren.

bijuterii, 
de noap- 
care mi- 
fabuloase 

cazinoului, 
pocnetele do- 

șampanie

Chiar și orașul este 
secționat în două. In 
partea de răsărit : te
renuri de sport, pisci
ne. cluburi de noapte, 
in partea opusă — fa
bricile și celelalte în
treprinderi care func
ționează cu mina de 
lucru ieftină a nave
tiștilor străini.

Da Monte-Carlo — 
relevă revista „Giorni" 
— lucrează circa 3 500 
navetiști italieni. Sînt 
în majoritate tineri, in 
mare parte femei (44 
la sută). Străbat, ade
sea. drumul lung, din 
sudul Italiei pînă la 
frontiera de nord a tă
rii. în încercarea dis
perată de a găsi o 
slujbă la Monte-Carlo. 
Dacă o găsesc, seara, 
de cele mai multe ori, 
trec înapoi granița, pe 
teritoriul italian, ne- 
avind posibilitatea de 
a plăti exorbitantele 
chirii pe teritoriul o- 
r asului-cazinou.

Ce înseamnă pentru 
ei. pentru acești dez
moșteniți ai soartei. o- 
rasul fastuos unde-si 
etalează opulenta po
tentații ruletei, cazino
urilor si cluburilor de 
noapte? ..Pentru mine, 
Monte-Carlo înseamnă

ale ora- 
sezonie- 
din cele 
si mai 
nici un

fabrica de ciocolată — 
mărturisește revistei 
„Giorni" o tinără din 
Calabria. Din tot ora
șul. nu cunosc decît 
uzina, mai precis mi
rosul produselor de 
ciocolată pe care le 
împachetez toată ziua".

Imigranții găsesc 
temporar de lucru pe 
vreunul din șantierele 
de construcții 
șului. Munci 
re. in locuri 
mai expuse 
riscante, fără
fel de instruire prea
labilă. Si nu puține 
sînt cazurile cind. da
torită lipsei oricăror 
măsuri de protecție, 
cei veniti plini de 
speranțe. atrași de 
mirajul orasului-cazi- 
nou. sfirsesc tragic. 
Dimineața prin lo
calitatea de frontie
ră Ventimiglia trec 
navetiștii... Seara se 
intimplă ca. de peste 
graniță, să vină un si
criu pe care femei în
doliate îl plina cu bo
cete prelungi, după 
vechi ritualuri ale a- 
cestor locuri. Lungul 
drum al speranței 
sfirșește adeseori tra
gic.

P. STANCESCU

• CU Șl FĂRĂ UNI
FORMĂ. Criminalitatea, în 
vertiginoasă ascensiune, a de
terminat autoritățile italiene să 
întărească necontenit aparatul 
polițienesc. Organele de ordine 
cuprind in momentul de față 
23 000 de oameni, ceea ce însem
nează că un polițist revine la 
239 de locuitori. Spre compara
ție. în Franța un polițist revine 
la 310 locuitori, iar în Anglia — 
la 489 de persoane. Deși nu
meros. detașamentul polițiștilor 
italieni este incă insuficient, din 
moment ce băncile. întreprinde
rile și numeroase persoane par
ticulare apelează din ce în ce 
mai des la serviciile detectivilor 
particulari și ale gărzilor de 
corp. Presa relevă că în Italia 
au fost deschise 1 500 de birouri 
care furnizează la cerere paz
nici și însoțitori pentru apărare 
în caz de atacuri. Numărul poli
țiștilor fără uniformă a depășit 
100 000 de persoane.

• PROIECTILE CON
TRA INCENDIILOR. p«>- 
tru stingerea incendiilor in 
blocurile înalte din Japonia, 
specialiștii utilizează o serie de 
dispozitive speciale cu ajutorul 
cărora „lansează" în zonele „ca
lamitate" un gen de proiectile 
ce conțin chimicale care sting 
flăcările. Tehnologii similare se 
utilizează și în cazul combaterii 
incendiilor declanșate în mine.
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