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Cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu 
la consfătuirea de lucru cu activiștii 

și cadrele din domeniul educației politice, 
al propagandei și ideologiei.

9 septembrie 1977 editura politica

ETICA SOCIALISTĂ

Ședința
Comitetului Politic Executiv 

al C.C. al P.C.R.
Sub președinția tovarășului Nicolae 

Ceaușescu, secretar general al Partidului 
Comunist Român, marți, 13 septembrie, a 
avut loc ședința Comitetului Politic Execu
tiv al C.C. al P.C.R.

Comitetul Politic Executiv a dezbătut, la 
inițiativa tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
un material cuprinzînd propuneri de stabi
lire a atribuțiilor unitare ale tuturor com
partimentelor de muncă din ministere, 
centrale industriale și întreprinderi. Por
nind de la hotăririle Congresului al Xl-lea 
al P.C.R. privind perfecționarea continuă 
a conducerii si organizării muncii, simpli
ficarea și desfășurarea ei pe baze unitare, 
Comitetul Politic Executiv a adoptat o se
rie de măsuri prin care se delimitează 
precis atribuțiile și răspunderile fiecărui 
compartiment de muncă, acestea desfășu- 
rîndu-și activitatea sub conducerea orga
nelor colective și în concordanță cu pre
vederile legilor țării.

Comitetul Politic Executiv a stabilit ca, 
în termen de trei luni, ministerele, centra
lele și întreprinderile să elaboreze, în spi
ritul măsurilor adoptate, regulamente pro
prii de organizare și funcționare, urmînd 
ca acestea să fie dezbătute, definitivate și 
aprobate de consiliile de conducere colec
tivă și de adunările oamenilor muncii. 
Aplicarea acestui ansamblu de măsuri va 
contribui la creșterea răspunderii în acti
vitatea economică și socială, la lichidarea 
unor paralelisme și sporirea eficienței în
tregii munci de organizare și conducere.

Comitetul Politic Executiv a dezbătut și 
aprobat raportul privind evoluția prețuri
lor și tarifelor pe semestrul I al acestui an. 
în această perioadă, prețurile cu amănun
tul și ale produselor agricole au evoluat 
în țara noastră în limitele indicilor plani
ficați sau chiar sub această limită ; com
parativ cu semestrul I al anului 1975, indi
cele prețurilor cu amănuntul și al tarifelor 
este de 101,1 la sută, față de 102,8—103,4 
la sută, cît s-a prevăzut în planul cincinal 
pentru anul 1977. Pe primul an și opt luni 
din acest cincinal s-a realizat o creștere 
cu aproape un procent mai mică decît pre
vederile de plan. Comitetul Politic Execu
tiv apreciază ca pozitivă această evoluție 
a prețurilor cu amănuntul, care demon
strează vitalitatea economiei noastre so
cialiste, justețea politicii partidului de dez
voltare economico-socială a țării și ridi
care a nivelului de trai al poporului.

Comitetul Politic Executiv a stabilit mă
suri pentru ca prețurile să evolueze în con
tinuare în limitele planificate, astfel ca re
zultatele dezvoltării economiei naționale 
să se reflecte și în viitor cu pregnanță în 
ridicarea bunăstării întregului popor. Co
mitetul Politic Executiv a indicat, de ase
menea, ca Ministerul Comerțului Interior 
și Ministerul Agriculturii și Industriei Ali
mentare să ia măsuri pentru asigurarea 
aprovizionării cu legume și fructe a unoi 
centre muncitorești din zonele de munte, 
care nu au o bază proprie de producție, 
pentru menținerea unor prețuri reduse la 
aceste bunuri de consum.

în continuarea ședinței a fost dezbătut 
raportul cu privire la protecția mediului 
înconjurător în Republica Socialistă Româ
nia pe perioada 1975—1976 și principalele 
sarcini ce revin acestui sector în actualul 
cincinal. Comitetul Politic Executiv a apre
ciat că, datorită importantelor investiții 
efectuate în acest domeniu, reglemen
tărilor stabilite de conducerea partidului 
și statului, concomitent cu dezvoltarea în 
ritm înalt a economiei, în țara noastră au 
fost obținute succese în protecția aerului, 
apelor și solului. Apreciind că, în afara 
implicațiilor sale ecologice și social-sani- 
tare, protecția mediului înconjurător re
prezintă și o problemă economică de prim 
ordin, Comitetul Politic Executiv a indicat 
ministerelor, consiliilor populare, organe
lor centrale, tuturor unităților economice 
să ia măsuri hotărîte pentru rezolvarea 
integrală a sarcinilor stabilite în această 
direcție de cel de-al Xl-lea Congres al 
partidului, acționîndu-se, totodată, pentru 
respectarea strictă a legislației de ocrotire 
și conservare a mediului ambiant. S-a ce
rut să fie accelerate lucrările de montare 
a instalațiilor, utilajelor și dispozitivelor de 
protecție atît la obiectivele noi, cît și la

cele aflate în funcțiune, nedotate încă cu 
sisteme de împiedicare a poluării — avîn- 
du-se în vedere în primul rind întreprinde
rile mari producătoare de noxe. S-a indi
cat să se acționeze pentru asigurarea pro
ducerii aparaturii destinate ocrotirii me
diului, precum și pentru pregătirea și per
fecționarea cadrelor necesare acestui 
sector.

Comitetul Politic Executiv a examinat un 
raport privind concluziile controlului efec
tuat asupra activității industriei petroliere 
din țara noastră desfășurate de Ministe
rul Minelor, Petrolului și Geologiei, trus
turile petroliere și institutele de cercetare 
și proiectare din acest domeniu și a sta
bilit măsuri pentru accelerarea dotării 
tehnice, la nivelul corespunzător, a cerce
tării și producției, pentru perfecționarea 
învățămîntului de toate gradele ce pre
gătește cadre necesare geologiei și secto
rului petrolier, intensificarea prospecțiuni
lor, forajului și a producției, pentru îmbu
nătățirea radicală a întregii activități pe
troliere din țara noastră.

Comitetul Politic Executiv a analizat un 
raport privind modul în care se îndepli
nesc directivele Comitetului Central al 
P.C.R. referitoare la activitatea medicală 
și ocrotirea sănătății în țara noastră. Co
mitetul Politic Executiv a constatat că, pa
ralel cu marile schimbări produse în socie
tatea noastră, s-a ridicat la un nivel supe
rior și activitatea în domeniul asistenței 
medicale a populației. Totodată, Comite
tul Politic Executiv a apreciat că, cu toate 
marile rezultate obținute, asistența medi
cală a populației nu se ridică încă la ni
velul condițiilor materiale create, al efor
turilor financiare ale statului, al necesită
ților și exigențelor etapei actuale de dez
voltare a societății noastre.

Comitetul Politic Executiv a cerut Minis
terului Sănătății, ministerelor cu rețea sa
nitară proprie, comitetelor executive ale 
consiliilor populare județene și al munici
piului București să-și intensifice eforturile 
pentru îmbunătățirea ocrotirii mamei, co
pilului, tineretului, pentru apărarea sănă
tății întregului nostru popor. S-au indicat 
măsuri pentru intensificarea activității me
dicale preventive, întărirea igienei publice 
și educației sanitare a maselor, legarea 
mai strînsă a cercetării și școlii medicale de 
practică, dezvoltarea pregătirii și ridicarea 
conștiinței profesionale a personalului 
medico-sanitar, respectarea strictă în acest 
domeniu, a normelor eticii socialiste. Co
mitetul Politic Executiv a hotărît urgenta
rea definitivării Legii sănătății și prezen
tarea ei plenarei Comitetului Central, îm
preună cu un program de măsuri pentru 
ridicarea nivelului întregii activități sani
tare din România.

în continuarea lucrărilor. Comitetul Po
litic Executiv a discutat și aprobat proiec
tul de Lege privind Consiliul Organizării 
Economico-Sociale, precum și componen
ța Consiliului. Consiliul Organizării Eco
nomico-Sociale are sarcina înfăptuirii po
liticii partidului și statului de promovare 
consecventă a formelor și metodelor știin
țifice de organizare și conducere a tuturor 
domeniilor de activitate în funcție de 
schimbările cantitative și calitative ce in
tervin în viața societății, de experiența do- 
bîndită și sarcinile ce urmează să fie în
deplinite. Proiectul de lege scoate în evi
dență că înfăptuirea Programului partidu
lui impune măsuri hotărîte pentru organi
zarea științifică a tuturor ramurilor econo
miei naționale și a unităților socialiste, în 
strînsă corelare cu cerințele etapei actuale 
□ dezvoltării societății noastre.

Comitetul Politic Executiv a dezbătut și 
aprobat raportul privind prima ediție a 
Festivalului național al culturii și educației 
socialiste „Cîntarea României". Comitetul 
Politic Executiv apreciază că desfășurarea 
primei ediții a festivalului a confirmat în 
mod strălucit valoarea politică și educa
tivă a inițiativei secretarului general al 
partidului. Festivalul a constituit o amplă 
manifestare a muncii și creației libere a 
maselor populare din țara noastră, de- 
monstrînd încă o dată forța geniului artis
tic al poporului nostru. Comitetul Politic 
Executiv a hotărît ca a doua ediție a Fes
tivalului național „Cîntarea României" să 
fie dedicată celei de-a 35-a aniversări a

eliberării României de sub dominația fas
cistă și să se desfășoare în perioada oc
tombrie 1977 — august 1979. Comitetul 
Politic Executiv își exprimă convingerea că 
cea de-a doua ediție a Festivalului națio
nal „Cîntarea României" se va desfășura 
la un nivel și mai înalt, va antrena mase 
tot mai largi de oameni ai muncii la crea
rea de noi valori spirituale cu un profund 
conținut revoluționar și patriotic, contri
buind la dezvoltarea patrimoniului cultu
ral-artistic al României socialiste, la ridi
carea nivelului de civilizație și de cultură 
al întregului popor.

în cadrul ședinței, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a informat despre vizita ofi
cială de prietenie pe care a întreprins-o, 
împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, în 
Bulgaria, la invitația tovarășului Todor 
Jivkov, prim-secretar al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Bulgar, pre
ședintele Consiliului de Stat al Republicii 
Populare Bulgaria.

Comitetul Politic Executiv a dat o deo
sebită apreciere rezultatelor noului dialog 
la nivel înalt româno-bulgar, care, conti- 
nuînd întîlnirile prietenești și rodnice, de
venite tradiționale, dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Todor Jivkov, marchează un 
moment remarcabil în dezvoltarea prie
teniei și colaborării dintre țările, partidele 
și popoarele noastre, în folosul propășirii 
ambelor popoare, al cauzei generale a 
socialismului, progresului social și păcii.

Convorbirile dintre cei doi conducători 
de partid și de stat, desfășurate într-o at
mosferă de prietenie frățească, cordiali
tate și înțelegere reciprocă, primirea cal
dă, sărbătorească făcută solilor poporului 
român pe pămîntul Bulgariei au pus preg
nant în lumină trăinicia relațiilor româno- 
bulgare, cu adînci rădăcini în istorie și 
care au dobîndit în anii construcției so
cialiste cea mai înaltă expresie.

Comitetul Politic Executiv dă o înaltă 
apreciere înțelegerilor și hotăririlor comu
ne convenite în timpul convorbirilor la ni
vel înalt privind amplificarea conlucrării 
dintre Partidul Comunist Român și Partidul 
Comunist Bulgar, lărgirea contactelor și 
schimbului de experiență între organiza
țiile de partid, de stat si obștești din ță
rile noastre, creșterea și mai puternică a 
legăturilor economice, extinderea coope
rării și specializării in producție, intensi- ; 
ficarea colaborării tehnico-științifice, cui- I 
turale și în alte domenii de interes comun.

Comitetul Politic Executiv își exprimă 
profunda satisfacție pentru conținutul De
clarației semnate de tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Todor Jivkov privind conti
nua întărire a prieteniei frățești și apro
fundarea colaborării dintre Partidul Co
munist Român și Partidul Comunist Bul
gar, dintre Republica Socialistă România 
și Republica Populară Bulgaria, precum și 
hotărîrea lor de a acționa tot mai strins pe 
tărîmul vieții internaționale, în slujba idea
lurilor de pace, colaborare și progres în 
lume. O importanță deosebită are hotărî
rea celor două partide și țări de a acționa 
ferm în continuare pentru soluționarea, pe 
cale politică, a stărilor de încordare și 
conflict, statornicirea unor raporturi echi
tabile între state și instaurarea unei noi 
ordini economice mondiale, pentru crea
rea unui climat de pace, securitate și coo
perare în Balcani, în Europa și în lumea 
întreagă. Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist Bulgar și-au reafirmat 
voința de a contribui la întărirea unității 
și colaborării țărilor socialiste, a partide
lor comuniste și muncitorești, a tuturor 
forțelor progresiste, democratice, antiim- 
perialiste, la afirmarea tot mai puternică 
a forței și influenței socialismului in lume.

Comitetul Politic Executiv a aprobat în 
unanimitate documentele semnate, înțele
gerile și concluziile la care s-a ajuns cu 
prilejul vizitei, al convorbirilor dintre cei 
doi conducători de partid și de stat și a 
stabilit măsuri pentru aplicarea lor în via
ță, pentru dezvoltarea mai intensă a cola
borării dintre Partidul Comunist Român ș: 
Partidul Comunist Bulgar, dintre țările și 
popoarele noastre, vecine și prietene.

★
în continuarea lucrărilor, Comitetul Po

litic Executiv a rezolvat probleme curente 
ale activității de partid și de stat.

In activitatea și viaja
CADRELOR DE CONDUCERE

„...Viața fiecărui activist de partid și de stat, inclusiv a pri
mului secretar de județ, a secretarilor Comitetului Central, 
trebuie să fie in rîndul muncitorilor, în rîndul oamenilor 
muncii, la toate nivelurile! Numai în măsura în care activul 
nostru de partid, comuniștii noștri vor înțelege că activita
tea lor trebuie să fie zi de zi, ceas de ceas în strînsă legă
tură cu masele, în mijlocul oamenilor muncii, vom reuși să 
asigurăm întărirea unității întregului nostru popor".

NICOLAE CEAUȘESCU
Orînduîrea noastră a impus si a 

afirmat un nou tip de om, de condu
cător — de cadre de conducere a vieții 
economico-sociale. Este vorba despre 
un om căruia partidul, societatea i-au 
Încredințat misiunea de a organiza, 
uni si îndruma eforturile colectivu
lui In conformitate cu interesele fun
damentale ale ponorului — un om 
căruia i se cere să se afle neconte
nit în slujba intereselor vitale ale 
celor multi, să isi subordoneze tot
deauna interesele personale interese
lor generale, ca militant consecvent 
pentru îndeplinirea Programului 
partidului de dezvoltare economică- 
soirituală a patriei socialiste. Impe-, 
rativul social si meridianul moral al 
conducătorului comunist sint — tre
buie să fie 1 — lupta neîntreruptă 
pentru Instaurarea celei mai drepte 
si mai umane orinduiri din istoria 
societății, fericirea poporului. De 
aici, imensul prestigiu de care se 
bucură în rîndul poporului cei mai 
buni din cei mai buni. învestiți cu 
încrederea muncitorilor, țăranilor, 
intelectualilor, datori să fie mereu, 
cu pasiune si devotament comunist, 
in fruntea bătăliei pentru triumful 
ideilor si cauzei partidului nostru : 
construirea socialismului si comunis
mului .pe pămintul României.

Dună cum se știe, succesele obți
nute in toate domeniile constricției 
socialiste sint strins legate de rezul
tatele bune în formarea si promo
varea unor asemenea cadre in toate 
îudetele tării. în toate ramurile de 
activitate. Dar âr fi greșit să se 
sCane din vedere faptul că factorul 
hotăritor al acestor succese îl con
stituie efortul maselor de oameni ai 
muncii, al muncitorilor, țăranilor, in
telectualilor. S-ar putea spune că nu 
există cuvintare a tovarășului Nicolae

Ceaușescu în care, evocîndu-se suc
cesele construcției socialiste, să nu se 
sublinieze în termeni clari, catego
rici, acest factor hotăritor.

Este de asemenea limpede că acti
vitatea de formare a detașamentu
lui de cadre nu poate fi socotită un 
proces finit, într-o etapă istorică sau 
alta. In acest domeniu se cere o 
neîntreruptă muncă de perfecționare, 
de dezvoltare a unor noi calități, de 
continuă împrospătare si primenire. 
proces dialectic menit să. asigure 
promovarea numai a acelora care 
sint capabili si depun eforturile ne
cesare pentru a tine pasul cu exi
gentele mereu sporite ale vieții. 
Tocmai asemenea exigente au fost 
formulate în cuvîntarea rostită de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu Ia con
sfătuirea de lucru cu activiștii si 
cadrele din domeniul educației poli
tice. al propagandei si ideologiei — 
cuvintare care, din acest punct de 
vedere, reprezintă o materializare a 
principiilor si normelor Codului etic comunist.

Este îndeobște știut că recunoaș
terea unanimă de care se bucură 
cadrele de conducere are la te
melii tocmai efortul statornic al a- 
ceștora pentru o înaltă pregătire no- 
litico-nrofesionali. responsabilitatea 
în onorarea mandatului încredințat, 
capacitatea revoluționară de a înțe
lege Just fenomenele sociale si de a 
acționa pentru dinamizarea continuă 
a energiilor novatoare. *în stare să 
deschidă larg căile perfecționării 
muncii în toate domeniile de activi
tate materială si spirituală. Etapa 
istorică pe care o traversăm si-a în
scris ne frontispiciul ei mari pre
faceri materiale si sociale, se 
caracterizează printr-o dezvoltare e-

conomică accelerată sl extrem de 
complexă, prin mari mutații în con
știință. Imperativul acestei etape — 
definitoriu nu numai pentru progre
sul economic al țării, ci și pentru 
copstructia omului nou în România 
— cere cadrelor învestite cu munci 
de conducere — de la șeful de echi
pă din uzină și din cooperativa agri
colă de producție pînă la director 
sau ministru si, firește. în primul 
rind activiștilor de partid, cadrelor 
de conducere din organele si organi
zațiile de partid — îmbinarea orga
nică a competentei profesionala eu 
spiritul partinic, revoluționar.

Nu o singură dată — și cu deose
bire prin recenta cuvintare ,a tova
rășului Nicolae Ceaușescu — partidul 
a cerut tuturor cadrelor de conducere 
să acționeze consecvent, ca militant! 
revoluționari. Măsura deplină a va
lorii întregii activități a celui care 
se bucură de creditul obștii este 
dată tocmai de capacitatea de a în
trona o ambiantă de mobilizare pen
tru înfăptuirea fermă, necondiționată 
a politicii partidului, un climat de 
lucru exigent, de gindire și acțiune 
revoluționară, dc luptă tenace împo
triva oricăror neajunsuri, a spiritului 
rutinier, stărilor de automulțumire, 
de văicăreală în fața greutăților, 
împotriva atmosferei imbîcsite în care 
ideile . înnoitoare nu își află terito
riul fertil de afirmare, de confrun
tare deschisă, cu folos pentru cauza 
comună a progresului comun.

Se poate spune. în mod indiscuta
bil. că cel mai înalt model de mun
că și viată consacrat slujirii poporu
lui, cauzei comunismului îl consti- 
tuie înseși viata și activitatea secre-
(Continuarc în pag. a IV-a)

tată c« m-a determinat 
»ă trec de curînd pe la 
„Automatica" : un tînăr 
muncitor în virată de opt
sprezece ani intră în greu 
impas, i se prăpădesc pă
rinții, rămine sâ se descur
ce singur în viață, cu răs
punderea unei surori care 
abia a implinit zece ani. cil 
alte răspunderi pentru care 
nu era pregătit, cu destule 
încurcături — printre alte
le, părinții incheiaseră un 
contract pentru locuință pro
prietate personală și-acum 
totul se găsea sub semnul 
întrebării... Voiam sâ știu 
ce s-a intîmplat cu acest 
tînăr — și cine i-a întins 
mina de ajutor de. care 
avea atita nevoie. Și aflu : 
cazul a fost discutat în 
Consiliul oamenilor muncii, 
la propunerea secretarului 
comitetului U.T.C., Marcel 
lamandi. și ei muncitor e- 
lectncian. și a altor ti
neri. Compasiunea a fost 
însoțită de soluții concrete, 
de ajutorul corespunzător, 
pentru ca tînârul muncitor 
să-și poată face meseria e- 
liberat de griji, de nesigu
ranță. pentru ca totul să se 
desfășoare normal. Cazul a 
stat in atenția multora din 
întreprindere. îl găsesc si 
pe agenda directorului teh
nic de la „Automatica", in
ginerul Grigore Danci u. 
Era necesar ca un aseme
nea episod Bă intre în dis
cuția consiliului ? Era. fără 
îndoială, nu numai din pri
cini administrative, ci șl 
morale, fîind la mijloc si
tuația, poate chiar soarta 
unui muncitor tînăr. Aici, 
în întreprindere, sîntem la 
noi acasă, într-o mare fa
milie, și proprietari, și gos
podari, și stăpîni și nimic 
din ceea ce se petrece aici 
cu oamenii, cu producția 
nu ne este, nu ne poate fi 
indiferent. Procesele-ver- 
bale ale ședințelor consiliu- 
luî oamenilor muncii eînt

concludente în această pri
vință : o tematică diversă, 
in acord cu realitatea, o- 
glindind situația, probleme
le întreprinderii, ale fiecă
rui moment 
siliul este, 
expresie a 
colectivului 
blemele
«înt cele pe care le eesi-

hotăritor. Con- 
cu adevărat, o 

preocupărilor 
uzinei. Pro

puse în discuție

bîndit prestigiul tocmai da
torită maturității politice 
cu care s-a angajat în re
zolvarea unor probleme e- 
sentiale, de larg interes, cît 
și a celor personale — ori
care muncitor avînd drep
tul sâ se adreseze consiliu
lui pentru a fi sprijinit în 
elucidarea unei situații. 
Cum era și de așteptat, în-

PREOCUPĂRILE NOASTRE?

Omul-munca,
bunăstarea lui

zează muncitorii fiecărei 
secții, tehnicienii, specia
liștii. Nimic nu este trecut 
cu vederea, amînat. Nevoia 
de a fi receptiv la astfel de 
cerințe ale muncitorilor 
este considerată aici drept 
o obligație, o datorie.

Succesele colectivului de 
la „Automatica" sint cu
noscute în întreaga țară — 
de curînd a fost distins cu 
„Steaua Republicii" clasa 
I —■ aș vrea să mai fac 
doar precizarea câ ele 
sînt posibile în condițiile 
unul efort unit, ale preocu
pării aprofundate pentru 
îmbunătățirea continuă a 
procesului tehnologic, pen
tru înaltă calificare în toa
te sectoarele —- și în același 
timp, in condițiile atenției 
față de omul care munceș
te, cu problemele sale, nu 
puține și nu întotdeauna 
ușor de rezolvat. Consiliul 
oamenilor muncii și-a do

tr-un colectiv tînăr. consi
liului i-au fost 
multe cereri de 
proces ele-verbale 
numeroase liste 
vâri ; unii și-au 
dorința să-și 
apartamente 
personală — și s-au stabi
lit in Colentina, Panteli- 
rn.on, zona Floreasca etc. ; 
alții au solicitat locuințe 
proprietate de stat — și li 
se asigură in ordinea ur
gențelor și a posibilităților 
de care dispune întreprin
derea. Locuințele unor 
muncitori — printre ei 
Doru Drăgan, Aurel Gruia, 
Lev Nicolae — au fost ava
riate de seismul din 4 mar
tie. Imediat s-a hotărît să 
Ii se acorde sprijinul nece
sar. Tot atunci, un grup de 
uteciști de la „Automatica", 
alături de zecile de mii de 
muncitori din Capitală, au 
acționat pentru lichidarea

adresate 
locuință ; 

cuprind 
cu rezol- 
exprimat 

construiască 
proprietate

grabnică a urmărilor 
mulul — fără a-și neglija 
sarcinile de producție.

Cunosc de mai multă 
vreme colectivul de la 
,.Automatica“, știu cum ac
ționează în munca de fie
care zi. cit și in împreju
rările de excepție — și i-aș 
aduce elogii, dacă n-aș mai 
ști că și colectivele altor 
întreprinderi acționează la 
fel : pentru uzina unde 
te-ai format, unde îți faci 
meseria, pentru tovarășii 
tăi care ț.i-au venit în aju
tor, pentru semenii tăi, 

k pentru oameni — nici un 
efort nu este prea mare. 
Perseverenta, convingerea 
că se poate face mai mult 
și mai bine, întrajutorarea, 
curajul de a lupta cu greu
tățile și a învinge — toate 
acestea sint manifestările 
elocvente, concrete ale spi
ritului muncitoresc in ac
țiune.

Din procese-verbale mai 
' vechi aflu că reprezentanți 

ai tineretului, Marcel la- 
matidi, secretar al comite
tului U.T.C., Alexandru 
Cliivu, secretar adjunct, și 
alți cițiva au stăruit asupra 
necesității înființării unui 
cerc de creație tehnico-ști- 
ințifică. Dacă au stăruit. 

. Înseamnă că n-a mers to
tul ca pe roate, de la în
ceput — și, într-adevăr, 
consiliul a intîrziat cu avi
zul favorabil, existînd pă
rerea că întreaga uzină 
este, sau trebuie să fie un 

■ cerc ,de creație — de ce-ar 
mai fi nevoie de unul „spe- 

• cial“ ? I Dar ambiția nobilă 
a învins — cercul tineretu- 

, lui. care, firesc, nu cuprin
de numai tineri ca 
a luat ființă : i s-a 

[ dispoziție 
. laborator 
. aci-ncolo

virată, 
pus la 
pentru 
și de-

o cameră 
și atelier, 
treburile au mers

Nicolae TIC
(Continuare în pag, a III-aK
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faptul!
IDIVERS,

Nu-i așa c-ar 
fi frumos ?

Zi frumoasă de septembrie. 
Vasul de pasageri .. 
pornise in obișnuita cursă de la 
Călărași la Ostrov. Deodată, o 
călătoare din Ostrov, Stana S., 
mamă a cinci copii, a acuzat 
dureri. Echipajul vasului i-a 
acordat primul ajutor. Apoi, 
bufetiera Cătălina a rămas ală
turi de ea, pină cînd pe punte, 
in liniștea care se lăsase, a ră
sunat, deodată, un strigăt de 
copil. Un nou venit pe lume. 
„E fetiță, să ne trăiască a 
strigat Cătălina, pe post de... 
moașă. „Să ne trăiască" — i-au 
răspuns și marinarii, care au 
pornit cu toată viteza spre 
punctul sanitar de la Ostrov, de 
unde au chemat urgent o „Sal
vare". pentru ca mama și fiica 
să primească în cel mai scurt 
timp toate îngrijirile de cu
viință. „Tare mult ne-am bucura 
— ne scrie echipajul vasului 
-Feldioara» — să auzim numai 
lucruri bune despre fetița care 
a văzut lumina zilei în mijlocul 
nostru. Indiferent ce nume o să 
aibă, noi o să-i spunem fetiței, 
ca și vasului nostru, tot Feldi
oara. Nu-i așa că e frumos 
Este.

„Feldioara"

Păgubaș 
fără să știe»

Mare mirare pe Ioan Borza, 
din satul Vinerea, județul Alba, 
cind un lucrător de miliție l-a 
întrebat dacă nu-i lipsește ceva 
din locuință.

— Mie ? Nu-mi lipsește nimic. 
Doar nu vreți să spuneți că am 
fost prădat. N-am observat.

— Dar hainele astea le recu
noașteți ?

— Bineînțeles că le recunosc. 
Sint ale mele. Dar cum au ajuns 
la dumneavoastră 7

— Ni le-a predat un oarecare 
Mihai Ciobanu din Șibot. Adică 
ni le-a predat după ce ați fost 
prădat. Să 
timplat...

Și astfel, 
lipsa lui, 
intrase in casă, ii luase hainele 
și, in timp ce încerca să dispară, 
hop că i-a apărut în față un 
milițian.

— Uitați-vă la ele. N-au avut 
nici măcar timp să se șifoneze. 
Luați-le și purtați-le sănătos.

•••
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Formarea politică si profesională a 
tineretului, modelarea lui în spiritul 
înaltelor responsabilități sociale ce-i 
revin, creșterea si educarea. într-un 
cuvint, a noii generații, chemate să 
ducă mai departe opera de construc
ție socialistă în patria noastră si să 
asigure mersul ei înainte pe calea co
munismului. reprezintă una din sar
cinile politice de cea mai mare în
semnătate încredințată de partid co
muniștilor. organizațiilor de partid, 
întregii societăți. Pentru noi — ca 
si pentru toate organele si organiza
țiile de partid — cuvintele rostite 
recent de tovarășul Nicolae Ceausescu 
constituie un adevărat îndreptar : 
„Trebuie să creștem un tineret, să 
formăm asemenea generații de oa
meni ai muncii care să fie oricând 
gata de orice sacrificiu, și chiar să-și 
dea viața, pentru a apăra indepen
dența si suveranitatea patriei noas
tre socialiste, viața liberă și demnă 
Pe care poporul nostru și-o făurește 
astăzi. în mod conștient. în România, 
deplin stăpîn pe destinele sale

îngrijindu-se să-și îndeplinească 
cu răspundere această înaltă înves
titură. organizațiile de partid din ju
dețul Galati acordă un sprijin direct 
organizațiilor U.T.C. în perfecționa
rea întregii lor activități. Aceste pre
ocupări politice Si organizatorice 
capătă noi dimensiuni în aceste zile 
care premerg unui eveniment major 
din viata tineretului patriei — tine
rea adunărilor și conferințelor de 
dări de seamă și alegeri în organiza
țiile U.T.C. și A.S.C. —pentruca în 
cadrul amplului dialog ce se va des
fășura să fie stabilite cele mai efi
ciente căi si mijloace în vederea ri
dicării nivelului de conștiință al ti
nerilor. dezvoltării atitudinii lor îna
intate fată de muncă si viată, creării 
si consolidării trăsăturilor moral-oo- 
Iitice proprii omului nou. Totodată, 
un loc important în dezbateri îl vor 
ocupa — în lumina prețioaselor in
dicații ale secretarului general al 
P.C.R. — problemele referitoare la 
organizarea cit mai instructivă si 
mai plăcută a timpului liber al ti
nerilor.

Comitetul județean Galati al P.C.R. 
a antrenat toate organele și organi
zațiile de partid din intreprinderi, 
unități agricole de stat și coopera
tiste. din instituții de invățămînt in 
vederea bunei pregătiri și desfășu
rării într-un climat de exigentă re
voluționară a adunărilor Si conferin
țelor. astfel ca ele să constituie ade
vărate foruri de analiză responsabilă 
a activității organelor și organizații
lor U.T.C. și A.S.C. pentru înfăptui
rea hotăririlor Congresului al XI-lea,
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BUZĂU: Itinerare turistice variate

vedeți cum s-a in-

I
I. B. a aflat că. in 

individul din Șibot
I

I
I

I
I

I Un record I

I
l
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neomologat
Primim vestea că ospătarul 

T. C. de la terasa „Continental" 
din Timișoara a tmut cu tot 
dinadinsul să bată toate recor
durile în ce privește timpul de 
servire a unei cafele. Și a reu
șit : de la primirea comenzii 
pină la onorarea ei au trecut 
fix 67 de minute 1 Un record 
care il depășește pe cel stabilit 
acum un an de un confrate al 
său bucureștean. După opinia 
șefului de sală de la respectiva 
terasă (local de clasa întii), ser
virea unei cafele ar trebui să 
nu depășească, în nici un caz, 
5 minute. El însuși a demon- 
strat-o, servind un client la o 
altă masă. în ce-1 privește pe 
T. C.. ar fi păcat ca mai marii 
lui să nu treacă de îndată la 
omologarea unui asemenea re
cord. E o idee 1
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Dezvoltarea economică și socială 
a localităților din județul Buzău, 
implicit extinderea șoselelor mo
dernizate ne aproape toate căile 
rutiere din zona montană, lărgirea 
gamei de servicii de către oficiul 
județean de turism si cooperația de 
consum creează condiții tot mai fa
vorabile practicării drumeției și 
turismului în această parte a tării.

Pentru grupurile de turiști. O.J.T. 
Buzău asigură mijloace conforta
bile de transport auto, precum și 
programe diverse. De un larg in
teres se bucur’ in rîndul tinerilor 
excursiile organizate, bunăoară, pe 
Valea Buzăului, care permit vizita
rea Muzeului de sculptură in aer 
liber de la Măgura, vulcanii noro
ioși de la Piclele-Berca. monumen
tul lui Mihai Viteazul și altele. 
Traseul oferă și posibilitatea de a 
cunoaște evoluția exploatărilor pe
troliere si de gaze din zona Berea, 
dezvoltarea industriei forestiere la 
Nehoiu, a amenajărilor hidroteh
nice de la Siriu.

Cil același interes sint primite de 
tineri și virstnici programele turis
tice organizate ne itinerarele par
curse acum 100 de ani de armata 
română in războiul de indepen
dentă, ca și vizitele Ia locurile care 
amintesc de bătăliile eroice purtate 
de trupele române împotrivă inva
datorilor din primul război mon

I I
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De necrezut! Din 100 de rețete pe hîrtie, 
doar vreo 10 în farfurie
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Cititorul nostru Teodor Lucaci 
din București, șoseaua Colen- 
tina nr. 14, ne relatează o in- 
timplare mai puțin obișnuită. 
„Născut in 1932 ca fiu al lui 
Aurel Lucaci șl al Măriei Brio, 
nu m-am gîndit niciodată să 
port și alt nume decît Lucaci. 
Iată că acum 10 ani am fost 
chemat la Consiliul popular al 
sectorului 3 și o funcționară de 
atunci mi-a spus că trebuie 
să-mi schimb numele. Adică să 
nu-mi mai zică Lucaci după 
tată, ci Brio, numele de fată 
al mamei. Eu am refuzat, iar 
funcționara mi-a aplicat pe cer
tificatul de naștere o ștampilă 
-Anulat». Cinci ani mai tirziu, 
in ianuarie 1972, a trebuit să-mi 
schimb buletinul de identitate, 
și am găsit atunci înțelegere la 
miliție, dindu-mi pe cel nou cu 
numele Lucaci. Vorba e : o să 
mai găsesc eu acum aceeași în
țelegere ? Pentru că acum am 
rămas numai cu certificatul de 
naștere cu respectiva ștampilă, 
intrucit toate actele și buletinul 
mi-au fost furate de vreo două 
săptămini într-o static, de auto
buz din centrul orașului. Cum 
fără buletin nu pot să stau, mă 
aflu in mare încurcătură". Ci
neva va trebui să descurce ițele.
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Pasager 
de ocazie
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Zărind la o parcare un I.M.S. 
(21—MM—188), Dănut C., in 
vîrstă de numai 13 ani. fiul unui 
tractorist din Baia Mare, s-a 
urcat la volan și a pornit la 
plimbare. De necrezut, și, totuși, 
copilul acesta de 13 ani a con
dus mașina citeva ceasuri fără 
ca nimeni să-l observe. Ba. mai 
mult : un pasager de ocazie 
(Francisc O., tată a trei copii, 
om de 33 de ani), în loc să-l 
oprească, să-1 împiedice să mai 
continue o asemenea cursă pe
riculoasă. l-a rugat pe... copilul 
de la volan să-1 ia și pe el o 
bucată de drum. La un moment 
dat, mașina a derapat intr-un 
șanț. Pasagerul de ocazie, acci
dentat, a declarat : „De astfel 
de aventuri m-am vindecat". 
Era și cazul. Dar și mai 
era dacă nu se aventura.

Rubrics realizată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

bine
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Este o realitate : preparatele si 
semipreparatele de tip „Gospodina" 
sint tot mai căutate. îndeosebi de fe
meile angajate ; folosindu-le. ele 
economisesc timp și efort. De aceea, 
este notabil faptul că numărul uni
tăților și raioanelor cu acest profil a 
crescut în ultimul timp. Dar 
simpla lor prezentă nu rezolvă pro
blema. Este nevoie ca oferta acestor 
unităti comerciale, a căror însemnă
tate socială este indiscutabilă, să se 
ridice la nivelul înalt, al cerințelor 
impuse de o hrană rațională, diversă. 
Cum stau lucrurile din acest punct 
de v'edere ? Am vizitat mai multe 
unităti „Gospodina". împreună cu o 
echipă de control al oamenilor mun
cii. alcătuită din Constanta Bujor. 
Iuliana Ceasar și Cristina Ioana.

La magazjnul „Alimentara" din 
Piața Amzei 15. raionul cu acest pro
fil prezenta 23 de sortimente. înce- 
pînd cu salate — de vinete, ardei 
conți — icre, anoi crochete de cașca
val sau cașcaval pane, carne tocată — 
de vacă și de porc — sarmșle în foi 
de varză și în foi de vită, limbă fiar
tă. peste prăjit, precum si Cîteva 
preparate de casă pentru desert : clă
tite. papanași, orez cu lapte. Echipa 
este mulțumită. Din cele expuse, real
mente se pot alcătui mai multe me
niuri. $i vitrinele frigorifice ale ra
ionului „Gospodina" din cadrul res
taurantului „Primăvara" sînt atrăgă
toare. Dovadă : numărul mare de 
cumpărători. La magazinul „Vinăto- 
rul" de ne bd. Maeheru oferta este, 
do asemenea, ispititoare — mîncăru- 
rile expuse sînt proaspete si variate. 
Alături, un rotisor rumenește oui 
sub ochii clientelei.

— Este rentabilă vînzarea produ
selor „Gospodina" ? îl întrebăm ne 
Nicolae Tănase. responsabilul unită
ții.

— Pot să vă spun că încasările 
zilnice ale acestui raion sînt cît ale 
unui restaurant.

Vizităm și alte unităti similare din 
perimetrul central. Constatăm cu a- 
cest prilej că într-o zonă foarte li
mitată, în jurul pieței Dorobanți, 
sînt nu mai puțin de patru unităti 
„Gospodina", la distantă de două- 
trei sute de metri una de alta. în 
timp ce în alte părți ale orașului 
ele lipsesc cu desăvirsire. Nu e de 
mirare, in aceste condiții, că maga
zinul alimentar de pe Calea Doro
banți 89 — unitate nouă, spațioasă — 
nu este prea căutat de cumpărători. 
Apropierea altor unităti similare, 
conjugată cu lipsa de spirit comer

a Programului P.C.R. de edificare a 
socialismului și comunismului în Ro
mânia.

Măsurile stabilite de organul jude
țean de partid situează pe primul 
plan integrarea rapidă a tinerilor in 
muncă, îmbunătățirea pregătirii pro
fesionale si educarea lor în spirit 
comunist, muncitoresc, pornind mai 
ales de la faptul că în marea majo
ritate a unităților economice și cu 
deosebire în cele apartinînd ramu
rilor care cunosc o impetuoasă dez
voltare în județul Galați — siderur

în pregătirea aduinărilor generale și conferințelor de dări de seamă și alegeriIn centrulPRIN ale organizațiilor U. T. C. și A. 5L C.atenției-EDUCAREA TINERETULUIMUNCĂ ȘI PENTRU MUNCĂ
gia. construcțiile de nave, transpor
turile. agricultura — tineretul este 
preponderent, avînd astfel un rol 
important în înfăptuirea sarcinilor 
cincinalului afirmării revoluției teh- 
nico-științifice. Pe de altă parte, se 
acordă o atenție deosebită celor peste 
40 000 de cadre din școlile profesio
nale. licee și facultăți, din formele 
de calificare la locul de muncă, acest 
nou eșalon muncitoresc urmînd a 
pune umărul, nu peste multă vreme, 
la realizarea marilor si complexelor 
sarcini de dezvoltare economico-so- 
cială a județului.

Activitatea politico-educativă a 
organizațiilor de partid vizează însă, 
înainte de toate, crearea unei at
mosfere angaiante. de participare 
amplă a tinerilor Ia realizarea sar
cinilor deosebite care stau în fata or
ganizației noastre, mai ales în dome
niul economic : creșterea productivi
tății muncii, reducerea consumurilor 
de metal, combustibil si energie elec
trică. a cheltuielilor materiale în ge
neral. perfecționarea calității produ

dial. precum si a cotropitorilor hi- 
tleriști.

„Paralel cu acțiunile inițiate pen
tru dezvoltarea drumeției și ex
cursiilor — ne spunea Vasile Te- 
leanu, directorul O.J.T. Buzău — o 
atenție aparte acordăm cetățeni
lor care solicită tratament sau o- 
dihnă in stațiuni. Cu sprijinul or
ganelor locale de partid și de stat.

cial a responsabilului sint cauzele 
insuccesului acestui mare magazin. 
Căutind secția „Gospodina", aflată 
la etaj, nu putem să trecem cu ve
derea vitrinele dinspre stradă, a- 
proape goale, neatrăgătoare, modul 
de expunere a mărfurilor de o exas
perantă monotonie. Firește, in acest 
context, nu e de mirare că semipre
paratele de la „Gospodina" sint lip
site de orice aspect comercial.

— E o pacoste pentru noi acest 
raion — se plînge responsabilul. Ne 
aduce numai pagubă...

Nici nu poate fi altfel, ascuns 
cum este de privirile gospodinelor si

CU GOSPODINELE 
ÎN VIZITĂLA UNITĂȚILE 

„GOSPODINA"
în starea de’ neglijentă in care se 
află.

Pe o tonalitate mai joasă și nu în 
termeni atît de categorici se pling 
de lipsa de clienți și responsabilii 
unităților de pe șoseaua Pantelimon. 
bloc 11. și de la'nr. 350, deși ambele 
sint amplasate în apropierea unor 
întreprinderi mari, cu specific femi
nin. Explicația acestui paradox se 
află chiar sub nasul acestor olingă- 
reti : preparate și semipreparate pu
ține, de prospețime îndoielnică. Ace
leași și aceleași sarmale, șnițele și 
chiftele.

— Noi am comandat pentru azi 30 
de sortimente, dar am primit doar 8 
— se justifică Ion Rugină, responsa
bilul unității din blocul 11. Labora
torul I.A.P.L. „Izvorul rece". de 
unde le primim, nu onorează inte
gral comenzile, motivînd că nu are 
decît un singur mijloc de transport 
și acela nefrigorific, astfel că pro
dusele se alterează oe drum. Ceea ce 
este adevărat. Dar vara e mai greu. 
La iarnă...

Firește, la iarnă se vor găsi alte 
justificări. Se va invoca poate gama 
restrînsă de legume de cane âcum. 
cînd ele există din belșug, nu se pro
fită îndeajuns pentru îmbogățirea 
sortimentului de preparate si semi
preparate „Gospodina".

Membrele echipei de control au 
mers „pe fir" pînă la sursă — la la
boratoarele unde se pregătesc aceste 

selor. De altfel, aceste obiective sînt 
urmărite de tineri și în cadrul pro
priei lor întreceri : „Tineretul — fac
tor activ în realizarea cincinalului 
revoluției tehnieo-știintifice". organi
zațiile U.T.C. avînd un puternic rol 
mobilizator și stimulînd. In mod con
stant. sub conducerea și îndrumarea 
organelor de partid, preocuparea ti
neretului in direcția lansării de noi 
inițiative, care să determine creșterea 
contribuției sale la înfăptuirea sar
cinilor economico-sociale ale fiecărui 
colectiv. Amintim. în acest context, 

că în cadrul combinatului siderur
gic — de pildă la turnătoria mixtă, 
la aglomerare-fumale. în celelalte 
uzine și secții — sînt organizate 
schimburi de onoare si zile-record, 
soldate. între altele, cu producerea 
peste plan a 760 tone piese turnate 
din oțel și fontă, a 13 000 tone fontă 
numai la furnalul nr. 4, al tineretu
lui, cu colectarea de pe haldele de 
zgură a 1 100 tone deșeuri metalice 
totodată, sînt în curs de execuție, 
prin munca patriotică a tinerilor, 
unele obiective de interes social in 
valoare de peste 1.5 milioane lei.

Realizarea la timp a lucrărilor de 
investiții reprezintă un obiectiv ma
jor al comitetului județean de partid, 
înfăptuirea lui puțind beneficia din 
plin de aportul de muncă si entu
ziasm al tinerilor. Au fost astfel 
deschise, de către organizația jude
țeană U.T.C.. șantiere ale tineretu
lui în cadrul unor mari unităti eco
nomice: întreprinderea navală de
elici si piese turnate din otel și 
fontă. întreprinderea mecanică ne

am creat condiții mai bune de tra
tament și găzduire in stațiunea 
Balta Albă din județul nostru. Nă
molul sapropelic existent aici are 
o mare eficientă în ameliorarea a- 
fecțiunilor reumatice". (Mihai 
Bâzu),
In fotografie : hotelul „Pietroasele" 
din Buzău 

produse — pentru a afla care este 
adevărata explicație a ofertei ane
mice a majorității unităților si sec
țiilor de acest gen. La restaurantul 
„Perla" stăm de vorbă cu bucătăreasa 
șefă Rovița Bădulescu.

— Aprovizionăm cu preparate și 
semipreparate „Gospodina" 8 uni
tăți. Dintre acestea, una singură face 
comenzi serioase — „Alimentara" din 
piața Amzei. (fapt constatat, si de e- 
chipă —n.n.). Celelalte ne trimit co
menzi neînsemnate și mereu cam a- 
celeași. iar una. cea din str. Batistei, 
nu comandă nimic.

Răsfoim notele de comandă ale zi
lei : ele confirmă spusele interlocu
toarei. Iată cîteva exemple edifica
toare : Alimentara din str. Cristian 
Tel) cerea 6 sortimente — carne, 
chiftele, pulpă și o cantitate mică de 
salată de vinete, cea din Calea Vic
toriei 214 — 5 sortimente, unul din 
ele fiind nelipsita came tocată pen
tru mici, cea din Calea Floreasca 120 
— o cantitate de aproape 8 kg de 
carne tocată, mici, icre. După cum 
rezultă, negru pe alb. la atît se re
zumă imaginația responsabililor de 
magazin, de unde si lipsa de varie
tate constatată de gospodine.

— Cite feluri ati putea pregăti ? — 
o întrebăm pe bucătăreasa șefă.

Drept răspuns, dînsa ne pune la 
dispoziție un nomenclator de pro
duse „Gospodina", care cuprinde nu 
mai puțin de o sută de sortimente ! 
Am numărat, de curiozitate. 30 de 
semipreparate din carne. 24 prepa
rate din legume. 26 din peste. 4 din 
came de pasăre. 12 prăjituri de 
casă etc.

— Din tot acest nomenclator, des
tul de bogat, după cum vedeți, ni se 
comandă. în mof curent, doar vreo 
10—15 sortimente, cele devenite 
ultracunoscute. Restul, adică majori
tatea. nu ni le-a cerut nimeni pînă 
acum. deși, după părerea mea. sînt 
mîncăruri ne gustul publicului. As 
enumera doar cîteva dintre acelea 
care ar putea îmbogăți oferta „Gos
podinei", dar care sint. nur si sim
plu. Ignorate : salatele pe bază de 
ouă. preparatele dietetice, cele din 
legume, budincile de tot felul.

Așadar. „Gospodina" nu este lip
sită de imaginație. Produsele cu
prinse în nomenclator, dună opinia 
competentă a membrelor echipei de 
control, sînt perfect realizabile. Cu 
condiția, firește, ca unitățile comer
ciale să le solicite.

Rodlca ȘERBAN 

vală. Grupul de șantiere construcții 
Industriale și agrozootehnice sau so- 
cial-culturale. pe care lucrează peste 
1 500 de tineri — elevi, studenti și 
muncitori. Ei au și realizat lucrări 
în valoare de peste un milion lei. 
De asemenea, la sate, pe alte 39 
șantiere de muncă patriotică, mai 
bine de 4 000 de tineri au preluat 
efectuarea unor lucrări de desecări, 
îndiguiri, regularizări de rîuri, com
baterea eroziunii solului si planta
rea de pomi și vită de vie pe o su
prafață de 1 231 hectare. Practic,

toate organizațiile U.T.C. de la orașe 
și sate au inițiat acțiuni concrete in 
vederea stimulării pasiunii pentru 
muncă a tinerilor, dorinței lor de a 
se afirma ca demni constructori ai 
socialismului, care-și pun întreaga 
energie, tot elanul in slujba nobilei 
opere inițiate de partid.

în același timp, pregătind adună
rile și conferințele U.T.C. și A.S.C., 
comitetul județean de partid are în 
atentie îmbunătățirea structurii or
ganizatorice in funcție de condițiile 
concrete, de cadrul in care îsi des
fășoară activitatea tinerii și per
spectivele creșterii numerice a orga
nizațiilor, activizarea consiliilor și 
comisiilor pe domenii, a întregului 
activ U.T.C. pentru alcătuirea la- 
timp și de înaltă ținută a materia
lelor — dări de seamă, proiecte de 
hotăriri. Un loc din cele mai impor
tante ocupă orientarea organizațiilor 
U.T.C. și A.S.C. spre acei tineri 
care se disting prin abnegație în 
muncă, tinută morală și comporta
ment. cărora masa de tineri să le

COVINTUL CITITORILOR, 
CUVINTUL OAMENILOR MONCII

Sesizări ® Opinii © Propuneri
în interesul bunului mers

al economiei naționale
De ce nu se 

generalizează această 
experiență înaintată?
ION HURTUPAN, controlor teh

nic la întreprinderea „Oțelul roșu", 
județul Caraș-Severin:

Una dintre inițiativele muncito
rești care s-a dovedit deosebit de 
eficientă in practica laminatorilor 
de profile, benzi, platine. table 
groase ș.a. este și laminarea la to
lerante negative, adică în cîmpul 
tolerantelor admise de standarde, 
caiete de sarcini, norme interne 
etc., situat sub dimensiunea nomi
nală a produselor. Laminînd la to
lerante negative se pot obține, din 
aceeași cantitate de otel sau nefe
roase. mai multi metri liniari de 
produs laminat.

Deși un procedeu cunoscut și re
cunoscut ca fiind deosebit de efi
cient. laminarea Ia tolerante nega
tive nu se bucură in prezent de a- 
tenția cuvenită. Ce-i drept, aplica
rea acestei metode presupune efor
turi de urmărire permanentă a re
gimului termic, a temperaturilor de 
început și sfîrșit de laminare, a 
presiunilor de laminare, a funcțio
nării ireproșabile a mașinilor, uti
lajelor și agregatelor, știut fiind că 
răcirea laminatelor sub anumite 
valori termice duce la imposibilita
tea laminării în cîmpul tolerantelor 
negative. Pe de altă parte, produ
sele laminate și trase se livrează 
la cantitate (kilograme ori tone) și 
nu la metri lungime.

întreprinderea „Oțelul roșu" din 
localitatea cu aceeași denumire, in 
care lucrez de mâi multi ani. are 
o bună experiență în domeniul la
minării la tolerante negative. In 
ultimul timp insă și aici această 
valoroasă metodă se aplică din ce 
in ce mai rar. Din discuțiile pur
tate cu colegi din alte întreprinderi 
siderurgice din țară am înțeles că 
și în alte locuri nu se pune preat 
mare preț pe aplicarea acestei me
tode. Iată de ce consider necesar 
ca organele competente să intervi
nă cu măsurile corespunzătoare 
pentru extinderea folosirii acestui 
procedeu deosebit de eficient în 
obținerea unor însemnate economii.

Jocul aminărilor
MARIN SANDULESCU. șef birou 

administrativ, I.T.A.-Dolj:
In ziua de 1 august a.c. s-a produs 

o deteriorare a cablului telex și tele
fonic în apropierea Agenției de 
colectare și expediere a mărfurilor 
din cadrul I.T.A.-Dolj, întrerupînd 
circuitele aferente. Am apelat, pen
tru executarea remedierilor necesa
re, la specialiștii Oficiului P.T.T.R.- 
Craiova. S-a întocmit devizul, am 
achitat suma pretinsă si ni s-a pro
mis că în scurt timp defecțiunea 
va fi remediată. Dar șeful de echi
pă. Vasile Tudor ne-a tot dus cu 
vorba : ba că vine azi. ba că vine 
miine. 
tinuat 
cînd.
efectuată. Seriozitate, nu glumă I Si 
cînd te gîndești că ambele unităti 
fac parte din cadrul aceluiași mi
nister.

dar aminările au con- 
aproape trei săptămini. 

în sfîrșit, lucrarea a fost

O practică de două ori 
păgubitoare

M. BUTNARU, șef stație coordo
nator, Vaslui:

în vederea prevenirii imobiliză- 

poată încredința mandatul de a le 
conduce activitatea.

Ne străduim, de asemenea, ca. în 
această perioadă, să întreprindem si 
analize temeinice ale modului cum 
asezămintele de cultură — Drofesio- 
niste si amatoare — îsi îndeplinesc 
îndatoririle fată de tineri, căutind 
să Ie îndrumăm eficient pentru a 
participa mai activ la petrecerea 
plăcută si Dlină de învățăminte a 
timpului liber de către tineri.

Aceste probleme, cit și altele de 
natură să asigure buna pregătire și 

desfășurare a adunărilor si confe
rințelor de dări de seamă și alegeri 
în organizațiile de tineret au făcut 
și fac obiectul unor analize în ca
drul biroului și secretariatului co
mitetului județean de partid. De ase
menea, ne lingă marile organizații 
U.T.C., cum sînt cele de. la combi
natul siderurgic. șantierul naval, 
trustul de construcții, universitatea 
și altele, au fost repartizați activiști 
de partid pentru a ajuta la soluțio
narea operativă a «ricăror probleme 
ce se ivesc' în activitatea acestora.

Pornind de la indicația conducerii 
partidului, potrivit căreia adunările 
și conferințele pentru dări de sea
mă și alegeri :n organizațiile de ti
neret vor trebui să se desfășoare 
în spiritul si pe baza ideilor cu
prinse in expunerile tovarășului 
Nicolae Ceausescu la Plenara C.C. 
al P.C.R. din luna iunie, la Congre
sele țărănimii si al consiliilor oame
nilor muncii. în celelalte documente 
de partid, membrii biroului și ai co
mitetului județean de partid susțin 

rii mijloacelor de transport, s-au 
elaborat studii, reglementări lega
le. prin care s-au stabilit obligații 
clare pentru toți factorii ce concură 
la utilizarea acestora. Totuși, con
tinuă să se înregistreze, multe ca
zuri de imobilizări de vagoane 
C.F.R. de marfă, cu adinei implica
ții pentru economia națională. Mă 
voi referi doar la două unităti eco
nomice. Pe șapte luni din acest an. 
la Grupul de șantiere 4 Vaslui din 
cadrul T.C.I. Iași, 617 vagoane au 
fost imobilizate 4 848 ore peste 
timpul normal, iar la I.M.I.-Vaslui. 
648 vagoane — 6 039 ore. Valoarea 
duratei de staționare este egală sau 
mai mare decît necesarul de va
goane pentru transportul într-o 
lună al agregatelor, materialelor de

Pe teme
Prin munca unită 

a sătenilor
DUMITRU LAZAROIU, secreta

rul comitetului comunal al P.C.R. 
Asău. județul Bacău:

In acțiunile de modernizare a lo
calității, de sporire a zestrei edi
litare a acesteia, cetățenii comunei 
noastre participă din plin, contri
buind la realizarea înainte de ter
men a unor importante obiective 
edilitar-gospodărești. Astfel. cu 
sprijinul sătenilor s-a dat in folo
sință un complex comercial in 
punctul Scaune Asău. in valoare 
de 400 000 lei. în satul Lunca s-a 
construit un nou local pentru gră
dinița de copii, s-a terminat asfal
tarea tronsonului de drum comunal 
Asău—Comănești. s-au finalizat lu
crările la podul din beton ce face 
legătura între satele Asău si Apa 
Asău. s-a amenajat drumul de ac
ces spre locul de agrement denumit 
„Osoi". De asemenea, cu trei luni 
mai devreme decît fusese stabilit 
s-au construit 400 ml gabioane în 
care s-au încorporat peste 800 mc 
piatră de riu. în vederea regulari
zării cursului pîrîului Asău. Dar 
gindurile și planurile noastre nu 
se opresc aici, ci se îndreaptă spre 
noi împliniri.

„Cu combustibilul 
clientului..."

NEDELCU, brigadier
. agricolă de producție 

Ciupercenii Noi, ju-
la

comuna noastră nu

PETRE 1
cooperativa 
din comuna 
dctul Dolj:

întrucît în 
există moară trebuie să ne depla
săm pentru măcinat în localitățile 
învecinate — Ciupercenii Vechi. Po
iana Mare etc. Dar aici nu sintem 
serviți dacă nu aducem cu noi si 

...si diverse
>

• Zestrei edilitare a orașului 
Titu. localitate în plină dezvoltare 
economică și urbanistică, i s-a a- 
dăugat recent un nou obiectiv: 
moderna autogara, dată recent în 
exploatare. Aici s-au amenajat săli 
de așteptare corespunzătoare, case 
de bilete pe • direcții de mers, pe
roane pentru sosirea și plecarea 
autobuzelor. (Gheorghe Muscăloiu, 
secția L 7 C.F.R. Titu).

• Sugerăm departamentului de 
resort din cadrul M.T.Tc. să ana
lizeze posibilitatea înființării unei 
stații de călători (haltă C.F.R.) în

expuneri pe această temă în organi
zațiile de tineret, participă V întîl- 
niri cu tinerii. Este înlesnită astfel 
cunoașterea și mai temeinică $ con
ținutului acestor documente, a sar
cinilor ce revin organizațiilor UXT.C. 
în domeniul dezvoltării spiritului\de 
răspundere al tuturor tinerilor față 
de pregătirea politică si profesio-1 
nală, combaterii cu fermitate a fe
nomenelor de parazitism, de încăl
care a normelor unei comportări ci-, 
vilizate in familie si societate.

Este, desigur, necesar ca asupra 
acestui capitol al educării tineretu
lui să insistăm mai mult — atît în 
cadrul procesului de producție, cit 
și in timpul liber — sporind consi
derabil sfera de preocupări a organi
zațiilor de partid, °entru că. trebuie 
să recunoaștem. în unele unități — 
cum ar fi Laminorul de tablă. Trus
tul de construcții. întrep-'nderea de 
industrializare a cărnii — mai sînt 
tineri care comit acte de indisciplină, 
se sustrag încă de la muncă ori în
calcă' preceptele unei conduite civili
zate. după cum se mai organizează 
un șir de manifestări neinteresante, 
desfășurate sub semnul formalismu
lui și, ca atare, lipsite de ecou în 
rîndul celor cărora le sînt destinate 
— lipsuri pe care le privim. în mod 
autocritic, prin prisma propriei res
ponsabilități. Orientăm organizațiile 
U.T.C. și A.S.C. să abordeze cu toată 
răspunderea aceste fenomene, ca dez
baterile din adunările și conferințele 
U.T.C. si A.S.C. să se concretizeze 
în hotăriri precise vizînd însușirea 
de către tineri a concepției partidu
lui nostru despre lume și viață, a 
normelor unei etici înaintate. In ace
lași timp, acționînd direct, nemijlo
cit pentru perfecționarea stilului și 
metodelor de muncă ale organizații
lor de tineret, insistăm asupra îm
bunătățirii stilului si metodelor de 
muncă ale organizațiilor de partid, 
îneît acestea să militeze activ pen
tru transpunerea în viată a indicației 
date de secretarul general al parti
dului, tovarășul Nicolae Ceausescu, 
la recentul Congres al consiliilor oa
menilor muncii, de a acorda o aten
tie sporită educării și formării tine
rei generații, de a crea cadrul cel 
mai propice pentru ca ea să-și în
deplinească cu cinste rolul ce-i re
vine în întreaga dezvoltare econo- 
mico-socială a patriei.

Leonard CONSTANTIN 
secretar al Comitetului județean 
Galați al P.C.R.

■ ■ ■ ■ B H

construcții .la grupul de șantiere ori 
pentru expedierea produselor fa
bricate într-o lună de întreprin
derea de materiale izolatoare.

Paguba este dublă : pe de-o par
te. sute de vagoane cti care se 
puteau transporta importante can
tități de mărfuri necesare economiei 
naționale au fost, practic, scoase 
din circuit, iar pe de altă parte,- 
întreprinderile respective au plă
tii. drept locații sume mari de bani. 
Din observațiile noastre rezultă că, 
în principal, imobilizările vagoane
lor se datorează nemecanizării co
respunzătoare a operațiilor de in- 
cărcare-descărcare, slabei organi
zări a acestor activități pe timpul 
nopții și sărbătorilor legale, necon
cordantei intre producție — livrări 
— aprovizionare și capacitățile rea
le de incărcare-descârcare.

Așteptăm, din partea conducerilor 
Întreprinderilor cu care colaborăm 
să ia măsuri pentru înlăturarea 
cauzelor ce provoacă imobilizarea 
nejustificată a acestora. 

sociale...
combustibilul necesar (motorină și 
ulei), pe care sintem nevoiti să-1 
cumpărăm tocmai de la Calafat. 
Acest lucru este valabil și pentru 
C.A.P. : nu i se macină griul pen
tru brutărie pînă nu duce motorina 
cerută. Astfel că, în loc să ne ve
dem de treburile noastre din agri
cultură. pierdem zile în șir pe dru
muri. Nu este oare o obligație a 
celor care administrează morile 
respective să le asigure și combus
tibilul necesar?

Mai mult spirit 
gospodăresc !

VASILE TONU, secretarul școlii 
generale din comuna Coteana, ju
dețul Olt:

în urmă cu citiva ani. in punctul 
denumit „Cărămizi" de pe raza co
munei noastre, a fost amenajat un 
lac de acumulare, pe o întindere 
de circa 30 ha. in scopul irigării 
pășunii model. Lacul a fost popu
lat cu pește și era folosit si ca Ioc 
de agrement, pe el putîndu-se face 
plimbări cu bărcile.

Acest lac a fost încredințat spre 
administrare și ingrijire filialei A- 
sociației vînătorilor și pescarilor 
sportivi Olt-Slatina. Pe cei de la 
filială însă i-au interesat numai 
peștele, nu și îngrijirea si buna 
gospodărire a lacului și împrejuri
milor sale. Aceste locuri sînt în 
prezent de nerecunoscut : lacul este 
necurătat. în jurul său există gu
noaie din abundentă, o parte din 
sălcii au fost rupte si altele nu s-au 
mai plantat, bărcile au dispărut etc. 
Ba, anul acesta, din cauza lipsei 
de supraveghere, digul s-a spart 
în cîteva rînduri. Dacă cei de la 
filială nu sint în stare să îngri
jească în bune condiții acest lac. 
propunem ca de administrarea sa 
să se ocupe consiliul 
munal ori C.A.P. din 

popular co- 
loealitate.

ferată tra-comuna Lerești. linia 
versînd centrul localității noastre. 
In acest fel s-ar veni în sprijinul 
cerințelor numeroșilor muncitori 
navetiști de la Combinatul de lianți 
Valea Mare Argișel. care în pre
zent călătoresc în condiții necores
punzătoare. fiind nevoiti să facă 
transbordare din autobuzele I.T.A. 
în cele ale I.G.O. Cîmpulung. la in
tersecția șoselei naționale ce duce 
spre Brașov. (V. If. Matei, secreta
rul biroului executiv al Consiliului 
popular comunal Lerești. județul 
Argeș).
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..INTRAREA IN FUNCȚIUNE
A INVESTIȚIILOR DEPINDE DE LIVRAREA

UTILAIELOR TEHNOLOGICE.
Vă rugăm urgentați fabricarea si expedierea Ier! " în ludețul Galați, lucrările agricole de toamnă continuă cu Intensitate. Iotă citevo secvențe obișnuite de muncă surprinse de obiectivul aparatului de 

fotografiat: recoltarea porumbului cu combina la C.A P. Grivița (prima fotografie), pregătirea terenului in vederea însămințărilor la C.A.P. Costache 
Negri (fotografia a doua) și culesul strugurilor in viile C.A.P. Smirdan (fotografia a treia)

Foto : E. DichiseantiScrisoare deschisă a comitetului de partid de la întreprinderea 
chimică Mărășești adresată organizațiilor de partid, comuniștilor de 
la Întreprinderea de utilaj chimic Borzești, întreprinderea de utilaj 
tehnologic Buzău, întreprinderea de utilaj chimic Găești, F.E.A. 

București, I.A.M.C. Otopeni
Stimați tovarăși.
în activitatea neobosită, plină de 

avint, a întregului, nostru popor pen
tru realizarea hotărîrilor Congresului 
al XI-Iea al partidului, a obiectivelor 
cincinalului actual, colectivul între
prinderii chimice Mărășești desfă
șoară, sub conducerea si îndrumarea 
organizației de partid, o susținută 
muncă pentru îndeplinirea exemplară 
a indicatorilor de plain, a sarcinilor 
de investiții care-i revin In 1977 și 
în anii următori, vizin.d dezvoltarea 
și modernizarea capacității actuale, 
crearea unei adevărate platforme in
dustriale în această parte a județu
lui Vrancea.

Conform planului de dezvoltare a 
întreprinderii. în cursul acestui an 
avem prevăzute a fi executate si puse 
în. funcțiune două obiective de inves
tiții. anume — instalația L.A.B.S. (li
niar archil benzen sulfpnat de sodiu) 
și instalația de înlocuitori de colofo- 
niu și rășini dure. Termenele de pu
nere în funcțiune au impus adoptarea 
unor măsuri care să contribuie, prin 
aplicarea lor, la respectarea aces
tora ; mai mult. angajamentul 
comun al constructorului — 
G.S.C.M.R.I.Ch. Borzești — și al nos
tru. ca beneficiar, prevede încheierea 
și predarea celor două capacități cu 
30 de zile mai devreme. Ca urmare, 
antreprenorul a reușit să organizeze 
mai bine munca pe șantier, să eli
mine unele deficiențe, recuperînd 
însemnate restante la planul fizic si 
valoric. Acestea au creat condiții 
pentru devansarea încheierii lucrări
lor de construcții propriu-zise. ceea 
ce conduce la începerea mai devreme 
a montajului utilajelor si. implicit, 
la pregătirea punerii în funcțiune 
conform angajamentului.

Adresindu-ne organizațiilor de 
partid, comuniștilor din unitățile pro
ducătoare de utilaj și instalații teh
nologice cu care avem încheiate con
tracte. le spunem în mod deschis, to- 
vărășeste. că sarcinile noastre de 
Plan sînt legate de finalizarea aces
tor capacități si că. prin realizarea 
produselor noi, vom fi în măsură să 
satisfacem mai bine o serie de ne
cesități ale economiei naționale cu 
produse chimice. Or. după cum se 
prezintă astăzi graficul livrării utila-' 
jelor și intrării acestora ne poarta 
șantierului, sîntem nevoiti să vă 
reamintim că unele contracte sint 
restante, termenele de livrare fiind 
depășite cu luni de zile, ceea ce 
creează greutăți atît constructorului, 
cit și nouă. Astfel, așteptăm ca în
treprinderea de utilai chimic Bor
zești. principalul furnizor, care are si 
cea mai mare restantă, să ne sprijine 
cu mai multă operativitate in execu
tarea și livrarea celor peste 600 tone 
de echipament (rezervoare, atomi- 
zoare. reactoare, schimbătoare de 
căldură si altele) rămase de livrat : 
odată cu utilajele prevăzute a ne sosi 

pînă la sfîrsitul acestei luni, adre
săm si rugămintea ca, în limita posi
bilităților partenerului nostru de la 
Borzești. celelalte termene de livrare, 
respectiv din octombrie—decembrie, 
să fie devansate.

Același apel tovărășesc 11 adresăm 
și organizațiilor de partid, tuturor co
muniștilor de la întreprinderea de 
utilaj tehnologic Buzău, întreprin
derea de utilaj chimic Găești, F.E.A. 
București. I.A.M.C. Otopeni de a face 
tot ce se poate, prin mijloacele muncii 
organizatorice si politico-educative, 
pentru a determina urgentarea li
vrării în avans a utilajelor și insta
lațiilor solicitate prin contracte, ast
fel incit pe șantier să se realizeze 
montajul lor în timp util. Ne referim 
la utilaje pentru gospodăria D.I.F.I.L.. 
rezervoare pentru aer comprimat, 
tablouri de comandă și automatizare 
și altele.

Traducerea în viată a sarcinilor 
conducerii partidului privind inten
sificarea ritmului de execuție pe șan
tiere și respectarea întocmai a ter
menelor de punere în funcțiune a ne
cesitat și din partea noastră adopta
rea unor măsuri ferme de mobilizare 
a forțelor și posibilităților de care 
dispunem. De exemplu, zilnic, un în
semnat număr de muncitori, calificați 
în diverse meserii, acționează pe șan
tierul celor 'două capacități. în măsu
ra in care vor sosi în avans utilajele, 
noi vom mobiliza zilnic peste .100 de 
lucrători care să efectueze. împreună 
cu constructorul, montajul acestora.

Exprimindu-ne convingerea că ape
lul nostru tovărășesc se va bucura 
de întreaga înțelegere și receptivita
te a tovarășilor noștri, comuniști, 
a tuturor oamenilor muncii din 
unitățile furnizoare de utilaje, că 

în secția cazangerie a întreprinderii de utilaj chimic-Găești

solicitările noastre vor fi rezolvate o- 
perativ, ne facem ecoul hotărîrii în
tregului colectiv de a-i asigura că e- 
fortul lor de a ne sprijini va fi ur
mat de respectarea angajamentelor ce 
ne revin nouă si constructorului pri
vind punerea in funcțiune cu 30 do 
zile mai devreme a ambelor instalații. 
Totodată, sîntem hotărîți să ne orga
nizăm și să desfășurăm o asemenea 
activitate incit să asigurăm realizarea 
exemplară a sarcinilor de plan pe 
1977. pe întregul cincinal.

Petre AXDROMC
secretarul comitetului de partid
Cornel MAREȘ
președintele consiliului oamenilor 
muncii

Nota redacției. Reluînd o rubri
că ce s-a bucurat de audientă in 
r'mdurile destinatarilor si de efi
cientă concretă pe planul soluțio
nării problemelor aduse in dis
cuție, redacția noastră îsi propune 
să pună din nou în atentic aspec
te ale intensificării si adîncirii co
laborării între organizațiile de par
tid ale colectivelor de muncă, în ve
derea îndeplinirii exemplare a sarci
nilor de producție, mai cu seamă a 
obiectivelor de investiții de deose
bită însemnătate. Urmărind îndea
proape modul cum a fost recepțio
nat mesajul comuniștilor din Mără- 
sești, măsurile ce se iau, vom pre
zenta totodată in paginile ziarului 
răspunsul comunist exprimat prin 
fapte, al tuturor celor cărora le 
este adresată scrisoarea, concluziile 
dialogului nemijlocit dintre orga
nizațiile de partid.

Minereu peste plan
Colectivele de mineri din aba

tajele neferoase maramureșene 
acționează cu forte sporite pen
tru îndeplinirea sarcinilor de 
plan Si- a angajamentelor asu
mate. Astfel. în timp ce minerii 
de la Herja și-au îndeplinit pla
nul de producție pe 9 luni, cel 
de la Nistru au rotunjit la 5 000 
de tone cantitatea de minereu 
extrasă peste plan de la în
ceputul acestui an. iar cci de la 
Baia Sprie înscriu în bilanțul 
realizărilor 4 000 tone de .mi
nereu peste prevederi. Cantita
tea de minereu extrasă pînă 
acum peste plan de unitățile 
miniere din Baia Sprie. Ilba. 
Nistru. Săsar și Herja din bazi
nul Băii Mari Însumează 45 000 
tone. (Agerpres).

Suplimentar ia export
Combinatul de prelucrare a 

lemnului din Drobeta-Turnu Se
verin a livrat în plus parteneri
lor externi 121 mc placai, 47 mc 
cherestea, mobilă, mobilier si 
alte sortimente în valoare de 
peste 1,5 milioane lei-valută. ni
vel superior celui prevăzut în 
angajamentul anual. Succesul a 
fost înregistrat în condițiile rea
lizării suplimentare, de Ia în
ceputul anului, a unei producții 
globale in valoare de 6,3 mili
oane lei. depășirii productiei- 
marfă eu 2.7 la sută. îndepli
nirii planului sortimental si 
creșterii productivității muncii 
cu .1161 lei pe angajat peste ni
velul prevăzut în plan. (Ager
pres).
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ACUM se pregătește o recoltă 
șl mai bună pentru unul viitor

: Oamenii muncit din agricultura ju-
i dețulul Argeș au dobîndit. în decursul 
! anilor, o bună experiență în cultiva- 
I rea nămîntului.. reușind să sporească 

recoltele medii la hectar. Dacă cu ani 
în urmă județul Argeș se situa prin
tre ultimele județe în ce privește 
randamentul la hectar, anul trecut 
s-a situat pe locul trei din tară, rea-

i lizînd producții agricole superioare 
multor județe cu condiții de climă si 
sol mult mai bune. Tocmai acest 
lucru a creat un climat propice pen
tru a persevera în căutarea celor1 mai 
potrivite metode în vederea valori
ficării tuturor posibilităților si rezer
velor de care dispune agricultura ju
dețului. Si în acest an. deși condi
țiile naturale nu au fost dintre cele 
mai bune, s-au obținut recolte mai 
mari fată de cele stabilite initial în 
plan. întreprinderile agricole de stat 
au depășit producția planificată cu 
262 kg griu și cu 457 kg orz la hectar, 
iar Cooperativele agricole — cu 302 
kg griu si 605 kg orz la hectar. Zi
lele trecute, la Pitești a avut loc o 
ședință de lucru la care au participat 
numeroși specialiști si alte cadre cu 
munci de răspundere din agricultura, 
în care s-au analizat realizările obți
nute. arătindu-se totodată că mai 
sint mari rezerve pentru sporirea re
coltelor medii la hectar.

„Tehnologia griului și, în general, a 
tuturor cerealelor păioase este bine 
cunoscută, ne-a spus tovarășul Sever 
Popa, inginer-șef la cooperativa agri- 
colă din comuna Căldăraru. Totul 
depinde de noi. specialiștii, pentru a 
aplica diferențiat. pe fiecare 
tarla în parte tehnologia adecva
tă. Noi amplasăm culturile păioa
se. numai după plante bune premer
gătoare. O atentie deosebită acordăm 
pregătirii terenului si refacerii struc
turii solului. Administrăm însemnate 
canțităti de amendamente calcaroase. 
Pe o suprafață de 280 ha s-a făcut 
scarifîcarea. iar lucrarea continuă. 
Am constatat că ne o suprafață de 48 
ha arăturile nu au fost efectuate, con
form indicațiilor date si au fost re
făcute în contul celor care au lucrat 
superficial. Toate aceste măsuri și 
multe altele care sint la îndemîna 
tuturor agricultorilor ne-au adus un 
spor de producție de peste 1 200 kg 

' la hectar față de plan“.
Rezultate bune în sporirea recoltei 

de griu au obținut si cooperatorii din 
Mozăceni. Birlogu, Diguri. Sint însă 
cooperative agricole cu aceleași con

diții climatice, care nu au aplicat co
rect tehnologia recomandată, nu au 
urmărit cu atentie lucrările pe faze 
si ca atare producția a fost cu mult 
sub posibilități. Tovarășul. Dinu Ma
rin. președintele cooperativei agricole 
din Mîrghia, a tras învățăminte din 
propria experiență. Pe o tarla de 20 
ha semănată cu griu dună trifoi s-au 
obținut 3 800 kg la hectar, iar ne alta 
de 60 ha pe care s-a cultivat griu 
dună griu s-au recoltat doar 1 000 kg 
la ha. Mai mult, o parte din îngrășă
minte au fost administrate cu întir- 
ziere si nu au mai avut efectul scon
tat. Producția de griu realizată în 
acest an a fost mai mică cu 800 kg 
fată de media obținută în unitățile 
agricole din județ. Tocmai de aceea au 
fost analizate greșelile si neajunsu
rile din trecut, iar acum se acționea
ză pentru executarea unor lucrări de 
cea mai bună calitate. Amplasarea 
griului s-a făcut în teren corespun
zător. Deja 50 la sută din teren a fost 
pregătit pentru semănat, s-au admi
nistrat îngrășăminte . chimice, iar pe 
35 ha s-a dat și gunoi de grajd. Deci, 
au toate condițiile asigurate pentru 
ca să obțină o recoltă de griu bună.

Anul trecut, cooperatorii din. Su
seni au însămîntat întreaga suprafață 
de 560 ha cu griu tot după griu. De 
asemenea, ne o suprafață de 150 ha 
au fost executate lucrări necorespun- 
zătoăre. Si cum era si de așteptat, 
recolta a fost slabă. Producția de griu 
realizată ne suprafața rămasă în cul

Importante
Desfășurîndu-și ac

tivitatea sub semnul 
unei înalte eficiente 
economice, colectivul 
de muncă din cadrul 
Combinatului chimic 
Rîmnicu Vilcea și-a 
intensificat preocupă
rile. si eforturile pentru 
folosirea cit mai judi- 
rioasă a combustibili
lor și energiei. Măsu
rile și acțiunile în
treprinse în perioada 

care a trecut din acest 
an s-au concretizat în 
realizarea unor însem
nate economii, printre 
care 40 milioane kilo- 
wați-oră energie elec
trică. 54 700 gigacalorii. 
4,3 milioane metri cubi 
gaze naturale, 36 tone 
benzină, 115 tone mo
torină, 15,4 tone petrol 
și altele. Tn programul 
de acțiuni care vizea
ză tn exclusivitate pro

tură a fost mat mică cu 1 200 kg față 
de tnedia ne iu-det. Si la această uni
tate s-au tras învățămintele nece
sare. dar paguba din acest an. rămine 
pagubă. De altfel, adunarea generală 
a înlăturat ne membrii consiliului de 
conducere care s-au dovedit vinovati 
de aceste neglijente.

Atît exemplele bune, dar mai ales 
cele negative au fost analizate cu 
multă răspundere de către comitetul 
județean de partid, de direcția gene
rală agricolă si s-au stabilit măsurile 
necesare pentru ca însămintările de 
toamnă să se desfășoare la un nivel 
agrotehnic ridicat.

în. această toamnă agricultorii din 
Argeș au de semănat aproape 50 000 
ha cu griu. 9 000 ha cu orz si diferite 
plante furajere. Pentru a se realiza 
producții mari de cereale păioase s-a 
făcut amplasarea după plante bune 
premergătoare si doar o suprafață 
mică de griu se va cultiva tbt după 
griu. suprafață ce se va micșora 
dacă recoltatul culturilor de toamnă 
se va desfășura normal.' S-au stabilit 
măsuri pentru a se asigura îngră
șăminte chimice in cantităti cores
punzătoare si la timp. O atentie deo
sebită se acordă pregătirii terenului: 
arat, discuit, grăpat — lucrări în 
plină desfășurare. Sint condiții ca în 
anul viitor argeșenii să obțină recol
te mai mari de cereale păioase.

JFlorea CEAUȘESCU 
Gheorqhe CIRSTEA

economii de combustibil
bleme ale raționaliză
rii consumurilor sînt 
cuprinse și alte măsuri 
referitoare la exploa
tarea intensivă a insta
lațiilor. modernizarea 
unor tehnologii și pro
duse. prevenirea mer
sului „in gol“ a utila
jelor. in așa tel ca. la 
nivelul acestui an. să 
se obțină, o econorhie 
de cel puțin 18 000 tone 
combustibil conventio
nal. (Ion Stanciu).

Omul-munca, bunăstarea lui Prin muncă bine organizată, prin industrializarea lucrărilor
(Urmare din pag. I)
mulțumitor. Președinte al cercului 
de creație a fost ales inginerul Vir
gil Nadolu, cercul numără, deocam
dată. șaptezeci de participanti si se 
mîndrește cu primele rezultate 
pe linia miniaturizării produselor, a 
economiei de metal. Am înțeles că 
unul din aparatele concepute si defi
nitivate aici va fi expus la o expo
ziție internațională. Dar să nu antici
păm. Cu pasionalii săi. cercul de 
creație isi va deschide drum și se va 
afirma. Elogiile la timpul potrivit. 
Inginerul Grigore Danciu așteaptă si 
dinsul rezultatele, cu mare încredere, 
tineretul de la ..Automatica" are ini
țiativa. muncește cu tragere de ini
mă, poate că ar fi cazul să dea o 
mină de ajutor și la Pipera, unde se 
lucrează la hala de construcții meta
lice. putină muncă patriotică i-ar în
viora pe tineri. în aer liber.

Că peste tot este nevoie de oameni 
care să lucreze, ne-o dovedește și 
următoarea intîmplare : la Ion Iancu, 
șeful biroului personal, care este si 
secretar adjunct al comitetului de

SUCEAVA:

Valorificarea superioară a minereurilor
Toată lumea cunoaște că oricît de 

mari ar fi bogățiile subsolului, o- 
dată și odată tot se epuizează. Ce 
fac minerii pentru ca un perimetru 
aflat în extracție să aibă o viată cit 
mai lungă 7 „Ne îngrijim. înainta 
de toate, ca în zăcămînt să nu ră- 
mînă nici un pic de minereu neva
lorificat — ne spunea tovarășul ing. 
Costică Soare, director adjunct al 
Combinatului minier Suceava. Cînd 
trecem într-o altă zonă de minera- 
lizatie. vrem să putem spune că am 
făcut totul pentru a gospodări cu 
cea mai mare chibzuință resursele 
minerale ce ne-au fost încredințate". 
Reținînd aceste afirmații, ne-ama- 
mintit de un bogat program de mă
suri elaborat încă la finele anului 
1973. în care era vizată și această 
problemă capitală pentru activita
tea din minerit — valorificarea su
perioară a substanțelor minerale. Ce 
s-a întreprins în această direcție ?

„Am avut în vedere găsirea celor 
mai eficiente căi de valorificare su
perioară a rezervelor cu conținuturi 
reduse și de diversificare a produc
ției — ne-a spus directorul adjunct 
al combinatului. în urma cercetări
lor întreprinse, am ajuns să fabri
căm patru produse noi. iar pînă la 

partid, se prezintă primarul unei co
mune suburbane. Vă aduc la cunoș
tință. spune omul, că începind de 
mîine dimineață am să închid porțile 
satului ! Nici un om din sat n-o să 
mai vină la lucru la „Automatica", 
dacă nu mă înțelegeți și pe mine. Pe 
scurt : navetiștii au niște obligații si 
fată de cooperativa de producție, 
obligații do care au cam uitat... Con- 
vingeti-i dumneavoastră, spune pri
marul, că dacă locuiesc in sat. au 
datorii si fată de noi... Asta nu-i o 
problemă pentru consiliul oamenilor 
muncii. Navetiștii — șoferi, lucrători 
la construcții metalice — vor fi in
vitați la o ședință în care se va dis
cuta despre drepturi si obligații— 
Primarul se duce si la director cu o 
problemă specială : Vrea să obțină 
transfer pentru un anume Marin, 
de-acolo, din sat. muncitor aici, să-l 
facă brigadier de cîmp. Asta trebuie 
să treacă prin consiliu : dacă aprobă 
consiliul, dacă vrea și Marin, prima
rul o să aducă în sat un brigadier 
destoinic.

Unul dintre maiștrii de la „Automa- 
tica“. Marin Jianu, cu indicație me

finele acestui an se vor obține alte 
două. De menționat că toate a- 
ceste produse se realizează pe bază 
de tehnologii originale, folosindu-se 
deșeurile stocate în hălzi.le vechi si 
din minereurile de mangan sărace, 
nevalorificabiie prin tehnologiile o- 
bișnuite. începind cu anul viitor, 
peste 50 Ia sută din producția-marfă 
la activitatea «mangan» va fi rezul
tatul unor asemenea eforturi de 
promovare a progresului tehnic".

Aflăm. în continuare, că au fost 
luate și alte măsuri în vederea bunei 
gospodăriri a zăcămintelor, iar re
zultatele obținute în minele de mi
nereuri neferoase sînt promițătoare. 
Să concretizăm. Au fost create con
diții optime de exploatare a zăcă
mintelor cu conținuturi mai sărace. 
Astfel, ponderea metodelor de ex
ploatare cu productivități fizice spo
rite a ajuns la 82 la sută : s-au in
trodus în circuitul Economic zăcă
minte sărace de minereuri neferoa
se. exploatabile numai pe baza unor 
asemenea metode, singurele renta
bile. S-au initiat acțiuni de depista
re și Inventariere a unor deșeuri 
miniere cu conținut de metale, a 
fost introdusă rambleierea hidrau

dicală să stea în casă, pe lîngă casă, 
deocamdată, vine, totuși, la între
prindere. într-o scurtă vizită, pentru 
a mulțumi tovarășilor lui. colectivu
lui. Omuî a fost spitalizat, a suferit 
o operație complicată '— si-n tot 
acest timp s-a întîmplat ceva ce i-a 
depășit așteptările: multi tovarăși 
din întreprindere l-au vizitat la spi
tal. s-au îngrijit de situația lui. a 
familiei. în momentele grele s-au dus 
să-l vadă, să-l îmbărbăteze, să-l în
trebe cu ce i-ar putea fi de folos — 
și directorul general al centralei, și 
secretarul comitetului de partid — si 
pentru Marin Jianu acesta a fost 
ajutorul cel mai de preț, faptul că 
toți ai lui. prieteni și tovarăși, s-au 
aflat alături de el.

Aș fi pomenit mai multe din rea
lizările de la ..Automatica". însă am 
fost îndemnat de către tovarășii 
de-aici să v-aduc la cunoștință că to
tul se desfășoară normal, succesele 
de pînă acum pot fi depășite. îneît 
să păstrăm elogiile pentru ceea ce 
va fi. să zicem, la sfîrșit de an ’77, 
la-nceput de ’78.

lică la unele zăcăminte, care 
va fi extinsă în anii următori. In 
urma unor asemenea acțiuni, arabul 
de recuperare a metalelor a crescut, 
numai in ultimul an. între 2 și 15 la 
sută.

în legătură cu recuperarea meta
lului. instalațiile de preparare — 
flotatiile cum li se mai spune — a- 
duc o contribuție tot mai substan
țială la buna gospodărire a mine
reurilor. Astfel. în uzinele de l’lota- 
ție. ca urmare a valorificării cerce
tărilor proprii și ale institutelor de 
specialitate, precum și în urma îm
bunătățirii tehnologiilor existente, 
conținutul concentratelor a crescut 
simțitor. A fost pus la punct un 
procedeu nou de recuperare a unor 
metale din minereurile neferoase, 
care, prin vechile tehnologii, se 
pierdeau. De asemenea, sînt în curs 
de execuție lucrări de modernizare 
prin care vor putea fi obținute con
centrate superioare, din care bene
ficiarii. vor putea recupera. în faza 
următoare de prelucrare, diferite 
elemente. ,

Gheorqhe PARASCAN 
corespondentul „Scinteii”

LOCUINȚELE - DATE ÎN FOLOSINȚĂ 
LA TERMEN SI CHIAR MAI DEVREME

în ultimele zile, în cartierul Mă- 
năștur din Cluj-Napoca au fost date 
în folosință, cu cite o lună și două 
luni mei devreme, blocuri de locuin
țe însumînd peste 200 de apartamen
te, în care s-au mutat tot atitea fa
milii de muncitori de la întreprinde
rile „Tehnofrig", „Sinterom", „Uni
rea", „Someșul" și altele.

Este o realitate : în județul Cluj, 
planul construcțiilor de locuințe se 
realizează ritmic, lună de lună, tri
mestru de trimestru — și chiar înain
te de termenele stabilite. S-au ri
dicat, în ultimul timp, noi ansam
bluri de locuințe în cartierele Grigo- 
rescu, Gheorghieni și Mănăștur din 
Cluj-Napoca, Oprișani din Turda, 
Dealul Florilor din orașul Dej și al
tele. Principalul realizator : trustul 
județean de construcții, care a ocu
pat de trei ori consecutiv locul I pe 
țară în întrecerea dintre unitățile de 
construcții județene și de două ori 
pe ramură. Constructorii trustului 
dau viață proiectelor realizate de un 
alt colectiv care, la rîndu-i, a ocupat 
anul trecut locul I pe țară și a fost 
distins de două ori cu „Ordinul 
Muncii". Este vorba de institutul ju
dețean de cercetări și proiectări in 
construcții.

în acest an. trustul de construcții 
are un plan de 5 900 apartamente în 
județul Cluj și 332 apartamente în 
orașul Beclean din județul Bistrița- 
Năsăud„ în cadrul întrajutorării între 
județe. De asemenea, lucrătorii săi 
înaltă 528 de apartamente în Capita
lă. Există de pe acum certitudinea 
că toate aceste apartamente vor fi 
realizate la termen și înainte de ter
men.

— încă din luna martie — ne spu
ne inginerul Aurelian Vintilă, direc
tor adjunct al trustului — am luat 
hotărîrea de a ne întîlni, în fiecare 
săptămînă, cu proiectantul și cu be
neficiarul la consiliul popular jude
țean, unde. în prezența tovarășului 
vicepreședinte de resort, analizăm în 
mod concret modul in care evoluea

ză planul de construcții de locuințe 
pe anul 1978.

— Poate vreți să spuneți 1977 ?
— Nu, n-am greșit. Tocmai aceas

ta este una din „cheile" succeselor 
noastre : pregătirea planului din vre
me, elaborarea lui în toate detaliile, 
astfel incit chiar din primele zile ale 
anului să realizăm o producție ritmi
că. în momentul de față sintern in 
situația de a putea începe, pînă lati
nele anului, circa 80 la sută din vo
lumul total de construcții de locuințe 
prevăzut pentru 1978, volum superior 
acestui an.

în ceea ce privește anul 1977, din 

Din experiența constructorilor clujeni

cele 3 330 apartamente prevăzute a fi 
predate beneficiarului în 9 luni, noi 
am realizat, în numai 8 luni. 3 509 a- 
partamente. cu 179 mai multe, la 
care se vor mai adăuga încă 120 de 
apartamente în luna septembrie. A- 
ceasta înseamnă că vom putea ter
mina la timp și înainte de timp toa
te apartamentele din acest an și ne 
vom ocupa serios de pregătirea con
strucțiilor pentru 1978. Avansul cîș- 
tîgat pînă acum de constructorii clu
jeni la construcția de locuințe este 
de circa o lună de zile.

Am pornit într-un raid pe mai 
multe șantiere. Peste tot există ex
periențe pozitive în construcția de 
locuințe. în cartierele Mănăștur și 
Grigorescu observăm că blocurile de 
locuințe se execută din prefabricate 
(planșee și panouri mari), care sosesc 
la punctele de lucru „ca pe bandă 
rulantă". „Ce întreprindere vi le fur
nizează 7“ — îl întrebăm pe tovarășul 
inginer Octavian Goșa, directorul 
șantierului. „Sînt din producția pro
prie a trustului, care dispune de po
ligoane de prefabricate și de balas
tiere proprii. Cu alte cuvinte, ne rea
lizăm aproape tot ceea ce ne este 
necesar cu puterile noastre".

Pe toate șantierele trustului clu

jean lucrul este organizat în două 
schimburi a cite 10 ore. iar în ca
drul unor ateliere —în 3 schimburi. 
Fiecare punct de lucru dispune de 
un plan operativ și de grafice ri
guros întocmite și permanent ur
mărite cu toată atenția. Tot pe 
bază de grafice este urmărită 
încărcarea utilajelor și a forma
țiilor de lucru. Trustul de con
strucții dispune de un valoros fond 
de cadre de muncitori calificați, oa
meni care de ani de zile conduc for
mații de lucru în acord global, cum 
ar fi cele ale lui Grigore Ispas, Kuhn 
Bela, Traian Mădaș, Freieș Adolf — 

ca să amintim numai pe cîteva de la 
șantierul din cartierul Mănăștur.

Industrializarea construcțiilor este, 
fără îndoială, unul din elementele de 
progres tehnic care asigură rapidi
tate și calitate în construcții. Toc
mai de aceea, specialiștii trustului 
sînt mereu preocupați de' perfecțio
narea tehnologiilor. în prezent se 
acționează pentru a se renunța com
plet 'la sistemul de glisare, care este 
maro consumator de metal și ciment, 
în favoarea prefabricării în panouri 
marj și structură mixtă.

Atît în cartierele Mănăștur și Gri
gorescu din Cluj-Napoca, cit și în 
cele din Turda și Dej, ca și din alte 
orașe clujene, am observat că în ju
rul unor blocuri recent date în fo
losință a crescut iarba verde, că oa
meni care nu figurează pe ștatele de 
plată aie trustului trebăluiesc de zor 
în jurul blocurilor, amenajează alei, 
drumuri de acces. însoțitorii noștri 
ne-au atras atenția că este vorba de 
o materializare a indicației secretaru
lui general al partidului, aceea ca 
populația însăși, beneficiarii locuin
țelor să participe la ridicarea aces
tora alături de constructori. In acest 
scop, trebuie subliniat că la nivel de 
municipii și orașe au luat ființă co

mandamente conduse de primii vice
președinți ai consiliilor populare, 
care au întocmit programe speciale 
de participare a cetățenilor la con
strucțiile de locuințe. După cum ne 
spunea tovarășul Racz Ernest — se
cretarul comitetului municipal Cluj- 
Napoca, vicepreședinte al consiliu
lui popular municipal — întreprinde
rile beneficiare de locuințe în folo
sul propriilor angajați au încheiat 
convenții cu trustul de construcții 
privind, trecerea unui număr de ca
dre calificate (zidari, dulgheri, zu
gravi, fierari-betoniști etc) în activi
tatea trustului pe o anumită pe
rioadă, participarea unor lucră
tori auxiliari la munci pe șan
tiere și organizarea de acțiuni 
patriotice. în afară de aceasta, 
comitetul asociațiilor de locatari 
care s-au constituit, în cele mai mul
te cazuri, imediat după încheierea 
contractelor, au mobilizat locatarii și 
proprietarii de apartamente la mun
că patriotică pentru amenajări în ju
rul blocurilor. Participarea cetățeni
lor la grăbirea lucrărilor pe șantie
rele construcției de locuințe creste in 
intensitate. „Este adevărat — ne 
spunea directorul adjunct al trustu
lui — că, în primul rînd, noi, con
structorii, avem sarcina să finalizăm 
locuințele prevăzute în plan, dar 
sprijinul celor ce vor locui în aceste 
locuințe este deosebit de valoros. Ei 
ne absolvă de o seamă de lucrări și 
activități, dîndu-ne posibilitatea să 
ne concentrăm forțele la construcțiile 
și finisajele propriu-zise. în ce ne 
privește, socotim că nu am epuizat 
nici posibilitățile tehnice și nici pe 
cele organizatorice în vederea obține
rii unor randamente mai mari, a unei 
eficiente ridicate la construcția de 
locuințe, finind seama de sarcinile 
sporite de viitor, ne străduim să ne 
perfecționăm activitatea, în vederea 
obținerii unor rezultate șl mai bune".

Alexandru MUREȘAN 
corespondentul „Scinteii"
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O anumită înțelegere în- 
gustă si restrictivă, „nor
mativă" a criticii literare 
ce se mai face din cînd în 
cind simtită este intrucîtva 
explicabilă și prin modul 
defectuos în care s-a prac
ticat de către critici impro
vizați care se simțeau da
tori nu numai să analizeze 
cu discernămînt si. even
tual, să facă sugestii (care 
pot fi necesare), ci si să 
prescrie adevărate retete 
de modul in care se poate 
elabora un roman, un 
poem, o piesă, ba chiar o 
poezie lirică. Firește, a ana
liza. a face o ludecată de 
valoare întemeiată pe o 
concepție. materialismul 
dialectic și istoric, niu in
seamnă a da „retete". însă 
critica este un fenomen a- 
posteriori. de regulă, adică 
se manifestă în succesiunea 
operei pe care o analizează, 
altfel spus, ea se exercită 
avînd ca bază creația artis
tică, afirmind valori con
crete si negînd nseudova- 
lori. tot atît de concrete. 
Maiorescianul în lături ! 
se cere 6ă fie rostit, la ne
voie. în orice mișcare lite
rară. Dar faptul aposterio- 
ritătii criticii — unde un 
anume complex de inferio
ritate în fata „creației" 
care a survenit dună „com
plexul de superioritate•, 
(faptele de această natură 
b« succed aproape ciclic în 
cultură ca un rezultat al 
unei reacții ce tine mai de
grabă de psihologie) — ni. 
se pare, astăzi..mai mult 
ca oricând, insuficient. Nu 
facem parte, de aceea, din
tre cei care proclamă scep
ticismul critic. Simt proza
tori si 'Doeti care manifestă, 
credem not incomparabil 
mal puțin cavalerism fată 
de critici decît aceștia fată 
de prozatori si poeți si de
sigur acest fapt nu trebuie 
«ă ne sperie (a nu 
pâra oe nimeni nu 
nici posibil si nici 
comandabil: nu sîntem 
dictatori, ci critici), 
ar fi necesar un __ _
sporit spirit de echitate. în 
presă au apărut. în ultima 
vreme, numeroase .anche
te" in legătură cu statutul, 
situația si rosturile criticii 
si n-au lipsit intervenții — 
provenind mai ales din 
partea unor autori sunărati 
— de o violență aproa
pe totală si de un ni
hilism intolerabil cu privire 
la rolul criticii si al critici
lor. Ceea ce ni se pare însă 
mai important de observat 
este că pe fondul acestei 
necesare confruntări, fie 
chiar si mai mult decit po
lemice. aware uneori, mai 
alea prin intermediul co-

»

su- 
este 
re- 

pre- 
desi 
mai

mentăriî operei unor clasici 
ai criticii românești, 
tendința diminuării rolu- 

general. 
afirmarea 
Ceea ce.

lui criticii in 
în evoluția si 
unei literaturi.
Bă recunoaștem, este cu to
tul altceva decît explicabi
lele si omeneștile supărări 
ale unui autor nedreptățit, 
justificat sau nu. în revis
ta Viata românească. de 
pildă, un critic de astăzi 
care si-a propus de mai 
multi ani „valorificarea" lui 
Maiorescu. reduce acțiunea 
criticului la faptul de a fi 
„introdus un stil", ceea ce 
ne apare de-a dreptul mi
nimalizator. mai ales atunci 
cind se «firmă deschis că 
„de vreun rol pozitiv in 
lucrarea artistică a marilor

însă mal clar cînd citim : 
„Criticii cu inclinatii dog
matice si autoritare caută 
în el pe premergătorul 
ilustru, pe marele model al 
criticii de direcție". Noi nu 
negăm posibilitatea ca unii 
să nutrească ambiții dog- 
matic-autoritare. aureolîn- 
du-și poate neputința cu 
autoritatea maioresciană. 
însă nu negînd rolul îndru
mător al lui Maiorescu. in 
special, si al criticii, în ge
neral. vom preveni even
tualele excese. Am oferit 
acest exemplu nu din in
tenția de a-1 apăra ne Ma
iorescu, 
voie de 
lui a 
vremuri
crede că tocmai astăzi

care n-are ne- 
avocati. prestigiul 
supraviețuit unor 
triste ca să putem 

el

între care cultivarea gustu
lui estetic care, departe de 
a fi autonom, se leagă prin 
fire organice de întreaga 
structură psihică sl morală. 
„Avem nevoie — arăta to
varășul Nicolae Ceausescu 
— de o critică literară și 
artistică făcută de Pe po
ziții revoluționare materia- 
list-dialectice".

Ca în orice ramură a 
creației spirituale, rolul cri
ticii se amplifică in raport 
cu responsabilitățile sociale 
ce-i incumbă. Alături de 
analiza obiectivă. princi
pială. de descurajare a me
diocrităților. critica „trebuie 
să contribuie la educarea 
estetică a oamenilor mun
cii. la formarea gustului pu
blic" pe un plan larg, ge-

Critica față îa față
cu opera literară

Puncte de vedere de Pompiliu MARCEA

creatori care au venit în 
contact cu el nici nu poate 
fi vorba", ignorindu-se cu 
seninătate realitatea, pre
cum si aprecierile unor 
predecesori ca Ibrăilea
nu. Lovinescu. Călines-
cu. trecind chiar peste opi
nia atît de comprehensivă 
a principalului preopinent 
al său. C.D. Gherea. netul- 
burindu-1 nici Tudor Vianu 
care afirma că de la data 
apariției primelor studii ale 
lui Maiorescu începe „o eră 
nouă" în literatura română 
sau că opera spiritului rec
tor al Junimii 
„pactul 
culturii 
tuale".

Reducând 
funcția de 
„critica de 
soi de măruntă tutelă, pa- 
temalistă. 
mai mult, 
că „ideea 
car din 
românească ar fi fost în
drumată hotărîtor de criti
ca lui Maiorescu este cu 
totul în afara adevărului..." 
Nici vorbă. Maiorescu n-a 
scris ori colaborat la 
scrierea poeziilor lui Emi
nescu sau a operei ge
nialului Creangă, dar cine 
a susținut o asemenea 
aberație ? Mobilul comba
terii funcției de îndru
mare a criticii devine

reorezintă
fundamental al 
noastre intelec-

în mod abuziv 
îndrumare si 

direcție" la un
se susține, nici 
nici mai puțin, 
că o parte mă- 
creatia literară

poate fi pus la îndoială, ci 
pentru că negarea rolului său 
ilustrează un anume soi de 
scepticism cu privire la în
suși actul critic, văzut 
schematic si chiar mutilat 
de unele din atributele sale 
esențiale. Căci, «sa cum nu 
este prea greu de înțeles, 
criticul nu poate să-si re
vendice un rol de „regent 
cu ferulă fată de scriitor" 
($. Cioculescu: „Aspecte li
terare oontemporane"). Acți
unea critică, la rîndu-i. nu se 
reduce la analiza unei opere 
sau alteia după ce a apă
rut. ea nu vine totdeauna 
în urma creației, ca o re
morcă fără motor propriu : 
ea a devenit, mai ales în 
veacul nostru, o disciplină, 
cu un statut de demnitate, și 
faptul că astăzi în lume 
apar zilnic sute de volume 
critice, concurând 
tica propriu-zisă, 
edificator în sine.
se citește, astăzi, cu același 
interes ca si alte genuri li
terare. lucrul e prea bine 
cunoscut si seria de aseme
nea scrieri apărute. să 
spunem, la editura Univers 
nu e decît o confirmare.

Acțiunea socială a criticii 
este indiscutabilă, ca parte 
integrantă a literaturii, ca 
suprastructură, prețuind, in 
limbajul său specific, atri
buții de primă importantă.

beletris- 
poate fi

Critica

neral. si o misiune mai 
nobilă nu i se poate stabili. 
Ibrăileanu spunea. ne 
drept. în 1933 : „Gustul
estetic al publicului este o 
superioritate națională, si 
a feri de scădere si de per
vertire gustul poporului tău 
este un act de patriotism". 
Acest lucru se poate face, 
desigur. în ambele moda
lități : analizînd creația li
terară exigent, de ne pozi
țiile materialismului dialec
tic și istoric, din unghiul 
sarcinilor educative puse 
In. fata literaturii si făcind 
educația estetică a maselor, 
nescăpînd din vedere socio
logia gustului public. Un 
critic este interesat de mo
dul cum se manifestă acest 
gust precum și de înțele
gerea, evaluarea si perfec
ționarea lui. în sensul celor 
mai autentice valori ale 
ponorului. Cunoscutul cri
tic materialist G. Brandes 
n-a lansat doar o simplă 
formulă cînd afirma : „Cri
tica mișcă munții". Vrem, 
în sfîrșit. să susținem că 
ceea ce se intitulează „cri
tica de direcție" nu trebuie, 
în nici un caz. interpretată 
în defavoare. su.bstitu.in- 
du~i-se „directiva" 
arbitrară atît timn 
un critic însemnat 
gat vreodată ceea 
cheamă. îndeobște.

critică 
cît nici 
n-a ne- 
ce se 

pedago-

gia literară, rolul educativ 
al alici. Uneori se vede că 
ne speriem de formulări — 
poate și pentru că noi în
șine le transformăm prea 
ușor in simple etichete ! — 
le suspectăm automat, fără 
să le aprofundam suficient 
conținutul, uitind că în ma
terie de artă, de gust se 
cere comprehensiune și 
nuanță. încă în manuscri
sele din 1844 Marx afirma 
eu dreptate : „Opera de artă 
creează un public capabil 
de plăcere artistică. Arta 
produce nu numai un 
obiect pentru subiect, ci si 
un subiect pentru obiect". 
Nu premerge, de atitea ori. 
critica literaturii ? Altfel 
spus, dipticul critică dc 
direcție este incompatibil 
cu disciplina criticii ? Sau 
este mai potrivit să consi
derăm critica de direcție 
drept o componentă si o 
funcție publică, civică, pa
triotică a criticii ? în ce ne 
privește, răspundem pozitiv 
îa această din urmă între
bare. Si credem că si fap
tele de istorie literară, atit 
de abundente si de convin
gătoare. confirmă un atare 
răspuns. Ne vine greu, im
posibil chiar, să credem că 
Maiorescu. Ibrăileanu. 
gen Lovinescu s.a.
registrat, pur și 
ceea ce s-a creat, 
nînd" pasiv pe 
scriitorilor, neavînd 
rol activ în însuși procesul 
de creare a literaturii vre
mii lor. anticipîndu-1. aju- 
tindu-1 să se clarifice în 
multe privințe. Critica de 
expectativă nl se pare o 
variantă minoră a discipli
nei. Să fie o simplă lntîm- 
plare faptul că marile enoci 
creatoare, nu numai din 
cultura noastră, includ mari 
personalități critice ? Iar o 
personalitate critică verita
bilă nu-si realizează oare 
destinul tocmai prin faptul 
de a-si premerge. măcar 
partial, epoca ? Si dacă este 
așa. atunci critica „de di
recție". care poate anticipa, 
deci, drumul unei literaturi, 
învătînd din lecția istoriei, 
observlnd cu pătrundere 
prezentul si scrutînd viito
rul de pe poziții revoluțio
nare materialist-dial ectice, 
se dovedește nu numai o 
parte componentă a disci
plinei in care se integrează, 
ci și o necesitate. Evident, 
totul depinde. în cele din 
urmă, de cultura, talentul, 
mentalitatea celor care o 
ilustrează. Marea tradiție a 
criticii românești care a 
urmărit totdeauna o fina
litate social-patriotică înno
bilează disciplina si-i Întă
rește sentimentul actual de 
responsabilitate. ,

. Eu- 
au în- 

simplu.
„actio- 
urmele 
nici un

Festivalul național „Cîntarea României” a stimulat crearea unuiCum vor fi acestea menținute în atențiapublicului în noua stagiune teatrală?

ET1CA SOCIALISTĂ
(Urmare din pag. I)

t V

Fericita împrejurare care a făcut 
ca manifestările centenarului Inde
pendenței noastre de stat să se des
fășoare in chiar etapa elaborării lio- 
tărite și energice a unor noi și sem
nificative pagini ale epopeii naționa
le — angajament ferm al artiștilor 
noștri — și fericita inițiativă ca anul 
1977 să fie totodată anul primului 
Festival national „Cîntarea Româ
niei" s-au dovedit deosebit de rod
nice și pe tărimul teatrului.

Cum s-a mai scris, nu o dată. în 
paginile ziarului nostru, evenimente
le, ideile și idealul independentei au 
generat o recoltă dramatică impre
sionantă. Cred că nu mă înșel afir- 
mînd că au apărut mai multe piese 
inspirate de problematica, împreju
rările concrete și trăirile omenești 
ale lui 1877 decît în întregul veac 
care a trecut. Condeie de primă mă
rime ale scrisului teatral, precum 
D.R. Popescu și Marin Sorescu, Ho- 
ria Lovinescu, Mihnea Gheorghiu și 
Dan Tărchilă, și condeie viguroase 
mai recent afirmate, precum Mircea 
Bradu și M. R. Iacoban ; autori cu- 
noscuți ca I. D. Strbu șl Petru Vin
tilă și debutanți, precum M. Vasi- 
liu și Remus Nastu s-au întîlnit în
tr-o preocupare tematică și ideatică 
asemănătoare, susținută de un ar
dent patriotism.

De valori diferite, piesele lor au 
avut darul de a lumina climatul nu 
o dată conflictual — politic șl ideo
logic de la 1877 ; de a evidenția ero
ismul opțiunii poporului român care 
a luptat pentru proclamarea si cuce
rirea independentei ; de a prezenta 
permanente ale conștiinței naționale 
$i ale spiritualității româneați.

Alăturate, confruntate, puse în co
municare, aceste piese alcătuiesc, 
prin numeroasele lor elemente co
mune și prin la fel de numeroasele 
lor particularități, o impresionantă 
frescă a unui timp istoric anumit, dar 
și a unor idealuri de nedezmințită 
continuitate.

Ele vorbesc de rădăcinile mai 
vechi mereu viguroase ale acestei 
lupte, nu o dată tragice, refăcînd fi
rele de legătură care unesc mo
mentele de acum 100 de ani de cele 
de acum patru secole și cu timpul 
de azi, favorizând o meditație vie 
și actuală („Răceala"). Ele reflectă, 
fără a trece cu vederea confrunta
rea de idei și interese pe plan mon
dial și poziția diferită a claselor și 
grupurilor in istorie („Reduta"), u- 
riașa torță a eroului colectiv care 
e poporul român, ilustrând unitatea 
de gindire și simțire a românilor de 
pretutindeni (din Transilvania. Ba
nat, Dobrogea), unitate vădită, da 
pildă, spectaculos, în 1877, in mo
mentul recrutării, cind ne front „pă
rea că vine întreaga țară".

Toate piesele la care no referim 
evocă solidaritatea in jertfă a tutu-

ror generațiilor — bărbați si femei, 
părinți si copii — sub semnul ace
luiași ideal patriotic — portretizînd 
eroi binecunoscuti (piesele lui Mir
cea Bradu. Mihnea Gheorghiu) sau 
pe marele anonim (dramele lui Dan 
Tărchilă. D. R. Popescu. H. Lovi- 
nescu), faimoși oameni de stat și mi
litari de carieră si eroi in. fragedă 
adolescență, precum voluntarul ie
șean Ion Pastia („Soimij." de Petru 
Vintilă). Ele investighează activita
tea diplomatică ce a premers inde
pendentei si refac, cu ajutorul arhi
vei războiului, presei române si străi
ne. jurnalelor combatanților, pe ur
mele lui Grigorescu. Alecsandri și 
Ventura, imaginea cîmpurilor de lup
tă. Cu atit mai mult cu cît aceste 
drame sint evocări ale Istoriei din 
perspectiva prezentului — glorifica
rea eroilor de la Grivita si Plevna 
nu S-a făcut prin minimalizarea si 
denigrarea învinșilor, ci prin con
fruntarea de mentalități, dintre care 
unele condamnate de istorie, și chiar 
prin sugerarea punților prieteniei 
dintre popoarele aflate în 1877 ne 
baricade dușmane.

Paralel cu eroismul luptelor de pe 
redan și metereze, paralel cu imagini
le dramatice ale înaintării si cuceri
rii. pas cu pas. a fortificațiilor tur
cești de pe cîmpiile Bulgariei — dra
maturgia nouă consacrată indepen
dentei are meritul de a-si concentra 
de fapt atentia asupra caracterului 
deplin conștient si matur al angajării 
în luptă si totodată si asupra erois
mului și patriotismului 
tice opțiuni individuale.

Caracterul conștient
jertfei de către fiecare ________ _
parte și de către întregul popor 
revine ca un laitmotiv în f iecare lu
crare, subordonat ideii că masele 
sint adevăratele făuritoare ale isto
riei. Dramaturgii probează această 
idee chiar si prin intermediul unor 
personaje pentru care acceptarea sa
crificiului ființei iubite presupune o 
suferință fără margini si o mare lup
tă cu sine, personaje care pot spune 
pe bună dreptate „frontul e in inima 
mea". Un exemplu concret: în multe 
din piesele independentei revine a- 
ceeasl situație a unor oameni care 
îndură si acceptă — înfruntînd băr- 
băteste o durere uriașă — pieirea ce
lor mai dragi : prieteni, frați, copii, 
ca o jertfă la temelia înfloririi pa
triei. Și la D.R. Popescu, si la Dan 
Tărchilă, și la Mircea Bradu, si la Pe
tru Vintilă apare imaginea mamei 
rămase fără copil, care dună un mo
ment de revoltă împotriva „soartei<‘ 
acceptă sacrificiul ca necesar „victo
riei" si „țării".

Stimulentul deosebit pe care l-a 
reprezentat pentru dramaturgii noștri 
ideea independenței se vădește si in

unor drama-

al asumării 
combatant in

diversitatea modalităților dramatice : 
alături de tipurile de evocare si re
constituire mai cunoscute s-au făcut 
interesante propuneri de piese’-docu- 
ment : „Hotărirea" reface și sugerea
ză astfel activitatea diplomatică ce‘a 
premers actului independentei. „Pa
tetica ’77" propune o amplă frescă a 
timpului. „Două ore de pace" evocă 
un scurt armistițiu consemnat 
cronică.

Rezultate di.ntr-o investigare 
care spiritul de obiectivitate si 
exactitate științifică s-au împletit 
trăirea patriotică si cu pasiunea ar
tistică — aceste lucrări propun inte
resante valorificări ale documentelor 
istorice. Dramaturgii nu s-au mărgi
nit la reînvierea unor personalități ale 
timpului si la retranscrierea unor 
fragmente semnificative de discursuri, 
scrisori (oficiale și particulare), re
plici (parlamentare si diplomatice), 
ceea ce ar fi dat scrierilor lor un ca
racter pur documentar, ci s-au arătat 
preocupați de fructificarea tuturor a- 
celor „date" concrete, într-o viziune 
artistică originală. Implicând o viziune 
materialist-dialectică asupra meca
nismelor istoriei si societății si o cre
dință fierbinte în dreptul popoarelor 
la indeipendenta națională, aceste pie
se au ca premisă (premisă care 
s-a si confirmat) o direc
tă si adincă reverberație în conștiin
ța cititorilor si spectatorilor contem
porani. Frecventarea acelorași ample 
și variate surse documentare, dar, în 
același timn. utilizarea lor diferită a 
dus la apariția unor piese de accen
tuat caracter politic („Hotărirea"), 
sau cu reliefate valori psihologice 
(„Sîngele", „Șoimii"), sau cu certe 
virtuti poematice („Două ore de 
pace"). în „Răceala", operă de fic
țiune istorică a lui Marin Sorescu. 
comicul (o categorie prezentă în tea
trul istoric de rezonantă patriotică 
doar ^pentru a crea contraste si va
riație de .ton) servește în chip ine
dit. în constituirea unei viziuni ma
terialiste asupra istoriei si la glorifi
carea poporului român.

Putem spune ne bună dreptate că, 
odată cu operele propriu-zise, un 
cistig important al dramaturgiei a- 
nului 1977 îl constituie tocmai bogă
ția raporturilor dintre creația artis
tică si istorie — ne care le-a pro
pus atenției. Cele mai bune piese 
consacrate evenimentului not servi 
ca model, ca sursă de inspirație, in 
elaborarea unor noi nagini emoțio
nante ale epopeii naționale.

Nu no îndoim, date fiind toate a- 
ceste calități, că piesele independen
tei isi vor găsi locul cuvenit în re
pertoriile teatrelor și în stagiunea 
viitoare — al cărui gong inaugural 
va bate mîine seară.

in

în 
de 
cu

tarului general al partidului, tovară
șul Nicolae Ceaușescu. Aflăm în 
acest Înălțător exemplu expresia po
ziției consecvent revoluționare, a pa
triotismului fierbinte, îmbinării fer
mității, exigentei și omeniei comu
niste. în același sens, constituie un 
exemplu și un îndemn stilul de mun
că al secretarului general, caracteri
zat printr-o neslăbită legătură cu 
oamenii muncii, prin frecvența con
tactelor directe, prin analiza la fața 
locului, la izvorul vieții a fenome
nelor sociale.

Antrenarea uriașelor forte sociale 
de către omul pus de societate să 
conducă se poate face — altfel ar fi 
imposibil de realizat ! — numai prin 
cunoașterea temeinică a realităților 
din activitatea fiecărui colectiv, fie
cărei unităti. a stării exacte de spirit 
din nucleul de a cărui muncă răspun
de în mod direct. Ar fi o gravă eroa
re dacă cineva ar putea crede, mai 
ales astăzi, in epoca unor schimbări 
de anvergură, cind procese sociale 
fără precedent capătă certificat de 
naștere sub ochii noștri, prin munca 
fără preget a întregului ponor. cind 
viata supune clină de clină, spre va
lidare. noi direcții ale progresului, că 
decizia justă poate fi adoptată fără 
actul cunoașterii nemijlocite. Mun
cind cot la cot cu producătorii directi 
ai bunurilor materiale si spirituale, 
.-chimbind tot mai des scaunul din 
birou cu halatul sau salopeta pentru 
a merge in atelier. în abatai. la cup
toare. in Lanul de recolte, imbiniiid 
permanent munca de- concepție cu 
aceea de cunoaștere la „sursă a vie
ții". a preocupărilor oamenilor pro
ducției. a felului cum gindesc si ac
ționează aceștia, a implinirilor si im
pasurilor lor — directorul ori șeful 
de echipă, primarul ori secretarul 
comitetului de partid — not pătrunde 
cu adevărat dimensiunile realității, 
în consecință, not lua decizii în con
formitate cu aceste realități.

Aceasta este o îndatorire partinică, 
întrucit „legea vieții" partidului nos
tru este legătura cu masele, o funda
mentală obligație de serviciu a omu
lui investit cu o funcție de condu
cere. pentru a se asigura o iustă re
zolvare a problemelor muncii, si. 
totodată, o permanentă îndatori
re de natură etică. Ca om pro
movat din mii locul celor multi, se 
cuvine să fie alături de cei multi, să 
trăiască preocupările oolecUvului. să 
ia carte nemijlocit la viata de pro
ducție dar si la viata acestuia din
colo de poarta fabricii sau sediului, 
pentru a fi in măsură să acționeze 
cu competenta si omenia, cu exigenta 
si spiritul de dreptate al adevăratu
lui conducător comunist. Numai por
nind de aici trebuie înțeleasă fermi
tatea si consecventa cu care partidul 
nostru acționează de ci ti va ani buni 
pentru a întrona peste tot o compor
tare consecvent democratică la toti 
cei care se bucură de creditul mase
lor. promovați din mase sl de mase 
la conducerea treburilor societății.

Este vorba, înainte de toate, de a 
consulta permanent — in cadrul for
melor noastre democratice statornici
te si necontenit lărgite si perfecțio
nate — masele de oameni ai muncii, 
părtași de drent la actul de organi
zare. conducere. înfăptuire. Este vor
ba de receptivitate maximă fată de 
părerile, observațiile, propunerile si 
sugestiile oamenilor muncii, pentru 
că. asa cum demonstrează practica 
vie. oricit de cintărită ar fi o decizie 
ea nu poate ..concura" cu înțelepciu
nea colectivă, izvorâtă din experiența 
vieții. Este vorba apoi de a ști să ții tot 
timpul ușile deschise către această 
înțelepciune colectivă — uriașă forță 
de perfecționare a muncii, a socie
tății — către cerințele îndreptățite 
ale celor mulți, chiar dacă pașii a- 
cestora ar putea lăsa o urmă oe co
vorul biroului unde lucrezi... în defi-

nitiv. cine sint azi cei care primesc 
învestitura obștii, a societății pentru 
actul de conducere în comună sau în 
uzină. în cultură ori pe linie de partid 
sau de stat ? Sint tot muncitori, tot 
țărani, tot intelectuali proveniti din rindui muncitorilor, țăranilor, inte
lectualilor, oameni dintre cei mai 
destoinici. Mandatul lor este un man
dat dot de către cei mulți și se cere 
exercitat, onorat numai în slujba in
tereselor celor mulți. A stinjeni ac
cesul oamenilor muncii la conducă
torul social ar fi ca si cum acesta 
nu și-ar mai primi in casă pe pro
priii frați șau părinți.

Exemplul de muncă și de viață al 
secretarului general ne învață ade
vărul potrivit căruia calitățile profe
sionale intrinsece ale omului învestit de obște sint de nedespărțit de ca
litățile lui morale, de cetățean al a- 
cestei țări, de revoluționar ferm, de
votat cauzei partidului si poporului, 
exigent fată de sine însusi si de cei 
din iur. cu o comportare demnă, 
care să merite permanent, fără nici 
un fel de „pauze" sau „paranteze" 
stima si prețuirea generală. 1 Comu
niștii, codul etic comunist se pro
nunță cu fermitate ' imnotriva ace
lor mentalități prin prisma că
rora o funcție de conducere Înseam
nă o sursă de privilegii, un fel de 
„legitimație" pentru drepturi in 
plus. nemeritate, legitimație caro ar putea acoperi, chipurile, abuzul 
ori lipsa de modestie, aroganța, ati
tudinile boierești, distanțarea față de 
oameni. Funcția de conducere într-o

societate în care puterea aparține 
poporului poate și se cuvine a fi în
credințată numai conducătorilor 
populari, slujind poporul, legați de 
popor și trăind în mijlocul poporu
lui, străini oricăror tendințe sau fe
nomene de aristocratizare. Mandatul 
obștii se cere onorat printr-o muncă 
exemplară, avînd drept- stea călăuzi
toare interesele generale ale poporu
lui, printr-o viată trăită demn. La cel 
mai ridicat standard moral — pildă 
spre care să năzuiască fiecare dintre 
cei di.n jur.

Constituită ca un controlor sever 
și drept, decisă să afirme numai va
lorile morale autentice din societatea 
noastră, hotărită să nu Îngăduie nici 
o derogare de Ia normele de con
duită așezate la temelia existenței 
noastre sociale, opinia de masă con
feră girul prețuirii cadrelor dt> con
ducere care n-au uitat nici o clipă 
drumul către masele din care au pro
movat, care nu uită o clipă că ra
țiunea lor de a fi este identificarea 
cu efortul oamenilor muncii, cu gîn- 
direa revoluționară a maselor ce e- 
dificâ, in frunte cu Partidul Comu
nist, socialismul și comunismul pe 
pămintul României. Nu există aspi
rație mai înaltă decît. slujirea cau
zei poporului ; nu poate fi rniiulrie 
mai Înaltă decit să te știi părtaș la 
munca și viața poporului, „suflet in 
sufletul neamului tău", dăruit patriei 
și poporului nemuritor.

Natalia STANCU
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Eseurile publicate sub titlul „Ditf 
clasicii noștri" de Edgar Papu ur
măresc anume sublinierea virtuții 
anticipatoare a spiritului creator ro
mânesc. In opera unor „clasici" sau 
scriitori „vechi" criticul, erudit ,și 
pătrunzător, descoperă un fel de 
nuclee germinative surprinzător de 
moderne pentru timpul lor. insufi
cient sau deloc observate. Unele au 
nu numai valoare de anticipare, dar 
pretind — pe baza „actelor legale" 
— statutul priorității absolute. „Am 
dorit să relev aici — precizează au
torul in Cuvintul explicativ — cîte- 
va ilustrări ale anticipărilor pe plan 
universal care au avut loc de-a lun
gul secolelor in literatura româneas
că". Nu-i vorba despre o seacă Înre
gistrare. ci de o demonstrație, firește 
pojemică, înșă nu cu „sincronismul". 
cum s-a spus, cl împotriva spiritului 
de imitație in cultură, artă, litera
tură si ideologie literară. Imitația nu 
s-a produs, de-a lungul istoriei, lite
rare, doar in creație, ci și in ideologia 
creației, prin „directivele" estetico 
ale unor personalități și curente. Ea 
n-a fost mereu doar o fază inițială, 
un episod — in parte necesar — ai 
marilor începuturi, dar mai frecvent 
o expresie a neîncrederii in capaci
tatea creatoare proprie, originală. O 
confuzie ce se poate ivi este legată 
de imprecizia autorului în privința 
primai ului in cultură dar ține oare
cum de ordinul evidenței adevărul 
că aici, spre deosebire de alte do
menii, prioritatea nu schimbă statu
tul valoric. Ceea ce nu înseamnă că 
prioritățile, de sint adevărate, ar tre
bui trecute sub tăcere ! Edgar Papu 
recitește asemenea opere si dovedește 
că «le nu sint reflexe intirziate, copii 
palide ale unor strălucite initiative 
străine — cum au fost considerate 
uneori — ci creații originale, adesea 
chiar anticipind (în timp) si egalînd 
(in valoare) „modelul". Se înțelege că 
în acest sens prioritatea devine ea 
însăși semnificativă, înseamnă de 
fapt originalitate, iar mentionarea ei 
echivalează cu repararea unei „dez- 
moșteniri". Analiza „învățăturilor..." 
lui Neagoe Basarab. de exemplu, 
duce la concluzia că autorul el este 
„cel mai de seamă scriitor psihologic 
din vechea noastră literatură", opera 
lui nefiind îndatorată unor modele

occidentale, ci paralelă cu ele. „Cel 
mai de seamă scriitor" al perioadei — 
iată o judecată multă vreme respin
să ori neformulată. Nevalorificată 
cu criteriile timpului său și minima
lizată — desigur, fără rea credință — 
prin „măsurători prezente", opera în
țeleptului voievod iși revendică pe 
drept cuvînt. o nouă carieră. „Spe
cialiștii — este de părere Edgar 
Papu — au decretat o mare parte 
din operele noastre trecute drept 
adaptări sau compilații". Dar ce în
seamnă aceasta cită vreme „atîtea
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fiul său să se păzească de indiscreția 
slugilor in chestiuni politice si diplo- 
mgticesti si. totodată, pe Cervantes 
(anume sfaturi către Teodosie ar 
avea ceva comun eu cele pe care, peste 
o sută de ani. Don Quijote le dădea 
scutierului său. Sancho Panza...). însă 
nu încape îndoială că „învățăturile".•• 
reprezintă o importantă scriere ori
ginală a veacului al XVI-lea euro
pean și. desigur, o capodoperă clasică 
a literaturii noastre. Un studiu intru 
iotul convingător, de mare finețe, de
dică autorul Istoriei icroglifiee de Di-

Fluierași

Tudor Vianu — n.n.). ci mai este și 
primul pe plan mondial care aplică 
radical realismul la o narațiune isto
rică". întreaga analiză demonstrează 
convingător această teză.

Ne putem întreba, firește, de ce 
asemenea mari anticipări (la Neagoe. 
Cantemir. Heliade. Negruzzi. Alecsan- 
dri ș.a.) n-au foșt semnalate mai 
devreme și dacă nu cumva este o 
..fatalitate" tîrzia lor omologare sub 
acest aspect. într-o măsură, desigur, 
,.prț>tocroni6mul“ nici nu poate fi de
cit o sesizare istoricește intîrziată.

: ■

din comuna Leșu llvel, județul Bistrița-Nâsăud

adică teorie și critică literară, trece 
n-u o dată prin riscul de a rămînv in 
urma 
la o 
căuta 
unele 
ale scriitorilor de azi ■ 
forma iritării, firește subiective, a 
consecințelor acestei situații : creația 
literară începe relativ tirziu să gin- 
dească asupra ei însăși spre a-si lă
muri teoretic propriile înfăptuiri. U- 
neori n-a întirzlat. ce-i drept. însă 
in forme exclusiviste. Alteori, propo-

propriilor ei cuceriri. Dind 
parte orgoliul ce n-are ce 
aici, trebuie să distingem in 
nemulțumiri, ciclice — chiar si 

sesizarea sub 
subiective.

Originalitate și spirit de imitație*)
/

babil. un folclor „folcloric" s.a.m/d. : 
citi nu gindesc ori simt asa 7 ! Nu 
este inutil a sublinia că eseurile lui 
Edgar Papu trebuie citite si avind in 
vedere o atare direcție a spiritului 
public, aceeași din care se recrutează 
bizara categorie a „puriștilor" abso- 
luti care reacționează cu spaimă la 
orice „modernizare" ori „stilizare", de 
exemplu, a unor laturi ale creației 
folclorice. Dar teama de a nu-si 
pierde autenticitatea n-o au decit cei 
inautentici.

în fine, trebuie să spunem că si în 
căutarea argumentelor „orotocronis- 
mului". a anticipărilor ignorate etc. 
se poate aiunge la unele excese, la 
„modernizări" cu adevărat forțate 
prin trecere globală in alt registru, 
cum ni se pare că e cazul cu „O 
scrisoare pierdută" (ale cărei perso
naje, in regimul „antimăștii", ar fi 
eroii homerici din Iliada : aheii și 
Agamemnon, adică Trahanaehe și 
conservatorii...), dar și prin identifi
cări parțiale ori umplerea cu semni
ficații prea grele a coincidențelor 

are („existențialismul" emi- 
„absurdu.1"

scrieri umaniste ale Occidentului" 
(Principele lui Machiavelli, de exem
plu) au același caracter și analiza 
textelor trimite la numeroase izvoare 
compilate 7 „Sensul cuvintului «au
tor» — arăta de mult N. Iorga r- 

■este cu totu) altul pentru acea vre
me... Nu trebuie să ne luăm după 
sensul foarte precis, foarte conștient 
și integru al nostru, pentru o epocă 
de aceasta, instinctivă, in care ori
șice găseai bun într-o operă veche 
rețineai pentru a face o operă nouă". 
Restabilind statutul scrierii (de altfel 
începutul fusese făcut), criticul avan
sează apoi in analiză idei cu care 
putem sau nu să fim de acord. Poa
te nu sîntem destul de pregătiți spre 
a crede, odată cu Edgar Papu, că 
„spiritul lui Neagoe Basarab de pe 
la 1500 seamănă uneori atît de izbi
tor (...) cu spiritul Occidental de pe 
la 1600", în orice caz, analiza texte
lor nu este prea edificatoare, iar ci
tatele nu se supun ideii. Nu-1 ve
dem pe Neagoe anticipîndu-i pe 
Baltasar Grecian („Hombre secrete" 
al barocului) cînd îl sfătuiește pe

.mitrie Cantemir. O importantă la
tură a operei prințului moldovean 
anticipează romantismul european 
iar Emlnescu. „romanticul intirziat". 
este „decupat" în extraordinarul 
Inorog cantemiresc. în lectura pă
trunzătoare a criticului. Sadoveanu 
si Eminescu, Rilke și Tuculescu se 
intiljiesc in paginile fabuloasei Isto
rii ieroglifice : bogăția si finețea re
lațiilor. a paralelismelor pune in mo
dul cel mai convingător in evidentă 
natura de genial precursor a lui Can
temir 
ralelă 
blicat 
lumul _.... , ...
Gulliver). Poate cea mai „spectacu
loasă" demonstrație este însă aceea 
intitulată „Treapta artistică a lui Ne
gruzzi", al cărui realism din cunoscu
ta nuvelă istorică, semnalat de Tudor 
Vianu. il egalează, anticipîndu-1. ne 
cel al lui Flaubert : „Negruzzi reali
zează o minune de desăvirșire flau
bertiană (...) cu mult înaintea lui 
Flaubert. El nu se situează numai «în 
rindui primilor realiști de la noi» (cf.

(o frumoasă si revelatoare pa- 
între Cantemir si Swift a pu- 
recent Andrei Brezianu în vo- 
Odiseu în Atlantic, Inorogul si

Nu atît de intîrziată insă incit să nu 
ne dăm seama că o vocație si susți
nere sau întemeiere teoretică relativ 
promptă a marilor stiluri, orientări 
sau „deschideri de drum" sint de o 
importantă aproape hotărâtoare in 
dezvoltarea unei literaturi. Motive de 
ordin istoric pot explica, pină la un 
punct, caracterul tardiv al sesizării 
veritabilelor descoperiri sau înnoiri, 
în rest, explicația trebuie căutată in
tr-o anume lipsă de îndrăzneală teo
retică. Tudor Vianu. observă Edgar 
Papu, nota că Negruzzi „a realizat, cu 
plinătate norma impersonalității" 
(realismul pur) specifică noului rea
lism flau-bertian. însă nuvela auto
rului român este cu mult anterioară 
operei scriitorului francez. Totuși, 
iată. Negruzzi este aoela care aplică 
„norma flaubertiană" ! Ce ne spune 
acest lucru 1 Această „dialectică" 
răsturnată a omologărilor arată nu 
numai un anumit spirit de subordo
nare, dar mai ales atrage atenția asu
pra faptului că o literatură fără un 
înalt grad de funcționare a ceea ce 
s-a numit ..conștiința el de sine".

ziții simple, dar fundamentale au ră
mas la forma ior primară. Clasicii 
sint. oarecum prin definiție, „pre
cursori". dar mai mult s-a văzut că 
îi Imităm pe alții decit cum se reali
zează propriile anticipări, ca și cînd 
cel mai rușinos lucru ar fi să vedem 
cum ne „imităm" pe noi înșine I

Iată deci motive pentru care se 
cade să apreciem cum se cuvine de
mersul teoretic al lui Edgar Papu : 
„analizele" sale ne par înfățișarea 
modestă pe care autorul a vrut să o 
dea unei meditații îndrăznețe. d<ț o 
frapantă noutate, asupra carierei (ea 
să nu zic soartei) unor mari antici
pări românești. Mai mult încă, este 
știut că sistemul 
etichetelor eronate n-a 
neant: Emlnescu. 
ziat". Alecsandri. 
Sadoveanu. autor 
altele ca acestea.
un Emlnescu al romanțelor, un Alec
sandri al „Junei Rodica". un Sado
veanu caracteristic, de nu chiar spe
cific. prin „Pastele blajinilor", un E- 
nescu exclusiv al „Rapsodiilor" si. pro

definițiilor si al 
dispărut în 

„romantic întîr- 
.,pastelist minor", 
de „restaurație" si 
Conform lor avem

prea
nesc „absurdul" la Creangă etc.). 
„Modernizarea" în felul acesta tră
dează doar temerea că asemenea 
autori ar putea fi socotiți „demodați", 
ceea ce. firește, este o profundă eroa
re. în unele cazuri avem impresia că 
autorul citește nrea „cultural", in ge
nul acelor pictori de peisaie care nu 
le mai văd în natură decît pe ale lor. 
Erudiția il conduce pe autor la lec
turi. ca să zic așa. palimpsestice. U- 
neorl detaliul întîmplător se vede 
prins ca într-o pînză de Păianjen in 
rețeaua deasă |a unor fine asociații 
menite să-i ridice zadarnic prestigiul. 
Pentru un poet sau prozator debu
tant. o astfel de critică ar fi dezas
truoasă. căci ar putea să atribuie ilu
ziei podoabe greu de purtat. însă tex
tul clasic pretinde tocmai o astfel de 
lectură, erudită, rafinată, plină de 
comparații și asocieri. „Din clasicii 
noștri" este un volum de critică pro
fundă, memorabil, ilustrativ pentru 
nivelul cercetării si valorificării ac
tuale a moștenirii trecutului cultural 
si literar.

C. STANESCU
•) Edgar Papu: „Din clasicii noștri", 

editura „Eminescu", 1977.

l
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Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român 

Președintele Republicii Socialiste România
Survolind teritoriul Republicii Socialiste România prietene pentru a face 

o vizită oficială de prietenie în Republica Populară Bulgaria, vă adresez dum
neavoastră. oamenilor muncii din tara dumneavoastră salutări cordiale.

Vă doresc dumneavoastră si poporului frate român noi succese în edifi
carea societății socialiste multilateral dezvoltate, ca și in lupta comună pentru 
pace și securitate internațională.

ERICH HONECKER
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Socialist Unit din Germania 
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Democrate Germane

Adunare prilejuită de cea de-a 29-a aniversare a creării 
Republicii Populare Democrate Coreene

în cadrul manifestărilor prilejuite 
de cea de-a 29-a aniversare a creării 
Republicii Populare Democrate . Co
reene, marți a avut loc la întreprin
derea ..Flamura roșie" Sibiu o adu
nare festivă.

Au luat Darte reprezentanți ai or
ganelor locale de partid si de stat, 
numeroși muncitori, ingineri si tehni
cieni din cadrul întreprinderii. pre
cum și membri ai Ambasadei R.P.D. 
Coreene la București.

Adunarea a fost deschisă de Hein
rich Sltzler. secretar al Comitetului 
municipal Sibiu al P.C.R. Despre 
semnificația evenimentului aniversat 
a vorbit inginerul Lucian Ghindea, 
director al întreprinderii, care a relevat 
marile victorii obținute de poporul 
coreean. Evocînd legăturile de prie
tenie și solidaritate dintre Partidul 
Comunist Român si Partidul Muncii 
din Coreea, dintre cele două țări si 
popoare, vorbitorul a subliniat că o 
contribuție de cea mai mare însem
nătate la întărirea și adîncirea acestei 
prietenii au adus-o întîlnirile si con
vorbirile dintre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășul Kim Ir Sen. în 
încheiere, vorbitorul a adresat un 
cald salut poporului frate coreean.

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

In actualitate - sportul școlar

La Oradea, copiii...
La Oradea, oraș care dintotdeauna 

a însemnat ceva in sportul româ
nesc. copiii — de virstă preșcolară și 
școlară — reprezintă mari nădejdi 
pentru viitoare mari performante. 
Evident, si astăzi sportivii orădeni se 
află pe primul olan al întrecerilor in
tr-o serie de discipline, unii dintre 
ei fiind campioni naționali, compo
nent ai loturilor republicane sau 
chiar laureați cu titluri internațio
nale. Dar. cu oricine vorbești des
pre sport în acest mare și străvechi 
oraș din nord-vestul tării. îti exprL 
mă încrederea că peste cîțiva ani 
podiumurile de premiere ale compe
tițiilor interne, continentale si. de ce 
nu. olimpice vor fi urcate de tot mai 
multi orădeni. Pe ce se bazează 
această stenică încredere 7 Pe faptul 
că aici copiii sînt angrenați în masă 
într-o activitate sportivă sistematică 
si bine organizată, multe talente de 
perspectivă făcindu-și deja anaritia.

Cuth era firesc, grija si preocu
parea atentă fată de copiii de azi, 
adică fată de performerii de miine. 
incept’ de Ta Consiliul județean pen
tru educație fizică și sport, unul din 
organismele care se distinge in acest 
sens. împreună cu cluburile, si cu 
factorii responsabili din scoli, au fost 
initiate în urmă cu cițiva ani o sea
mă de acțiuni sportive de anvergură, 
care continuă cu succes astăzi, și care 
vor fi permanente de-acum înainte. 
Fiind vorba de copii, deosebit de 
important este faptul că accentul se 
pune pe cele trei ramuri sportive de 
bază : atletismul. înotul, gimnastica. 
Pentru depistarea, creșterea si pre
gătirea viitorilor atleti a fost creat si 
ființează. în cadrul unei scoli din 
Beius. un centru de atletism in care 
au fost aduși elevi deosebit de dotați 
selectați din comunele de munte. 
Despre acest centru activ vom referi 
cu alt nrilei. Astăzi ne-am propus 
să spunem citeva cuvinte despre 
popularitatea ce-o cunosc în școlile 
din Oradea înotul si gimnastica.

Tovarășul Alexandru Torioc. vice
președinte al clubului „Crișul" — cel 
mai activ club in privința natatiei — 
ne-a prezentat, mai intii. sisterpul de 
organizare a activităților cu copiii. 
Aceștia participă la o formă de ini
țiere și la trei forme de performantă. 
Pentru inițiere se formează, prințr-o 
judicioasă programare, grune de co

cinema
0 Buzduganul cu trei pecețl : PA
TRIA — 9; 12,30; 16; 19.30, FAVO
RIT — 9; 12.30; 16; 19.30, CAPI
TOL — 9; 12.30; 16; 19,30. la gră
dină — 19, PALATUL SPORTU
RILOR ȘI CULTURII — 18.
• Epidemia : TIMPURI NOI — 9; 
11,15; 13.30; 15.45; 18; 20.
• Hindenburg : SCALA — 9;
11.45; 14.30: 17.30: 20.15, FESTIVAL
— 8.45; 11.30; 14,15; 17; 19,45. GRA
DINA DINAMO — 19. PARC- 
HOTEL — 19,30.
• Unde înfloresc crinii : VICTO
RIA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15.
• Nora : CENTRAL — 9; 12; 15; 
17,30: 20;
• Cartea junglei — 9,30; 11; 13: 
14,30; 16, Soarele alb al pustiului
— 18; 20 : DOINA.
• Adevărata glorie : LUCEAFĂ
RUL — 9; 12; 16; 19, la grădină —
19.15, EXCELSIOR — 9; 12; 16; 19,

Luind cuvîntul. Pec Hîng Ghi. în
sărcinatul cu afaceri ad-interim al 
R.P.D. Coreene la București, a ex
pus pe larg drumul glorios parcurs 
de Republica Populară Democrată 
Coreeană, hotărfrea fermă a poporu
lui coreean de a dezvolta cuceririle 
dobîndite. lupta sa eroică pentru îm
plinirea aspirațiilor naționale de uni
ficare independentă, pașnică și de
mocratică a patriei.

Adresînd calde mulțumiri partidu
lui comunist, guvernului si poporului 
român, care acordă spriiin activ lup
tei drepte a DODOrulții coreean, vor
bitorul a arătat că poporul coreean 
are in poporul român un prieten 
sincer si de nădejde. Referindu-se Ia 
relațiile de prietenie si colaborare 
dintre tarile noastre. vorbitorul a 
arătat că acestea s-au dezvoltat în 
toate domeniile. Contribuția hotâri- 
toare la aceasta au adus-o întîlnirile 
dintre tovarășii Kim Ir Sen și 
Nicolae Ceaușescu care au jalonat 
relațiile de prietenie si colaborare 
dintre partidele, tarile si popoarele 
noastre.

A fost prezentat apoi un film docu
mentar coreean. (Agerpres) 

pii din grădinițe ; cite 360 de copii 
într-un trimestru, deci 1 030 intr-un. 
an școlar. Sub indrumarea a trei 
profesori de specialitate, aceștia în
vață în mod gratuit să inoate în ba
zinele clubului. Lor li se adaugă 
circa 1000 de alti copii care în timpul 
verii participă la cursurile de inițiere 
cu plată — ceea ce înseamnă că ta 
Oradea anual peste 2 000 de „șoimi" 
deprind înotul. în continuare, după 
ce părăsesc grădinița și intră în clasa 
întîi. cei care au dovedit anumite 
calități pentru natatie sînt angrenați 
în grupele de performantă de nivel 
III (unde fac 6 antrenamente de cite 
două ore pe săptămină). Cei mai ta
lentat) dintre aceștia sint promovați 
în grupele valorice Ia nivel II (cu 9 
antrenamente de cite două ore ne 
săptămină). în sfîrsit. aleșii aleșilor, 
cei din grupele valorice de nivel I, 
care se pregătesc direct pentru marea 
performantă, elevi în clasele V—VIII, 
fac cite două antrenamente ne zi 
(unul dis-de-dimlneată. înaintea pro
gramului școlar, si altul duoă-amia- 
ză. inaintea pregătirii lecțiilor), ajun- 
gînd astfel la circa 1 200—1 400 de 
ore de antrenament intr-un an.

Aceeași activitate, organizată dună 
modelul piramidei — cu bază de 
masă largă si cu vîrful îndreptat 
spre performanță — se organizează 
si în gimnastică. Tovarășul antrenor 
Ban Emerich ne-a prezentat activi
tatea în acgst sens de la Școala spor
tivă din Oradea. într-un an de zile 
1 200 de școlari si școlărite sînt atrași 
în mod organizat spre practicarea 
gimnasticii. Cei mai buni 200 rămm 
în pregătire la școala sportivă, dar în 
școlile din Oradea funcționează; de 
fapt. 11 clase cu profil de gimnas
tică. în excelenta sală de gimnastică 
a clubului sportiv școlar, interlocuto
rul nostru ne-a făcut, cunoștință cu o 
grupă de 9 fetițe (opt din. clasa a 
IV-a. una din clasa a V-a) pe care 
le pregătește pentru marca perfor
manță după un program tot de 1 200 
ore-antrenamdnt pe an.

Pentru că. asa cum spuneam, ase
menea activități se desfășoară de 
cițiva ani. roadele au început să se 
arate. Cu prilejul campionatelor na
ționale de natatie in bazin acoperit, 
copiii din Oradea au cucerit 6 titluri 
de campțoni naționali la... seniori. 
De asemenea. în campionatele repu

MODERN — 9.30; 12,30; 16,30; 19,45, 
la grădină — 19.
• Cidul : EFORIE — 9; 12,30; 16;
19.30.
• Corsarul negru : FEROVIAR. — 
9; 11,45; 14.30; 17.15; 20, MELODIA
— 8.45; 11,30; 14.15; 17; 19,45, GLO
RIA — 8.45: 11,30; 14,15; 17; 20,30, 
GRADINA TITAN — 19.15.
• Căluțul roib — 9: 11, Cronica 
anilor de foc — 13; 16; 19 : FLO- 
REASCA.
< Spaniole Ia Paris : GRIVIȚA —. 
9: 11.15: 13.45: 16; 18,15; 20,15, GRA
DINA FESTIVAL — 19,15.
• Prețul vieții : VOLGA — 9; 
11,15: 13,30: 15,43; 18; 20.
• Mînie rece : BUZEȘTI — 9;
11.15; 13.30; 16; 18.15; 20,15, la gră
dină — 19.
• B.D. intră în acțiune : BUCEGI
— 9; 11; 13; 16; 18: 20.
• Străina : LIRA — 9,15; 12,15;
16; 19,30. la grădină — 19.30. GIU- 
LEȘTI — 9; 12; 16; 19, GRĂDINA 
FLACARA — 19,15.
• O noapte furtunoasă î DRU
MUL SĂRII — 15,30; 18: 20,15.
• Frații mei, păsări călătoare : 
FERENTARI — 9,30; 11,30; 13,30; 
15,30; 17,30; 19,30.

Inaugurarea noului sediu al
Ambasadei R.P. Chineze la București

Marți a avut loc în Capitală 
inaugurarea oficială a noului sediu 
al Ambasadei Republicii Populare 
Chineze in Republica Socialistă 
România.

Cu acest prilej, au rostit alocuțiuni 
Constantin Oancea, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, și Ma 
Uan-po. adjunct al ministrului aface
rilor externe, șeful delegației guver
namentale a Republicii Populare 
Chineze. Au urmat înălțarea drape
lului de stat al R.P. Chineze, dezve
lirea stemei R.P. Chineze și tăierea 
panglicii inaugurale.

La festivitate au participat adjunct! 
de șefi de secție la C.C. al P.C.R..

Vizita delegației parlamentare suedeze
în continuarea vizitei oficiale ne 

care o întreprinde in tara noastră, 
delegația parlamentară suedeză con
dusă de Henry Allard, președintele 
parlamentului, a avut marți o între
vedere cu Bujor Almășan. ministru 
secretar de stat la Ministerul Comer
țului Exterior și Cooperării Econo
mice Internaționale.

A luat parte Lars Erik Hedstrbm, 
ambasadorul Suediei la București.

Au fost abordate probleme referi
toare la stadiul cooperării economice 
și al schimburilor comerciale dintre 
România si Suedia, relevîndu-se rit
mul ascendent ne care l-au înregis
trat acestea în ultimii ani.

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 15, 

16 și 17 septembrie. în țară s După o 
răcire semnalată mai ales în nordul șt 
estul țării vremea se va încălzi din 
nou. Cerul va fi variabil cu înnorări 
mai accentuate în Maramureș, nordul 
Transilvaniei și Moldova, unde vor

blicane școlare, micile gimnaste oră- 
dence și-au însusit toate titlurile la 
categoria copiilor pină la 10 ani : 
Anca Kiss a ieșit campioană abso
lută. cîstigînd totodată si probele de 
la sol și paralele : Angela Jurja e 
campioană la birnă. Daniela Vlad la 
sărituri, iar toate la un loc. cam
pioane pe echipe. Este, prin urmare, 
cit se poate de normal ca Oradea să 
aibă mari speranțe în viitorul său 
sportiv ’

Bineînțeles, se poate face și mai 
mult — ne mărturisea tovarășul Bujor 
Mera. președintele C.J.E.F.S. Bihor. 
Organele cu atribuții în snort sint 
hotărîte să continue activitatea lor 
laborioasă cn preșcolarii si școlarii, in 
spiritul Programului dezvoltării miș
cării sportive inițiat si adontat de 
partid. Dar — sublinia tovarășul 
președinte — întimpinăm o dificul
tate greu de depășit : vedeți bine, cu 
ajutorul factorilor respectivi reușim 
.in general să cuprindem in activita
tea de educație fizică și sport pe co
piii din grădinițe si pe școlarii din 
clasele V—VTII sau mai mari; in 
creșterea copilului există insă o pe
rioadă (cind el urmează clasele 
I—IV) in care pierde contactul cu 
îndrumarea de specialitate nentru că 
educația fizică este lăsată ue seama 
învățătorilor. Sesizind această ano
malie. Ministerul Educației si învă- 
tăinintului a emis un ordin care pre
vede ca si la clasele mici orele de 
educație fizică să fie făcute sub în
drumarea profesorilor de specialitate. 
Din păcate însă, pot fi numărate ne 
degete cazurile in care acest ordin 
este respectat. Si situația din jude
țul nostru nu este singulară in tară. 
Ar trebui făcut ceva !

..într-adevăr. ar trebui făcut ceva 
pentru respectarea binevenitului or
din. în primul rind, este de datoria 
direcțiilor din scoli să creeze condi
țiile cuvenite in acest sens. Dar. tot
odată. si inspectoratele județene <ie 
învățămînt. și organele de control 
ale ministerului ar putea si ar tre
bui să intervină cu autoritatea lor. 
Pentru că. dună cum se constată, 
rezolvarea acestei probleme atit. de 
importante pentru formarea sportivă 
a elevilor nu este așteptată numai in 
județul Oradea.

G. MITROI

• Accident ; COTROCENI — 9;
11,15; 13,30; 13.45; 18; 20.
• Necunoscutul din noapte î AU
RORA — 9; 11.45; 14.30: 17,15: 20, 
la grădină — 19. TOMIS — 9; 
11,45; 14.30; 17,15; 20, la grădină —
19. FLAMURA — 11; 13.30; 16; 19.
• Micul vrăjitor și marele cinci : 
FLAMURA — 9.
• Astă-seară dansăm în familie : 
PACEA — 16; 18: 20.
• Cantată pentru Chile : VIITO
RUL — 15.30: 17,45; 20.
• Să nu crezi că nu mai exist :
MIORIȚA — 9; 11: 13.15: 15,30;
17,45! 20.
• Podul fetelor : POPULAR — 
15.45; 18: 20.
• Dacii : MUNCA — 9.30; 11,30; 
13.30: 15,45: 18; 20.15.
• Fablio magicianul — 15,45. O 
vară cu un cowboy — 18; 20,15 : 
COSMOS.
• Taina muntelui de aramă —
9.30, întoarcere tîrzie — 11,30; 
13,30: 16, 18; 20 : FLACARA.
e Ultima noapte a singurătății : 
ARTA — 9; 11.15; 13.30; 15,45; 18;
20.
• Ciprian Porumbescu : PRO
GRESUL — 16; 19. 

membri ai conducerii Ministerului 
Afacerilor Externe, Ministerului 
Apărării Naționale, Ministerului Co
merțului Exterior și Cooperării Eco
nomice Internaționale. Consiliului 
popular al municipiului București, 
Asociației de prietenie româno-chi- 
neze, Institutului român pentru rela
țiile culturale cu străinătatea, mun
citori, tehnicieni, arhitecți și ingineri 
care și-au adus contribuția la con
struirea sediului Ambasadei R.P. Chi
neze în țara noastră.

Au luat parte, de asemenea, Li 
Tin-ciuan, ambasadorul R.P. Chineze 
în țara noastră, membri ai amba
sadei.

în după-amiaza aceleiași zile, par
lamentarii suedezi au fost, oaspeții 
municipiului Arad, unde au vizitat 
întreprinderile de mobilă si de 
strunguri, precum si o serie de o- 
biective de interes social-cultural.

în continuare, membrii delegației 
suedeze au avut o întrevedere cu 
președintele Consiliului popular al 
județului Arad. Andrei Cervencovici. 
in timpul căreia au luat cunoștință 
de coordonatele dezvoltării social- 
economice si culturale a județului, 
de preocupările susținute pentru ri
dicarea continuă a nivelului de via
tă și civilizație al cetățenilor din 
această parte a tării. (Agerpres)

cădea ploi locale și cu caracter de a- 
versa. In rest, ploi izolate. Vîntul 
sufla în general slab, dar va prezenta 
intensificări in nordul țării și la munte 
unde viteza va ajunge pînă la 50 km 
pe oră. Temperaturile minime' vor fi 
cuprinse între 5 și 13 grade, izolat mai 
scăzute în depresiunile din estul Tran
silvaniei, iar maximele între 15 și 25 
de grade, local mai ridicate. Pe alocuri 
se va produce ceață. în București î 
După o răcire de scurtă durată vre
mea se va încălzi din nou. Cerul va fi 
variabil. Vînt moderat.

AZI Șl MIINE

Echipele noastre iau startul 
în competițiile europene de fotbal

Pe stadionul „23 August" din Tg. 
Mureș se va disputa astăzi primul 
meci dintre echipele A.S.A. Tg. Mu
reș și A.E.K. Atena, contind pentru 
turul I al „Cupei U.E.F.A." la fot
bal. Partida va incepe la ora 18.00 și 
va fi condusă de arbitrul bulgar 
Mitko Ciukov.

Tot astăzi, in cadrul aceleiași com
petiții, echipa Steaua București va 
juca în deplasare cu formația spa
niolă C. F. Barcelona.

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
• Sala Progresul din Capitală va 

găzdui astăzi intilnirea internațională 
amicală de lupte (libere și greco-ro
mane) dintre echipa Steaua Bucii- 
rești și Selecționata armatei italiene, 
întilnirea va începe la ora 16.

• Campionatul mondial de șah 
pentru juniori mici a continuat la 
Cagnes sur Mer (in apropiere de 
Nisa) cu runda a patra. în care jucă
torul român Adrian Negulescu l-a 
învins pe francezul Santo Roman.

în clasament conduce Jay (S.U.A.) 
cu 4 puncte, urmat de Arnason (Is
landa). Kappe (R. F. Germania) — 
cite 3.5 puncte. Adrian Negulescu 
(România). Kasparov (U.R.S.S.), 
Vv’eider (Polonia). Adnan (Turcia) — 
cite 3 puncte etc.

• Pe diferitele arene și stadioane 
din Havana au continuat marți în
trecerile celei de-a 4-a ediții a com
petiției polisportive „Spartachiăda

« armatelor prietene". în concursul de 
tir. un remarcabil succes a repurtat 
țintașui român Hie Codreanu, care a 
cucerit medalia de aur in proba de 
armă liberă calțbru redus (60 focuri) 
— culcat. Dind dovadă de o excelen
tă pregătire, Ilie Codreanu a totali
zat 596 puncte din 600 posibile. în 
turneul de box, pugilistul român Ca
rol Hajnal (ușoară) a debutat în 
competiție cu o victorie prin ko, 
chiar in prima repriză, in fața mexi
canului Javier Diaz.

• Robin Hood junior : GRADINA 
BUCEGI — 19,13.
• Și a venit ziua lămîilor negre : 
GRADINA UNIREA — 19,15,
• Timidul : GRADINA MOȘILOR
— 19.15.
• Omul liniștit : GRADINA ARTA
— 19.

teatre
• Filarmonica ..George Enescu“ 
(la Institutul Central de Fizică, 
Platforma Măgurele) : Deschide
rea stagiunii 1977/1978. Concert 
simfonic. Dirijor : Mircea Basa- 
rab. Solist : Ion Voicu — 16.
• Teatrul ,,Giulești“ (la Muzeul 
militar central) : „Imn pentru oa
menii acestui pămînt“ — u.
• Teatrul satiric-muzical ,,C. Tă- 
nase“ (grădina Boema) : Cam- 
ping-Boema 19.30, (sala Savoy) : 
Revista cu paiațe — 19,30.
• Ansamblul artistic ..Rapsodia 
română44 : Bucuroși de oaspeți —
18,30.

Cronica zilei
O delegație a Congresului Națio

nal African (A.N.C.) din Africa de 
Sud. condusă de John Motshabi, 
membru al Comitetului Executiv, a 
făcut o vizită de prietenie în țara 
noastră. Cu acest prilej, delegația a 
avut intilniri la Comitetul Central al 
P.C.R., la Consiliul Central al 
U.G.S.R.. la Liga română de solida
ritate cu popoarele din Africa și 
Asia, la Asociația de drept interna
țional și relații internaționale, la 
Consiliul ziariștilor. Totodată, au 
fost vizitate obiective de interes so
cial-economic și cultural din munici
piul București și din județul Con
stanța.

★

Cu prilejul Zilei pompierilor, marți 
dimineața a avut loc în Capitală so
lemnitatea depunerii de coroane de 
flori la Monumentul luptătorilor de 
la 13 Septembrie 1848, ridicat in Dea
lul Spirii în memoria pompierilor 
eroi care s-au jertfit pentru apărarea 
Bucureștiului.

în aceeași zi, din partea grupuri
lor de pompieri din județele Galați. 
Iași. Suceava. Timiș, Hunedoara, 
Bacău și Mureș au fost depuse jerbe 
și coroane de flori la mormintele mi
litarilor pompieri căzuti la datorie în 
timpul îndeplinirii misiunilor.

(Agerpres)

PRONOSPORT
CIȘTIGIRILE CONCURSULUI 

DIN 11 SEPTEMBRIE 1977
Categoria I: (13 rezultate) 10,25 va

riante a 9 674 lei.
Categoria a II-a : (12 rezultate)

321,75 variante a 370 lei.
Categoria a III-a : (11 rezultate)

3 672 variante a 49 lei.

Celelalte două echipe românești 
participante la competițiile europene 
intercluburi de fotbal vor susține joi 
meciurile din primul tur :

In „Cupa campionilor europeni", 
Dinamo București va intîlni pe sta
dionul .,23 August" din Capitală, la 
ora 17.45. formația spaniolă Atletico 
Madrid. Echipa Universitatea Cra
iova. reprezentanta tării noastre în 
„Cupa cupelor", va evolua la Nicosia 
în compania formației locale Olym- 
piakos.

• După disputarea a cinci partide, 
maestra sovietică Maia Ciburdanidze 
conduce cu 3—2 in meciul pe care-1 
susține la Tallin cu compatrioata sa 
Elena Ahmilovskaia în cadrul semi
finalelor turneului candidatelor la 
titlul mondial feminin de șah. Par
tida a 5-a s-a încheiat remiză.
• Marti, la Sofia. în primul tur al 

competiției de fotbal pentru ..Cupa 
cupelor", echipa belgiană Anderlecht 
Bruxelles a întrecut cu scorul de 6—1 
(4—0) echipa Lokomotiv Sofia. Au 
marcat Van der Elst (4).. Nielsen, 
Van Puke. respectiv Kolev.

ASIGURĂRILE
Printre numeroasele forme de 

asigurări facultative puse la dis
poziția cetățenilor este și „asigura
rea mixtă de viață“.

Această asigurare constituie un 
sprijin bănesc pentru cel care o 
contractează, in cazul pierderii sau 
reducerii capacității sale de mun
că m urma unui accident, sau pen
tru familia sa, in cazul decesului 
asiguratului din orice cauză. Tot
odată. o astfel de asigurare dă po
sibilitatea asiguratului să economi
sească in mod planificat o anumi
tă sumă de bani pe care o va pri
mi la expirarea duratei asigurării.

In scopul de a răspunde unor 
cerințe ale populației, asigurarea 
mixtă de viață se practică și în 
alte trei variante, realizate prin 
extinderea protecției asupra unui 
număr mai mare de persoane, prin 
majorarea cuantumului sumei asi
gurate in cazul survenirii unor a- 
numite categorii de evenimente asi
gurate. ori prin prelungirea in timp 
a prestațiilor ADAS.

• Asigurarea familială mixtă de 
viată dă posibilitatea cuprinderii 
în asigurare a tuturor membrilor 
de familie în virstă de la 5 la 60 
de ani. oricare din aceștia puțind 
încasa suma asigurată, in funcție 
de evenimentul asigurat întîmplat.

• Asigurarea mixtă de viată și 
suplimentară de accidente dă posi
bilitatea asiguratului să încaseze de 
la ADAS, in funcție de urmările 
accidentelor intimplate. de 6 ori 
suma înscrisă în poliță.

• Asigurarea mixtă de viată cu 
pensie pentru urmași dă posibilita
tea asiguratului să garanteze urma
șilor înscriși în poliță primirea eșa
lonată a unor sume de bani. în 
baza acestei asigurări. ADAS plă-

Din viața partidelor
comuniste si muncitorești

o a

P. S. U. G.

Activitatea de partid în domeniul 
promovării progresului tehnic
După cum s-a mai anunțat, recent a avut loc la Berlin o plenară 

a C.C. al Partidului Socialist Unit din Germania, care a dezbătut o 
serie de probleme legate de folosirea pe scară mai largă a electroteh
nicii și electronicii in vederea accelerării operei de construcție socia
listă. In încheierea dezbaterilor a fost adoptată o hotărire, ale cărei 
prevederi le prezentăm in rezumat.

Congresul al IX-lea al Partidului 
Socialist Unit din Germania a sta
bilit teluri noi. calitativ mai inalte 
nentru economia națională in ansam
blul ei. cit si nentru fiecare dintre 
ramurile sale in vederea obținerii, 
oină in 1980. ne baza snoririi produc
tivității muncii si a eficientei, a unei 
creșteri puternice a producției eco
nomice. Avind in vedere rolul-cheie 
pe care-1 au in atingerea țelurilor 
politicii economice, electrotehnica si 
electronica sînt chemate ca. pe baza 
progresului tehnicd-stiintific. să adu
că o importantă contribuție La edifi
carea societății socialiste dezvoltate 
si. pe această cale, la crearea pre
miselor fundamentale pentru trece
rea treptată la comunism.

Prin intermediul industriei elec
trotehnice. progresul tehnjco-științi- 
fic pătrunde în multe ramuri ale 
economiei naționale. Comitetul Cen
tral subliniază răspunderea ce revi
ne electrotehnicii si electronicii, in
dustriei constructoare de aoaratai 
științific in intensificarea eforturilor 
în vederea accelerării progresului 
tehnico-știintific. Astfel, deviza „Fie
care livrează numai produse de ca
litate" constituie un angajament care 
se adresează productivității personale 
si răspunderii fiecărui om al muncii 
pentru a asigura, zi de zi. ridicarea 
calității si eficientei. Conducerile și 
organizațiile de partid din industriile 
electrotehnică si electronică, cit și 
din întreprinderile furnizoare, au 
datoria să creeze pentru aceasta toa
te condițiile necesare. Mărirea efici
entei cere ca in centrul tuturor e- 
forturilor pentru creșterea, in conti
nuate. a productivității să fie situa
tă accelerarea progresului tehnico- 
stiintific. Iar tocmai prin dezvoltarea 
electronicii, in special a microelec
tronicii. trebuie explorate noi posibi
lități pentru mărirea eficientei in 
toate domeniile economiei naționale. 
Dezvoltarea productivității in elec
trotehnică si electronică cere un 
ritm înalt al evoluției progresului 
tehnico-stiintific. in special, prin in
troducerea unor produse. procedee 
si tehnologii noi. care să corespundă 
nivelului mondial ridicat.

Hotărîrea subliniază, printre altele, 
că o cerință fundamentală a dezvol
tării in continuare a economiei 
R. D. Germane constă în folosirea si 
mai rațională si mai eficientă a 
materiilor prime, a materialelor și 
energiei. Comitetul Central se adre
sează oamenilor muncii cerindu-le 
să asigure, incă în 1977. în mod mai 
intens construcția si extinderea de 
capacități pentru producția proprie 
de mijloace de raționalizare si me
canizare. de instalații, unelte si să 
organizeze cursuri nentru a crea sin
guri premise hotăritoare in vederea 
asigurării materiale a creșterii efi
cientei.

îndeplinirea hotăririlor Congresu
lui al IX-lea impune totodată mă
rirea contribuției electrotehnicii și 
electronicii, ca si a construcției de 
aparatai științific pentru producția 
de bunuri de consum, astfel incit 
cuceririle tehnicii să fie folosite ne

PREVEDERE Șl ECONOMISIRE
tește : jumătate din suma prevăzu
tă în poliță, la decesul asiguratu
lui ; o pensie anuală de 10 la sută 
din suma asigurată, pină la expi
rarea asigurării ; a doua jumătate 
a sumei asigurate, la termenul de 
expirare a asigurării.

Asigurarea mixtă de viată și va
riantele acesteia prezintă o serie de 
avantaje, dintre care enumerăm :

• Sint accesibile tuturor persoa
nelor in virstă de la 16 pină la 60 
de ani.
• Se pot contracta pe termene 

de la 5 la 20 de ani.
• Primele de asigurare se stabi

lesc diferențiat. în funcție de virstă 
persoanei ce se asigură, de durata 
poliței de asigurare și de suma asi
gurată. La solicitarea asiguratului 
acestea pot fi achitate și in rate.

• La expirarea asigurărilor la 
care primele au fost plătite pentru 
întreaga durată prevăzută in poliță, 
ADAS plătește majorată cu 10 la 
sută suma pentru care s-a contrac
tat asigurarea.

• Asigurările participă la trage
rile de amortizare lunare și specia
le. acordindu-se pentru fiecare 
combinație de litere ieșită la tra
gere 1 000 de Jei.

• Dacă asiguratul a suferit un 
accident — chiar in prima zi după 
intrarea in vigoare a asigurării — 
de pe urma căruia s-a stabilit o 
invaliditate permanentă (fie ime
diat. fie in decurs de 1 an de la 
accident), primește de la ADAS 
întreaga sumă asigurată înscrisă in 
poliță, dacă invaliditatea este tota
lă, sau o parte corespunzătoare 
gradului de invaliditate stabilit, 
majorată cu 25 la sută, dacă inva
liditatea este parțială. Prin înca

mijlocit pentru satisfacerea necesită
ților oamenilor muncii, pentru ridi
carea nivelului lor de trai, a calită
ții vieții.

Sarcina trasată in cadrul planului 
cincinal 1976-1980 de a asigura 80 la 
suta din economiile de materiale prin 
intermediul unor măsuri tehnico-ști- 
intifice ridică mari exigente in fata 
tuturor conducerilor, in fata oameni
lor de stiintă. constructorilor si teh
nologilor. ca si in fata inovatorilor 
si rationalizatorilor. Pentru atin
gerea acestor teluri, in planurile 
stiintei si tehnicii trebuie incluse 
exigente severe privind folosirea e- 
conomicoasă si eficientă a materia
lelor. Tuturor întreprinderilor care 
livrează materii prime, semifabricate 
si echipament industriei electroteh
nice le revine, de asemenea, o mare 
răspundere, de aceasta depinzind tot 
mai mult nivelul tehnico-științific, 
calitatea si siguranța în exploatare 
a produselor electrotehnicii, electro
nicii si construcției de aparatai stiin- 
til’ic.

Pentru a asigura si după 1980 noi 
valori de consum si o înaltă efi
cientă material-economică. trebuie 
pusă la punct — printr-o strinsă. co
laborare între întreprinderile si in
stituțiile științifice din industria e- 
lectrotehnică si electronică, uzinele 
furnizoare. Academia de științe a 
R.D.G.. universitățile si școlile su
perioare — o cercetare bine orienta
tă. Organizațiile de partid sînt che
mate să sprijine această colaborare 
si să contribuie prin mijloacele con
trolului de partid la desfășurarea ei.

îndeplinirea hotăririlor celui de-al 
IX-lea Congres si înfăptuirea planu
rilor economiei naționale sint legate 
in modul cel mai strîns de întărirea 
continuă a rolului conducător al 
partidului clasei muncitoare, de ma
turitatea politică a membrilor de 
partid, de capacitatea combativă 
a organizațiilor de partid. Con
comitent. controlul de partid in. 
domeniul stiintei si tehnicii tre
buie să devină mai calificat și 
să fie orientat mai puternic asupra 
problemelor de conținut. Exigențele 
tot mai mari în ceea ce privește ca
litatea conducerii si planificării, im
pun totodată organizațiilor de partid 
să acorde o mare atenție selecțio
nării. folosirii si calificării perma
nente a cadrelor.

Organizațiile de partid trebuie să 
depună eforturi sporite nentru în
tărirea continuă a rindurilor partidu
lui prin atragerea in calitate de can
didați a celor mai buni muncitori și 
intelectuali. Este vorba. în primul 
rind. de primirea in partid de tineri 
muncitori din producție si de oameni 
de stiintă si ingineri.

Cea de-a VI-a Plenară a Comite
tului Central îsi exprimă ferma 
convingere că oamenii muncii din 
electrotehnică, electronică si con
strucția de aoaratai științific îm
preună cu uzinele furnizoare si parte
nerii de cooperare vor acționa, 
cu hotărire, sub conducerea parti
dului. pentru îndeplinirea acestor 
sarcini.

sarea acestor sume, asigurarea nu 
încetează, ci rămîne mai departe in 
vigoare pentru intreaga sumă în
scrisă in poliță și pentru toate 
drepturile ce decurg din aceasta, 
plățile ulterioare făcindu-se de 
ADAS independent de cele efec
tuate pentru invaliditate perma
nentă.

• în cazul în care in urma unui 
accident s-a stabilit un grad de 
invaliditate permanentă mai mare 
de 50 La sută, asiguratul este scutit 
să mai plătească prime de asigu
rare, pină Ia expirarea duratei po
liței, beneficiind insă de toate 
drepturile.

• Asiguratul are posibilitatea de 
a modifica, pe parcursul duratei a- 
sigurării. datele prevăzute in poliță 
referitoare la beneficiarul asigură
rii. mărimea sumei asigurate, du
rata asigurării și a plății primelor, 
precum și de a transforma asigura
rea prin trecerea de la o formă 
de asigurare la alta.

• Asigurarea se poate repune în 
vigoare prin plata dintr-o dată sau 
în rate a primelor de asigurare 
rămase neachitate, ori prin prelun
girea termenului de expirare a asi
gurării și a duratei plătii primelor, 
in situația in care, din diferite mo
tive, plata primelor a fost între
ruptă timp de pînă la 3 ani.

• în situația in care primele de 
asigurare se achită anticipat, se 
acordă o reducere de 4 la sută. 
începînd cu cel de-al doilea an 
pentru care s-au plătit primele res
pective.

Pentru a beneficia neîntrerupt de 
toate foloasele ce le oferă asigu
rările mixte de viată, este necesar 
ca ratele de primă să fie achitate 
la termenele stabilite.

• SOARELE Șl RE
COLTA. Exploziile solare in
fluențează dezvoltarea plantelor, 
puțind modifica chiar ereditatea 
lor. Pornindu-se de la această 
constatare s-a emis ipoteza că 
dacă s-ar putea „copia" aceste 
explozii, s-ar putea obține ade
vărate performante in domeniul 
selecției. în acest scop, un insti
tut specializat al Academiei de 
științe a R.S S. Ucrainene a 
conceput o instalație pentru tra
tarea semințelor cu lămpi de 
xenon de mare capacitate. S-a 
constatat că din boabele de griu 
iradiate cresc plante cu tulpina 
scurtă și rezistentă, avind un 
spic cu un număr mult mai 
mare de boabe decît la semin
țele netratate în acest mod.

• „BANCA" DE DATE 
MEDICALE. La Frankfurt 
(R.F.G.) a luat ființă un centru 
de identificare și informare 
mondială în domeniul diagnosti
cului. La această „bancă de 
date" vor fi stocate, prelucrate 
și evaluate toate referințele din 
literatura de specialitate pe 
anumite teme, care apoi vor fi 
puse la dispoziția medicilor din 
lumea întreagă care au nevoie 
de informații sau indicații in 
vederea identificării unei ma
ladii. Centrul va promova 
schimbul de experiență între 
medici. în sensul că dacă un 
specialist observă un sindrom 
ce îi este necunoscut, el poate 
afla unde, cind și de către cine 

a mai fost făcută o observație 
asemănătoare. De altfel, banca va 
funcționa și ea o stație de alar
mă. dind .alerta în momentul 
apariției unor sindroame noi. a- 
tribuite unor factori, toxici sau 
medicamentoși. „Banca de date" 
va servi și la efectuarea unor 
lucrări de cercetări fundamen
tale. la punerea la punct și 
testarea unor noi tehnici de 
stocare a datelor.

• ACCELERATOR LI
NIAR DESTINAT TRA
TĂRII TUMORILOR. l!1 
R.P. Chineză a fost realizat 
pentru prima dată un accelera
tor liniar destinat tratării can
cerului. Acceleratorul produce o

gamă variată de radiații care 
permit tratarea tumorilor • ma
ligne superficiale -și in profun
zime. în decursul a patru luni 
de experimentare, au fost obți
nute rezultate bune în tratarea 
unor forme de cancer, efectele 
secundare fiind foarte reduse.

• AUTOMOBILE CU 
CONSUM REDUS. Sena
tul american a aprobat un text 
de lege care interzice fabricarea 
în Statele Unite a automobilelor 
cu un mare consum de benzină. 
Potrivit acestui text, plafonul 

admis este de 14,6 litri de car
burant la suta de kilometri pen
tru automobilele de tip 1980, 
care vor ieși de pe’benzile de 
montaj începind din septembrie 
1979. Acest plafon va fi redus 
în mod progresiv pină la 11.2 
litri la suta de kilometri pentru 
modelele anului 1985.

• SOLICITARE DE FO
SILE. Guvernul de la Jakarta 
a cerut Olandei să restituie fo
silele de Pitecantropus erectus 
și alți hominizi, păstrate în 
Muzeul de preistorie naturală 

din Leyden. Potrivit conducăto
rului Centrului național de cer
cetări paleoantropologice din Ja
karta, prof. Teuku Jacob, fosi
lele de Pitecantropus erectus, 
păstrate la muzeul din Leyden, 
sînt de mare importanță pentru 
cercetările științifice din Indo
nezia. El a precizat că aceste 
fosile, care au fost găsite la 
Trinil Ngawi, Kedung Brusus și 
Wajak, în Java de est. pot să 
întregească. împreună cu cele 
găsite in alte 45 de locuri, ima
ginea evoluției omului pe teri
toriul de astăzi al Indoneziei.

• PLOAIE ARTIFI
CIALĂ. Experți britanici ex
perimentează deasupra unor re

giuni deșertice din Kuweit un 
„nor de ploaie" artificial desti
nat irigațiilor. Confecționat din 
material plastic „norul“-aerostat 
este prevăzut în partea supe
rioară cu un înveliș ce reflectă 
puternic razele solare, împiedi- 
cind încălzirea sa. Umiditatea 
din atmosferă se condensează De 
partea inferioară, relativ rece, 
a „norului", căzînd apoi sub 
formă de ploaie. „Norul" arti
ficial poate fi deplasat cu aju
torul unor otgoane.

• SATE MAMUT SI 
ORAȘE LILIPUT. Republica 
Botswana este una din puținele 
țări ale lumii, dacă nu unica, 

în care satele au o populație 
mai numeroasă decît orașele. 
Dacă in zona pustiului Kalahari 
densitatea este minimă, estul 
acestui stat african concentrea
ză cea mai mare parte a popu
lației. De-a lungul riului Lim
popo și al afluenților săi sate- 
mamut se întind pe multi ki
lometri. Cea mai mare așezare 
rurală — Serov, numără 40 000 
de locuitori, alte două sate au 
fiecare peste 30 000 de locuitori, 
în schimb. în niciunul din ora
șele Botswanei nu trăiesc mai 
mult de 20 000 de persoane. Ga
berones, capitala țării, are circa 
15 000 locuitori, iar centrele in
dustriale Lobatsi și Francistown 
9 000 și respectiv 19 000 de locui
tori.
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problemele edificăriiîn centrul atenției
unei noi ordini economice internaționale

DE LA ZAGREB
■

NAȚIUNILE UNITE 13 (Agerpres). 
— La New York au fost reluate 
marți după-amiază. sub președinția 
ambasadorului Hamilton Shirley A- 
merasinghe (Sri Lanka), lucrările ce
lei de-a 31-a sesiuni a Adunării Ge
nerale a O.N.U. După cum sa știe, 
lucrările sesiunii — deschise în sep
tembrie 1976 — au fost suspendate 
în decembrie anul trecut, pentru a 
se permite examinarea ulterioară a 
rezultatelor Conferinței asupra coo
perării economice internaționale, de 
la Paris, si ale altor negocieri eco
nomice Internationale.

Intre altele, reprezentanții statelor 
membre ale Organizației Națiunilor 
Unite urmează să ia în considerare 
în această săptămînă (s-a propus ca 
lucrările să se încheie vineri, sesiu
nea a 32-a urmînd să se deschidă 
marțea viitoare) un proiect de re
zoluție elaborat de un grup de lu
cru. din care a făcut narte si Româ
nia. al tarilor în curs de dezvoltare. 
Documentul a fost însușit în ansam
blul său de „Grupul celor 77". care 
cuprinde peste 110 țări în curs de 
dezvoltare.

Proiectul de rezoluție exprimă 
preocuparea acestui grup de state 
față de absenta unor progrese sem
nificative in procesul instituirii unei 
noi ordini economice internaționale 
si exprimă regretul că lucrările Con
ferinței de la Paris nu au adus nici 
o contribuție la acest proces si la 
solutionarea celor mai arzătoare pro-

ta-bleme cu care sînt confruntate 
rile în curs de dezvoltare.

Lansînd. în primul rînd țărilor dez
voltate economic, apelul de a se în
treprinde noi eforturi si de a se ac
celera negocierile economice actuale 
pentru obținerea unor rezultate po
zitive pe calea edificării noii ordini 
economice Internationale, țările în 
curs de dezvoltare subliniază nece
sitatea ca aceste eforturi să se des
fășoare în cadrul O.N.U.. forul cel 
mai adecvat, singurul în măsură să 
asigure participarea plenară. în con
diții de egalitate, a tuturor statelor Ia 
astfel de negocieri cu caracter global.

Țările „Grupului celor 77" propun
— în documentul menționat — con
vocare» la începutul anului 1980 a 
unei sesiuni speciale a Adunării Ge
nerale a O.N.U. pentru examinarea 
progreselor realizate în edificarea 
noii ordini economice internaționale 
și adoptarea unor măsuri de natură 
să promoveze progresul economic al 
țărilor în curs de dezvoltare și coo
perarea economică internațională.

• Delegația țării noastre a contribuit 
activ la elaborarea acestui proiect,, 
prin înaintarea de propuneri ce re
flectă concepția și poziția României 
față de instaurarea unei noi ordini 
economice și politice internaționale 
și față de întărirea unității și soli
darității țărilor în curs de dezvoltare
— propuneri care își găsesc expresia 
în proiectul de rezoluție 
lui celor 77".

al „Grupu-

pentru

BELGRAD 13 
cadrul Tîrgului 
Zagreb a fost organizată marți Ziua 
națională a României. Cu acest pri
lej, la pavilionul tării noastre, care 
prezintă o largă gamă de produse ale 
industriei românești, s-au aflat Anton 
Vratușa, vicepreședinte al Consiliu
lui Executiv Federal al R.S.F.I., 
Liubo Maierici, membru al Consiliu
lui Executiv al R.S. Croația. Marian 
Osolnik, secretar pentru relații cu 
străinătatea al Consiliului Executiv 
al R.S. Slovenia, conducători de or
ganizații economice, oameni 
ceri, precum si membri ai 
diplomatic.

Oaspeții au fost salutați 
Avram, însărcinat cu afaceri a.i. al 
României în R.S.F. Iugoslavia, și 
Gabriel Romano, directorul pavilio
nului românesc.

(Agerpres). — 
International de

In
la

I

Vizita in Eranta a tovarășului Edward Gierek I
PARIS 13 (Agerpres). — Edward 

Gierek. prim-secretar al C.C. al 
P.M.U.P., aflat într-o vizită oficială 
in Franța, a avut o primă rundă de 
convorbiri cu președintele țării-gaz- 
dă. Valery Giscard d’Estaing. în ca
drul căreia s-a procedat la un schimb 
de opinii asupra unor probleme in
ternaționale actuale. O atenție deo
sebită — informează agenția P.A.P.

•
— a fost acordată problemelor pri
vind destinderea în relațiile interna
ționale și înfăptuirea prevederilor 
Actului final de la Helsinki. Totoda
tă, Edward Gierek a conferit: cu pri
mul ministru Raymond Barre, abor- 
dindu-se probleme ale relațiilor bi
laterale. îndeosebi dezvoltarea co
laborării economice.

1 SOFIA

conduse de tovarășul Erich Honecker

de afa- 
corpului

de Ion

depășirea
ZAGREB 13 (Agerpres). — Repre

zentanți a 40 de țări nealiniate si în 
curs de dezvoltare s-au întrunit la 
Zagreb la tradiționala masă rotundă 
consacrată schimbului de experiență 
in domeniul colaborării tehnice si 
economice reciproce, anunță agenția 
Taniug.

Președintele Consiliului Executiv 
Federal al R.S.F.I., Veselin Giura-

decalajelor I
novici, care a salutat ne participant!, 
a declarat, printre altele, că „țările 
In curs de dezvoltare sînt conștiente 
de faptul că lărgirea multilaterală 
a colaborării reciproce reprezintă o 
componentă extrem de importantă a 
eforturilor generale pentru depășirea 
marelui decalaj care există intre ță
rile slab dezvoltate si cele foarte dez
voltate".

ORIENTUL MIJLOCIU

internațional de Ia Brno
PRAGA 13 (Agerpres). — La 13 

septembrie a avut loc deschiderea 
celei de-a XIX-a ediții a Tîrgului 
international de produse ale indus
triei construcțiilor de mașini de Ia 
Brno.

România participă la tîrg cu 7 
standuri în care sînt expuse produ
se reprezentative ale industriei con
strucțiilor de mașini destinate expor
tului. O pondere însemnată o dețin 
mijloacele de transporturi auto, trac
toarele. produsele industriei electro
tehnice si electronice. De o atenție 
specială se bucură laserii industriali, 
mașinile textile, mașinile pentru pre
lucrarea lemnului, utilajul energetic 
si pentru foraj petrolier, locomotivele 
diesel hidraulice.

Standurile expoziției românești au 
fost vizitate de delegația guverna
mentală cehoslovacă prezentă la tîrg, 
condusă de J.. Simon, vicepreședinte 
al guvernului, care a apreciat ex
ponatele manifestând interes fată de 
perspectivele dezvoltării unor sectoa
re care ar putea constitui acțiuni de 
cooperare și specializare între Româ
nia și Cehoslovacia.

★

într-un Interviu acordat ziarului 
francez „Le Monde", primul secretar 
al C.C. al P.M.U.P.. Edward Gierek, 
și-a exprimat convingerea că Actul 
final de la Helsinki al Conferinței 
general europene vă dobîndi, ne mă
sura trecerii timpului, o importantă 
tot mai mare pentru întreaga Eu
ropă.

După ce a relevat o serie de as
pecte pozitive. în spiritul Actului fi
nal., Edward Gierek a apreciat po
zitiv etapa pregătitoare a reuniunii 
de la Belgrad, exprimindu-si convin
gerea că în etapa sa principală 
această reuniune va fi constructivă 
și se va încheia cu rezultate pozitive.

Pe de altă parte. E. Gierek a 
arătat că mai persistă o serie de di
ficultăți. relevînd în acest sens în
grijorarea deosebită pe care o pro
voacă lipsa unui progres sensibil în 
destinderea pe plan militar, conti
nuarea cursei, înarmărilor si primej
dia diseminării armamentului nu
clear si a introducerii unor noi tipuri 
de astfel de arme. Totodată, a spus 
el. se observă activizarea unor forte

Intîlnire Intre reprezentanți 
ai guvernului italian

și ai sindicatelor

★

ostile destinderii. Exprimindu-si con
vingerea că destinderea este singura 
cale posibilă pentru toate țările, el a 
subliniat că acest proces este o nece
sitate obiectivă a lumii actuale, 
decurgînd din raportul real de forte 
și din imperativul de a se dezvolta 
relații între statele cu diferite siste
me sociale, conform principiilor 
coexistentei pașnice. Destinderea are 
un caracter ireversibil, a spus E.

' Gierek.

SOFIA 13 (Agerpres). — Marți 
după-amiază a sosit la Sofia o dele
gație de partid si de stat a R.D.G., 
în frunte cu Erich Honecker, secretar 
general al C.C. al P.S.U.G.. președin
tele Consiliului de Stat al R.D.G., 
care, la invitația C.C. al P.C. Bulgar, 
a Consiliului de Stat si a Consiliu
lui de Miniștri. întreprinde o vizită 
oficială de prietenie in Bulgaria.

Pe aeroportul international din So
fia. delegația a fost întâmpinată de 
Todor Jivkov. prim-secretar al C.C. 
al P.C. Bulgar, ^președintele Consiliu
lui de Stat 
conducători 
bulgari.

vizitei, relatează agenția 
avea loc convorbiri la

convorbirile ofi- 
Jivkov și Erich

probleme legate
P.C.B.

al R.P. Bulgaria, de alți 
de partid si de stat

In timpul 
B.T.A.. vor 
nivel înalt si va fi semnat noul Tra
tat de prietenie, colaborare si asis
tentă mutuală dintre cele două țări.

Marți au început 
dale dintre Todor 
Honecker.

Au fost discutate
de extinderea relațiilor dintre 
și P.S.U.G., dintre cele două țări. Au 
fost abordate, de asemenea, unele 
aspecte actuale ale situației interna
ționale, ale mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale.

agențiile de presă transmit
Un miting de solidaritate 

cu lupta poporului chilian, organizat 
de secția londoneză a P.C. din. Marea 
Britanie, a avut loc la Londra. La 
miting au luat cuvîntul secretarul 
general al P.C. din Marea Britanie. 
Gordon McLennan, și Luis Cor- 
valan. secretar general al P.C. «lin 
Chile. Participantii la miting nu 
adoptat o rezoluție chemînd la în
tărirea solidarității cu lupta poporu
lui chilian.

Taniug. Părțile au luat în discuția 
probleme ale cooperării economice 
bilaterale.

• Reluarea lucrărilor Comitetului O.N.U. pentru drepturile 
inalienabile ale poporului palestinean 0 Reacții la declarația 

Departamentului de Stat al S.U.A.
NAȚIUNILE UNITE 13 (Agerpres). 

— Comitetul O.N.U. pentru dreptu
rile inalienabile ale poporului pales
tinean și-a reluat lucrările.

Președintele comitetului. Medoune 
Fall (Senegal), a arătat că în Orien
tul- Mijlociu nu există liniște si pace 
și o asemenea situație se va men
ține dacă nu va fi realizată o regle
mentaro dreaptă pe baza rezoluțiilor 
existente ale O.N.U.. caro prevăd re
tragerea forțelor israeliene din teri
toriile arabe ocudate și acordarea 
poporului palestinean a posibilității 
de a-și înfăptui dreptul inalienabil 
la autodeterminare, inclusiv dreptul 
la crearea unui stat propriu indepen
dent. M. Fall a relevat necesitatea 
convocării grabnice a Consiliului de 
Securitate al O.N.U. pentru exami
narea acestei probleme. Propunerea 
a întrunit sprijinul deplin al mem
brilor comitetului.

nilor. ineficienta oricărei reglemen
tări care nu prevede o soluție pen
tru problema palestineană si parti
ciparea nalestinenilor la procesul' 
realizării păcii, ca o condiție prea
labilă pentru succesul acesteia — a 
declarat Yasser Arafat — afirmă un 
fapt obiectiv, si anume că proble
ma palestineană constituie ____
conflictului din Orientul Mijlociu. 
Documentul este, de asemenea, a a- 
dăugat Yasser Arafat, o recunoaște
re a corectitudinii poziției Organi
zației pentru Eliberarea Palestinei, 
confirmată recent in cadrul reuniu
nii Consiliului National Palestinean".

esența

BEIRUT 13 (Agerpres). — Refe- 
rindu-se la comunicatul în proble
ma palestineană al Departamentului 
de Stat al S.U.A.. dat publicității 
luni, președintele Comitetului Exe
cutiv al Organizației pentru Elibe
rarea Palestinei, Yasser. Arafat, a 
calificat această luare de poziție 
drent „un nas pozitiv" — informea
ză agenția W.A.F.A. „Comunicatul 
Departamentului american de Stat 
privind importanta rolului palestine-

TEL AVIV 13 (Agerpres). — Mi
nisterul Afacerilor Externe al Israe
lului a dat publicității un anunț în 
care reafirma poziția guvernului is- 
raelian de a nu negocia cu repre
zentanții Organizației pentru Elibe
rarea Palestinei, recunoscută pe plan 
internațional drept reprezentantul le
gitim al ponorului palestinean. Anun
țul — menționează agenția Reuter — 
constituie răspunsul la declarația 
Departamentului de Stat al S.U.A., 
dată publicității luni. în care se arată 
că reprezentanții palestinenilor tre
buie să participe la procesul realiză
rii păcii in Orientul Mijlociu, fiind 
necesar ca aceștia să fie prezenți la 
Geneva, pentru ca problema palesti
neană să poată fi rezolvată.

ROMA 13 (Agerpres). — Situația 
economică a Italiei și problemele 
ocupării forței de muncă au consti
tuit tema unei întâlniri care a avut 
loc la Roma între membri ai guver
nului si conducători ai organizațiilor 
sindicale italiene. în cadrul întâlnirii, 
la care au luat parte primul minis
tru. Giulio Andreotti, o serie de mi
niștri și lideri ai Federației unitare 
a celor trei mari ceiitrale sindicale 
italiene — C.G.I.L., C.I.S.L. si U.I.L. 
— reprezentanții sindicatelor au 
subliniat necesitatea unor eforturi 
susținute în vederea Plasării în locuri 
de muncă a numeroșilor șomeri din 
tară, dezvoltării economice si spriji
nirii financiare a întreprinderilor 
aflate in dificultate.

Intîlnire la Belgrad. stane 
Dolanț, secretar al Comitetului Exe
cutiv al Prezidiului C.C. al U.C.I., a 
avut o convorbire cu Sam Nuj orna, 
președintele Organizației Poporului 
din Africa de Sud-Vest (S.W.A.P.O.), 
aflat în vizită la Belgrad. In cadrul 
întrevederii a fost subliniată, de 
ambele părți, necesitatea retragerii 
complete din 
sud-africane și 
puterea către 
majoritară, din 
rui singur reprezentant autentic este 
S.W.A.P.O.. relatează agenția Taniug.

Namibia a trupelor 
de a fi transferată 
populația africană, 

acest teritoriu, al că-

„Incertitudini privind încercările de redresare

a economiei occidentale11

Comunicatul comundat pu* 
blicitătii la Lisabona cu privire la 
convorbirile dintre o delegație a P.C. 
Portughez, condusă de Alvaro Cun- 
hal. secretai* general al partidului, si 
o delegație a Mișcării Populare pen
tru Eliberarea Angolei, releva că 
părțile și-au declarat hotărirea de a 
întări neabătut legăturile de priete
nie si colaborare dintre cele două 
partide. Extinderea relațiilor dintre 
P.C.P. si M.P.L.A. contribuie la dez
voltarea relațiilor de prietenie dintre 
cele două țări si popoare, se spune, 
de asemenea. în comunicat.

In cadrul manifestărilor dedi
cate zilei de 23 August și cen
tenarului Independentei de stat 
a României, in orașul egiptean 
Alexandria a fost deschisă, la 
10 septembrie, in sala „L’Ate- 
lier", expoziția „Lupta poporu
lui român pentru unitate și inde
pendenta națională, reflectată in 
arta plastică". Organizată de că
tre guvernoratul Alexandria, in 
colaborare cu Consulatul gene
ral al României in acest oraș, 
expoziția a fost inaugurată de 
Abd El Tawab Hodeib, guverna
tor al orașului Alexandria, pre
ședinte de onoare al filialei din 
Alexandria a Asociației de prie
tenie egipteano-română. La des
chidere au fost prezenti Sayed 
Aii El. Sayed, vicepreședinte al 
Adunării Poporului a R. A. E- 
gipt, Ahmed Sabri, secretar ge
neral al filialei Asociației de 
prietenie egipteano-română din 
Alexandria, membri ai corpului 
consular, oameni de cultură, un 
numeros public. A fost, de ase
menea, prezent Petru Burlacu, 
ambasadorul Republicii Socialis
te România in R. A. Egipt.

Un curs de acupunctura 
pentru medici din țări în curs de 
dezvoltare a fost inaugurat la Cole
giul Kiansu din orașul Nankin (R. P. 
Chineză). Curșul a fost organizat în 
colaborare cu Organizația Mondială a 
Sănătății și Programul Națiunilor 
Unite pentru Dezvoltare.

0 întrevedere a ’efilor deb
gațiilor U.R.S.S. și S.U.A. la convor
birile sovieto-americane privind li
mitarea armamentelor strategice o- 
fensive a avut Ioc marți la Geneva, 
informează agenția T.A.S.S.

Noi incidente în Irlanda 
de NOld. Doi au fost ră
niți cu focuri de armă trase de per
soane neidentificate. în noaptea de 
luni, spre marți. în timp ce patrulau 
în zona Dungannon — comitatul Ty
rone, din «centrul Ulsterului. Acest 
nou incident se adaugă seriei de 
atentate puse la cale de extremiștii 
din cele două comunități din provin
cia britanică Ulster.

GENEVA 13 (Agerpres). — într-un. 
raport al Acordului General pentru 
Tarife și Comerț (G.A.T.T.), în care 
se relevă o atmosferă de „incerti- . 
tudine și temeri larg răspindite cu 
privire la natura si durata actuale
lor încercări do redresare a econo
miei occidentale", se subliniază că 
„fără o modificare fundamentală a 
tendințelor politice actuale privind 
comerțul internațional — cu alte cu
vinte fără o revenire clară la practi
cile unui comerț mai liber — se vor 
crea condițiile continuării acumulă
rii de dificultăți economice". Una din 
principalele tendințe ale politicii in 
materie de schimburi comerciale în 
țările occidentale este. în prezent, 
„expansiunea presiunilor protecțio- 
niste". Protecționismul, avertizează 
G.A.T.T., „generează incertitudine 
economică, punind sistemul reglemen
tărilor comerciale convenite pe plan 
international sub semnul îndoielii". 
„O asemenea incertitudine are un

se

efect inhibitiv asupra investițiilor, 
într-un moment cind investiții supli
mentare sint de o importantă cru
cială pentru relansarea economică, 
care, relevă G.A.T.T., dă semne de 
poticnire aproape peste tot în lumea 
occidentală". De asemenea, incertitu
dinea in legătură cu modul in care 
va evolua în viitor rata inflației este 
unul din principalele motive ale stag
nării investițiilor și. in special, a in
vestițiilor pe termen lung.

Raportul arată, totodată, că „proli
ferarea restricțiilor comerciale este 
manifestarea oficială a unei lipse de 
bunăvoință în materie de adaptare, 
ceea ce duce la o slăbire a procesu
lui de relansare si a capacității de 
creștere a economiilor țărilor indus
trializate".

Pe de altă parte, raportul relevă că 
în țările occidentale „ratele șomaju
lui rămin mari, in timp ce ratele de 
utilizare a capacităților productive 
continuă să fie scăzute".

0 delegație chineză con* 
dusă de Ulanfu. vicepreședinte al 
Comitetului Permanent al Adunării 
Naționale a Reprezentanților Popu
lari, și de Ci Pîn-fei, secretar gene
ral al comitetului, a sosit ,1a Can
berra (Australia). într-o vizită de 
prietenie — anunță agenția China 
Nouă.

Zulfikar Aii Bhutto, preșe
dintele Partidului Poporului din. Pa
kistan și fost prim-minlstru, a fost 
eliberat marți pe cauțiune de către 
înalta Curte din Lahore. Tribunalul 
a apreciat că acuzațiile împotriva sa 
nu sint sprijinite de probe suficiente. 
Pe de altă parte, generalul Ziaul 
Haq. administratorul-șef al legii 
marțiale, a declarat că toate perso
nalitățile politice, inclusiv fostul pre
mier Zulfikar Aii Bhutto, vor avea 
posibilitatea să participe la alegerile 
de la 18 octombrie — informează a- 
gentia France Presse.

CALEA SOLUȚIONĂRII CRIZEI RHODESIENE

Curtea securității statu
lui din Zair 1_a coiidamnat la 
moarte Pe Nguza Karl I Bond, fost 
ministru al afacerilor externe al 
Zairului, acuzat de înaltă trădare. 
Judecata s-a desfășurat în ca<irul 
unui Proces public.

ABOLIREA RASISMULUI, ÎNFĂPTUIREA DREPTULUI
LA AUTODETERMINARE AL POPORULUI ZIMBABWE

Convorbiri între Iugosla
via și C.E.E. BeIsrad au avut 
loc luni convorbiri între Ianko Smo- 
le. membru al Consiliului Executiv 
Federal al R.S.F. Iugoslavia, si Wil
helm Haferkamp, vicepreședinte al 
Comisiei C.E.E.. transmite agenția

Succese ale ansambluri
lor folclorice românești. 
cea de-a 32-a ediție a Festivalului . 
folcloric internațional de la Dijon. 
Ansamblul folcloric muzical al pio
nierilor din Brașov a repurtat un 
deosebit succes, fiindu-i decernat 
„Discul de aur" al Academiei Char- 
les Cros și „Colierul de argint". în 
aceeași competiție, ansamblul, folclo
ric „Transilvania" din Cluj-Napoca 
a fost recompensat, do asemenea, cu 
„Colierul de argint".

încheierea reuniunii 
U.C.D. din Spania. Luni seara 
s-au încheiat Ia Madrid lucrările 
unei reuniuni a Consiliului Politic al 
Uniunii Centrului Democratic din 
Spania (de guvernămînt). care a 
procedat la numirea unui Comitet 
Executiv si a sase Secretariate poli
tice. Consiliul Politic al U.C.D. a 
adoptat, de asemenea, decizia de a 
sprijini guvernul condus de 
Suarez, liderul partidului.

Adolfo

Populația Albanieise cifra 
la sfîrșitul anului 1976 la 
locuitori, de 2,5 ori mai mare decît 
în anul 1938, transmite agenția 
A.T.A.

2 458 600

Beuniune sindicală lati
no—americană. San Josd
au început dezbaterile celei de-a 
șasea reuniuni a Consiliului General 
pentru Congresul Permanent al Uni
tății Muncitorești Latino-America- 
ne (C.P.U.S.T.A.L.) — anunță a-
genția Prensa Latina. Roberto Prieto, 
secretar executiv al organizației mun
citorești regionale, a prezentat rapor
tul central in fața celor 50 de delegați 
din 22 de țări latino-americane. La 
lucrări participă, de asemenea. Enri
que Pastorino. președintele Federa
ției Sindicale Mondiale.

Producția de țiței a Ira
nului ^Hzată de Compania na
țională a petrolului (N.I.O.C.) a fost 
anul trecut de 294,8 milioane tone 
metrice, înrogistrind o creștere da 
10 la sută față de 1975. Exporturile 
de petrol ale N.I.O.C. au sporit, tot
odată, cu 9,1 la sută. Iranul a reali
zat anul trecut 10.3 la sută din to
talul producției mondiale de petrol 
și 27,2 la sută din producția de țiței 
a Orientului Mijlociu — relevă agen
ția iraniană de presă.

Negocieri americano-ja- 
poneze. statele 
luni Japoniei să-și 
tul balanței sale de 
6,5 miliarde dolari 
ceastă cerere a 
cursul primei zile a reuniunii minis
teriale americano-japoneze. care se 
desfășoară la Tokio.

Unite au cerut
reducă exceden- 
plâti, estimat la 
în acest an. A- 

fost formulată în

Populația Israelului est- 
în prezent de 3 628 000 de locuitori, a 
anunțat Biroul Central de Statistică 
al acestei țări.

a încetat din viață cunos* 
cuitul dirijor Leopold Stokowski, ca 
urmare a unui atac de cord. El era 
în virată de 95 de ani.

CANADA

tn Rhodesia se precipită tot mai 
mult evenimentele, care se desfășoară 
sub semnul intensificării luptei po
porului Zimbabwe pentru dreptul său 
sacru do a fi stăpin pe destinele sale. 
Ineercind să amine o scadență, ine
vitabilă. regimul Smith recurge la di
ferite manevre.

In aceste împrejurări. Marea Bri
tanie. in calitate 
al cărei mandat 
anulat oficial și 
nici un moment ___ _______  __
1965 al regimului rasist de la Sa
lisbury. de așa-zisă „proclamare a in
dependenței". a luat o nouă inițiativă 
de reglementare negociată a crizei — 
a șasea la număr. Guvernul englez 
a prezentat Consiliului de Securitate 
un nou plan, elaborat în comun cu 
S.U.A., care prevede, in linii esen
țiale. abandonarea puterii de către 
regimul ilegal al minorității albe ; 
numirea unui administrator britanic 
în această tară : tranziție „ordonată 
si pașnică" către independentă in 
anul viitor ; organizarea de alegeri 
libere pe baza principiului sufragiu
lui universal ; o prezentă ă Națiu
nilor Unite, inclusiv a unor forțe 
O.N.U. in perioada de tranziție : pre
gătirea unei constituții a noului stat, 
caro se va numi Zimbabwe.

Acest plan. în 
căruia 
S.U.A. au întreprins un lung turneu 
în Africa, a suscitat numeroase dis
cuții. adeseori contradictorii, interlo
cutorii africani prezentând, la rindul 
lor. amendamente care răspund 
obiectivului fundamental : libertate 
sl independentă deplină pentru po
porul Zimbabwe. Astfel, unul din li
derii mișcării de eliberare. Joshua 
Nkomo. cere, de pildă, ca transferul 
puterii din mîinile regimului minori
tar de la Salisbury către reprezen
tanții populației africane majoritare 
să aibă loc cit mai curind, sub su
pravegherea Frontului Patriotic 
Zimbabwe.

Pe de altă parte, șeful regimului 
rasist. Ian Smith, în mod oficial mai

de putere colonială, 
n-a fost niciodată 
care n-a recunoscut 
actul unilateral din 

la

. .. vederea susținerii 
reprezentanți ai Angliei și

„studiază" încă propunerile anglo- 
americane. ceea ce nu l-a împiedicat 
însă ca la o conferință de presă să 
le- califice drept „iresponsabile", 
„nebunești". Faptul că Smith întârzie 
să dea un răspuns clar noilor propu
neri este apreciat ca avînd drept 
scop să ciștige timp. Numai că timpul 
nu lucrează în favoarea lui. Conti
nuând lupta lor eroică, forțele «le 
eliberare au ajuns să dețină controlul 
a trei sferturi din teritoriu : ele dau 
lovituri Dutemiee trupelor rasiste 
chiar lingă Salisbury. Paralel, au loc

nerii In practică a acestui proiect, 
autoritățile rhodesiene au organizat, 
la sfîrșitul lunii trecute, un simulacru 
de „alegeri generale", care. în inten
ția organizatorilor, trebuiau să de
monstreze că regimul de la Salisbury 
are o bază de masă și că planurile 
sale de viitor se bucură de populari
tate. Dar desfășurarea mascaradei 
electorale a dovedit tocmai contra
riul. Cit de „generale" si de „repre
zentative" au fost aceste alegeri o 
arată faptul că la ele au participat 
85 000 de alegători de origine euro-

• Planul de „reglementare internă" — un paravan pentru 
menținerea rinduielilor rasiste 0 Se intensifică 

lupta patrioților Zimbabwe

puternice acte de împotrivire fată de 
a.uioritătile rasiste. demonstrații, 
greve ale populației africane.

în concordantă cu politica sa con
secventă de solidaritate activă cu 
lupta popoarelor pentru cucerirea in
dependentei si suveranității, pentru 
dreptul de a fi deplin stăoine ne 
destinele lor. România sprijină cu 
fermitate poporul Zimbabwe în lupta 
sa dreaptă 
chiar în 
MCOLAE 
solidari și 
tru sprijin

de 
si 

din 
ra-

: așa cum a subliniat
aceste zile tovarășul 
CEAUȘESCU. „sîntem 
acordăm întregul nos- 
— politic, diplomatic,

moral si material — mișcărilor 
eliberare națională din Namibia 
Zimbabwe, luptei popoarelor 
Africa de Sud împotriva politicii 
siste si de apartheid, pentru libertate 
și independență".

în mod incontestabil, sînt condam
nate eșecului tentativele șefului regi
mului de la Salisbury de a găsi o 
așa-numită „reglementare internă", 
formulă prin care înțelege un trans
fer al puterii către un guvern de
semnat, de fapt, tot de el.

Este știut că, în vederea transpu- 
I

peana și doar 7 500 de africani din cei 
aproximativ 7 milioane de locuitori 
ai țării ! Potrivit legii electorale, la 
urne au avut acces, doar „cetățenii 
educați" si cu „anumite venituri". în 
fapt, dintre africani au participat la 
vot doar anumite elemente care se 
află pe ștătele de plată ale guvernu
lui rasist, tn ce privește capd-idații 
albi, din 120 doar 53 erau persoane 
născute in Rhodesia.

In aceste condiții, „victoria" Fron
tului rhodesian — partidul lui Smith 
— nu este cituși de puțin de natură 
de a'întări poziția guvernului, nici pe 
plan intern, nici în cadrul negocie
rilor cu emisarii anglo-americanl. 
De altfel, știrile sosite din Salisbury 
relevă o deteriorare continuă a po
zițiilor lui Smith. Crizei politice ise 
adaugă marasmul economic : produc
ția industrială, «tare încă anul trecut 
a fost mai mică cu 13,2 la sută' decît 
în 1975. înregistrează un recul si mai 
puternic în acest an : șomajul creste 
vertiginos : o serie de Întreprinderi 
își închid porțile întrucît proprieta
rii părăsesc în grabă Rhodesia ca pe 
o corabie amenințată de naufragiu.

De la începutul anului, circa 5 000 de 
europeni au plecat din această tară.

Situația disperată în care se gă
sește regimul de la Salisbury este 
ilustrată si de politica sa profund 
agresivă fată de țările africane inde
pendente vecine. După atacurile ma
sive împotriva Mozambicului. trupele 
regimului de la Salisbury au intrat 
din nou pe teritoriul Botswanei si au 
întreprins acțiuni provocatoare îm
potriva Zambiei, ceea ce a determi
nat guvernul de Ia Lusaka să ia mă
suri de apărare. Acțiunile agresive 
ale Rhodesiei. încălcarea flagrantă a 
suveranității statelor vecine sint con
damnate cu fermitate de opinia pu
blică progresistă, inclusiv în cadrul 
O.N.U. și în alte organizații si reu
niuni internaționale. Ea reprezintă o 
amenințare ,1a adresa păcii în zonă și 
în lumea întreagă.

Hotăririle țărilor africane „din pri
ma linie", luate in cadrul consultă
rilor «au avut Ioc in repetate 
rînduri. de a respinge atacurile inter- 
ventioniștilor rhodesieni si de a 
sprijini si mai ferm ne patriotii Zim
babwe in lupta lor dreaptă de elibe
rare națională se bucură de snriiirtul 
a numeroase state africane, precum 
si al forțelor democratice, antiimpe- 
rialiste, de pretutindeni.

Desigur, este în interesul 
poarelor 'africane, inclusiv al 
porului Zimbabwe, al păcii

Rezultatele alegerilor 
din Norvegia

• Partidul Muncitoresc — 
virtual ciștiqător

In căutarea unor soluții pentru 
problemele economico-sociale
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si securității generale ca reglementarea 
crizei rhodesiene. ca si a altor pro
bleme care au rămas nerezolvate în 
Africa, să fie soluționate ne căi po
litice. prin tratative : in același timp, 
tara noastră consideră că este drep
tul popoarelor din Africa australă de 
a folosi orice mijloc de luptă, in
clusiv lupta cu arma în mină, pentru 
lichidarea _ vestigiilor colonialismului 
și înfăptuirea aspirațiilor lor vitale 
de a fi libere si independente, de 
a-si organiza viata potrivit propriei 
lor voințe, de a înainta pe calea pro
gresului economic si social.

A. BUMBAC

OSLO 13 (Agerpres). — La Oslo 
au fost date publicității, marți, re
zultatele alegerilor legislative care 
s-au desfășurat, duminică si luni. în 
Norvegia. După cum s-a anunțat, 
cele mai multe mandate — 76, din 
totalul de 155 ale Stortingului (Parla
mentul unicameral al țării) — au 
revenit Partidului Muncitoresc, de 
guvernămînt, care, comparativ cu re
zultatele scrutinului precedent, a eiș- 
tigat 15 Jocuri. Noul Storting urmea
ză să se întrunească peste trei săptă- 
mini. Cele mai mari șanse pentru 
formarea noului guvern — apreciază 
agenția France Presse — le are 
Partidul Muncitoresc, care, deși nu 
dispune de o majoritate in parla
ment. poate sconta ne sprijinul de- 
nutatilor altor partide care aprobă 
o serie de reforme economice si po
litice preconizate de actualul cabinet.

în același sens. în capitala nor
vegiană observatorii politici aprecia
ză că Odvar Nordli va putea conti
nua să prezideze un guvern format 
do Partidul Muncitoresc. Se arată, 
din aceleași surse, că guvernul poate 
conta ne sprijinul singurului deputat 
reales din partea Partidului Socialist 
Popular, partid care, dună cum s-a 
arătat anterior, a pierdut 15 man
date.

Intr-o declarație făcută după co
municarea rezultatelor alegerilor le
gislative. primul ministru Odvar 
Nordli a apreciat că guvernul său 
ar nutea rămine în funcție. întrucît 
Partidul Muncitoresc din Norvegia 
(de guvernămînt) dispune de un nu
măr de mandate egal cu totalul rea
lizat de partidele conservator, de 
centru si crestin-ponular, care pre
conizează să formeze o coaliție gu
vernamentală.

în plină vacantă parlamentară. 
Camera comunelor și Senatul ca
nadian s-au întrunit, recent. într-o 
sesiune de urgentă adoptând un 
proiect de lege prin care ministrul 
transporturilor cerea ca greva ce
lor 2 200 controlori civili ai traficu
lui aerian. în urma căreia s-a blo
cat, practic, activitatea tuturor a- 
eroporturilor civile canadiene, să 
fie declarată ilegală. Rechemarea 
din vacantă a parlamentarilor și re
curgerea la legislația de urgentă 
reliefează ascuțirea conflictelor de 
muncă într-o țară apreciată, pînă 
nu de mult, ca mai puțin agitată pe 
frontul luptelor sociale. Fenome
nul riscă să capete proporții.

Timp de multi ani. Canada a 
constituit una din putinele tari ca
pitaliste dezvoltate care și-a men
ținut un oarecare grad de stabilitate 
economică. în condițiile crizei. De 
cîtva timp însă — remarcă ziarul 
american „Washington Post" — e- 
conomia canadiană „dă semne de 
oboseaiă". în ciuda uriașelor re
surse naturale de care dispune Ca
nada. ritmul dezvoltării sale eco
nomice s-a încetinit simțitor. Po
trivit datelor Organizației pentru 
Cooperare Economică și Dezvoltare 
(O.E.C.D.), ritmul general al creș
terii economice va fi anul acesta 
de 3 la sută, fată de 5 la sută in 
1976. Șomajul este in continuă creș
tere — cuprinzînd acum peste 8 la 
sută din populația activă. Paralel 
cu aceasta, rata inflației și a pre
turilor urcă tot mai mult, iar stan
dardul de viată al unor largi pături 
populare a scăzut in mod sensibil.

Situația economică și, in mod 
deosebit, creșterea șomajului, au 
constituit principalele teme ale con
ferinței primilor miniștri ai celor 
10 provincii canadiene, care s-a 
desfășurat nu de mult la Saint An
drews — și care a cerut insistent 
guvernului să întreprindă măsuri 
ferme în direcția creșterii puterii

de cumpărare a populației și extin
derea construcțiilor de locuințe.

în. general, programul antâinfla- 
ționist adoptat pune accentul pe 
blocarea creșterii salariilor, preco- 
nizind, totodată, și anumite restric
ții asupra activității monopolurilor. 
Or, presa canadiană apreciază că a 
fost aplicată mai mult doar prima 
componentă a acestui program — 
respectiv blocarea salariilor. în 
consecință, veniturile multor cate
gorii de salariați au fost amputate 
cu pînă la 25 la sută intr'-un sin
gur an. in timp ce monopolurile 
și-au văzut sporite profiturile cu 
50 și chiar 60 la sută. în aceste 
condiții a avut loc și demisia mi
nistrului de finanțe, considerat de 
unele cercuri ca fiind responsabil 
pentru turnura nefavorabilă a eco
nomiei.

Dificultăților economice si sociale 
li se adaugă și confruntările de pe 
plan politic, legate de resuscitarea 
unei probleme care datează de 
peste două sute de ani. respectiva 
tendințelor separatiste din provin
cia canadiană de limbă franceză 
Quebec. Aceste tendințe nu au insă 
atit un substrat lingvistic, cit mai 
mult economic, șomajul fiind mai 
ridicat in această provincie, la care 
se adaugă lipsa de investiții, nive
lul mai ridicat al impozitelor, sta
rea deficitară a finanțelor. „In pre
zent. situația este gravă — apre
ciază ziarul
Există temeri că ar putea sd izbuc
nească violente, ajungindu-se la si
tuația asemănătoare în cea existen
tă in Irlanda de Nord",

Toate acestea explică, așa după 
cum relevă „Toronto Globe and 
Mail", insistenta cu care principa
lele forțe politice se pronunță pen
tru limpezirea, cît de cît. a situa
ției.

britanic -Times».
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