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OBIECTIVE ȘI SARCINI CONCRETE SUBLINIATE 1N CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU IA PLENARA C. C. AL P. C. R.

Puternic îndemn la muncă bine umanizată 
pentru realizarea exemplară a planului

Săptămîna pe care o încheiem a 
fost dominată de evenimente deose
bit de importante pentru viața poli
tică internă : Plenara C.C. al P.C.R. 
și Sesiunea Marii Adunări Naționale. 
Lucrările acestor foruri superioare 
ale conducerii de partid și de stat au 
pus în evidență o serie de preocu
pări deosebit de bogate și de com
plexe : discutarea proiectului planu
lui național unic 
de dezvoltare e- 
conomico-socială a 
României pe anii 
1979—1980 și a 
proiectului buge
tului de stat pe 
anul viitor, dez
baterea și adop
tarea unor im
portante legi cu 
caracter economi- 
co-social. Legea 
privind asigurarea 
sănătății popu
lației, Legea cu 
privire la organi
zarea și conducerea unităților de stat. 
Legea pentru modificarea legii retri
buirii după cantitatea și calitatea 
muncii. Iată de ce, ținind seama de 
această vastă arie de preocupări, de 
ideile de o deosebită valoare princi
pială și practică desprinse din cu- 
vîntările rostite de secretarul ge
neral al partidului în cadrul plena
rei și la Palatul Marii Adunări Na
ționale cu prilejul decernării înalte
lor distincții fruntașilor în întrecere 
pe anul 1977, de măsurile concrete 
finalizate, evenimentele politice din 
această săptămână pot fi apreciate, 
pe bună dreptate, ca avînd o însem
nătate majoră pentru înfăptuirea ho- 
tărîrilor Congresului al XI-lea al 
partidului și ale Conferienței Națio
nale.

Și cu acest prilej, în abordarea 
problemelor de importantă cardinală 
pentru progresul economico-social al 
țării in perioada care a rămas din 

acest cincinal, s-a evidențiat rolul 
imens, contribuția hotăritoare a to
varășului Nicolae Ceaușescu Ia ela
borarea măsurilor concrete, practice, 
menite să asigure mobilizarea tutu
ror colectivelor de oameni ai mun
cii pentru realizarea exemplară a 
sarcinilor cantitative și calitative ale 
planului, pentru transformarea can
tității într-o nouă calitate, perfecțio

„Putem obține in următoarea jumătate a cincinalului rezul
tate mult mai bune. In acest scop să ridicăm întreaga noastră acti
vitate pe o treaptă superioară, astfel incit să realizăm sarcinile puse 
de Congresul al XI-lea privind afirmarea în toate domeniile a re
voluției tehnico-științifice, a noului, trecînd de la acumularea can
titativă la o calitate nouă“.

NICOLAE CEAUȘESCU

narea în continuare a organizării 
conducerii activității economice co
respunzător noii etape istorice de 
făurire a societății socialiste multi
lateral dezvoltate. In cuvintarea ros
tită de secretarul general al partidu
lui se reflectă, incă o dată, întrepă
trunderea înaltei exigențe partinice, 
a principialității și clarviziunii revo
luționare, cu spiritul practic, cu 
profunda cunoaștere a realităților, 
ideile conținute oglindind o profun
dă receptivitate față de nou, capaci
tatea de a găsi soluții adecvate pro
blemelor tot mai complexe pe care 
le ridică mersul continuu înainte al 
societății noastre.

în prima jumătate â cincinalului 
actual am obținut rezultate bune in 
dezvoltarea economlco-socială a țării, 
planul producției industriale fiind 
depășit cu peste 40 miliarde lei. Și, 
așa cum demonstrează faptele, dis
punem de tot ceea ce este necesar 

pentru îndeplinirea șl depășirea tu
turor prevederilor actualului cincinal. 
Organizațiile județene și unitățile 
distinse pentru rezultatele obținute 
în întrecerea pe anul 1977 constituie, 
din acest punct de vedere, adevă
rate avanposturi ale experienței 
înaintate, experiență ce trebuie 
popularizată și generalizată spre a 
putea dobîndi foloase maxime pen

tru dezvoltarea în ritm tot mai sus
ținut a întregii economii, pentru ri
dicarea pe o treaptă calitativ supe
rioară a activității economice.

Constituie una din trăsăturile ca
racteristice ale partidului nostru, ale 
conducerii sale respingerea oricărei 
tendințe de automulțumiire, efortul 
permanent spre perfecționarea acti
vității în toate domeniile, astfel in
cit și cele mai îmbucurătoare rezul
tate sînt privite ca trepte spre noi 
succese, ca un imbold spre descope
rirea și punerea în valoare a noi re
surse de accelerare a progresului. 
Tocmai în acest spirit de înaltă exi
gență, secretarul general al partidu
lui a relevat necesitatea de a inten
sifica și dezvolta căutările creatoare, 
strădaniile pline de inițiativă și in
ventivitate ale tuturor colectivelor 
de muncă pentru îndeplinirea și de
pășirea planului pe acest an și pe 
ultimii doi ani ai cincinalului. Am 

obținut rezultate bune în prima ju
mătate a cincinalului — sublinia se
cretarul general al partidului, dar 
in a doua jumătate a cincinalului 
putem obține rezultate mult mai 
bune. Iar pentru aceasta întreaga 
noastră activitate trebuie ridicată pe 
o treaptă superioară, pentru a în
făptui neabătut sarcinile stabilite de 
Congresul al XI-lea și de Conferin

ța Națională cu 
privire la afirma
rea plenară, în 
toate domeniile 
de activitate, a 
revoluției tehni- 
co-științifice, tre
cerea de la acu
mularea cantita
tivă Ia o nouă ca
litate.

Ceea ce ne 
cere acum parti
dul tuturor, pen
tru realizarea pro
gramului complex 
de dezvoltare e- 
conomico-socială a 

țării, este înțelegerea clară a fap
tului că în societatea noastră 
socialistă dubla calitate a oame
nilor muncii — de producători și 
proprietari — impune obligația ma
joră de a imprima muncii un carac
ter mai bine organizat și mai efi
cient. de a valorifica cu maximă 
operativitate experiența si inteligen
ta colectivă, pentru a obține zi de zi, 
în fiecare unitate, la fiecare loc de 
muncă rezultate cantitative si cali
tative tot mai bune.

In acest sens, una din sarci
nile primordiale subliniate de 
secretarul general al partidului în 
cuvintarea rostită la plenară este 
recuperarea restantelor si realizarea 
integrală a planului la producția 
fizică. Cu toate rezultatele bune ob
ținute în primul semestru, la o serie
(Continuare în pag. a V-a)

Vineri au început, la Snagov, con
vorbirile între tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. secretar general al Parti
dului Comunist Român, și tovarășul 
Kenji Miyamoto, președintele Prezi
diului Comitetului Central al Parti
dului Comunist din Japonia, care se 
află într-o vizită în țara noastră.

La convorbiri participă tovarășii 
Constantin Dăscălescu. membru al
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Comitetului Politic Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R.. Dumitru Popescu, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv. secretar al C.C. al P.C.R., 
Vasile Musat. secretar al C.C. al 
P.C.R., Mircea Malița. membru al 
C.C. al P.C.R.

Participă, de asemenea, tovarășii 
Koichiro Ueda. vicepreședinte al 
Prezidiului C.C. al P.C. din Japonia,

Prin organizarea superioară
In unitățile indus

triale din județul Arad 
au fost aplicate noi 
măsuri de organizare 
superioară a producției 
și a muncii, care au 
dus la importante spo
ruri de produse. Ast
fel, la întreprinderea 
de strunguri, unde se 
aplică pe scară largă 
metode moderne de 
inginerie tehnologică 
și de analiza valorii

Materiale de construcții
Acțjpnînd sub de

viza „Șantierelor pa
triei mai multe ma
teriale de construcții 
și mai ieftine", uni
tățile de profil din 
Roman, Piatra Neamț, 
Odobești, Doaga și 
Adjud au livrat supli

în toate sectoarele de 
prelucrări termice, me
canice și de montaj, 
producția fizică reali
zată in plus față de 
planul la zi însumea
ză peste 200 de strun
guri. La întreprinderea 
mecanică pentru agri
cultură și industrie a- 
limentară s-a înregis
trat, de asemenea, o 
depășire a sarcinilor 
de plan cu mai mult

mentar peste 3 mi
lioane cărămizi și 
blocuri ceramice, 1 200 
mc panouri șl plan- 
șee, alte însemnate 
cantități de produse. 
Concomitent, au fost 
asimilate în producție 
noi sortimente de pre-

Hiroshi Tachiki. membru al Prezi
diului C.C. al P.C.J.. Saburo Uno, 
membru al C.C. al P.C.J.

Convorbirile se desfășoară într-o 
atmosferă de caldă prietenie tovără
șească. caracteristică relațiilor de 
stimă si respect reciproc, solidaritate 
și colaborare militantă dintre cele 
două partide.

a producției
de 140 de instalații 
complexe de transpor
tat și preparat furaje și 
un volum însemnat de 
piese de schimb pen
tru tractoare și mașini 
agricole, iar lucrătorii 
combinatului de pre
lucrare a lemnului au 
produs pînă acum, su
plimentar, mobilă și 
articole de tapițerie in 
valoare de aproape 18 
milioane lei.

peste plan
fabricate și alte ma
teriale cu o rezistență 
mărită, o greutate 
mai redusă, la fabri
carea cărora consu
mul de oțel-beton a 
fost redus cu 15—60 la 
sută.

(Agerpres)

Din prima zi, cu întreaga capacitate de lucru la secerișul griului ! Așa acționeazâ mecanizatorii de la stațiunea de mecanizare a agriculturii Balta Albâ. județul Buzâu, pentru a strînge la 
timp și fârâ pierderi recolta de grîu Foto : A. Papadiuc
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— Ai febra startului ? întreb pe un tînăr absolvent 
de anul trecut al liceului și care se pregătește pentru 
un nou examen de admitere.

— Febră ? E puțin zis. Mai degrabă psihoza lui. 
Mi-o intrețin toți cei din jur, părinții in primul rind. 

. Știu bine că momentul este foarte important pentru 
ca să nu rămin și acum pe peron pentru un viitor 
tren universitar din Ce în ce mai problematic. Dar, vă 
rog să mă credeți, se exagerează. E ceva asemănător 
panicii omului care a început să trăiască in gară de 
teama de a nu pierde trenul. Aș dori, firește, să intru 
la facultate. Alternativa nu poate fi insă catastrofa. 
Mă descumpănește această prejudecată : ori student, 
ori... ratat. Tind spre maxima mea valorificare, știu că
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pentru aceasta trebuie să trec prin cuptorul de înaltă 
temperatură al unei pregătiri superioare. Aceasta este 
insă numai o latură a problemei. Însemnează oare că 
fără carnet de student devin, brusc, un neisprăvit ’ 
Ei bine, mama a făcut statistici pe 10 ani, cuprinzind 
numărul de candidați la 20 de facultăți, numărul ad
mișilor, mediile de trecere. Le consultă întocmai ca 
maniacii loteriei numerele ieșite la trageri. Prono
sticurile agenției materne merg spre o facultate care 
mie nu-mi spune mai mult decît un record de stat 
cu capul in jos. Tata nu-și ia nici o răspundere. Eu 
de 365 de zile mă pregătesc pentru această „olimpiadă 
neagră" și toți îmi dau sfaturi, toți mă căinează, ca 
și cum in viață ar fi o singură poartă a demnității, 
iar toate celelalte niște intrări de serviciu...

Tinărul acesta care gindește, care demitizează „bau 
baul“ derapării la curba de la... Universitate, care știe 
că „meciul" vieții continuă cu numeroase alte reprize 
și respinge somația obsesivă a lui „acum ori niciodată", 
va reuși. Mi-o garantează însăși forța de argumentare 
a unei 
răsfira 
nu mă 
poartă
nagerilor".

personalități destul de dense pentru a nu se 
ca un nouraș la primele vînticele adverse. Și 
pot opri să gîndesc că uneori vina eșecului o 
doar prejudecățile și dezinformarea „ma-

Mircea SINTI MB REA NU
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E VREMEA GRIULUI!
Continuînd munca pentru recoltureu ultimelor suprufețe 
de orz, în mujorituteu județelor începe principala 
bătălie a recoltării de vară - secerișul griului

In aceste zile de vară, sute de mii

ARTISTUL
un exponent responsabil 

al societății 
în care trăiește

A

• Intre recoltare și depo
zitare-nici un decalaj

O Mijloacele de transport 
sâ fie folosite la în
treaga capacitate

® Munca la bazele de 
recepție-în schimburi 
de zi și de noapte

de mecanizatori, membri ai coopera
tivelor agricole, lucrători din între
prinderile agricole de stat depun e- 
forturi susținute pentru a strînge la
timp recolta de 
transportul și 
teia în bune 
derile agricole ... __  „ _ .
rativele agricole din județele Dolj, 
Olt, Teleorman, Constanța, Tulcea, 
Brăila, Buzău, Dîmbovița, Mehedinți 
au încheiat recoltatul orzului. 
această săptămină, in județele 
leorman. Dolj, Ilfov, Ialomița, 
și altele din sudul țării combinele 
au intrat în lanurile de grîu.

orz si grîu. pentru 
depozitarea aces- 

condiții. întreprin
de stat si coope-

Din 
Te- 
Olt

Cu actuala dotare tehnică de care 
dispune agricultura tării noastre — 
în campania de recoltare a cereale
lor păioase lucrează 30 000 combine 
— in fiecare județ recolta de orz 
poate fi strinsă in 3 zile, iar cea de 
griu in 10 zile. De altfel, in pofida 
timpului instabil din ultima perioa
dă, datorită bunei organizări a mun
cii in unele județe din sudul țării 
recoltarea orzului s-a încheiat, pro
ducția obținută fiind de pe acum în 
magazii.

Modul cum s-a desfășurat pînă a- 
cum campania de recoltare a cerea
lelor păioase pune în mod deosebit 
în atenția unităților agricole, a di
recțiilor agricole județene, a organe

lor șl organizațiilor de partid pro
blema bunei organizări a transportu
lui și livrării produselor Ia bazele de 
recepție, urmărindu-se cu stăruință 
ca toate cantitățile de cereale 
strînse In cursul unei zile să 
fie transportate și depozitate ime
diat. Or, in unele unități agricole din 
județele Olt. Ialomița. Constanța 
transportul și livrarea orzului la ba
zele de recepție nu s-a făcut în ace
lași ritm cu recoltarea. La un mo
ment dat, existau în grămezi pe cîmp 
mii de tone de cereale. In condițiile 
climatice deosebite din această vară, 
cind timpul frumos este întrerupt de 
averse puternice de ploaie, depozi
tarea la întîmplare a produselor in 
cimp ar putea duce la deprecierea 
lor calitativă, la pierderi. O atare si
tuație se datorește în principal folo
sirii necorespunzătoare a mijloace
lor de transport. înainte de în
ceperea campaniei de recoltare. Ia 
indicația Ministerului Agriculturii si 
Industriei Alimentare, stațiunile pen
tru mecanizarea agriculturii au orga
nizat formațiuni de lucru specializate 
care să execute. în același timp cu 
secerișul, transportul cerealelor din 
cimp la bazele de recepție, eliberarea 
terenului de paie și semănatul cul
turilor succesive. S-a asigurat, ce-i
(Continuare în pag. a IlI-a)

Cum trebuie să fie 
arta ? De ce o viață 
întreagă dăm energia 
noastră pentru un ideal 
artistic in care inclu
dem nu numai ener
gia, ci întreg destinul 
nostru ?

Fiecare dintre noi 
cel puțin o dată pe zi 
stăm in fața acestei 
intrebări și sintem con- 
vinși că mai curind sau 
mai tîrziu vom avea 
răspunsul în chiar 
munca noastră, expri
mat în forma și stilul 
operelor noastre. în 
acele clipe sintem noi 
cu conștiința și sufle
tul nostru intr-o îm
bărbătare intimă, în
fruntând materia cu u- 
nelte simple, pe care 
totuși nimeni vreodată 
nu s-a lăudat că le 
stăpinește fără rezer
ve. Dimpotrivă, cu fie
care lucrare probleme
le par mai tăinuite și 
dacă sîntem onești vom 
recunoaște că ne sim
țim de fiecare dată în 
fața unui nou început. 
Arta nu este o mese
rie pe care s-o înveți 
o dată pentru totdea
una, tocmai fiindcă 
este artă și nu mese
rie. Meseria în artă 
este continuu supusă 
spiritului nostru, cu 
care se împletește în 
atingere cu sentimen
tele, cu impresiile, cu 
gîndirea noastră. Gîn- 
direa, sentimentele sint 
punțile care ne leagă 
de viață, de societate, 
de idealurile și de 
lupta ei. Toate astea 
dau extensiune vitală 
artei, o definesc și-i 
dau rațiunea de a fi.

Faptul că de curind 
noi, artiștii plastici, 
am putut dezbate pro
blemele vieții noastre 
artistice este o dova
dă nu numai că mo
mentul nostru politic, 
climatul moral și so
cial a ajuns într-un 
stadiu de Înaltă de
mocrație, ci că noi, ar

tiștii, sintem în stare 
să ne situăm la nive
lul acestui moment, că 
înțelegem rolul și func
ția socială a muncii 
creatoare. Asistăm la 
un proces de or
ganizare și largă 
desfășurare a tuturor 
forțelor și valorilor 
dinamice ale po
porului, la o desfășu
rare de perspectivă a 
năzuințelor noastre 
spre progres și civili
zație. Se petrece sub 
ochii noștri un proces 
de radicală înnoire a 
relațiilor sociale, eco
nomice și politice, sint

de Ion VLASIU

abolite formele vechi, 
greoaie, se asigură un 
proces de comunicare 
sinceră între stat și 
masele populare.

Este cu neputin
ță ca dinamica acestor 
transformări să nu se 
răsfrîngă și asupra 
vieții artistice. Confe
rința noastră, în aces
te condiții, are o sem
nificație mai amplă, 
integrîndu-se lntr-un 
moment istoric hotări- 
tor pentru viitorul tă
rii șl al poporului 
nostru.

E foarte important 
gă ne dăm seama că 
noi, artiștii, putem și 
trebuie să ne integrăm 
ca forțe active în pla
nul de dezvoltare al 
valorilor spirituale și 
culturale, a căror a- 
firmare, artele plasti
ce, ca și literatura, 
teatrul, cinematograful 
sau muzica, o pot de
termina prin opere a- 
dresate poporului. O- 
biectivele noastre nu 
sînt onirice, sînt socia
le și se instituie ca 
reprezentări pozitive

de cultură. Un tablou, 
o sculptură, o carte, un 
concert, toate la un loc 
și separat pot și tre
buie să aibă un conți
nut bine definit. Co- 
chetînd cu noțiunile, 
semănăm confuzie și 
pregătim ratați. Tre
buie să respectăm ta
lentul ca pe o virtute 
esențială, ca pe un bun 
de neprețuit al po
porului — o aspirație 
profundă a lui spre a- 
devăr și frumusețe.

Cind scriem, cind 
vorbim despre artă 
sau cînd o facem să 
nu uităm că sintem 
exponenți ai acestei 
epoci, aici, pe locurile 
acestea, trăind cu toți 
semenii noștri laolaltă, 
iar destinul nostru nu 
poate fi altul decît al 
lor. Acest sens nu 
poate lipsi dintr-o 
operă realistă. Avem o 
concepție istorică a 
vieții ; n-am apărut 
din goluri și nu plu
tim in neant.

Artistul sintetizează 
aspectele vieții, le 
adaugă o căldură și un 
sens personal, le po
tențează expresia. Pri
vitorul vede mai mult 
într-un tablou decit 
în realitate. Pentru ca 
el să poată simți emo
ția operei de artă, să 
poată înțelege opere 
făcute de mai mulți 
artiști, în viziuni dife
rite. sigur că nu e 
de ajuns gustul, deși 
el nu poate lipsi Tre
buie să avem grijă să 
întreținem și să dez
voltăm gustul poporu
lui nostru. Și o putem 
face trimițîndu-i nu 
numai opere pictate 
sau sculptate, ci șl 
obiecte frumoase: mo
bilier, îmbrăcăminte, 
obiecte casnice etc. 
Obișnuindu-1 cu o cro-
(Continuare 
în pag. a IV-a)
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EXIGENȚELE CODULUI ETIC la Combinatul siderurgic Galați

ÎNALTE valori umane 
CĂLITE IN „DECENIUL DE OTEL"

Moment Jubiliar în vatra de metal a Galațiulul: împlinirea, în această 
varâ, a zece ani de la elaborarea șarjei de oțel cu numărul unu. 
Timpul a galopat fierbinte aici. Fierbinte și, mai ales, măsurat de 

faptele siderurgiștilor. Ei au turnat, în acești ani plini, în albia 
de metal a țării, peste 25 milioane tone fontă, aproape 30 milioane tone 
de oțel, mal bine de 22 milioane tone laminate. „Deceniul de oțel" al 
acestui oraș — cu loc distinct în strategia partidului privind dezvoltarea 
accelerată a producției de metal a României socialiste — a atras în 
cîmpul magnetic al combinatului circa 40 000 de oameni ai muncii, 
urcînd populația municipiului Galați la un sfert de milion de locuitori.

Cît a adăugat însă acest deceniu la structura de rezistență a cali
tăților morale ale zecilor de mii de stăpîni de aici ? La ce temperaturi 
se afirmă conștiința socialistă de proprietar, de producător, de benefi
ciar, spiritul de răspundere muncitorească ? Pentru că uriașa vatră nu-i 
numai punctul de început al șarjelor fierbinți, ci și locul de for|are și 
căllre a unor înalte valori morale ce-i conferă, pe drept, clasei noastre 
muncitoare, atributul de conducere și împlinire a destinelor întregii 
societăți.

Vom stărui, în cele ce urmează, mai ales asupra unor episoade de 
viață cotidiană specifică acestei puternice colectivități umane, episoade 
din care se desprinde efortul complex, nu mai puțin fascinant și 
fierbinte, de plămădire a omului nou.

La Galați, In cel mal puternic Izvor de metal al României socialiste, munca bărbătească modelează înaltele calități umane ale spiritului muncitoresc: competență, ordine șl 
disciplină, dăruire, răspundere. Virtuți morale pe care le citești și pe chipurile siderurgiștilor din Imagine Foto: Dobrică Florea

Cum se ridică „ia putere" 

o idee nouă?

DUMITRU VLĂSCEANU, maistru prin
cipal, președintele consiliului oameni
lor muncii al uzinei de laminate plate

MIRCEA BRAD, maistru oțelar

DUMITRU CRĂCIUN, prim furnalist

VIOREL ARMAȘU, laminorist

IOAN ONACA, maistru oțelar

— N-am auzit încă oină acum — 
ne spune tovarășul Nicolae Cruceanu. 
șeful secției cocsificare — ca o idee 
nouă, de îndată ce a răsărit, să se 
așeze la un drum lin si fără obsta
cole. Ba să o mai aștepte, oe drumul 
ăsta, si un premiu...

O asemenea idee nouă — încunu
nată totuși cu premiul I. in etapa pe 
tară a Festivalului „Cintarea Româ
niei" — a fost aceea a Institutului 
de cercetări metalurgice si experi
mentată industrial la Galati si Hune
doara. In esență este vorba despre 
mărirea participatiei de cărbune ro
mânesc în producția de cocs. Mai 
simplu spus, cum să facem pentru a 
scoate cocs de calitate si din cărbunele 
nostru, mai puțin dotat pentru asa 
ceva. Teoretic, totul era limpede. 
Rețeta stabilită cu exactitate, anroy 
bată, procedeele cunoscute. Ținta 
propusă — mărirea procentului de 
cocsificare de la 26 la 30 la sută. 
Deci...

— Deci, ar putea continua oricare 
dintre cocsarii de aici — fie că este 
vorba despre Gheorghe Bostan ori 
N. Berechet, Vasile Andrei ori Adrian 
Tăranu, Stere Dodu ori Stefan Buțu- 
can. Romi Tilibasa ori Const. Iorda- 
che — cum intilneai un obstacol pu
teai să ridici miinile în sus si să 
zici : nu s-a gindit. totul oină la 
capăt. Rezolvați totul intii. acolo, pe 
hirtie si abia apoi să trecem la Prac
tică.

N-au zis așa, pentru că. vorba 
unuia de aici, „si cei cu hirtia si cei 
cu practica au aceeași răspundere pe 
umeri : in uzina lor treaba să iasă 
bine". Iar ca să iasă, trebuie să alto- 
iesti si tu ideile tale pe trunchiul 
unei idei noi. Să adaugi șl tu ceva. 
Da. cocseria n-a primit, de pildă, nu
mai cărbune bun. de Lupeni. ci si 
cărbune energetic cu proprietăți dimi- 
n uate de cocsificare. In această situa
ție. cu toții, de la simplul cocsar pină 
la inginer, si-au pus mintea la treabă. 
Mintea, si ambiția de reușită, și renu- 
mele de buni meseriași, si incăpătî- 
narea de care lucrul nou are atita 
nevoie. Și astfel au reconsiderat 
amestecurile. Apoi, cocsul obținut 
n-avea rezistență. „Nu se poate așa, 
si-au spus aceiași oameni. Noi il 
dăm furnalistilor. Și cum e cocsul, 
e si fonta. Furnaliștii. mai departe, 
otelarilor. Și cum e fonta, e si otelul. 
Oțelarii. laminorlstilor. Laminoristii. 
constructorilor de mașini. Intr-un 
cuvint. noi. prin tot ceea se facem, 
tot nouă ne dăm. Dar cu ce răspun
dere se cuvine să dăm ? Numai cu 
răspunderea de stăpin, se-ntelege“.

— După fiecare obstacol învins. îsi 
amintește Nicolae Cruceanu. încheiam 
cite-o minută. „De parcă cu «mi
nute» din-astea facem noi cocs mai 
bun", ne luam singuri peste picior. 
Știam insă că aveam nevoie de tăiat 
un drum nou. si căutam să ne înti
părim bine fiecare cotitură, fiecare 
neajuns. calculam totul". Calcule se 
fac si acum, la cocserie. Unul dintre 
acestea : prin mărirea procentului de 
cocsificare a cărbunelui românesc de 
la 26 la 30 la sută se obține pe an. 
la bateriile 1—6. o economie de apro
ximativ 8 milioane lei. Milioane care 
au drept punct de plecare o idee.nouă 
așezată pe hirtie de cercetători. între
gită apoi cu răspundere muncitorească 
de cocsari. care au altoit pe trunchiul 
ei nu numai o experiență practică, ci 
si încrederea lor nemăsurată in reu
șită.

Să lași in loc unul mai bun

decît tine

IONEL DAN, Inginer

Pornim de la un gînd al lamino- 
ristului Viorel Armașu. Numele lui. 
împreună cu al meșterului Emil Pe- 
truca, se află caligrafiat pe intîiul 
sleb ieșit din laminorul de tablă 
groasă in 1966. in prezenta tovară
șului Nicolae Ceaușescu. Alcătuirea 
amintită de metal, ce simbolizează 
intîiul pas. aici, se află in fata la
minorului. Mărturie emoționantă, mi
nunat monument închinat muncii. 
Armașu obișnuiește să spună : „sint 
unul din «pionierii» secției. Pionieri 
ce cresc mereu alti pionieri pentru 
celelalte laminoare ce s-au construit 
ori urmează să se construiască".

Așadar, discuția cu Filip Năstase 
secretar adjunct al comitetului de 
partid de la L.T.G.. pornește, cura 
spuneam, de la acest gînd — Lami
norul de tablă groasă se distinge nu 
numai prin rezultate constante bune

— încrederea asta că poți înlocui o 
stare de lucruri necorespunzătoare cu 
una mai bună, că un moment critic 
se depășește numai punind umărul, 
gindind si actionind — este de părere 
maistrul loan Onaca. de la turnare 
continuă —. dacă nu o afli in clima
tul de muncă al unui colectiv trebuie 
neapărat să o..... cumperi".

Aici, la turnare continuă, n-a fost 
nevoie să se cumpere din alte secții, 
o asemenea stare de spirit. Pentru 
simplul motiv că ea se afla din belșug 
aici. Să luăm, de pildă, episodul cu 
schimbarea distribuitoarelor. Calculul 
hirtiei a arătat că această perfecțio
nare poate determina mari economii 
de metal. Oțelarii s-au pregătit si au 
grăbit verificarea in practică. Ca 
producători ai metalului, ei sint pri
mii interesați in economisirea meta
lului. Cine mai bine decît oțelarul știe 
cită sudoare cuprinde un gram de 
otel, cită zbatere omenească, cită 
energie Si forță tehnică, cită tenaci
tate umană ? în schimbul de noapte 
in care au încercat intiiele sarie sec
vențiale — procedeu nou. care duce 
la mari economii de metal — era 
atmosferă de mare examen la tur
narea continuă. Și. lucrul cel mai im
portant. un examen pe care fiecare, 
la postul lui. voia să-l treacă cu nota 
maximă. Acum, realizarea a 9 aseme
nea sarie secvențiale a devenit reali
tate la turnarea continuă. Iar in ceie 
peste 125 000 tone de metal economi
sit anul trecut de combinat, prin ri
dicarea procentului de scoatere din 
metal, se află si economiile celor de 
la turnare continuă — sector înzes
trat cu tehnică de virf — care au fost 
deosebit de darnici cu gîndirea în
drăzneață. s-au bătut pentru perfec
ționare aici, in inima noului, și au 
reușit

Episoade precum cele de mai sus 
ne relevă însă și alte fațete decit 
rezultatele concrete dobindite. îna
inte de toate ele demonstrează că 
numai un om cu adevărat stăpin pe 
munca, in uzina. în tara lui. e în 
.stare să se bată cu fervoare pentru 
o idee, pentru o tehnologie nouă. 
Un asemenea om se consideră din 
oficiu alături de cercetătorul ori 
savantul din institutul specializat 
Bateria Iui de cocsificare, instalația 
lui de turnare sînt laboratoarele lui 
de probă a gîndirii tehnice muncito
rești — generată de experiența si 
puterea lui novatoare ori de mintea 
la fel de cutezătoare a specialistului. 
Acestea sint laboratoarele Iui de pro
movare a noului care aici dă proba 
supremă a viabilității sale. Cei care 
au cît de cit cunoștință de munca in 
sectoarele industriale la cald știu că 
aceasta absoarbe o formidabilă ener
gie umană. Cu toate acestea, iată, 
atiția oameni minunați, din dorința 
de perfecționare in interesul general, 
găsesc in ei resurse suplimentare de 
inițiativă și competentă, care să de
termine nu. numai realizarea para
metrilor producției, ci si o schimbare 
in mai bine, de transformare a canti
tății intr-o nouă calitate. Este meritul 
celor peste 16 000 de comuniști de pe 
platforma siderurgică gălățeană de a 
fi știut să stimuleze aceste energii, să 
nună în valoare rezervele de conști
ință muncitorească înaintată pentru 
ca obiectivul Conferinței Naționale a 
partidului din 1977. privind transfor
marea cantității într-o nouă calitate, 
să se înfăptuiască la nivelul celor 
mai ridicate exigente.

în producție, ci și ca pepinieră de 
cadre — „Și cum vă simțiți în aceas
tă postură ?“ — „Bine, pentru că ni 
se apreciază efortul de a crește oa
meni. Mai puțin bine pentru că. de 
regulă, sint promovați de aici cei 
mai buni". — „Ar putea fi si altfel ?" 
— „Adică ?“ — „Să-i promovați in 
alte locuri pe cei mai slab pregă
tiți ?“ — „Exclus. Pe de o parte că 
ne-am face de rușine ; «uite, mă, ce 
oameni „cresc" ăia!...» Pe de altă 
parte pun și eu intrebarea : „păi, 
cui îi dăm ? Nu tot uzinelor noas
tre ?“ — „Și atunci ?“ — „Atunci 
n-avem decit două soluții. Mai în- 
tîi să-i facem pe toti cei care intră 
în laminor, de la ucenici în sus. me
seriași de clasă. Astfel incit, atunci 
cind un meșter ca Dumitru Gurău 
ori Constantin Ungureanu sînt soli
citați la alte laminoare, să ne spu

nem: «Mă rog. dacă trebuie, tre
buie. Bine că avem în loc atitia 
meșteri ca Gurău și Ungureanu». A 
doua soluție : «copacul» din pepini
eră trebuie musai să-și crească 
• puleti» in loc. Uite, acum se pune 
problema ca laminoristul Marin Cu- 
cea să treacă să lucreze la lamino
rul de tablă groasă II. Știți ce lasă 
Cucea in urma lui 1 Șase tineri la- 
minoriști pregătiți de el. care au 
ajuns la performante de producție 
atinse de el. La fel aș putea spune 
și despre Armașu. dacă s-ar pune 
problema să fie promovat, si despre 
Gheorghe Popa. Cu toții, au nu un 
om, ci oameni în loc. Pregătiți nu 
numai cu exigență muncitorească, ci 
și cu răbdare si știință de adevărați 
profesori"...

Facem cunoștință cu un asemenea 
..profesor" și la furnalul nr. 3. Toc
mai se elabora o șarjă. Un șef de 
echipă — Dumitru Crăciun — se do
vedea vioara numărul unu : dirija 
cu multă pricepere elaborarea, pu
nea mina unde era nevoie, lua de
cizii fără greș. „Nici nu-i de mira
re. ni se spune. Crăciun a crescut 
sub ochii comuniștilor Cornel Boca 
și Toader Costiuc. printre cei mai 
buni furnaliști de pe platformă. 
Acum a venit vremea să dea și el. 
Șase din cei nouă oameni ai echipei 
au invătat efectiv meseria de la el". 
Prindem o clipă de răgaz, cind riul 
de fontă aleargă nestingherit pe 
jgheaburi, și-l întrebăm pe șeful de 
echipă : „Cind mai aveți și timp de 
lecții ?“. „Păi nu lucrăm zi de zi, 
împreună, aici, la furnal ? Iar mese

„Era nevoie de un om.

De un comunist"
Lucrurile se petreceau astfel : pro

ducția de la laminorul de benzi la 
cald, din fiecare schimb, intra pe 
flux la ajustare. Ca producție marfă, 
dar... nelivrată. Lipsă de clienti ? 
Da’ de unde ! însă rulourile abia 
trebuiau sortate, pentru că. inițial 
nu fuseseră așezate in ordine — pe 
dimensiuni, potrivit probelor de la-' 
borator. potrivit cererilor beneficia
rilor. Or, de" aceste „mărunțișuri" 
nu se mai ocupa nimeni. Prin aglo
merarea creată, lipsa de ordine re
ducea în mod real capacitatea de 
producție. întrebăm : „Ce se cerea 
acolo ca să nu se mai producă ase
menea neajunsuri ?“ Răspunsul tova
rășului Gheorghe Neațu. primul se
cretar al comitetului de partid de 
pe platformă, e concis: „Un om. 
Adică, un comunist". — „Tovarășe 
Traian Popa II. dumneavoastră ați 
fost omul ales. Ce v-ati spus în noua 
Împrejurare, cind vi s-a așezat pe 
umeri răspunderea de a pune ordine 
la Laminorul de benzi la cald ?“. 
— „Am spus : ori îmi fring gitul, 
ori o scoatem la capăt". — „In de
finitiv ce era atit de neobișnuit in 
această sarcină ?“ — „Tocmai obiș
nuința unor oameni care se «acomo
daseră» cu neorinduiala. Da, în 
schimbul, pe bucata lor. ei îsi făceau 
conștiincios datoria. Fără să se în
trebe, însă : «Bine, bine, dar ce se 
întimplă cu producția noastră la 
ajustare ? O lăsăm să zacă acolo ?» 
Intr-atit era fiecare preocupat nu
mai de propria sa producție, incit un 
laminorist mucalit a exclamat : «Tre
buie desființate odată „moșiile" pe 
schimburi. Că doar laminorul nu-i al 
nostru numai opt ore. ci douăzeci si 
patru din douăzeci și patru. Să ve
dem deci ce se întimplă si dincolo 
de lungul nasului». Dincolo de «lun
gul nasului», adică la asustare ? 
Circa o sută de mii de tone de ru
louri claie peste grămadă. Vreo zece 
zile le-am tot dat roată și nu știam 
de unde s-o începem, cum s-o în
cepem"...

Timp in care „teoreticienii" rutinei 
aduceau argumente care mai de care . 
„degeaba, așa-i metodologia produc
ției aici. Fiecare cu ale lui. Nu s-a
mestecă cu alții, că dacă ar fi așa. 
nici n-ai mai ști cine a greșit, să-l 
tragi la răspundere". „Metodologia" 
asta izvora dintr-o mentalitate de

Critica nu-i de păstrat 

pentru ședințe
Ne adresăm meșterului Dumitru 

Vlăsceanu, președintele consiliului 
oamenilor muncii de la Uzina de la
minate plate a Combinatului siderur
gic gălățean : — „Deși tînăr in a- 
ceastă funcție, se spune despre dv. 
că ați acumulat o experiență rodnică 

ria, se știe, se prinde învățind, dar, 
mai ales, făcind. Si cu cit îl treci 
pe om prin mai multe situații, cu 
atit il călești pentru profesia lui".

O asemenea „situație" s-a înre
gistrat intr-o duminică. Elaborau. 
Șarja cu pricina s-a dovedit de o 
structură aparte. Nu avea fluiditate, 
jgheaburile se puteau bloca. De 
regulă. în asemenea împrejurări pri
virile se îndreaptă spre cel cu mai 
multă experiență. „Dar si voi ați 
căpătat destulă, le-am spus celor din 
echipă. Ia să-mi arătati ce știți". 
Unul dintre, cei care s-au descurcat 
foarte bine a fost Costică Ciobanu, 
furnalist ce abia a împlinit virsta de 
23 de ani. A acționat cu calm, decis, 
cu îndrăzneală. „Cum priviți această 
muncă de a crește oameni in loc ?" 
„Ca pe o mare bucurie. Ce. e puțin 
lucru să-ti ducă cineva mai departe 
ce-ai adunat și invătat tu într-o viată 
de meserie ? Apoi, ca o grijă ele
mentară pentru ziua de- mîine. Gos
podarul chibzuit se gindeste întot
deauna la ziua de mîine. Isi pregă
tește din vreme urmașii. Noi. azi, 
ca 'stăpîni ce sîntem. avem datoria 
să privim mereu înainte. Așa am 
ajuns la situația cind nu numai 
«bătrînii»cresc oameni în loc. dar și 
tinerii Crescuți’ de ei pregătesc deja 
noi eșaloane de furnaliști. Adică, au 
ajuns la gradul de profesori".

O precizare nu lipsită, de semnifi
cație : „profesorul bătrin". Dumitru 
Crăciun, care inițiază, acum, in pro
fesie nu mai puțin de șase furna
liști, are virsta de... 30 de ani.

prost gospodar. Ca să nu mai amin
tim și de individualismul care ii 
dădea naștere și o hrănea I 
Cum poți să te declari împă
cat că treaba pe locul tău a mers 
bine, iar alături totul se încurcă și 
cu generoasa ta „contribuție" ? A 
venit, in sfirșit, omul care a spus 
lucrurilor pe nume si și-a aprins 
paie în cap : „Dar pină și foarfecele 
au fost astfel proiectate «incit»..."
— ....incit le modificăm si pe ele,
dacă acolo se -află greșeala. Iar eu 
zic că nu numai acolo se află. Pri- 
vlți-vă in oglindă, poate o aflați. 
Dar pină atunci să fie clar : vom 
avea o pistă comună de lucru. Ce 
începe un schimb termină celălalt. 
Scade răspunderea, ziceți ? De ce să 
nu crească ? — întreb. Să răspundem 
pentru munca noastră si pentru a 
celui de alături". — „Am aflat că 
au fost destule «voturi» împotriva 
acestei păreri". — „Obișnuința, ru
tina unora, v-am spus, se dădea 
greu învinsă. Cind munții de rulouri 
au început să scadă (un laminorist 
întors din concediu, văzînd ce s-a 
petrecut la ajustare, a exclamat : 
«Nu cumva am nimerit in altă 
parte ? Pesemne că așa e. Aici nici 
nu se putea respira»), si voturile 
contra s-ap rărit". — „Ce anume v-a 
invătat experiența asta, tovarășe 
Popa ?“. „Ne-a invătat pe toți, nu 
numai pe mine. Aiustajul tine acum 
piept ritmului de laminare, cu toate 
că media de laminare a crescut, pe 
24 ore. cu circa 1 090 de tone. Apoi, 
ne-a invătat. dacă mai era nevoie
— dar ce spun eu. este de o mie de 
ori nevoie să ne învețe 1 — că ră
dăcinile rutinei se înfig adine acolo 
unde găsesc locul prielnic. Si să nu 
ne mire că. la smulgere, mai lasă 
răni. Dar e singurul leac. Cu cit mai 
timpuriu, cu atit mai bine".

Laminorul de benzi la cald traver
sează. în continuare, o experiență 
fierbinte. Temperatura acesteia se 
măsoară în producțiile realizate, cu 
virful de săgeată in urcuș. Nimeni 
nu pierde insă din vedere generato
rul acestui climat creator : oamenii 
laminorului. Oameni lingă care a 
venit un om și. împreună, au sădit 
mlădita tînără a schimbării care 
prinde, cu fiecare zi. rădăcini de co
pac puternic. Iar in preajma copaci
lor cu ramuri viguroase, se Știe, 
aerul este totdeauna pur si sănătos.

de conducere si autoconducere mun
citorească. Pe ce puneți cel mai 
mare preț în această privință ?“. — 
„Pe părerea care are alături și 
soluția, și hotărirea de a pune 
umărul pentru realizarea ei". — „Să 
înțelegem că polemizați cu un fe
nomen anume ?“ —„Nu știu dacă 

e fenomen. Dar cel puțin pentru 
mine e clar un lucru : oamenii mun
cii — fie că fac parte ori nu din 
C.O.M. — trebuie astfel formați incit 
să se bată pentru aplicarea unei 
măsuri necesare, utilă tuturor. Cu 
atit mai mult ti se cere acest lucru 
cind faci parte dintr-un organ de 
conducere și autoconducere muncito
rească. In fond, consiliul oamenilor 
muncii nu-i doar un loc unde se 
«ridică» probleme, unde se vorbește 
«ce bine ar fi să se facă cutare sau 
cutare lucru». Adunarea generală, 
consiliul receptează experiența și 
gîndirea Înaintată și le promovează. 
Ele poartă răspunderea producției, a 
îndeplinirii condițiilor pentru parti
ciparea oamenilor muncii la benefi
cii. Pentru că fiecare este interesat, 
indiferent dacă-i laminorist ori ingi
ner, de aplicarea neînt.irziată a idei
lor noi. care contribuie nemijlocit la 
creșterea eficientei. De aceea, vali
darea unei propuneri angajează, tre
buie să angajeze din plin participa
rea. dăruirea celor însărcinați s-o 
demonstreze practic. Producția repre
zintă adevăratul exafnen de... baca
laureat al ideii noi". — De regulă, 
cum se trece acest «bacalaureat»?". 
— „Cum să se treacă 1 Potrivit pre
gătirii candidatului".

Și meșterul Dumitru Vlăsceanu ar
gumentează cu strădania „candidă», 
tulul" Lucian Chitoiu, lăcătuș, mem
bru în consiliul oamenilor muncii pe 
uzină, de curind încadrat muncitor 
specialist. („Ca să conduci iți trebuie 
pregătire, altfel nu poți să fii în 
frunte. In postul de conducere încre
dințat competenta se demonstrează 
practic, nu doar teoretic" — spune 
Chitoiu). Se ivește, deci. prilejul 
unei atari demonstrații, practice, la 
foarfecele laminorului. — „Ce vă tot 
legați de utilajul ăsta ?“ întrebau cei 
de la Laminorul de benzi la rece. 
Lucian Chițoiu avea însă răspunsuri 
pregătite : — „Ne legăm pentru că, 
uitați-vă, atitea ore și minute a stat 
luna trecută. înseamnă că am pier
dut o producție de...“. — „Lasă, lasă, 
și de ce a stat, mă rog ?“. — „Din 
cauza pinioanelor...". — ....de import,
nu ? Păi vezi ?!“ — „Asta e. că văd 
așa : de ce să așteptăm și să ne lăsăm 
mereu la mina altuia ? Ia să ne fa

Orele „obișnuite"

ale oamenilor de excepție
Cit Ii trebuie unui om ca să fie 

fericit ?
— Nouă, in noaptea aceea de la 

furnal, ne lipseau numai 200 de mi
limetri ca să fim fericiți, ne spune 
Ionel Dan, șeful atelierului reparații 
siderurgice.

Curios mod de a măsura o stare 
de mulțumire cu... milimetrul. Să-l 
lăsăm însă pe interlocutor să argu
menteze :

...Duminică, în papuci de casă, 
tocmai mă pregăteam să văd filmul 
la televizor. Sună telefonul. Soția : 
„Iar ?“ „Iar". Telefonase dispecerul : 
„Ți-am și trimis mașina. Furnalul 5 
ne dă de lucru". M-am gindit pe 
drum : „ce-ar putea fi ?“ Ajung in 
atelier, unde era in schimb echipa 
lui Dumitru Tăbuș. „Luați-vă scu
lele și fiți pregătiți sufletește pentru 
lucru la înălțime". „Tocmai azi ?“ 
face ochii mari Tăbuș. „Păi, ce-i 
azi ?“ „E in schimb sudorul care are 
rău de Înălțime". „Merg și eu, sare 
sudorul in cauză, văzind zorul mare. 
Mă fac forte și poate izbutesc să 
rezist". (In treacăt fie spus, a rezis
tat. Numai el știe cum. Dar singur 
s-a oferit, nu-1 putea obliga nimeni). 
La furnalul 5, oamenii meșterului 
Constantin Mirea de la întreținere și 
ing. Ștefan Mantea erau alertați. „Ce 
s-a intîmplat ?“ „A căzut pîlnia pes
te clopotul mic. Trebuie ridicate". 
„Dar cum ?“ „Păi asta mă întreb și 
eu", răspunde Mirea. „La asemenea 
intervenții trebuie să gîndești rapid, 
face o paranteză Ionel Dan. Știti 
cum sint primiți oamenii în atelierul 
nostru ? Mai intii sînt întrebați : 
«Ați mai lucrat în siderurgie ?» Și 
dacă au lucrat, și dacă nu. căutăm 
apoi să vedem cît de întreprinzători 
sint. cît de ascuțită le este mintea. 
De omul de la intervenții depind 
multe : cit de repede se află o so
luție de moment, cit de bună este 
această soluție, în cît timp e pus in 
funcțiune utilajul aflat în impas. 
Omul de la intervenții este totdea
una int.r-o permanentă criză de 
timp, nimeni nu-1 cruță și nimeni 
nu-i iartă. Dar mai ales, ținind sea
ma de cită răspundere apasă pe 
umerii lui, el, în primul rind. nu 
trebuie să se ierte. Iar la sfirșitul 
examinării, intrebarea decisivă : „A 
învățat să spună numai DA, absolut 
în orice împrejurare ?» — „In Îm
prejurarea de la Furnalul 5 vă tre

cem noi singuri pinioanele astea". 
Propunerea susținută in consiliul oa
menilor muncii s-a reîntors, odată 
cu Chițoiu, la laminor. Strungarii 
n-au zis nu. nu se poate ; meșterul 
principal a pus un umăr de nădejde ; 
Chițoiu, la fel. „Treaba cu pinioa
nele intra in atribuțiile sale de ser
viciu ?“. — „Intra in atribuțiile sale 
de muncitor proprietar", replică 
Dumitru Vlăsceanu.

Replică pe care ne-a dat-o. la 
mașina de turnat fontă, și sudorul 
V. Nicolae, de la secția furnale 
I—IV. „Este omul care nu iartă nici 
o neregulă, oriunde și la oricine ar 
întîlni-o, ni-1 recomandă Șeful său 
direct. Un exemplu : episodul repa
rațiilor în termen".

După cum se știe, reparațiile pe
riodice ale utilajelor, la care iau 
parte mecanici, lăcătuși, electricieni, 
sudori etc., reprezintă o operație 
complexă și migăloasă, de maximă 
răspundere pentru soarta producției. 
„Tocmai la răspunderea asta as vrea 
să mă refer, s-a ridicat sudorul 
V. Nicolae în adunarea generală. 
Unii gîndesc așa : dacă utilajul 
merge, ce să-l mai «deranjăm» cu 
revizia prevăzută în grafic ? Nu-i 
păcat să pierdem producția ? întreb 
și eu : cind vine sorocul reviziei 
automobilului celui care gindește 
pșfi, ce face ? Ii dă înainte pînă îl 
așăză pe butuci, ori fuge cu el să-1 
îngrijească ? Deoarece cunoașteți 
răspunsul, eu zic că-.intră in atribu
țiile noastre de muncitori- să îngrijim 
ca ochii din cap mașinile date pe 
mină. Reviziile să le facem la mi
nutul planificat, chiar dacă ele 
merg ceas". îl întrebăm pe sudor : 
„Această atitudine, indiscutabil înte
meiată. dar cam bătăioasă, nu vi-i 
ridică pe unii in cap ?“ — „Ba bine 
că nu. Dar cum de regulă cîștigul 
e mai mare, nu mai am ochi si timo 
să măsor o asemenea «pagubă». Și 
să vă mai spun ceva : relațiile de 
muncă azi. intr-o uzină, sint exact 
ca cele dlntr-o mare familie. Se pot 
ivi și neințelegeri. dar important 
este ca fiecare să pună umărul și 
să-și facă datoria. Cit mai bine, asa 
cum face cu lucrul lui de acasă. 
Pentru că și aici e tot atit de stăpin 
ca și acasă".

buia o macara sau așa ceva". — 
„«Așa ceva» am improvizat pe loc. Și 
am început ridicarea celor aproxi
mativ 18 tone care ne dădeau de 
furcă. In coastă ii aveam tot timpul 
pe furnaliști : «Dați-i zor, oameni 
buni, că pierdem atita fontă 1» îm
preună cu Mirea eram jos, la clopot. 
Inginerul Mantea, cu o parte din oa
meni, sus. Ridicăm, mergea tîriș- 
grăpiș, dar mergea, cind iată, se ter
mină cursa cablului. Se termină toc
mai cind mai aveam doar 200 de 
milimetri ca să ducem treaba la bun 
sfirșit I Din nou manevre, adăugiri 
la traversă, și iar de la început. 
Cind furnaliștii -au luat instalațiile 
in primire, zoFJwtu-le pentru o nouă 
șarjă, am observat că-i ziuă și nici 
măcar nu ne băusem cafeaua de di
mineață"...

O intervenție, oriunde, in orice loc 
de muncă ar fi necesară, rămine to
tuși un caz de excepție. După por
tretul moral făcut de Ionel Dan 
omului care lucrează in asemenea 
formații de lucru, ne dăm seama că 
mulți dintre aceștia pot fi conside
rați, la rindul lor, oameni de excep
ție. De aceea, semnificativ pentru 
climatul de muncă instaurat In acest 
colectiv care-și sărbătorește „un de
ceniu de oțel" este faptul că, tot mai 
mulți oameni de aici, comuniști sau 
necomuniști, se socotesc a fi aseme
nea oamenilor de la intervenții. Adi- 
că mereu la datorie. însuflețiți de 
dorința de a-și onora sarcinile în
credințate la parametrii înalți ai răs
punderii muncitorești. Adică, așa 
cum i-am înfățișat pină aici, recep
tivi și coautori la introducerea pro
gresului tehnic, răspunzători de pre
gătirea ștafetei de muncitori, gospo
dărind cu înaltă conștiință de stâ- 
pîn uzina, intronind peste tot ordi
nea si disciplina, dăruindu-se in- 
tr-atit bunului mers al acestei vetre 
de metal incit, așa cum spunea ul
timul nostru interlocutor, unii nu 
observă că „nici nu și-au băut ca
feaua de dimineață".,.

Dar cite asemenea cafele nu sint 
uitate in această uriașă cetate de foc, 
de unde izvorăște aproape jumătate 
din producția actuală de oțel a 
României socialiste ?

Iile TANASACHE 
Dan PLAEȘU
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în toate întreprinderile—acțiuni concrete, imediate pentru 
înfăptuirea sarcinilor stabilite de recenta Plenară a C. C. al P. C. R.!

Autoconducerea și autogestiunea se realizează prin

Decizie colectivă, răspundere
Așa cum s-a subliniat, din nou, la Plenara C.C. al P.C.R. din 5 

iulie a.c.. incepind cu acest semestru s-a trecut la aplicarea indicato
rului producției nete. Ia accentuarea autoconducerii și la autogestiune 
in toată economia. „Nu putem judeca activitatea nici unui colectiv, a 
nici unei întreprinderi — sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu — de- 
cît după valoarea producției nou create, după producția netă, combi
nată cu realizarea producției fizice, cu reducerea cheltuielilor mate
riale, a celorlalți indicatori.

CUM SPOREȘTE COSNTE
COLECTIVULUI 

întregii activități 
lucru, 

introducerea

personală
în legătură cu acest indicator 

fundamental al activității fiecărui 
colectiv — producția netă — la în
treprinderea de scule din Rîșnov s-a 
acumulat o valoroasă experiență. A- 
ceastă experiență își găsește reflec
tarea cea mai concludentă în rezulta
tele obținute de colectivul intreprin- 
derii în primul semestru al anului, 
cind planul de producție a fost în
deplinit și depășit la principalii in
dicatori : cu 22 la sută la producția- 
marfă, 19,8 la sută la producția netă 
și cu 21,4 la sută la producția fizică.

Unul dintre factorii cei mai di
namici și mobilizatori care au 
determinat obținerea acestor rezul
tate deosebite 11 constituie angajarea 
fermă a întregului colectiv de oa
meni ai muncii din întreprindere în 
larga mișcare declanșată aici sub ge
nericul „Prin autoconducere munci
torească — la o nouă calitate", care 
își propune drept obiectiv să asigure 
antrenarea conștientă a întregului co
lectiv de oameni ai muncii la însu
șirea si transpunerea în practică a ho- 
tăririlor adoptate de Conferința Na
țională a partidului, de Plenara C.C. 
al P.C.R. din martie 1978.

— Această inițiativă — ne-a decla
rat inginerul Ștefan Radu, directorul 
întreprinderii — si-a demonstrat, ca 
nici una alta. întreaga ei valoare. De
sigur, mă refer mai cu seamă la ur
mărirea si realizarea indicatorului 
producție netă, pe care l-am experi
mentat de altfel încă din 1974. In toți 
acești ani, experimentarea ne-a des
chis orizonturi noi în ce privește or
ganizarea, urmărirea și evidenta pro
ducției.

0 EVIDENTĂ SIMPLĂ, 
CONCRETĂ, PE ÎNȚELESUL 
FIECĂRUIA. Referindu-se la ini
țiativa „Prin autoconducere 
citorească — 
tate", Vasile

comitetului de partid, președintele 
consiliului oamenilor muncii, a ținut 
să precizeze că acțiunile de partid si 
sindicat sînt menite să ducă la ridi
carea pe o treaptă calitativ supe
rioară a autoconducerii muncitorești 
Si autogestiunii economioo-financiare. 
Ele au vizat în mare trei obiective : 
1. cunoașterea și însușirea temeinică, 
pînă la nivelul locurilor de muncă, a 
sarcinilor reieșite din hotăririle Ple-

RESAREA
Organizarea 
formații de 
bal, 
cheltuieli pe secții, asigurarea unei 
evidențe zilnice pe formații de lucru 
au creat condiții ca munca să devină 
mai eficientă. Dar elementul cel mai 
mobilizator în obținerea unor rezul
tate tot mai bune îl constituie faptul 
că remunerarea oamenilor se face în 
funcție nu de numărul orelor efec
tuate sau de valoarea producției 
globale, în care intră și producția 
neterminată, ci in funcție de produc
ția finită, fizică livrată la magazie, 
în plus, la aceasta se mai adaugă — 
în cazul celor care obțin rezultate

pe 
în acord glo- 
bugetelor de

LA ÎNTREPRINDEREA DE SCULE DIN RlȘNOV

jf

la o
Chiper,

mun- 
nouâ cali- 

secre tarul

narel C.C. al P.C.R. din martie cu 
privire la perfecționarea mecanismu
lui nostru economico-financiar ; 2. 
s-a urmărit, apoi, ca această iniția
tivă să se constituie nu ca o „școală" 
teoretică, ci ca un îndreptar practic 
de participare concretă, in deplină 
cunoștință de cauză a fiecărui lucră
tor la rezolvarea tuturor problemelor 
ridicate de activitatea productivă, de 
noile cerințe pe care partidul le pune 
in fața oamenilor muncii ; 3. stabi
lirea unor forme mai eficiente de or
ganizare și urmărire a producției 
(adică organizarea acesteia pe for
mații de lucru, conduse de un mais
tru. remunerarea făcîndu-se în acord 
global).

Cît privește urmărirea rezultatelor 
obținute de fiecare formație de lucru, 
aceasta se asigură, printr-o evidență 
simplă și concretă pe înțelesul fie
căruia. Prezentând — cu ajutorul unor 
grafice simple — realizările, dar și 
neîmplinirile, pe formații de lucru, 
propaganda vizuală concepută aici, 
creează. în același timp, și un exce
lent cadru mobilizator, pentru stimu
larea întrecerii între formațiile de 
lucru, contribuind la sporirea auto- 
exigenței fiecărui membru al forma
țiilor de lucru.

deosebite —sumele suplimentare din 
fondul de 20 la sută care se consti
tuie în condițiile aplicării acordului 
global. Acest, fapt a permis să 
se determine o creștere a nive
lului responsabilității colective și 
individuale, să se creeze o opinie in
transigentă față de neajunsuri și, mai 
ales, să se acorde o atenție cu mult 
mai mare unor aspecte de ordin cali
tativ, ca : realizarea planului Ia toate 
sortimentele. îmbunătățirea calității 
produselor, reducerea pierderilor etc. 
Si ceea ce se impune subliniat este 
că remunerarea oamenilor depinde a- 
cum nu numai de realizarea unui vo
lum cît mai mare de produse, de ca
litatea acestora, dar și de cheltuielile 
cu care a fost realizată producția.

Creșterea participării conștiente a 
fiecărui om al muncii la realizarea 
sarcinilor de plan și angajamentelor 
— a ținut să adauge și muncitorul 
Ștefan Chivu, membru al consi
liului oamenilor muncii — este sim
țită nu numai în munca proprie, ci 
Si în atitudinea față de munca celor
lalți membri ai formației de lucru, dat 
fiind faptul că retribuția se face în 
acord global. Nu-i de mirare că acest 
fapt a declanșat un interes mai larg 
fată de ajutorarea celor mai slabi.

fată de ridicarea nivelului profesional 
. al tuturor membrilor formațiilor de 
lucru față de întărirea ordinii și dis
ciplinei in producție, iar dacă in acest 
an absențele nemotivate se găsesc cu 
70—75 la sută sub nivelul anului tre
cut. dacă fondul de timp al mașinilor 
a ajuns la 90,2 la sută față de 88 la 
sută în 1977 — acestea demonstrează 
saltul înregistrat de colectivul nostru 
spre o nouă calitate.

UN INSTRUMENT EFI
CIENT ÎN GOSPODĂRIREA 
ÎNTREPRINDERII. Un ?as im‘ 
portant pe calea autoconducerii 
muncitorești și autogestiunii eco- 
nomico-financiare s-a făcut prin in
troducerea bugetelor de cheltuieli pe 
secții. Efectul lor se poate constata de 
pe acum, prin faptul că se pune la 
indemîna colectivelor din secții un 
instrument eficient de gospodărire 
superioară a resurselor materiale si 
bănești, de urmărire zilnică a cheltu
ielilor de producție și care dă posi
bilitatea secțiilor să intervină opera
tiv acolo unde'aceStea sînt depășite. 
Iată un exemplu concludent. Anali- 
zind cu mai mult simt al răspunderii 
consumurile specifice de metal, s-a 
ajuns la concluzia că ele pot fi dimi
nuate la multe repere, rezultînd la 
nivelul acestui an un consum 
mic cu circa 300 tone de metal 
întreprindere. Cum era si firesc, 
treprinderea a solicitat reducerea 
partiției de oțeluri de scule cu
sute de tone. în valoare de 17,5 mili
oane lei. Prin aceasta s-au redat cir
cuitului economic 300 tone de metal, 
iar pe de altă parte s-a preîntâmpinat 
folosirea cu larghețe a metalului, deci 
irosirea lui.

Desigur, aplicarea noului mecanism 
economico-financiar va necesita in 
continuare rezolvarea și altor pro
bleme vizînd eficiența muncii colecti
vului de aici. Eforturile care se depun 
sînt orientate cu precădere în această 
direcție și nu există nici o îndoială 
că oamenii muncii de la întreprin
derea de scule din Rîșnov vor găsi 
noi modalități, noi mijloace pentru a 
transforma cantitatea într-o nouă ca
litate.

mai 
pe 
in- 
re- 
trei

Nicolae MOCANU 
corespondentul „Scînteii

Vom recupera restanțele la producția de utilaje

Angajamentul e bon. Acum, faptele!
în primul semestru al anului, o serie de întreprinderi au înregistrat 

restanțe la producția fizică planificată. Criticînd aceste neajunsuri, to
varășul Nicolae Ceaușescu sublinia la recenta Plenară a C.C. al P.C.R. 
că in fiecare întreprindere trebuie să se acționeze cu hotărire pentru 
recuperarea nerealizărilor de pînă acum, pentru îndeplinirea planului la 
producția fizică, la fiecare sortiment. Ce acțiuni concrete sint intreprin
se, in acest sens, intr-o importantă unitate constructoare de mașini 
— iată tema anchetei noastre.
întreprinderea „Independența" din 

Sibiu — unitate bine cunoscută in 
industria noastră constructoare de 
mașini — și-a lărgit considerabil 
în ultimii ani profilul de fabri
cație, realizind astăzi o largă gamă 
de utilaje tehnologice pentru cen
trale electrice, metalurgie, 
industria 
strucție.
contribuie 
acest an a 
tive de investiții, între care amintim 
Combinatul petrochimic Năvodari, 
extinderea întreprinderii de prelu
crare a aluminiului din Slatina, de 
armături din fontă Zalău, „Laromet" 
București, Combinatul de oțeluri 
speciale din Tîrgoviște ș.a. De la în
ceputul anului au fost expediate mii 
de tone de utilaje tehnologice de 
mare complexitate, fapt ce a permis 
avansul simțitor al lucrărilor de in
vestiții 
ficiare.

al consiliului oamenilor muncii, to
varășul Liviu Paștiu. Restanțele în
registrate la producția fizică — 180 
tone echipament hidroenergetic, 
800 tone utilaj metalurgic, 1 600 tone

biectivul principal al colectivului 
întreprinderii, ca în perioada urmă
toarelor trei luni planul la producția 
fizică să fie integral realizat, trebuie 
ca ritmul lunii record să fie nu nu
mai menținut, dar și depășit. Sint 
asigurate condițiile necesare ?

— Din punctul de vedere al orga
nizării interne a fabricației se poate 
spune că avem acum certitudinea 
asupra realizării zi de zi, decadă cu 
decadă a sarcinilor stabilite, aprecia 
tovarășul Adrian Mesea, director ad
junct al întreprinderii. în primul

Dacă 
nece- 

fi fost 
a de-

Cornel Godeanu, șeful secției, 
am fi avut toate materialele 
sare, acest lucru nu ar mai 
un deziderat. Dar, după cum 
monstrat realitatea lunii iunie, multe
probleme pot fi depășite atunci cînd 
beneficiarii și proiectanții colaborea
ză îndeaproape cu noi. De pildă, o 
bună parte din țevile și tabla nece
sare unor utilaje restante, cu un 
ciclu lung de aprovizionare, am gă
sit-o rapid chiar la... beneficiar — 
Combinatul metalurgic Tulcea și 
restanța de la cîteva luni s-a dimi
nuat la... cîteva zile.

chimie, 
materialelor de con- 

Colectivul întreprinderii 
direct la realizarea in 

nu mai puțin de 120 obiec-

pe cele 120 de șantiere bene-

Un singur record este 
prea puțin. Ritmul sustinut de 
muncă din perioada sfirșitului de se
mestru a asigurat îndeplinirea exem
plară a sarcinilor de plan în prima 
parte a anului ? „Iunie a constituit, 
intr-adevăr, o lună record în produc
ție, dar bilanțul semestrului I nu este 
de natură să ne mulțumească — 

7 ne-a spus secretarul comitetului de 
' partid al întreprinderii și președinte

LA ÎNTREPRINDEREA „INDEPENDENȚA“-SIBIU

utilaj pentru industria chimică și 
250 tone utilaj pentru industria ma
terialelor de construcții — nu sînt de
loc neglijabile. Recuperarea lor inte
grală in cursul trimestrului III 
constituie preocuparea centrală a or
ganizației noastre de partid, a colec
tivului de conducere, a întregului 
colectiv".

Desigur, este pozitiv faptul că 
acum, Ia „Independența" colectivul 
este ferm hotărît să. recupereze res
tanțele care au apărut în primul se
mestru. Dar se ridică întrebarea : de 
ce abia iunie a fost lună record in 
producție, știut fiind că restanțele nu 
au apărut peste noapte, ele acumu- 
lîndu-se încet, dar sigur, lună de 
lună, de-a lungul primului semestru? 
De ce nu s-a acționat cu vigoare încă 
de la apariția primelor întirzieri în 
livrarea utilajelor ?

Ritmicitatea poducției,
problema nr. 1. Pentru ca °-

rînd, capacitățile de producție și 
forța de muncă de care dispunem 
constituie suportul sigur al unei pro
ducții simțitor sporite în cursul tri
mestrului III. De asemenea, s-au nu
mit din rîndul inginerilor, tehnicie
nilor și maiștrilor responsabili de 
produs care au competența de a so
luționa toate problemele care apar 
in fabricație — de la lansare pînă la 
finisare și expediție. Deoarece în 
cursul semestrului I au apărut mari 
greutăți în asigurarea cu o serie de 
materii prime și materiale, avem în 
vedere permanenta legătură cu pro- 
iectanții și beneficiarii pentru a so
luționa operativ problemele ce apar 
atunci cind se schimbă unele soluții 
constructive.

Cum se aplică aceste măsuri în
treprinse de conducerea unității în- 
tr-una din principalele secții ale uzi
nei — cazangerie — care este pulsul 
producției aici ?

— Ritmicitatea constituie problema 
nr. 1 a producției, ne spune inginerul

Telex pe adresa furnizo
rilor restanțieri. E£orturiIe c°- 
lectivului muncitoresc de la „Inde
pendența" nu pot avea finalitatea 
dorită decit îțf măsura în care furni
zorii acestei unități își vor onora cu 
promptitudine contractele, vor recu
pera restanțele în livrări față de 
această importantă Întreprindere con
structoare de mașini. Iată cîteva 
semnale cu adresă precisă :
• COMBINATUL SIDERURGIC 

GALAȚI trebuie să livreze 550 tone 
tablă groasă și benzi din mărcile 
K 41—23 și R-7 A necesare fabricării 
utilajelor restante pentru metalurgie 
și industria chimică.

• CENTRALA INDUSTRIALĂ 
PENTRU ELECTRONICA, TELE
COMUNICAȚII ȘI AUTOMATIZĂRI 
să soluționeze rapid problemele care 
frinează realizarea la întreprinderea 
din Alexandria a 600 de tablouri 
de comandă — necesare întreprin
derii sibiene — transferate din pla
nul intreprinderii „Automatica" din 
București.

Dan CONSTANTIN
Nicolae BRUJAN

O ILUSTRATĂ PE ADRESA...
COMBINATULUI DE ÎNGRĂȘĂMINTE CHIMICE DIN PIATRA NEAMȚ, care 
a înregistrat o importantă depășire a consumului de energie electrică 

stabilit pe luna iunie a.c.

Risipa, o Jonglerie" care costă!
Desen de VJorel SANDU

Calitate și ritmicitate în realizarea producției la export
în 1978, întreprinderii de mașini electrice București 

îi revine sarcina de a asigura creșterea exportului cu 
40 la sută. Ce rezultate au fost obținute pînă în pre
zent ? în primul semestru al anului s-a realizat și 
livrat partenerilor externi, în plus față de aceeași 
perioadă a anului trecut, o cantitate de produse aproa
pe de două ori mai mare, depășindu-se și prevederile 
de plan. Cum s-au obținut aceste succese ?

Am urmărit, cu prioritate, punerea din timp în fa
bricație și realizarea produselor la nivelul tehnic ca
litativ cerut de partenerii externi — ne spunea Con-

stantin Moisescu. secretarul comitetului de partid. 
Aceasta permite o mai bună pregătire tehnico-mate- 
rială, ritmicitate, onorarea comenzilor la termen.

Din cele 500 de sortimente exportate, 80 la sută sînt 
produse noi, asimilate în ultimii doi ani.

Un alt factor care explică rezultatele bune pe care 
le obținem in domeniul exportului — ne spunea to
varășul Aurel Militant, șeful serviciului de export — 
il constituie operativitatea in adaptarea producției la 
cerințele clienților externi. în prezent, putem satis
face comenzile suplimentare in termen de două lum.

pentru Îmbunătățirea transportului de ciment pe calea ferata

Să fie căutate soluții
nu lipsurile altora

Recent, ziarul nostru („Scînteia" nr. 11155) a publicat o serieRecent, ziarul nostru („Scînteia" nr. 11155) a publicat o serie de 
semnale critice primite din partea unor unități producătoare de ciment, 
a căror activitate este perturbată de deficiențele existente în organiza
rea transportului cimentului către beneficiari. Dintr-o serie de unități 
constructoare de mașini, chimice, miniere, metalurgice am primit 
sesizări asemănătoare privind lipsa de punctualitate în asigurarea cu 
mijloacele de transport necesare. în legătură cu deficiențele semnalate 
in organizarea transportului cimentului am primit un răspuns din partea 
Ministerului Transporturilor și Telecomunicațiilor, semnat de tovarășul 
inginer DUMITRU COJAN, directorul direcției mișcare și comercial.

Noi considerăm insă că ne-am făcui 
pe deplin datoria atunci cînd reușim 
să satisfacem si cerințele suplimen
tare de transport ivite pe parcurs. 
La fel apreciem lucrurile si la cele
lalte două întreprinderi, din Turda 
și Tg. Jiu. Deși cea mai mare parte 
a nerealizărilor fată de necesar se 
datoreste anulărilor sau restricțiilor 
impuse de primitor — atît timp cit 
economia națională le solicită. le 
considerăm totuși restanțe, mobili- 
zîndu-ne pentru recuperarea lor.

Din primele analize intreprinse 
(ele vor continua si la nivel de cen-

• •

durata unei operații fiind de 30—60 
de minute. Cu toate acestea, la unele 
întreprinderi (întreprinderea de con
strucții prefabricate și agregate 
București, șantierul Gheorgheni al 
T.C. Ind. Brașov, I.C.M.J. Călărași 
și la multe altele) încărcarea si des
cărcarea durează două, trei si chiar 
mai multe zile. în primul semestru, 
datorită nedescărcării. de către bene
ficiari. in termenele tarifare, au fost 
imobilizate, zilnic, în medie 3 400 va
goane cu o pierdere de capacitate de 
transport de peste 20 000 tone.

Folosind inițiativa ziarului ..Scîn
teia", ne adresăm de aceea tuturor be
neficiarilor de mijloace de transport 
să acționeze cu mai multă fermitate 
pentru extinderea fronturilor do 
încărcare-descărcare. organizarea 
acestor operații, pregătind încă de la 
încărcarea mărfurilor condiții pentru 
descărcarea mărfurilor după tehnolo
gii moderne, intensificarea mecaniză
rii astfel încît vagoanele să fie ncin- 
tirziat eliberate

„Conducerea Ministerului Trans
porturilor și Telecomunicațiilor, De
partamentul -căilor ferate au ana
lizat cu atenție și răspundere proble
mele ridicate, în ziarul „Scînteia" din 
2 iulie, de trei mari întreprinderi 
producătoare de ciment, în legătură 
cu o serie de neajunsuri în transpor
tul cimentului pe calea ferată.

Preocupați să asigurăm, așa cum 
ne-a cerut, la recenta plenară a C.C. 
al P.C.R. secretarul general al 
partidului, aprovizionarea ritmică a 
marilor combinate, a tuturor între
prinderilor și unităților agricole, a 
centrelor populației 
cu tot ce este 
necesar bunei des
fășurări a activi
tății, urmărim per
manent satisface
rea in bune condiții a tuturor 
cerințelor de transport, intervenind 
prompt acolo Unde se semnalează ră- 
mineri în urmă sau alte neajunsuri. 
Cunoscînd importanța deosebită a 
materialelor de construcții pentru 
realizarea planului de investiții pe 
ansamblul economiei naționale, aceste 
transporturi intră in categoria priori
tară, acordîndu-li-se o atenție spo
rită.

în urma articolului publicat în 
„Scînteia", conducerea ministerului a 
ordonat atit celor trei regionale de 
cale ferată vizate, cit și celorlalte 
regionale, pe raza cărora funcționea
ză întreprinderi producătoare de ma
teriale de construcții, să procedeze 
neintirziat la o analiză aprofundată a 
situației, împreună cu factorii intere
sați, elaborind măsuri suplimentare, 
în comun, pentru înlăturarea neajun
surilor semnalate și preîntâmpinarea 
repetării lor.

Transporturile de ciment prezintă, 
într-adevăr. nerealizărl fată de ne
cesar. Astfel, pe primele sase luni, 
întreprinderea pentru lianți Deva— 
Chișcădaga a prezentat un plan ini
tial de transport de 356 400 tone, su
plimentat ulterior. în aprilie si mai, 
cu 84 400 tone. Planul inițial a fost 
realizat in proporție de 107 la sută, 
încărcîndu-se. în total. 381 300 tone.

E VREMEA GRIULUI!
(Urmare din pag. I)
drept, concentrarea a numeroase 
combine, dar capacitatea camioane
lor și a tractoarelor cu remorci a fost 
inferioară cantităților recoltate zilnic, 
în asemenea situație, mecanizatorii 
s-au văzut nevoiți să descarce cerea
lele din buncărele combinelor direct 
pe pămint. Din analizele efectuate 
de către comandamentele locale si 
direcțiile agricole județene a rezul
tat că, in majoritatea cazurilor. în
treprinderile județene de transport 
nu au repartizat numărul prevăzut 
de camioane. Aceasta s-a datorat a- 
tit unor cauze obiective — întreprin
derile de transport nu au avut car
buranți îndeajuns — cît și altora de 
ordin subiectiv, cum ar fi dirijarea 
camioanelor la alte transporturi sau 
folosirea unui mare număr de re
morci la eliberarea terenului de pa
ie, lucrare la care ar trebui să fie 
utilizate in primul rînd atelajele. 
Trebuie bine înțeles că recoltarea 
cerealelor păioase nu noate fi pre
lungită si de aceea toate forțele să 
fie concentrate atît la 
și la transport.

Transportul 
lor impune, în 
te camioanele 
morci să efectueze zilnic un număr 
cit mai mare de curse. Or. din da
tele furnizate de organele de spe
cialitate rezultă că. în unele uni
tăți agricole, camioanele fac un nu
măr redus de curse pe zi. situație de-

terminată de neajunsurile care exis
tă in organizarea muncii la recoltat. 
Conducerile unităților agricole, spe
cialiștii din aceste unități, impreună 
cu bazele de recepție au datoria să 
întocmească grafice precise de trans
port, care, printr-o temeinică organi
zare a muncii, să fie respectate oră 
de oră, minut cu minut.

Grăbirea transportului produselor 
din cîmp este legată nemijlocit de 
buna organizare a muncii la bazele 
de recepție. în programul elaborat 
de Ministerul Agriculturii si Indus
triei Alimentare privind desfășurarea 
campaniei agricole de vară s-a pre
văzut ca activitatea de primire la ba
zele de recepție să se desfășoare in 
două schimburi, de zi și de noapte. 
Există reale posibilități ca prin me
canizarea lucrărilor din interiorul ba
zelor de recepție — descărcarea mij
loacelor de transport și manipularea

producției pină la locurile de depo
zitare — durata de staționare a unui 
mijloc de transport pentru descărca
re să se reducă la circa 45 de minu
te. Aceasta presupune insă organiza
rea exemplară a preluării producției. 
Cu prilejul controalelor efectuate de 
organele de specialitate a rezultat că 
și la secerișul orzului, deși este 
de transportat un volum mai mic de 
produse, din cauza neajunsurilor in 
activitatea unor baze de recepție, ca
mioanele și alte mijloace de trans
port stau ore în șir la descărcat.

Secerișul se intensifică de la o zi 
la alta. Pentru ca cerealele să ajun
gă în timpul cel mai scurt din cîmp 
in hambare, se impune să fie luate 
măsuri energice pentru buna folosi
re a combinelor și a mijloacelor de 
transport. Avem o recoltă bună. Să 
o strîngem 
grijă !

și să o depozităm cu

recoltat, cit

grabnic 
al doilea 
și tractoarele

al cereale- 
rind. ca toa- 

cu re-

Realizări ale

Colectivul Combina
tului industrial pen
tru construcții de ma
șini din Bistrița a de
pășit. în primul semes
tru. prevederile de plan

constructorilor 
bistrițeni 

la producția netă cu 
peste 12 milioane lei. 
iar sarcina de creștere 
a productivității mun
cii cu 614 lei pe lucră-

de mașini

tor. De asemenea, au 
fost livrate suplimentar 
la export produse în 
valoare de peste 550 000 
lei valută. (Gh. Crișan).

trală și minister) au rezultat o se
rie de măsuri suplimentare, adăugîn- 
du-le celor existente, printre care e- 
numerăm : calea ferată va urmări cu 
mai multă exigentă și operativitate 
situația la primitor, indrumind. in 
cazul blocării depozitelor acestuia, ca 
producătorul să expedieze materiaie- 
le către alti destinatari ; urmărirea, 
pe parcurs, a circulației vagoanelor 
specializate pentru transportul ci
mentului („Uces") astfel ineît ele să 
ajungă în cel mai scurt timp la des
tinatar ; unitățile de cale ferată vor 
întări controlul, urmărind aplicarea 
reglementărilor in vigoare privind 
respectarea destinației vagoanelor, la 
încărcare si curățirea lor de către 
destinatar, după descărcare, predin- 
du-le apte pentru transportul cimen
tului ; datorită acestei intervenții au 
mai rămas doar 200 de vagoane care 
urmează în cîteva zile să fie redate 
destinației inițiale. Orice încălcare a 
ordinii și disciplinei feroviare va fi 
urmată de măsuri disciplinare exem
plare și de dezbateri în cadrul colec
tivelor de muncă unde s-au manifes
tat.

Eforturile ministerului nostru, ale 
căii ferate și ale celorlalte sectoare 
de transport pentru satisfacerea in
tegrală și în condiții de ritmicitate, 
maximă operativitate și eficiență a 
cerințelor economiei naționale pot 
avea rezultatele scontate numai în 
măsura in care și beneficiarii de 
transport le sprijină, astfel incit pe 
această relație producător-transporta- 
tor-consumator să nu se ivească nici 
o fisură.

Apreciind poziția principială a 
„Scînteii" de a facilita prin coloanele 
sale un larg schimb de opinii în ve
derea continuei perfecționări a acti
vității economice, folosim acest pri
lej pentru a arăta cîteva din proble
mele cu care se confruntă calea fe
rată și transportul in general, la a 
căror rezolvare participarea benefi
ciarilor este hotăritoare.

Una din acestea este ritmicitatea 
transporturilor, eșalonarea lor judi
cioasă în timp. Pentru a argumenta 
importanța acestei ritmicități folosim 
exemple la indemină, prilejuite de 
analiza făcută ca urmare a articolu
lui apărut, deși ele nu sint singu
lare. Astfel, în perioada ianuarie- 
martie capacitatea vagoanelor spe
ciale „Uces" nu a fost solicitată de 
către întreprinderile expeditoare, 
prin planurile de transport, decit în 
proporție de 76 la sută, pierzîndu-se 
astfel o capacitate de transport de 
circa 6 000 tone/zi.

O altă problemă importantă este 
reducerea staționării vagoanelor la 
încărcare-descărcare. în primul tri
mestru. cînd la majoritatea benefi
ciarilor depozitele erau pline, turnă
rile betoanelor fiind diminuate din 
cauza timpului nefavorabil, imobili
zările au reprezentat 160 vagoane/zi. 
Asemenea imobilizări au continuat 
însă și pe timp favorabil. în lunile 
aprilie-iunie, de pildă. La data de 16 
iunie. 84 vagoane de ciment așteptau 
de 10 zile rind la descărcare. Se 
știe că vagoanele „Uces", speciale 
pentru transportul cimentului, permit 
încărcarea-descărcarea mecanizate.

pentru satisfacerea 
altor transporturi, 
în acest sens, soli
cităm și M.E.F.M.C. 
și Centralei ci
mentului rugămin
tea de a sprijini 

asimilarea vagonului de mare capa
citate pentru transportul cimentului 
în vrac prin crearea condițiilor teh
nice necesare, adaptind instalațiile 
de încărcare de la întreprinderile din 
subordine pentru folosirea în paralel 
a tipului de vagon existent si 
lui nou.

în ce ne privește, asigurăm 
de aici înainte vom manifesta 
mum de receptivitate la propunerile 
Si solicitările beneficiarilor, că in 
sprijinul sarcinilor subliniate la Ple
nara C.C. al P.C.R. din 5 iulie a.c. 
vom face totul pentru ridicarea ne
încetată a calității activității de trans
port, satisfăcînd 
mai bune 
rativitate 
nomiei".

a ce

că si 
maxi-

integral și în tot 
condiții de ritmicitate, ope- 
și eficiență cerințele eco-

★
este punctul de vedere alAcesta

Ministerului Transporturilor și Tele
comunicațiilor în legătură cu neajun
surile semnalate în transportul ci
mentului. Este evident că între cei 
care produc și expediază cimentul si 
cei care răspund de transportul lui 
există deosebiri de păreri în privința 
cauzelor care au generat situația ne
gativă din acest domeniu, fiecare adu
ci nd dovezi despre lipsurile din acti
vitatea celuilalt. Mai mult, apar, ca 
fiind răspunzători de situația de fapt, 
și unii beneficiari ai cimentului care 
transformă vagoanele in veritabile de
pozite pe roți.

Cit privește SOLUȚIILE DE ÎM
BUNĂTĂȚIRE A TRANSPORTU
LUI, ele există. Iată cîteva dintre 
cele sugerate de specialiști :
• Uniformizarea, pe cît posibil, a 

volumelor de transport, ceea ce va 
elimina solicitările deosebite în așa- 

ale 
ex-

zisele perioade „de vîrf", atît 
parcului de vagoane, cit și ale 
peditorilor ;

O Echilibrarea permanentă 
parcului de vagoane pe regionale de 
cale ferată, printr-o dirijare centrală 
corectă, operativă și eficientă ;

• îmbunătățirea rețelei de distri
buire a materialelor de construcții, 
în special a cimentului. Aceasta ar 
presupune ca, în paralel cu creșterea 
corespunzătoare a parcului de vagoa
ne speciale pentru transportul ci
mentului, să se folosească, pe dis
tanțele mai mici și economice, de 
pină la 100—120 km, mijloace de 
transport auto, iar cererile în loturi 
mici să fie eliminate prin concen
trarea expedierilor în centre de unde 
unitățile beneficiare se pot aprovi
ziona direct, cu mijloace de transport 
proprii ;
• Șantierele de construcții aflate 

în zonele unde sînt fabrici de ci
ment să fie dotate cu autotrenuri de 
17 și 28 tone pentru transportul ci
mentului vrac, cu descărcare pneu
matică ;
• Se impune o revedere de către 

Centrala cimentului a modului în 
care sînt emise repartițiile de ciment, 
pentru a se evita o serie de trans
porturi încrucișate.

a

Viorel SALAGEAN
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sub acoperiș
Oricine știe că pădurea crește 

fără acoperiș, numai Ion Bran- 
diu și Vasile Andrei, de la Oco
lul silvic Livezi (Bacău), au ți
nut să demonstreze 
La adăpostul foliilor 
lenă, ei au realizat 
de molizi și pini de 
drețea. Deocamdată, 
doar cițiva centimetri 
îngrămădiți, cu sutele, pe fie
care metru pătrat. Cresc tare 
anevoie, dar pădurarii au răb
dare și îi îngrijesc cu migală 
și pasiune. Peste cițiva ani, toți 
acești puieți vor forma o 
dure care se va întinde pe 
de hectare. Firește, fără 
periș.

contrariul, 
de polieti- 
o plantație 
toată min- 
arborii au 

și stau

pă- 
zeci 
aco-
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| Căldură I I

I mare! I
I

I ales 
tra

I
I

I
I
I 
I

tn timpul anului, dar mai 
vara, numărul acelora care 
versează Dunărea de la Brăila 
la Smirdanul Nou este din ce 
in ce mai mare. O defectuoasă 
organizare provoacă aglomerații 
artificiale, obligindu-i pe cei 
care doresc să traverseze să 
piardă timp. Un exemplu de 
astfel de organizare nedorită il 
constituie agenția din Brăila 
(punctul „Pescărie"). Un aviz 
sună astfel : „Biletele nu se 
vind decît după ce au debarcat 
toți pasagerii". Semnează „Di
recțiunea". Aceasta înseamnă ca 
oamenii pierd timpul stind ți 
la bilete și la pasarelă. Dacă bi
letele s-ar vinde pe măsură ce 
oamenii sosesc, prima coadă 
s-ar reteza de la sine. Se pare 
insă că unii țin morțiș să-i vadă 
pe alții buluclndu-se, transpi- 
rind inutil. Ce mai : căldură 
mare !
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Paznicul,

I bicicleta I
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veni
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• JL**și fmtma
— Vasăzlcă, nu auziși ce 

alde Pitică 1
— Auzii eu. dar nu-mi

să cred. Pentru că. vezi matale, 
iți vine rîndul să fii de pază 
obștească și, in loc să păzești 
bunurile oamenilor de răufăcă
tori, tocmai tu să dai iama 
prin ele...

Vestea că 
Mihail Pitică 
Jos, județul 
timpul nopții bicicleta din ogra
da unui gospodar a făcut oco
lul satului. Silit de obște, mai 
intîi și mai intil, să ducă bici
cleta înapoi in ograda cetățea
nului, Pitică a înălțat 
umeri : „N-o mai am. 
demontat-o, piesă cu piesă, ca 
să i se piardă urma". Pihă la 
urmă s-au găsit toate piesele, 
in afară de ghidon. Care ghidon 
fusese aruncat de Pitică intr-o 
fintină. Șl, pentru că veni vor
ba, a intrat și Pitică la apă.

paznicul obștesc 
din Măceșul de 
Dolj, furase in

din 
Ani

«
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și suprapreț
„Băiat vesel si simpatic". Așa 

spuneau ceilalți ospătari de la 
braseria „Neptun" din Mangalia 
despre colegul lor Gheorghe G. 
Dar cu cit era mai „vesel și mai 
simpatic", cu atit G.G. te inșela 
mai abitir. Cu o agilitate de 
prestidigitator, vrednică de o 
faptă mai bună la virsta lui de 
19 ani, G.G. 
cu „ochiometrul" și 
in defavoarea 
Un amic 
are grijă 
clientelei, 
și pus in 
constatat 
lipsă la gramaj, dar că încasa și 
suprapreț. Acum i se "" 
iește" și lui faptă, 
achita cuvenita notă de plată.

măsura băuturile 
totdeauna 

consumatorului, 
său spunea că 

sănătatea onor 
cu ocaua mică

de-al
de...
Prins 
discuția colegilor, s-a 
nu numai că dădea

„prețu- 
spre a-și
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o singură 
cauză
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Inspecția de stat pentru pro
tecția muncii ne semnalează 
două cazuri de electrocutare, 
amindouă produse in aceeași zi, 
șl amindouă in împrejurări si
milare.

In timp ce la ferma Pădureni 
a I.A.S Șag, judeșul Timiș, se 
descărcau furaje dintr-un ca
mion, cu ajutorul unui transpor
tor acționat electric, din cauza 
trepidației s-a deteriorat izola
ția unui conductor electric 
astfel oblonul camionului 
care venea in contact a 

jensiune. In momentu 
șoferul A.I. a încercat 
in cabină a fost elec- 
și n-a mai putut fi sal-
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I

și 
cu 

fost,1 I
I

I
I
i
I

pur -ți 
in care 
să urce 
trocutat 
vat.

In aceeași zi, in timp ce la 
cooperativa agricolă Casimcea- 
Tulcea, o betonieră era mane
vrată de H.P. în vederea turnă
rii unui planșeu la magazia de 
materiale, din cauza deteriorării 
unui conductor electric, utilajul 
a intrat sub tensiune și H.P. a 
fost electrocutat, nemaiputînd fi 
salvat.

Două accidente de muncă pro
duse din aceeași cauză readuc 
in atenție îndemnul lansat de 
atitea ori in rubrica noastră : un 
plus de atenție nu strică nici
odată.
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I IRubrică realizată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților I 
„Scînteii"

PREDAREA ȘTIINȚELOR SOCIALE-
în pas cu gindirea creatoare, dinamică

Ora de cunoștințe social-politice in 
clasa a X-a a liceului „Nicolae Băl- 
cescu" din Cluj-Napoca. Lecția la care 
asistam oferea prin însăși tema sa — 
„Politica externă a României socialis
te — expresie a intereselor vitale ale 
poporului român si a tendințelor ge
nerale de progres în epoca contempo
rană" — prileiul abordării unor pro
bleme de cea mai mare actualitate 
si de un acut interes. Prilei ce a fost 
folosit din plin de profesor. Alexan
dru Mureșan, un tinăr cu o experien
ță didactică de numai 4 ani. dar cu o 
pregătire si un talent pedagogic ce ni 
s-au dezvăluit din primele minute ale 
lecției. Pumnd în discuție un aspect 
sau altul al politicii externe a parti
dului și statului nostru, el nu s-a 
mărginit la enunțarea unor principii, 
ci a urmărit în permanentă să le ex
plice, să pună în evidență caracterul 
lor rational și obiectiv necesar. Iar 
aceasta nu printr-un monolog, ci an- 
trenind elevii, punînd in mișcare 
gindirea lor, ajutindu-i să judece și 
să descopere ei înșiși anumite ade
văruri, lecția transformindu-se astfel 
într-o dezbatere la care a participat 
întreaga clasă.

Să adăugăm la aceasta exemplifi
cările bdgate, inspirate din noile ac
țiuni și initiative de politică externă 
ale României — între care re
centele vizite întreprinse de se
cretarul general al partidului in 
S.U.A., în țări .din Asia și în Marea 
Britanie s-au înscris pe primul plan 
— comentarea, de asemenea cu antre
narea elevilor, a unor scheme si gra
fice redactate judicios de profesor 
pentru a ilustra idei majore ale te
mei. și vom avea imaginea unei lec
ții interesante și atractive, ce s-a 
imprimat puternic în conștiința ele
vilor.

ACȚIUNI EFICIENTE IN SPRIJI
NUL PERFECȚIONĂRII CADRELOR 
DIDACTICE. La fel de izbutite ni 
s-au părut multe alte lecții de științe 
sociale predate în liceele din Cluj-Na- 
poca, toate acestea evidențiind deo
potrivă existenta aici a unui valoros 
corp didactic specializat în aceste 
discipline, ca și a unei susținute 
preocupări a organelor locale pentru 
perfectionarea predării științelor 
sociale. Să amintim. între acțiuni
le ce au fost întreprinse in a- 
cest scop ; organizarea la cabinetul 
județean, in fiecare lună, a unor ex
puneri și dezbateri, cu concursul ce
lor mai competente cadre din județ.

precum și al unor lectori ai C.C. al 
P.C.R. asupra unor probleme actuale 
ale vieții economice, politice, ideolo
gice ; activitățile în sprijinul pregă
tirii științifice și metodologice a ca
drelor didactice, desfășurate in cadrul 
catedrei de științe sociale ce s-a con
stituit la nivelul municipiului ; vizi
tarea Ia ore, in cursul acestui an, a 
aproape tuturor profesorilor de către 
un colectiv anume constituit de 
comitetul județean de partid și din 
care au făcut parte activiști de 
partid, cadre didactice universitare, 
inspectori școlari. Constatările făcute 
au fost discutate atit cu fiecare din 
cei în cauză, cît și în cadrul unei

în consecință asigurarea unei rate 
inalte de acumulare, ca bază a dez
voltării în ritm accelerat a econo
miei și totodată a creșterii nivelului 
general de trai. Faptul este cu atit 
mai surprinzător cu cit problema a 
fost larg abordată in Programul 
partidului și in documentele Con
gresului al XI-lea și ale Con
ferinței Naționale, în cuvîntările 
secretarului general al partidului, a- 
sigurarea unei proporții judicioase 
intre fondul de dezvoltare și fondul 
de consum constituind unu) din ele
mentele esențiale ale politicii econo
mice a partidului. Ignorarea ei in 
lecție ni se pare simptomatică pen

însemnări despre lecțiile de științe sociale 
In liceele din Cluj-Napoca

ședințe de secretariat a comitetului 
județean de partid, care a stabilit 
măsurile corespunzătoare.

PREGĂTIREA COLECTIVA NU 
POATE SUPLINI STUDIUL INDI
VIDUAL. Desigur că toate aceste ac
țiuni pot da pe deplin rezultate nu
mai dacă își găsesc continuarea in
tr-o muncă individuală susținută a 
profesorilor pentru a-si perfecțio
na continuu pregătirea. Este un a- 
devăr pus In evidentă nu nu
mai de exemplele pozitive, amin
tite la începutul acestor însem
nări, dar și de unele lecții mai puțin 
izbutite la care am asistat Căci dacă 
de acțiunile inițiate in sprijinul per
fecționării pregătirii politico-ideo- 
logice beneficiază deopotrivă toate 
cadrele didactice, cum se pot explica 
deficiențele care persistă încă in ac
tivitatea unora altfel decît prin in
suficienta stăruință in pregătirea in
dividuală?

Dar să concretizăm. Exemplul ni-I 
oferă o lecție despre fondul de dez
voltare, ținută la liceul de chimie 
„Terapia". Precizăm de la început că 
nu se poate reproșa nimic profesoarei 
în privința clarității cu care a ex
plicat noțiunile de bază ale temei. Dar 
din aceste explicații nu s-au tras 
toate concluziile necesare, lecției i-a 
lipsit „punctul pe i“, și anume sub
linierea importantei covârșitoare pe 
care o are fondul de dezvoltare și

tru lipsa de efort din partea unor 
cadre didactice de a desprinde și 
scoate in relief implicațiile de ordin 
politic ale teniei tratate, de a-si 
regindi și elabora lecțiile in perspec
tiva aprecierilor noi ale partidului.

Nu este, din păcate, singurul e- 
xemplu de acest fel pe care l-am 
intîlnit. Oare se poate accepta ca în
tr-o lecție despre conștiința socială 
(ținută la clasa a XH-a a liceului 
Ady—gineai), explicîndu-se raportul 
dintre conștiința socială și existența 
socială și rolul primordial al existen
ței sociale in acest raport, să nu se 
stăruie asupra faptului că și conști
ința socială poate, in măsura in care 
reflectă noile cerințe ale dezvoltării 
societății, să devanseze transformă
rile din existență, să joace rolul unei 
puternice pîrghii a progresului so
cial ? Este o idee care, cum se știe, 
a fost puternic subliniată în docu
mentele de partid in ultimii ani. 
aflîndu-se la baza elaborării pro
gramului complex de intensificare și 
perfecționare a întregii activități po- 
litico-ideologice si cultural-educati
ve. La fel. se poate oare concepe ca 
o lecție despre subdezvoltare — pro
blemă majoră a lumii contemporane 
(clasa a Xl-a. liceul „Clujeana") .să 
se consume aproape exclusiv in de
scrierea fenomenului subdezvoltării și 
să nu se refere decit in treacăt, in 
ultimele 5 minute, la căile lichidării

a partidului
acestui fenomen, deși cu privire la a- 
ceastă problemă partidul nostru a e- 
laborat o concepție proprie, profund 
originală, apreciată pe plan mondial 
ca o contribuție valoroasă la solutio
narea problemelor majore ce con
fruntă lumea contemporană ?

NIMENI NU POATE TRAI NU
MAI DIN CEEA CE A ÎNVĂȚAT 
ClNDVA. Avem in toate aceste de
ficiențe de conținut ale unor lecții 
evidente probe ale unor minusuri in 
pregătirea politico-ideologică a ca
drelor didactice. Unele din aceste ca
dre rămin tributare unor manuale 
sau broșuri învechite, nu studiază in 
permanență, incit să-și poată îm
prospăta lecțiile cu ceea ce apare 
nou. Faptul ne-a fost confirmat și 
de răsfoirea fișelor de cititori ale ca
drelor didactice de la biblioteca ca
binetului județean pentru activitatea 
politico-ideologică și cultural-educa- 
tivă. Ele arată că bogăția materia
lului bibliografic existent la cabinet 
nu este nici pe departe folosită ; în 
multe fișe sint înscrise mai ales re
viste. și intr-o măsură prea mică cu
legeri tematice, lucrări si studii de 
specialitate.

Disciplinele sociale gînt prin exce
lență științe vii, ce-și asimilează 
permanent noile cuceriri ale gindirii 
revoluționare, ca și experiența prac
ticii sociale. De acest specific nu 
poate să nu țină seama și preda
rea acestor discipline, care nu se 
poate cantona in explicarea unor 
noțiuni, concepte, legități. Acesta re
prezintă doar primul pas. Următorul 
trebuie să-1 constituie folosirea no
țiunilor, conceptelor, legităților, ca 
instrumente de analiză și interpreta
re a realităților tării noastre și ale 
lumii contemporane, de studiere și 
înțelegere aprofundată a politicii 
partidului.

De aci imperativul ca profesorii de 
științe sociale, înlăturind orice ten
dințe de inerție și rutină, de a trăi 
numai din ceea ce au acumulat cînd- 
va, să-și perfecționeze continuu pre
gătirea politico-ideologică, să țină 
mereu pasul cu gindirea creatoare, 
dinamică a partidului. Numai în a- 
cest fel ei vor putea răspunde cu 
deplin succes menirii lor de a con
tribui la dezvoltarea gindirii politice 
a tinerilor, Ia educarea lor partinică, 
revoluționară.

Ada GREGORIAN 
Alexandru MUREȘAN

Modernul spital din Câlărași Foto : S. Cristian

Ion HURDUBEȚIUj

„Germanii despre 
originea românilor"

Cabana „Fîntinița Haiducului"

Pnntre cele mai noi și mai fru
moase unități turistice ale coopera
ției de consum se numără și Caba
na ..Fîntinița Haiducului" din ju
dețul Sibiu. Ea este amplasată in
tr-un cadru pitoresc. în pădurea 
Bradului, pe șoseaua națională 
București — Sibiu, la 8 km de A- 
vrig, comuna natală a marelui căr
turar Gheorghe Lazăr. Unitatea are 
56 locuri în camere cu confort mo
dern (încălzire centrală, grupuri

sanitare și dușuri cu apă caldă la 
fiecare cameră), precum și în că
suțe camping. Cabana „Fîntinița 
’Haiducului" dispune, de asemenea, 
de un restaurant și o terasă, o bra
serie și un bar de zi. Turiștii pot 
cumpăra de la recepție diverse 
produse.

în fotografie : cabana „Fintînița 
Haiducului"

AR TISTUL
(Urmare din pag. I)
matică armonioasă, cu forme și pro
porții echilibrate, il pregătim pentru 
întilnirea cu arta.

Mă gindesc la țărani, la munci
tori, la milioane de oameni ai muncii, 
la încordarea cu care zidesc ei te
melia economică a țării. Mă gindesc 
la oamenii de știință, ingineri, me
dici. . la toate categoriile de intelec
tuali care muncesc și înfăptuiesc zi 
de zi un program de lucrări impre
sionant. Nu putem să ne gindim la 
această infrățiro generală fără un 
sentiment de mindrie.

Toate acestea se petrec sub ochii 
noștri, se răsfring asupra vieții 
noastre; nu se poate să nu simțim 
că trecem printr-un moment de re
naștere. Acest moment se oferă 
artei ca un imens orizont pentru 
spirit, pentru talent, pentru inspi
rație fertil^.

Procesul de creație nu poate ti 
dominat fără concursul gindirii. Eli- 
minind gindirea, talentul se mani
festă haotic, intîmplător, adică în 
afara unei concepții care să-l si
tueze în ordinea istorică a culturii. 
Si copiii sint artiști, și nebunii, insă 
arta lor, fiind expresia unei simțiri 
nccontrolate de gîndire, rămine sub 
nivelul culturii. Artistul matur, să
nătos, este nu numai o ființă, este 
un cetățean, reprezentant prestigios 
al unui popor. El are credințe și as
pirații, are idei despre lume, este 
cu alte cuvinte un exponent respon
sabil al societății în care trăiește și 
lucrează. Nu lucrează izolat de so
cietate, e prezent în viitoarea eveni
mentelor care-1 angajează, il atrag 
în sfera lor de influență, la care se 
opune sau aderă, conform conștiinței

sale. Această conștiință, cind se ex
primă in artă, atrage după sine ori
ginalitatea operei, personalitatea.

Procesul nu se petrece între patru 
pereți, ci in continuă confruntare cu 
publicul, cu societatea, cu oamenii 
a căror prietenie o căutăm. Acești 
oameni, semenii noștri, adeseori 
numiți public il constituie universul 
imediat al artistului. De la acești 
oameni, împreună cu ei. artistul 
învață să fie om, să iubească, să 
urască, să lupte! Și, mai invațâ 
ceva: învață cum să se exprime, 
adică limba, cuvintele, formele spe
cifice colectivității in care este dat 
să se afirme talentul său.

Acest adevăr de bază pe care 
s-au construit toate culturile lumii 
este cu stăruință repetat, cu căl
dură, ca de la om la om, de con
ducătorul republicii, de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretarul gene
ral al Partidului Comunist Român. 
Este bun, generos, îndemnul pe care 
tovarășul Ceaușescu il repetă cu 
atita căldură. Rareori se intimplă 
ca un conducător de stat să aibă o 
intuiție atît de fermă a drumului pe 
care trebuie să-l urmeze artiștii.

Generațiile de artiști crescuți In 
anii revoluției, au ajuns în pragul 
maturității; ei au parcurs un drum, 
au făcut o experiență care le dă 
dreptul să-și spună cuvîntul răspicat. 
Tinerii pot învăța de la aceștia nu 
numai măiestrie, ci mai ales acele 
adevăruri care îi vor apăra de oco
luri și experiențe gratuite. După 
cum de la artiștii mai virstnici, pot 
învăța că in artă nu se poate pro
gresa decit inaintînd foarte incet, 
iar originalitatea o găsești mai re
pede cind n-o cauți!

Editura „Kriterion" 
din București publică 
an de an tot mai mul
te lucrări de istorie a 
patriei in limbile na
ționalităților conlocui
toare. Intre acestea, 
cartea elaborată de 
Ion Hurdubetiu stîr- 
nește un legitim inte
res întrucit se referă 
la o temă fundamen
tală a istoriografiei 
noastre — originea 
poporului român, au
torul oferindu-ne o 
imagine a felului in 
care această temă a 
fost abordată de isto
riografia germană.

în cartea sa. autorul 
înțelege prin germani 
nu numai pe cei din 
Germania propriu-zi- 
să. ci pe toti acei care 
au germana ca limbă 
maternă, deci inclusiv 
austrieci. elvețieni, 
sași din Transilvania. 
Urmărind cronologic 
rezultatele științifice 
ale diverselor scoli is- 
toriografice si prezen- 
tindu-le succint. Ion 
Hurdubetiu ajunge ia 
o constatare funda
mentală : majoritatea 
istoricilor de limbă 
germană au ajuns la 
concluzia că poporul 
român s-a format prin 
romanizarea dacilor 
nord-dunăreni in pri
mele secole ale mile
niului I e.n.. că româ
nii sint rezultatul con
topirii daeo-romane. 
Analiza operei istori
cilor de limbă germa
nă dezvăluie apoi un 
alt adevăr, si anume 
că toti aceia care s-au 
aplecat asupra izvoa
relor istorice au sus
ținut ideea autohtoni- 
ei poporului român, 
aducind in sprijin ar
gumente științifice 
noi. Din lungul șir de 
istorici germani de 
prestigiu european sint 
amintiți aici Jakob 
Burckhardt. Theodor 
Mommsen. Julius Jung, 
Leopold von Ranke. 
Carl Patsch. Friedrich

MUller. Ernst Gamill- 
scheg și Gunter Rei- 
chenkron.

Julius Jung, care a 
și călătorit in Tran
silvania pentru docu
mentare, a remarcat 
astfel că „românii sint 
daci romanizați din 
antichitate, fiind sta
bili in locurile in care 
locuiesc". Intr-o lucra
re despre provinciile 
romane, Jung a ajuns 
la concluzia că „ideea 
continuității elementu
lui roman in Dacia 
traiană, ca și in par-

lectură
tea de sud a Peninsu
lei balcanice, constitu
ie cel mai bun răspuns 
la întrebarea privind 
originea românilor".

Dintre sașii transil
văneni, Hurdubetiu il 
citează pe Friedrich 
MUller, autorul unui 
manual de istorie a 
României (Lehrbuch 
der Geschichte Rumă- 
niens) pentru școlile 
săsești, in prima parte 
a secolului nostru, care 
a sesizat latura socia
lă a continuității da- 
co-romane in Transil
vania ; „Populația să
racă romanizată din 
Dacia nu a avut nici 
un motiv să emigreze 
in teritoriile din sudul 
Dunării, unde condi
țiile de trai, nu erau 
mai bune ca în Tran
silvania muntoasă. De 
altfel. o populație 
care-șl cultiva ogoare
le și păștea turmele, 
nu numai că nu a fost 
izgonită de către cu
ceritorii războinici din 
epoca migrației popoa
relor, ci era ținută in 
țară, fiind, de-a drep
tul căutată". Intr-ade
văr, cercetările mai

noi efectuate pe teri
toriul României. înde
osebi în ultimele de
cenii. au demonstrat 
cu prisosință acest a- 
devăr expus de Mu
ller.

Printre numeroasele 
dovezi aduse de cerce
tătorul vienez Cari 
Patsch in sprijinul 
continuității români
lor. unele privesc și 
formarea limbii româ
ne. Este cunoscut fap
tul că, deși in epoca 
migrațiilor pe terito
riul României s-au 
perindat mai multe 
neamuri germanice, in 
lexicul românesc au 
intrat foarte puține 
cuvinte de origine 
germanică. Cari Patsch 
a explicat în mod con
vingător acest feno
men prin faptul că 
limba latină a rămas 
și după căderea Romei 
limba de circulație in
tre neamuri de dife
rite origini ; el a con
siderat neîntemeiată 
prezumția că daco-ro- 
manii ar fi trebuit să 
învețe, de exemplu, 
gotica pentru a se în
țelege cu goții.

Argumentele istori - 
cilor germani referi
toare la autohtonia și 
continuitatea români
lor in Dacia, enunțate 
in lucrare, sint desi
gur mult mai nume
roase decit cele expu
se aici, știința istorică 
germană — care și-a 
cîștigat un renume de
osebit in cercetarea 
problemelor lumii ro
mane — avînd. așa
dar. contribuții impor
tante la clarificarea 
acestei probleme fun
damentale din istoria 
României. Și tocmai 
faptul că înlesnește 
cunoașterea acestor 
contribuții constituie 
meritul principal al 
lucrării de față.

Dr. Thomas 
NAGLER

Festivalul național „CINTAREA ROMÂNIEI"
nuanțe de grai specifice, prin obi
ceiuri la fel de specifice, prin folclor 
și o cultură populară la fel de parti
culare în multe privințe. Sint acei 
români care, in îndelungatul răs
timp al trăirii românimii in spațiul 
geografic pe care-1 populează astăzi, 
au străbătut și presărat cu așezări 
durabile cîmpia Dunării, Dobrogea, 
întinsele plaiuri moldovenești pînă 
foarte departe, și mult dincolo de 
Crișana. prin Banat ori Maramureș. 
Mocanii. Oameni cu chipul rotund 
și pe care nu ți-i poți altfel imagina 
decît in urma turmei, scrutind filo
zofic adîncurile zării și doinind din

0 nedee contemporană

Cu ani in urmă, la serbarea popu
lară prilejuită de aniversarea coru
lui din Poiana Sibiului, a putut fi 
ascultată, între alte multe cîntece 
specifice gonei, o melodie cu rezo
nanțe pur autohtone, așternută pe 
versuri și ele de autentică factură 
pastorală:

Vin ciobanii de la munți 
Cu căciulile pe frunți 
Cu cojoacele pe dos
Vin ciobani-n jos

Cintecul. interpretat și reinterpretat 
de corul sărbătorit atunci, aducea, 
prin melodia-i sacadată și ritmul a- 
semuitor unui tro
pot venind parcă 
din străfundul 
veacurilor, o notă 
de reală prospeți
me și incontesta
bilă frumusețe. A
plăcut pînă-ntr-atît celor invitați la 
sărbătoarea poienarilor incit pe par
cursul drumului către Sibiu, în auto
buze, „Vin ciobanii de la munți" se 
fredona în cor ca o achiziție colec
tivă inedită, fermecătoare.

Un cintec ciobănesc.
Se știe de către toată lumea că 

in vatra largă a țării noastre se 
numără multe zone depozitare ale 
unor variate și pe tot atît de bo
gate tezaure de creație populară. 
Se știe, de asemenea, că multe ast
fel de zone sint și în zilele noastre 
adevărate laboratoare de creație in 
atit de diversele ramuri ale culturii 
specifice poporului nostru. Mai 
puțin insă este cunoscut faptul 
(in afara specialiștilor și celor mai 
introduși în problemă) că. uneori 
intercalată in zone avind alte note 
specifice, ființează și se afirmă cu 
o vigoare prin nimic, sau in foarte 
mică măsură marcată de cursul 
modern al vremii pe care o trăim, 
o cultură populară pastorală. Este 
cultura populației de oieri din măr- 
ginimea Sibiului, din părțile Sebe
șului, de pe lingă Făgăraș și Bra
șov. Pe latura sudică a Carpaților 
e regăsită, in aceleași trăsături spe
cifice. din Mehedinți și pină în 
Vrancea, cu zone de puternică im
plantare cum sint cunoscutele așe
zări Novaci, Polovraci, Vaideeni, 
Corbi, Rucăr. Deși români trăind 
între români, această populație se 
distinge prin portu-i specific, prin

fluier. El, oierul, este acela care, la 
modul plenar, se identifică cu ma
rele arhitect a ceea ce numim și 
este spațiul mioritic.

Mi-au revenit toate acestea în 
minte participind, ca simplu specta
tor. la o manifestare, aș îndrăzni să 
zic festival chiar — al culturii popu
lare păstorești.

în vestita comună vîlceană de oieri 
Vaideeni și-au dat, în una din du
minicile trecute, intilnire ansambluri 
artistice cu profil păstoresc nu numai 
din Vîlcea, ci și din Alba, Argeș, Bra
șov. Dîmbovița. Gorj. Hunedoara. 
Mehedinți. Prahova. Vrancea si din 
alte județe, întilnirea — care nu a 
fost doar o simplă confruntare pe 
scenă — și vom vedea mai departe 
de ce — a avut ca motivație împli
nirea a zece ani de cind in locali- 
tatea-gazdă s-a instituit, sub denu
mirea „Invîrtita dorului", o nedee 
contemporană.

în subcarpațil Olteniei, nedeea a 
reprezentat din timpuri străvechi una 
dintre sărbătorile populare cele mai 
îndrăgite, de cea mai mare audiență. 
Pentru oieri, aflați pe timpul verii 
în zonele înalte ale pajiștilor de 
munte, petrecerea care, calendaristic, 
se situa spre finele lunii iunie — în
ceputul lui iulie, iși avea ca locuri 
de desfășurare înălțimile observabile 
de la mari distanțe. Este semnifica
tiv de reținut in această privință că 
în munții Lotrului, pe latura lor su
dică, unul din cele mai semețe

piscuri, avînd formă de piramidă 
egipteană, poartă numele de Virful 
nedeii, sau Nedeiul.

O inspirată idee a transmutat și 
ridicat pe alt plan, superior, nedeea 
tradițională din vîrf de munte în a- 
șezămintul de cultură. Faptul s-a 
concretizat la Vaideeni și. in cei zece 
ani de afirmare, conceptul a urcat 
de la treapta de manifestare a co
munei la cea de intilnire a artei 
păstorești de pe aproape Întreaga 
arie a țării. Mai mult, nedeea con
temporană, așa cum s-a înfățișat la 
jubileul recent sărbătorit, a devenit 
un moment de contact între făuri

torii de bunuri 
culturale — țăra
nii oieri, și oame
nii de știință, cer
cetători în diferi
tele direcții de 
investigare a cul

turii populare. Nu numai plă
cut. dar revelator în multe pla
nuri este să asiști la un colocviu in
tre etnografi și folcloriști, economiști 
chiar, pe de o parte, și acei oameni 
în straie albe, pe de altă parte, 
coboriți de la stină anume ca să stea 
de vorbă cu specialiștii despre obi
ceiurile lor, despre cîntecele, despre 
mitologia lor, și nu mai puțin des
pre realizările lor în viața economică 
și socială, in domeniul culturii. Din
colo de ceea ce a avut loc pe scenă
— frumuseți din cîntece, port și 
jocuri, manifestarea a fost marcată 
de două momente științifice : simpo
zionul „Unitatea spirituală și stilis
tică a folclorului păstoresc" ; și co
locviul metodic „De la nedeea tra
dițională, la festivalul contemporan
— probleme ale valorificării artistice 
a folclorului păstoresc". Ambele a- 
ducătoare de noi achiziții în uni
versul cunoașterii acelor fenomene 
de viață socială și de cultură a păs- 
torimii. această străveche populație, 
cu o tot atit de străveche preocu
pare, ca și existența românului în
suși. Amindouă manifestările știin
țifice fiind concepute in spiritul 
înaltelor exigențe ale Festivalului 
național „Cintarea României".

Nota contemporană a unei stră
vechi datini.

Vin ciobanii de la munți...

N. POPESCU-BOGJDANEȘTI

„Auzi, măi?" „Ce s-aud, 
măi?" „Mîne-i tîrgu’ fete
lor de la Gurghiu, măi..."

Cu o seară înainte, fecio
rii, urcați pe culmile dealu
rilor, anunțau tuturor eve
nimentul care a avut loc 
cu cit va timp in urmă.

Șoseaua asfaltată ce lea
gă cele zece sate ale co
munei Gurghiu se umple 
de oamenii ce vin încet prin 
pădurile umblate rar, peste 
cîmpie, printre dealuri, cu 
căruțele, cu bicicletele și 
pe jos, iar cei de la oraș 
cu autobuzele sau cu mași
nile personale. Ce chemare 
adună aproape întreaga 
suflare a satelor din zonă, 
de nu rămin acasă decit 
copiii mici și cei care-i în
grijesc?

„Tradiționalul tîrg al fe
telor de la Gurghiu, ca și 
celelalte manifestări de 
acest fel — ne spune tova
rășul Valeriu Vaida, direc
torul centrului județean de 
îndrumare a creației popu
lare și a mișcării artistice 
de amatori Mureș — sint 
pentru oamenii acestor 
locuri, români, maghiari, 
germani și de alte naționa
lități. un bun prilei de in
tilnire și de cunoaștere 
între ei ca meșteșugari și 
ca păstrători ai obiceiurilor 
folclorice. Astăzi tirgul 
fetelor adună florile de pe 
Gurghiu nu numai din bro
derii, ci. mai ales, pe cele 
ce înfloresc în sufletul a- 
cestor oameni. Pentru că, 
cine-i poate cere fetei, 
mamei sau bunicii să coasă 
cu migală iie nouă, să în
vețe pașii unor jocuri 
străbune sau mai noi și să 
vină să le arate oamenilor, 
decît simțămîntul bucu
riei de a trăi liber și 
frumos, de a ști că tu, jocu
rile și cîntecele tale sint 
respectate, prețuite și iubi
te? De aceea, fiecare aduce 
ce are mai frumos in casa 
lui, în satul lui, in tradiția 
lui pentru a le contopi și 
da strălucire într-o mare

și mereu proaspătă sărbă
toare a frumosului și a 
gindului curat de frăție și 
unitate. Manifestarea, parte 
integrantă a celei de-a doua 
ediții a Festivalului na
țional „Cîntarea Româ
niei". a adunat anul acesta 
30 de echipe artistice din 
vatra satului. Sînt echipe 
ciștigătoare Ia prima ediție, 
dar și echipe — cum sint 
cele din Comori sau de 
dansuri maghiare din Gă- 
lățeni — oare se produc 
pentru prima dată în afara

maghiari, fiecare aducind 
cite ceva. Așa am valorifi
cat dansuri bătrinesti. ro
mânești si maghiare, pe 
care ansamblul nostru le 
pregătește in cadrul „Cin- 
tării României".

Un vechi dans maghiar, 
cu o sticlă împodobită cu 
flori, plină cu vin, purtată 
pe cap în ciuda ritmului 
viu al pașilor. „îl știu de 
la mama și mama il știe de 
la bunica, ne spune Chiri- 
jan Zelma, cooperatoare. 
De mic copil il exersez".

Cind se adună 
florile pe Gurghiu...
satului. Ne propunem să 
studiem mai atent creația 
amatoare, să adunăm în- 
tr-un muzeu județean de 
etnografie și folclor arhiva 
vie a creației populare mu
reșene".

Pe cîmpul însuflețit de 
oameni se desfășoară jocul 
ca-n bătătura satului. Mem
bri ai echipelor de dansuri, 
săteni cum sînt Virgil Chir- 
teș din Ibănești. Mihai Ca
zan din Brincovenești, Za- 
chei Iușan din Sinpetru, 
Egede Laszlo din Simbriași, 
Mester Agnes din Gălățeni, 
Krautzner Suzana din Ba- 
toș și alți animatori de 
frumos, de datini si de mă
iestrie, urcă pe scenă fără 
trac. Ansamblul „Plaiuri 
mureșene", condus de co
regraful Viorel Covrig, vine 
după o serie de succese la 
prima ediție a „Cîntării 
României" cu alte dansuri, 
cuprinzind români și ma
ghiari. „Lipsește doar Loch 
Eva — ne spune el — pen
tru că e de serviciu, dar 
avem alți tineri, români și

„Cine ți-a cusut costumul?"
— o întreb pe Veronca 
Balla, una din membrele 
echipei de dansuri maghiare 
din Simbriași. „Mama, după 
imaginația ei". Pe bluză, 
flori multicolore din măr
gele. Fusta este țesută tot 
in sat. Șarosi Berta și 
Sebesy Ana au război de 
țesut Sora Ghizellei Miklos, 
care e muncitoare la fa
brica textilă „Mureș", si-a 
făcut ea singură costumul.

„Ne bucurăm să putem 
oferi acest cadru minunat
— ne spune Liirincz Ludo
vic, coregraf la centrul ju
dețean de îndrumare a 
creației populare și a miș
cării artistice de amatori 
Mureș. De ce? Pentru că e 
aproape ca la hora satului. 
Să nu se sfiască de atiția 
privitori, să joace ca acasă. 
Este un spectacol de folclor 
curat, neregizat. Doar pă
rinții își păzesc copiii, chiar 
in timpul dansului să nu 
greșească, admonestindu-i 
pe scenă ca la ei în sat. 
Dorim să promovăm cit mai 
multă artă populară auten

tic mureșeană in această 
ediție a Festivalului națio
nal „Cintarea României".

Plecind de pe scenă, oa
menii colindă tirgul. „Este 
o mare sărbătoare populară, 
un prilej de joc, de veselie 
— ne spune tovarășul Sava 
Teodor, primarul comu
nei Gurghiu. Nu mai 
vine țăranul cu straița in 
spinare plină cu mincare. 
Doar cind pleacă, dacă-și x 
cumpără cite ceva".

,,Haida hai cu veselie, la 
oameni de omenie" — în
cepe starostele nunta din 
Comori, obicei prezentat 
de echipa căminului cultu
ral. cu părinți si socri, cu 
mireasă si...

„Nu. mirele e mimai azi, 
pentru spectacol — ne asi
gură tatăl copilei. Ea nu e 
incă de dat. N-a terminat 
școala. Dansează ca tot sa
tul, la cămin. Dar mai are 
de bătut multă pită...".

Și înțelegi că pe umerii 
părinților stau nu numai 
privirile copiilor ca miezul 
de piine din brațele gospo
darului ce zice in pragul 
ierbii urarea tradițională 
de bun venit, așa cum e 
obiceiul la nuntă. Pe ume
rii părinților stau însemne
le unei viitoare familii, căci 
pe aceste locuri ea se lea
gă în continuare cu pre
zența și cu consimțămintul 
părinților care-și trimit fe
tele și feciorii la școli de 
specialitate, pentru indus
trie și agricultură, pentru o 
meserie pe care s-o invețe 
la Reghin sau Tîrgu Mureș, 
și chiar mai departe, la 
Brașov sau Cluj-Napoca.

Oricît de multe și diver
se sînt costumele, români, 
maghiari, germani, din a- 
ceste locuri, sint părinți 
care au și această trăsă
tură comună : grija pentru 
mugurul din propria fami
lie, care trebuie ocrotit și 
îndrumat spre o viață de 
omenie nouă.

Angela POPESCU
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Sosirea in Capitală a delegației Consiliului 
Poporului din Republica Arabă Siriană

Vineri după-amiază a sosit în Ca
pitală delegația Consiliului Poporu
lui din Republica Arabă Siriană, 
condusă de Mahmoud Hadid, mem
bru al Comandamentului regional al 
Partidului Baas Arab Socialist din 
Siria, președintele consiliului, care, 
la invitația Marii Adunări Naționale, 
face o vizită in tara noastră.

Din delegație fac parte Wafik Ar- 
nouss. reprezentant al Partidului 
Baas Arab Socialist, membru al Bi
roului Consiliului Poporului. Ibrahim 
Bakari. membru al Biroului Politic 
al C.C. al P.C. Sirian, deputat. Slava 
Dib. Mohammad Fandi Aba Zeid, 
Ibrahim Heneidi. Mohamad Mannan 
Cheikh-Ismail, deputați.

Pe aeroportul Otopeni, delegația a 
fost întimpinată de tovarășii Nicolae 
Giosan, membru supleant al Comi
tetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., președintele Marii Adunări 
Naționale, Aneta Spornic, vicepre
ședinte al M.A.N., deputați.

Au fost de față Walid Al Moualem, 
ambasadorul Siriei la București, 
membri ai ambasadei.

★
în aceeași zi. delegația Consiliului 

Poporului din Republica Arabă Si
riană. condusă de Mahmoud Hadid, 
membru al Comandamentului regio
nal al Partidului Baas Arab Socia
list din Siria, președintele Consiliu
lui Poporului, a avut o întîlnire. la 
Palatul Marii Adunări Naționale, cu 
delegația M.A.N., condusă de tova
rășul Nicolae Giosan, membru su
pleant al Comitetului Politic Execu
tiv al C.C. al P.C.R., președintele 
Marii Adunări Naționale.

în timpul convorbirilor, desfășurate

Cronica
în sala „Rapsodia Română" din 

București a avut loc. vineri seara, 
un spectacol de gală prezentat de an
samblul folcloric „Călușul" din Scor- 
nicești, județul Olt, cu prilejul dis
tingerii sale ou premiul internațional 
„II Sagittario D’Oro" pe 1978, confe
rit de Centrul internațional pentru 
difuzarea artei și folclorului din 
Roma.

Au participat Tamara Dobrin. vi
ii «ședințe al Consiliului Culturii 
și Educației Socialiste, reprezentanți 
ai conducerii unor instituții culturale 
centrale, ai Comitetului de cultură și 
educație socialistă al județului Olt, 
compozitori, soliști ai scenelor lirice 
din Capitală, un numeros public.

Au fost de față Ernesto Mario Bo- 
lasco, ambasadorul Italiei la Bucu
rești. și membri ai ambasadei, șefi de 
misiuni diplomatice și alți membri 
ai corpului diplomatic acreditați in 
țara noastră.

înainte de începerea spectacolului, 
organizat de Institutul de cercetări 
etnologice și dialectologice, în cola
borare cu Ambasada Italiei la Bucu
rești — sub auspiciile Consiliului 
Culturii și Educației Socialiste — au 
rostit alocuțiuni Nicolae Nistor, di
rector adjunct al institutului, și 
Gheorghe Bărbulescu, din partea 
conducerii ansamblului folcloric „Că
lușul".

Spectacolul, care a cuprins cele 
mai reprezentative cântece și dansuri 
din bogatul repertoriu al ansamblu
lui, s-a bucurat de un succes deose
bit, artiștii fiind răsplătiți cu vii a- 
plauze.

La sfirșitul spectacolului, membri
lor ansamblului din Scornicești le-a 
fost oferit un coș cu flori.

★
Prin decret prezidențial, tovarășul 

Florea Dumitrescu a fost numit in 
calitate de ambasador extraordinar 
și plenipotențiar al Republicii So
cialiste România în Republica Popu
lară Chineză, in locul tovarășului 
Nicolae Gavrilescu, care va primi 
alte însărcinări.

★
Cu prilejul apropiatei sărbători a 

Zilei naționale a Republicii Populare 
Mongole — a 57-a aniversare a re
voluției populare — Institutul român 
pentru relațiile culturale cu străină
tatea și Asociația de prietenie ro- 
mâno-mongolă au organizat, vineri, 
o manifestare culturală.

Au participat reprezentanți ai Mi
nisterului Afacerilor Externe, Consi
liului Culturii și Educației Socialiste, 
oameni de cultură și artă, un nu
meros public.

Au fost prezenți Țagaanlamyn Du- 
ghersuren, ambasadorul R.P. Mongole 
la București, și membri ai amba
sadei.

★
Vineri seara a sosit în Capitală 

Marwan Afram Issa Doudin. noul 
ambasador extraordinar si plenipo
tențiar al Regatului Hașemit al Ior
daniei în Republica Socialistă Româ
nia.

★
în cadrul marilor aniversări reco

mandate de UNESCO și Consiliul 
Mondial al Păcii pe acest an. Comite
tul național pentru apărarea păcii. 
Consiliul Culturii și Educației Socia
liste. Universitatea cultural-științifică, 
I.R.R.C.S. si Asociația de prietenie 
România—Franța au organizat vineri 
după-amiază, la sala Dalles din Capi
tală j o manifestare omagială dedicată 

, ,-nirii a 200 de ani de la moartea
■ i ean-Jacques Rousseau.

LOTO
NUMERELE EXTRASE 
LA TRAGEREA LOTO 

DIN 7 IULIE 1978
Extragerea I : 19 56 55 38 26 66 

18 6 30.
Extragerea a Il-a : 73 5 87 20 51 45 

72 90 65.
FOND TOTAL DE CÎȘTIGURI : . 

1 144 736 Iei. din care 455 270 lei, re
port categoria 1. 

într-o atmosferă cordială, s-a expri
mat satisfacția in legătură cu dezvol
tarea pe multiple planuri a relațiilor 
de prietenie si colaborare româno-si- 
riene, in conformitate cu înțelegerile 
stabilite cu ocazia intîlnirilor dintre 
președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și președintele Republicii 
Arabe Siriene, Hafez Al Assad. Tot
odată. s-a procedat la o informare 
reciprocă asupra preocupărilor ac
tuale ale celor două parlamente, ex- 
nrimindu-se dorința comună de a 
amplifica si diversifica legăturile bi
laterale. in spiritul prieteniei și în
crederii mutuale ce caracterizează 
relațiile dintre România și Siria. S-a 
evidențiat, de asemenea, rolul parla
mentelor și parlamentarilor în întă
rirea legăturilor dintre cele două țări 
si popoare, pentru consolidarea păcii 
in lume.

Au participat Aneta Spornic, vice
președinte al Marii Adunări Națio
nale. deputați.

A luat parte Walid Al Moualem, 
ambasadorul Siriei la București.

★
Președintele Marii Adunări Națio

nale. tovarășul Nicolae Giosan. a o- 
ferit un dineu în onoarea oaspeților, 

în timpul dineului, președintele 
M.A.N. și conducătorul delegației 
parlamentare siriene au toastat in 
sănătatea președintelui Republicii So
cialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. si a președintelui Repu
blicii Arabe Siriene. Hafez Al 
Assad, pentru prietenia dintre po
porul român si poporul sirian, pen
tru pace și Înțelegere internațională.

(Agerpres)

zilei
în sala Dalles s-a deschis vineri 

la amiază expoziția sculptorului 
Evgheni Vucetici (1908—1974), artist 
al poporului al U.R.S.S., Erou al 
Muncii Socialiste, expoziție organi
zată sub auspiciile Consiliului Culturii 
și Educației Socialiste in cadrul pla
nului de colaborare culturală dintre 
țara noastră și Uniunea Sovietică. 
Selecția prezentată oferă vizitatoru
lui bucureștean o imagine complexă 
a creației cunoscutului sculptor, re
flectă largul orizont tematic al ar
tistului, calitățile remarcabile ale vi
ziunii sale plastice. Un loc important 
îl ocupă ciclul „Leniniana", moment 
culminant al preocupărilor artistului, 
care subliniază noblețea, morală a 
marelui conducător al Revoluției din 
Octombrie 1917.

La vernisaj au asistat Tamara Do
brin, vicepreședinte al Consiliului 
Culturii și Educației Socialiste, ar
tistul poporului Ion Jalea, președinte 
de onoare al Uniunii artiștilor plas
tici. reprezentanți ai Ministerului 
Afacerilor Externe, Consiliului Ge
neral A.R.L.U.S., oameni de artă și 
cultură, un numeros public.

Erau prezenți V. G. Pozdniakov, 
însărcinat cu afaceri a.i. al Uniunii 
Sovietice la București, șefi de mi
siuni diplomatice acreditați in țara 
noastră, membri ai corpului diplo
matic.

La festivitatea de deschidere au 
rostit alocuțiuni artistul poporului 
Ion Irimescu, președintele Uniunii 
artiștilor plastici, V. S. Gusak, con
silier al Ambasadei Uniunii Sovietice 
la București, și Vera .Vucetici, critic 
de artă, consultant științific al Mi
nisterului Culturii al U.R.S.S.

(Agerpres)

Puternic îndemn Ia muncă bine organizată
(Urmare din pag. I) 
de produse — cărbune, otel, ciment, 
laminate, produse ale industriei con
structoare de mașini si ale chimiei — 
au apărut nerealizări. Este vorba de 
produse de primă importantă pentru 
economie, pentru a căror recuperare 
neîntîrziată se impune să se acțio
neze cu hotărire. Trebuie să fie 
clar — sublinia tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — tuturor ministerelor, 
centralelor șl întreprinderilor, comi
tetelor județene de partid, tuturor 
organizațiilor de partid că realizarea 
producției fizice la nivelul planului 
constituie problema centrală a activi
tății următorilor doi ani si jumătate. 
Pretutindeni să se înțeleagă că nu
mai realizind ritmic si integral, la 
înalt nivel calitativ, fiecare sorti
ment, fiecare produs se pot asigura 
atit o bună aprovizionare a pieței in
terne. cit și mărfurile necesare pen
tru îndeplinirea planului la export.

O atenție deosebită tfebuiq acor
dată. in fiecare întreprindere, folo
sirii potențialului productiv — deo
potrivă a mașinilor și utilajelor și a 
forței de muncă. De fapt, acolo unde 
s-a acționat sistematic pentru asigu
rarea unei judicioase încărcări a ma
șinilor si utilajelor, pentru folosirea 
mai rațională a forței de muncă, re
zultatele in realizarea planului pro
ducției fizice au fost corespunzătoa
re. Și. dimpotrivă, restanțele au apă
rut acolo unde măsurile privind fo
losirea deplină a potențialului pro
ductiv s-au oprit la jumătatea dru
mului. Iată de ce. în spiritul indi
cațiilor date la plenară, trebuie să 
se treacă urgent la calificarea cadre
lor necesare — îndeosebi din sectoa
rele auxiliare — și asigurarea cu 
prioritate a forței de muncă pentru 
producție.

Sarcini deosebite revin lucrătorilor 
de pe șantierele de investiții, unde 
s-au înregistrat o serie de rămîneri 
în urmă, cu efecte negative asupra 
economiei. Astfel, dacă ar fi intrat 
la timp în producție capacitățile sta
bilite am fi obținut pe ansamblu o 
producție cu circa 26—25 la sută mai

PRIMIRE LA C. C. AL P. C. R.
Tovarășul Emil Bobu, membru al 

Comitetului Politic Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R.. a primit, ieri, 
delegația Uniunii Tineretului Comu
nist din Spania (U.T.C.S.). condusă 
de Josep Palau, secretar general al 
U.T.C.S.. care efectuează o vizită in 
tara noastră, la invitația C.C. al 
U.T.C.

Cu prilejul primirii s-a relevat im
portanta intîlnirilor si convorbirilor 
dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, și tovarășul Santiago 
Carrillo, secretar general al Partidu
lui Comunist din Spania, pentru in
tensificarea, pe multiple planuri, a 
relațiilor de prietenie si cooperare

Primire la Consiliul de Miniștri
Tovarășul Paul Niculescu. viceprim- 

ministru al guvernului, ministrul fi
nanțelor. a primit vineri după-amia- 
ză pe Anthony Tuke, președinte al 
Barclays Bank din Marea Britanie. 
care se află în tara noastră.

Cu acest prilej au fost abordate

Primire la Consiliul Central al U.G.S. R.
Tovarășul Gheorghe Pană, pre

ședintele Consiliului Central al 
U.G.S.R., a primit, vineri dimineața, 
delegația Federației sindicatelor din 
Kuweit — K.T.U.F., condusă de 
Hussein Al Gouha, vicepreședinte al 
K.T.U.F., care efectuează o vizită de

Plecarea delegației parlamentare din Australia
Vineri după-amiază a părăsit Ca

pitala delegația parlamentară din 
Australia, condusă de J. W. Bour- 
chier. reprezentant al guvernului pen
tru probleme parlamentare, care, la 
invitația Marii Adunări Naționale, a 
făcut o vizită în țara noastră.

Din delegație au mai făcut parte 
R. Bishop și B. F. Kilgariff, sena
tori, precum și L. R. Johnson și M.

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT
• La bazinul Dinamo din Capitală 

au început ieri campionatele naționale 
de înot ce se desfășoară anul acesta 
sub genericul „Daciadei". Performera 
primei zile de întreceri a fost tinăra 
speranță a natației românești Irinel 
Pănulescu (Petrolul Ploiești), care a 
ciștigat două probe : 800 m liber, in 
9T7”94/100 — nou record republican 
de senioare — și 100 m liber, cu 
timpul de r00”76/100.

« în cadrul competiției de caiac- 
canoe „Regata Snagov", vineri s-au 
disputat probele de viteză pe dis
tanța de 500 m, ciștigate de urmă
torii sportivi : caiac simplu — Vasile 
Diba (România) ; canoe simplu — 
Lipat Varabiev (România) ; caiac 4 
fete — echipajul R.D. Germane ; ca
iac 2 băieți — echipajul R.D. Ger
mane.
• în finala probei de dublu femei 

din cadrul turneului internațional de 
tenis de la Wimbledon perechea 
Reid—Turnbull (Australia) a intrecut 
în trei seturi cu 4—6, 9—8. 6—3 cuplul 
Virginia Ruzici (România). Mima 
Jausovec (Iugoslavia). Corespondenții 
agențiilor de presă subliniază frumu
sețea si dirzenia acestei dispute spor
tive. in care românca Ruzici a prestat 

mare, ceea ce ar fi sporit mijloacele 
necesare economiei naționale și ex
portului. Iată de ce cuvintul de or
dine pentru proiectanti. constructori, 
muncitori, pentru toti factorii ce 
contribuie la realizarea investițiilor 
este concentrarea la maximum a tu
turor forțelor pentru recuperarea 
restantelor si asigurarea punerii in 
funcțiune a fiecărui obiectiv la ter
men sau chiar mai devreme.

Așa cum s-a mai arătat, se impune 
perfecționarea activității de condu
cere a ministerelor, a centralelor, 
deplasarea Centrului de greutate al 
activității lor jos. in întreprinderi și 
secții, pentru soluționarea rapidă, in 
timp, a tuturor problemelor impuse 
de procesul de producție. O condu
cere cu adevărat științifică a ramu
rilor economice, a întregii economii 
nu este de conceput fără această 
permanentă și vie ancorare in reali
tățile nemijlocite ale producției ma
teriale. în acest sens, capătă o în
semnătate deosebită indicația dată de 
secretarul general al partidului de a 
întări răspunderea in soluționarea 
concretă a problemelor activității de 
îndeplinire a planului in județele 
care cunosc un ritm deosebit de in
dustrializare. Fiecare minister tre
buie să încredințeze rezolvarea pro
blemelor din aceste județe unui mi
nistru adjunct ; totodată, trebuie să 
se ia măsuri pentru a deplasa in 
aceste județe ingineri, specialiști, 
cadre de muncitori calificați, care să 
asigure punerea în funcțiune la ter
men si buna funcționare a noilor 
obiective industriale.

întreprinderea, celula de bază a 
economiei, locul unde se hotărăsc cali
tatea si nivelul tehnic al produselor, 
unde se creează venitul national, unde 
se decide soarta eficientei economice, 
trebuie să polarizeze atenția tuturor 
cadrelor de conducere de la nivelul 
ramurilor și subramurilor, al întregii 
economii. întreprinderile — sublinia 
tovarășul Nicolae Ceaușescu — tre
buie să asigure realizarea în practică 
a principiului autoconducerii munci
torești. al autogestiunii economico- 

dintre cele două partide, țări si po
poare, pentru extinderea legăturilor 
dintre U.T.C. și U.T.C.S.

La primire, desfășurată intr-o at
mosferă caldă, prietenească, au parti
cipat tovarășii Ion Traian Ștefănescu, 
prim-secretar al C.C. al U.T.C., Nicu 
Ceausescu si Radu Enache. secretari 
ai C.C. al U.T.C.

★
în continuarea vizitei în tara noas

tră. delegația U.T.C.S. a avut intil- 
niri cu studenti de la Universitatea 
Brașov, cu tineri de la întreprinde
rea agricolă de stat Prejmer. a vizi
tat obiective' social-culturale din 
București și Brașov și a avut con
vorbiri la C.C. al U.T.C.

aspecte privind dezvoltarea relațiilor 
financiar-bancare rom ano-britani ce.

La întrevedere au participat Iulian 
Bituleanu. adjunct al ministrului, și 
Vasile Voloșeniuc. președintele Băn
cii române de comerț exterior.

prietenie și documentare in tara 
noastră ia invitația Consiliului Cen
tral al U.G.S.R.

La primire, desfășurată într-o at
mosferă prietenească, a luat parte 
tovarășul Gheorghe Petrescu, vice
președinte al Consiliului Central al 
U.G.S.R.

E. Sainsbury, membri ai Camerei 
Reprezentanților.

Pe aeroportul Otopeni. oaspeții au 
fost conduși de Nicolae Giosan, pre
ședintele Marii Adunări Naționale, 
loan Ceterchi, președintele Consiliu
lui legislativ, Ilie Șalapa, președin
tele Comisiei pentru industrie și ac
tivitatea economico-financiară a 
M.A.N., de deputați.

tot timpul un joc de mare regulari
tate si precizie,}

• în cadrul concursului interna
țional atletic de la Diisseldorf, proba 
feminină de 800 m a fost ciștigată 
de sportiva româncă Ileana Silai, 
cronometrată cu timpul de l’59”8/10. 
Au urmat în ordine Tonka Petrova 
(Bulgaria) — 2’00”3/10, Brigitte Kraus 
(R. F. Germania) — 2'01''4/10. Wesela 
Jazinska (Bulgaria) — 2’02”9/10 etc.

• Turneul internațional feminin 
de handbal de la Varna a fost ciș
tigat de echipa R. D. Germane, care 
în ultimul meci a invinș cu scorul 
de 19—15 (10—7) selecționata Iugos
laviei. Alte rezultate : R.S.S. Litua
niană — Franța 22—9 (8—2) ; Bul
garia — Polonia 17—12 (7—8) ; Un
garia — România 14—11 (9—5).

Clasamentul final : 1. R. D. Ger
mană ; 2. Iugoslavia ; 3. Ungaria ; 4. 
România ; 5. Bulgaria ; 6. Polonia ; 
7. R.S.S. Lituaniană ; 8. Franța.

• în sala „Werner Seelenbinder" 
din Berlin s-au disputat jocurile din 
ziua a doua a turneului internațio
nal masculin de volei. Rezultate : 
Cehoslovacia — R. D. Germană (B) 
3—1 ; R. D. Germană (A) — Polonia 
3—0 ; Ungaria — România 3—2 (8—15, 
5—15, 15—13, 15—8, 15—13).

financiare. bazate pe creșterea răs
punderii directe a conducerii -colec
tive. a tuturor oamenilor muncii din 
unitățile respective pentru desfășu
rarea cu maximă eficientă a activi
tății economice. Principiul autocon
ducerii și autogestiunii economico- 
sociale trebuie să ducă la mai buna 
gospodărire a mijloacelor de produc
ție. a părții din proprietatea comună 
dată în administrarea fiecărei uni
tăți. a fiecărui colectiv de oameni 
ai muncii. Consiliilor oamenilor mun
cii. adunărilor generale, tuturor oa
menilor muncii le revine răspunderea 
directă pentru păstrarea si punerea 
in valoare, cu rezultate maxime, a 
acestor bunuri, asigurind creșterea 
continuă a producției, ridicarea nive
lului ei tehnic si calitativ, sporirea 
productivității muncii, reducerea chel
tuielilor materiale. în acest scop, 
ele sint chemate ca. in lumina 
sarcinilor stabilite de secretarul 
general al partidului, să acționeze 
neintirziat cu toate forțele pentru 
realizarea si depășirea planului pro
ducției nete, pentru introducerea nou
lui mecanism economico-financiar. 
Toate acestea reprezintă probleme 
esențiale pentru economia noastră, 
pentru modernizarea ei, pentru fău
rirea societății socialiste multilateral 
dezvoltate.

în fiecare întreprindere. în fiecare 
unitate economică avem de înfăptuit 
un amplu program de măsuri pentru 
a asigura, așa cum a subliniat secre
tarul general al partidului la recenta 
plenară a C.C. al P.C.R.. realizarea 
și depășirea planului pe acest an și 
pentru a crea toate condițiile înde
plinirii exemplare a planului pe ul
timii doi ani ai cincinalului. Supre
ma verificare a măsurilor întreprinse 
o constituie rezultatele practice — 
rezultate pe care le dorim pretutin
deni mereu mai bune, mai substan
țiale. concretizate in sporuri înalte 
ale producției fizice, ale producției 
nete, în creșterea zi de zi a contri
buției fiecărui obiectiv la sporirea 
venitului national, a avuției națio
nale.

Adunare de solidaritate 
cu lupta poporului coreean
Cu prilejul „Lunii de solidaritate 

cu lupta poporului coreean", vineri 
după-amiază, la întreprinderea „Re
publica" din Capitală, a avut loc o 
adunare organizată de Comitetul mu
nicipal București al P.C.R. și Asocia
ția de prietenie româno-coreeană.

Au participat Eleonora Cojocaru, 
secretar al Comitetului municipal 
București al P.C.R.. Constantin Oan- 
cea, adjunct al ministrului afaceri
lor externe, Gheorghe Stuparu, vice
președinte al Asociației de prietenie 
româno-coreeană, numeroși oameni 
ai muncii din întreprindere.

Adunarea a fost deschisă de Vasile 
Carolică, prim-secretar al Comitetu
lui de partid al sectorului 3. A luat 
apoi cuvintul Ion Moldovan, direc
torul întreprinderii, care a evocat 
victoriile obținute de poporul coreean 
în lupta pentru apărarea indepen
denței și suveranității țării, succe
sele remarcabile în înfăptuirea obiec
tivelor trasate de cel de-al V-lea 
Congres al Partidului Muncii din 
Coreea, fapte ce demonstrează grăi
tor capacitatea și forța unui popor, 
liber și stăpin pe destinul său, de 
a-și făuri viitorul in conformitate cu 
propriile sale aspirații.

Profund atașat idealurilor de li
bertate, independență Și progres so
cial — a spus vorbitorul — poporul 
român și-a manifestat, încă de la 
început, sprijinul și solidaritatea ac
tivă cu lupta dreaptă a poporului co
reean pentru apărarea patriei, pentru 
înfăptuirea aspirației sale vitale de 
unitate națională. Partidul și statul 
nostru au sprijinit întotdeauna și 
sprijină cu hotărire inițiativele și 
propunerile constructive ale R.P.D. 
Coreene consacrate realizării idealu
lui național de reuniț i care pașnică 
și independentă a țării.

Referindu-se la relațiile de prie
tenie dintre popoarele noastre, bazate 
pe temelia trainică a comunității de 
orinduire, ideologie și țeluri ale so
cialismului, vorbitorul a spus : Rolul 
hotăritor in extinderea și aprofun
darea relațiilor bilaterale româno- 
coreene l-au avut întilnirile și con
vorbirile de la Phenian și București 
dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Kim Ir Sen, din 1971 și 1975. Vizita 
din luna mai a acestui an a dele
gației de partid și de stat, condusă 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, in 
R.P.D. Coreeană, dialogul româno- 
coreean la nivel Înalt, documentele 
convenite cu acest prilej înscriu o 
nouă și strălucită pagină în cronica

vremea
Timpul prababil pentru zilele de 9, 

10 și 11 iulie. în țară : Vremea va Ei 
In general instabilă și răcoroasă, În
deosebi în prima parte a intervalului. 
Cerul va fi temporar noros. Vor cădea 
ploi locale, care vor avea și caracter 
de aversă, însoțite de descărcări elec
trice, mai frecvente în zonele de deal

I--------------- AGENDĂ DE VACANȚĂ

Orașul de la cota 1038

Predealul, situat la 
înălțimea de 1 038 m, 
cuprinde, după cum 
se știe, in perimetrul 
său stațiunile Timișul 
de Jos. Timișul de 
Sus și Pinul Rece. A- 
șezat în regiunea iz
voarelor Prahovei și 
Timișului, pe cumpă
na de ape dintre cele 
două rîuri, orașul este 
situat pe cel mai stră
bătut drum turistic al 
țării. La nord-est, sta
țiunea este străjuită 
de Piatra Mare, la 
sud-est sint plaiurile 
munților Baiului, spre 
sud-vest profilindu-se 
virfurile munților Bu- 
cegi, iar la nord-vest 
Postăvarul. Avînd un 
relief muntos variat, 
acoperit de o bogată 
vegetație arborescen
tă, cu păduri de coni
fere și climă tempera
tă, aer ozonat, la Pre
deal se pot trata ane
miile. astmul bronșic, 
sechelele după pleuri- 
te și pneumonii, cata
rurile cronice ale căi
lor respiratorii, tuber
culozei ganglionare 
sau osoase, rahitismul, 
tulburările vasomoto- 
rii ș.a. Stațiunea dis
pune de numeroase 
locuri în hoteluri, ca

bane, sanatorii, tabere, 
campinguri și con
strucții de tip vilă, 
răsfirate pe intinse 
spații verzi. Turiștii 
au numeroase posibi
lități pentru ascen
siuni montane, dintre 
care amintim cabana 
Susai (1350 m altitu
dine). Aici se ajunge 
urmînd traseul marcat 
cu o cruce roșie pină 
la poteca ce leagă Su
saiul de Piatra Mare, 
după care se merge 
pe drumul indicat de 
o cruce albastră. De 
la Susai se ajunge în
tr-o oră sau o oră și 
jumătate la cabana 
Clăbucet-Plecare, iar 
de aici, urmind mar
cajul triunghi albas
tru, la cabana Girbo- 
va. Din extremitatea 
nordică a Predealului, 
pe o șosea asfaltată se 
ajunge la cabana-ho- 
tel Trei Brazi. De aici 
se pot face deplasări 
la cabanele Pîriuî 
Rece, Poiana Secuilor, 
Cheia, Timiș, Cristia
nul Mare, Postăvarul. 
Cîteva localități din 
apropierea Predealu
lui, ușor accesibile, o- 
feră prilejul altor ex
cursii plăcute : la nu

bogată și cu adinei tradiții a priete
niei, solidarității și conlucrării mul
tilaterale dintre partidele, popoarele 
și țările noastre.

în încheiere, vorbitorul a transmis 
oamenilor muncii coreeni, poporului 
coreean un călduros salut tovărășesc, 
precum si urarea de a obține noi și 
mari victorii în edificarea societății 
socialiste. în lupta pentru realizarea 
aspirației vitale de unitate națională, 
pentru făurirea Coreei unite, libere 
și prospere.

în continuare a vorbit Sin In. Ha. 
ambasadorul R.P.D. Coreene la Bucu
rești. care s-a referit pe larg la lupta 
eroică a poporului coreean, la semni
ficația istorică a victoriei obținute 
împotriva imperialismului, la efortu
rile consecvente ale Partidului Muncii 
Si Guvernului R.P.D. Coreene depuse 
pentru reunificarea independentă și 
pașnică a tării. Vorbitorul a expri
mat profundă recunoștință Partidului 
Comunist Român, guvernului si po
norului român pentru sprijinul activ 
acordat si solidaritatea militantă ma
nifestată cu cauza dreaptă a poporului 
coreean — reunificarea patriei — si a 
relevat faptul că în prezent relațiile 
de prietenie si colaborare dintre țările 
noastre cunosc o amplă dezvoltare si 
înflorire în toate domeniile.

Recenta vizită in tara noastră a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. a spus 
vorbitorul, care s-a desfășurat sub 
auspiciile caldei ospitalități a poporu
lui coreean si intr-o ambiantă sărbă
torească. ca si întilnirile avute cu 
tovarășul Kim Ir Sen. la Phenian și 
București in anii 1971 și 1975, au 
reprezentat evenimente decisive in 
ridicarea pe o treaptă nouă, superi
oară. a tradiționalelor relații de prie
tenie și colaborare statornicite intre 
partidele, guvernele și popoarele ță
rilor noastre.

Si în. viitor, a arătat ambasadorul. 
Partidul Muncii și Guvernul R.P.D. 
Coreene vor depune toate eforturile 
pentru a întări prietenia si solidari
tatea cu Partidul Comunist Român, 
guvernul și poporul român, pentru a 
transpune in viată înțelegerile conve
nite între cei doi conducători.

în încheiere, vorbitorul a urat 
poporului român succese tot mai mari 
in lupta pentru realizarea hptăririlor 
celui de-al XI-lea Congres al parti
dului in înfăptuirea Programului de 
edificare a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate și înaintare a 
României spre comunism.

(Agerpres)

și de munte. Vînt moderat, cu inten
sificări locale de scurtă durată, pre- 
dominînd din sectorul vestic. Tempe
raturile minime vor fi cuprinse între 
7 și 17 grade, iar cele maxime între 18 
șj 28 de grade. Izolat, condiții de grin
dină. în București : Vreme în general 
instabilă, mai ales în prima parte a 
intervalului. Cerul va fi schimbător. 
Vor cădea ploi, care vor avea și ca
racter de aversă, însoțite de descărcări 
electrice. Vînt moderat. Temperatura în 
scădere ușoară.

mai 2.6 km de ultimul
cartier mărginaș se a-
junge in localitatea 
Azuga (895 m.). la 11 
km la Bușteni (882 m), 
la 18 km aflindu-se 

Rîșnov.localitatea
Programul variat al 
casei de cultură, sala
de jocuri mecanice, 
piscina, sauna și mul
te alte mijloace de a- 
grement completează 
imaginea unei stațiuni 
atrăgătoare prin pito
resc, ospitalitate și 
dotare.

Informații suplimen
tare la punctele de 
valorificare ale între
prinderii de turism, 
hoteluri și restaurante 
din București, ale că
ror adrese sint : Bd.
1848 nr. 4 (telefon 
- 13 75 33), Bd. Repu
blicii nr. 68 (telefon —
14 08 00), Bd. N. Băl- 
cescu nr. 35 (telefon —
15 74 11), Bd. Republi
cii nr. 4 (telefon — 
14 72 08), Bd. Dorobanți 
nr. 1—7 (telefon — 
1108 60), Calea Grivi- 
ței nr. 140 (telefon — 
18 02 37). Intrarea nr. 3 
a întreprinderii „23 
August".

în fotografie : ilus
trată din Predeal.

PROGRAMUL 1
12,00 Telex
12,05 Koman-foileton : Familia Palliser
13.00 Curs de limbă spaniolă
13.25 Concert distractiv
14.15 Confesiuni despre prietenie
14.45 Aripi deasupra Deltei. Film
15,10 ,.Pe Bahlul in sus" — clntece șl 

jocuri populare românești
15.35 Inscripții pe celuloid
16.35 Clubul tineretului
17.45 Agenda cultural-artlstică
18.15 Săptămîna politică internă șl in

ternațională
18.30 Antologia filmului pentru copil șl 

tineret — Charles Chaplin
19.30 Telejurnal
19.50 Teleenciclopedia
20,40 Film serial : Om bogat, om sărac. 

Episodul 4
21.30 Intilnlre cu satira și umorul 
22,00 Telejurnal • Sport
22,20 Stelele cinteculul șt dansului

PROGRAMUL 2
19.50 La ordinea zilei tn economie. In

vestiții ’78
20.00 Desene animate
20.25 Tinerii și muzica lor
20.45 Moștenire pentru viitor
21,30 Un virtuoz al viorii : Efta Botoca
21.45 Dicționar cinematografic : John

Ford
23,00 închiderea programului

• TULCEA. în perioada 1—10 
Iulie, la Tulcea se desfășoară 
simpozionul și colocviul „Pro
bleme ale arheologiei preistorice 
și clasice sud-est-europene in 
lumina ultimelor descoperiri". 
Colocviul are loc în cadrul se
minarului pentru formarea tine
relor cadre de arheologie din 
țările sud-est-europene, organi
zat de Asociația internațională 
de studii sud-est-europene, Co
mitetul județean pentru cultură 
și educație socialistă și Muzeul 
Deltei Dunării din Tulcea. La 
lucrări participă academicieni, 
cadre didactice universitare, 
cercetători Și muzeografi din 
Bulgaria, Grecia, Iugoslavia, 
Italia, Turcia și România. (E. 
Mihăilescu). • TIMIȘ. „Come
dia erorilor" de W. Shakespeare 
este ultima premieră din actua
la stagiune prezentată de Tea
trul Național din Timișoara. Re
gia spectacolului aparține lui 
Ion Ieremia, iar scenografia 
Emiliei Jivanov. La librăria 
„Mihai Eminescu" din Timișoa
ra a avut loc lansarea volumu
lui de poezii „Testament" de 
Tudor Arghezl. publicat de edi
tura „Facla" in ediție bilingvă, 
româno—sirbo-croată. Tălmăci
rea pentru prima oară in vo
lum a marelui poet român in 
limba sirbo-croată aparține 
scriitorului timișorean Vladimir

Ciocov. (Cezar Ioana). • 
BRAILA. La galeriile de artă 
s-a deschis „Salonul de vară al 
umorului — Brăila ’78“. fu a- 
celași prilej, au fost premiați 
caricaturiștii Dragoș Anton, Mi
hai Pînzaru-Piru, Dumitru Ne
grea, Eugen Taru, Molnar De- 
neș. Ștefan Cocioabă, Nicolae 
Viziteu, Victor Chiriloaie-Chiril, 
participant! la manifestare. 
„Brăila — vatră de oțel, piine 
și lumină" și „Legile statului — 
legile noastre, să le cunoaștem, 
să le apărăm, să le respectăm" 
sint titlurile a două lucrări ieși
te de sub tipar la inițiativa sec
ției de propagandă a Comitetu
lui județean Brăila al P.C.R. 
(Mircea Bunea). • SIBIU. în 
cadrul manifestărilor culturale 
organizate de întreprinderea 
poligrafică din Sibiu, cu prile
jul sărbătoririi a 450 de ani de 
la înființarea primei tiparnițe 
sibiene (1528—1978), la Casa ar- 
telbr din Sibiu a fost deschisă 
expoziția filatelică ..Tiparnița 
sibiană — 450", iar la Muzeul 
Brukenthal a avut loc vernisa
jul expoziției „Cartea veche ro
mânească". Aceluiași eveniment, 
revista „Transilvania" nr. 6 i-a 
dedicat mai multe materiale 
omagiale. (Nicolae Brujan).
• MURES- Pe malul riului Mu
reș, în zona pitorescului sat 
Brincovenești, a avut loc tradi
ționala manifestare folclorică 
„Tirgul cireșelor". în regia Mă
riei Mierluț, secția română a 
Teatrului de păpuși din Tg. 
Mureș a prezentat recent spec
tacolul de Închidere a actualei 
stagiuni cu piesa „Tip și Top" 
de Dorina Tănăsescu (scenogra
fia Szabo Erzsebet; muzica Sa
rosi Endre). (Gh. Giurgiu).
• HUNEDOARA. Membrii ce
naclului literar „Panait Istrati" 
din Valea Jiului s-au intilnit 
intr-o șezătoare omagială, orga
nizată la Casa de cultură 
din Petroșani, cu prilejul- îm
plinirii a 25 da ani de la 
constituirea cenaclului. (Sabin 
Cerbu). • TELEORMAN. în- 
tr-un cadru natural pitoresc, in 
pădurea din apropierea co
munei Drăgănești de Vede, 
a avut loc festivalul „Flbri 
de .tei". După organizarea 
unei ample acțiuni de strin- 
gere a florilor de tei, a 
urmat un bogat program artis
tic. (Ion Toader). • VILCEA. 
Comuna Vaideeni a găzduit cea 
de-a 10-a ediție a sărbătorii fol
clorice păstorești „învirtita do
rului", la care au luat parte 
ansambluri șl formații folclori
ce cu profil păstoresc din jude
țele Alba, Argeș, Brașov, Dîm
bovița, Gorj, Hunedoara, Mehe
dinți, Prahova, Vrancea și Vîl- 
cea. Programul a cuprins, prin
tre altele, simpozionul : „Unita
tea spirituală și stilistică a fol
clorului păstoresc", o paradă a 
portului popular păstoresc și un 
spectacol sub genericul „Pasto
rala Carpaților". (Ion Stanciu).

• DIAMANTE DIN 
COSMOS. Cind un meteorit 
se prăbușește cu viteza verti
ginoasă de peste 15 kilometri 
pe secundă, in momentul im
pactului cu păm intui se pro
duce o veritabilă explozie. a 
cărei energie poate da naștere 
la diamante, datorită cristali
zării carbonului. Această ipo
teză, formulată cu cîțiva ani in 
urmă, pare să-și fi găsit con
firmarea. în depresiunea sibe- 
riană Popigaiski au fost găsite 
diamante care, după părerea 
specialiștilor sovietici, s-au 
cristalizat sub efectul unei pu
ternice unde de șoc. Explozia ar 
fi putut avea loc acum circa 30 
milioane de ani. între timp, pe
reții craterului format atunci 
s-au prăbușit, iar fundul depre
siunii s-a acoperit de vegetație. 
Geologii au descoperit diaman
te in stratul superior de pămint, 
la o mică adincime, deși pină 

acum se admitea că diamantele 
se pot forma numai la o mare 
adincime în sol.

• REZERVAȚII ARC
TICE. Șase regiuni din extre
mul nord canadian urmează a fi 
declarate „parcuri naționale", 
statut prin care se speră că stră
daniile de apărare și salvare a 
unor specii rare de animale vor 
fi mai eficiente. Una dintre ele 
va fi insula Banks, celebră pen
tru elefanții de mare, ce for
mează aici cea mai mare colo
nie din lume. în rezervația Wa- 
ger-Bay. din preajma Cercului 
polar, trăiește o multitudine de 
specii de mamifere acvatice ne 
cale de dispariție. în ..Northern 
Yukon” conviețuiesc ursii polari 
cu urșii bruni și „grizzly", pre
cum și mai multe specii rare 
de vulturi si șoimi. Dincolo de 
paralela 80 va fi creat parcul 
național „Northern Ellesmere" 

..specializat" în iepuri, vulpi si 
lupi, precum și în păsări polare.

• ALGE INVADA
TOARE. „Sargassum muti- 
cum“. redutabila algă care a fost 
descoperită pentru prima dată in 
apele britanice in 1973. continuă 
să prolifereze in porturile și es
tuarele coastei sudice a Marii 
Britanii, iar de cîteva săptămîni 
și-a făcut apariția Si pe coasta 
vestică a Franței. Cercetătorii de 
la Institutul politehnic din 
Portsmouth au abandonat prac
tic orice speranță de a elimina 
această algă uriașă, de origine 
japoneză, a cărei dezvoltare 
anarhică si rapidă a ajuns să 
stlnienească serios pescuitul sl 
practicarea sporturilor nautice, 
în ciuda numeroaselor studii in 
care au fost investite mai bine 
de 100 000 de lire sterline, nu a 
putut fi găsit nici un produs 
chimic capabil să lupte cu succes

Împotriva acestei plante, care 
poate atinge mai mult de cinci 
metri lungime, nici să ’ se gă
sească o eventuală utilizare co
mercială a acesteia.

• PAZNIC REDUTA
BIL. îngrijorată de repetatele 
furturi de specii rare, co
mise la grădina zoologică 
Skansen din Stockholm, di
recțiunea a luat o serie de 
măsuri ferme și a introdus a- 
paratura cea mai modernă pen
tru prevenirea infracțiunilor. 
Totul s-a dovedit însă a fi în 
zadar ! Pină cind unui funcțio
nar al grădinii i-a venit ideea 
să folosească drept paznic un 
șarpe cobra : în fiecare seară, 
uriașa reptilă este lăsată liberă 
in incinta grădinii. Și, ca prin

I
minime, de cind cobra și-a în
ceput misiunea de „paznic", nu s-a 
mai comis nici o infracțiune. în 
imagine : reptila postată la una 
din intrările grădinii.

• IPOTEZĂ ARHEO
LOGICĂ. Fragmentele unor 
plăcuțe din argilă cu inscripții 
în ebraica veche, datînd dinain
tea erei noastre, au fost desco
perite de curind la Samaca, în 
provincia Boyaca din centrul 
Columbiei. Miguel Santamaria, 
specialistul care a condus săpă
turile arheologice respective si 
care, în urmă cu doi ani, a iden
tificat la Samaca prima inscrip
ție ebraică, apreciază că această 
descoperire dovedește că Lumea 
Nouă ar fi fost descoperită de 
navigatori de origine ebraică, 
care, statornicindu-se pe aceste 
meleaguri, ar fi ridicat apoi pi
ramidele din Palenque (Mexic) 
și vestita cetate Machu Picchu 
din Peru.

• CA PASĂREA-N 
ZBOR... Cea mai rapidă pa
săre europeană este uliul, iar 

cea mai lentă — vrabia. La 
această concluzie s-a ajuns după 
observații efectuate de colabora
torii Institutului ornitologic de 
pe lingă Academia de științe 
bulgară. Ei au măsurat viteza de 
zbor a diferitelor specii de pă
sări de pe continentul nostru șl 
au alcătuit un veritabil „clasa
ment", din consultarea căruia 
rezultă că vrabia, care poate 
dezvolta o viteză maximă de 60 
km pe oră. se situează pe’ ulti
mul loc. Cu o viteză aproape 
dublă (110 km) zboară ratele săl
batice si porumbeii călători 
(117 km), recordul absolut aoar- 
ținind insă uliului, a cărui viteză 
poate atinge peste 300 km pe 
oră.

• VESTIGII AZTECE 
DESCOPERITE LA CIU
DAD DE MEXICO. Cer- 
cetări arheologice efectuate în 
partea centrală a orașului Ciu

dad de Mexico au dus la desco
perirea unui fragment al scării 
„Marelui Templu" din Te- 
nochtitlan, capitala fostului im
periu aztec. De asemenea, s-a 
găsit un monolit reprezentind 
un șarpe. Culorile acestei valo
roase piese arheologice s-au 
păstrat nealterate și experții a- 
preciază că ea este o compo
nentă a patrimoniului templului 
lui Hui tzilopochtii, considerat 
în mitologia aztecă zeu al răz
boiului, al vinătorii și stăpin 
al lumii. Săpăturile arheologice 
au fost declanșate în partea 
centrală a capitalei mexicane, 
după descoperirea, în cursul 
unor lucrări de drenaj, a unui 
monolit reprezentind-o pe zeița 
aztecă a Lunii. Aztecii s-au 
așezat în această regiune prin 
anul 1325 și civilizația lor 
a fost dominantă în zone vaste 
ale actualului teritoriu mexican 
pină la sosirea conchistadorilor 
spanioli în anul 1520.
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• Situația din Liban • O declarație a șefului statului sirian, 
Hafez Al-Assad • Președintele Egiptului, Anwar El Sadat, 

la Viena
BEIRUT 7 (Agerpres). — La 

Beirut și în suburbiile acestuia si
tuația era calmă, vineri dimineața — 
relatează agenția M.E.N. Cu toate 
acestea, din timp în timp se auzeau 
tiruri sporadice de artilerie. în zo
nele în care au avut loc luptele, ca 
și în întreaga zonă înconjurătoare, 
cetățenii nu au ieșit pe străzi. Băn
cile. cu excepția unor filiale situate 
in cartierele îndepărtate, au rămas 
închise.

Președintele Libanului, Elias Sar
kis, a examinat, vineri, cu premierul 
Selim Al-Hoss situația actuală din 
țară, în urma evenimentelor politice 
survenite pe scena vieții politice li
baneze și ultimele evoluții ale si
tuației din Orientul Mijlociu — in
formează agențiile M.E.N. și M.A.P. 
Șeful statului libanez a avut, de ase
menea, o întrevedere cu președintele 
Camerei Deputaților, Kamel El-As- 
sad. asupra rezultatelor contactelor 
pe care președintele parlamentului 
le-a avut cu părțile beligerante din 
Liban.

Președintele Libanului a conferit, 
totodată, cu Fuad Boutros, vicepre- 
mier, ministru al afacerilor externe 
și al apărării, care l-a informat asu
pra rezultatelor recentei sale vizite 
la Damasc, precum și cu comandan
tul Forței arabe de descurajare 
(F.A.D.) din Liban — relatează a- 
genția M.E.N.

DAMASC 7 (Agerpres). — Preșe
dintele Siriei, Hafez Al-Assad, a de

clarat, în cadrul unei audiențe acor
date unui grup de membri ai coloniei 
siriene din Venezuela, că țara sa este 
hotărîtă să sprijine autoritatea lega
lă libaneză și să „acționeze pentru 
binele tuturor libanezilor" — relatea
ză agenția France Presse. „Noi ne 
pronunțăm pentru revenirea la secu
ritate și la o viață normală în Li
ban, astfel încît poporul acestei țări 
să se bucure de stabilitate" — a sub
liniat Hafez Al-Assad.

Totodată, după cum relevă surse 
oficiale din Damasc citate de agen
ția France Presse, președintele Hafez 
Al-Assad a avut o convorbire tele
fonică cu șeful statului libanez, Elias 
Sarkis, în cadrul căreia a subliniat 
necesitatea „de a se continua efortu
rile comune pentru a se pune capăt 
actualei situații din Liban".

VIENA 7 (Agerpres). — Președin
tele Egiptului, Anwar El Sadat, a 
sosit, vineri, la Viena, unde a fost 
întîmpinat de șeful statului austriac, 
Rudolf Kirchschlaeger.

în cursul șederii sale în Austria, 
Anwar El Sadat urmează să aibă 
convorbiri cu caracter neoficial cu 
Shimon Peres, liderul Partidului 
Muncii, principalul partid de opozi
ție din Israel, la care vor participa, 
temporar, cancelarul federal al 
Austriei, Bruno Kreisky, precum și 
președintele Internaționalei Socia
liste, Willy Brandt.

Alegerile prezidențiale din Italia
ROMA 7 (Agerpres). — Nici unul 

dintre candidatii la președinția Re
publicii Italiene nu a întrunit, în cel 
de-al 13-lea și al 14-lea tur de 
scrutin al alegerilor prezidențiale, 
majoritatea absolută a voturilor pen
tru a putea deveni șef al statului.

Vineri au avut loc reuniuni sepa
rate ale Direcțiunii P.C.I. și condu
cerilor grupului parlamentar demo- 
crat-creștin. consacrate analizării re
zultatului întîlnirii de joi seara a 
secretarilor generali ai celor șase 
partide ale „arcului constitutional".

După cum arată agențiile de presă, 
reuniunea din 6 iulie nu a dus la un 
acord cu privire la desemnarea unui 
candidat care să se bucure de un 
sprijin cît mai larg din partea forțelor 
politice. La sfirșitul ei. liderii politici 
ai celor sase partide s-au despărțit 
constatînd numai faptul că „situația 
este blocată". Singura soluție posibilă 
pentru moment — a apreciat secre
tarul general al P.C.I., Enrico Berlin- 
guer — „o constituie reluarea proce
durii electorale propriu-zise, pentru 
a vedea, prin intermediul votului, 
care sînt candidați! ce dețin cele mai 
multe sufragii".

Potrivit ultimelor știri transmise de 
agenția A.N.S.A., conducerea Partidu
lui Democrat-Creștin a hotărît să 
sprijine candidatura la funcția de pre
ședinte al Italiei a lui Sandro Pertini, 
reprezentant al Partidului Socialist, pe

care anterior o respinsese. Candida
tura lui Pertini, erou al Rezistenței 
din al doilea război mondial, adau
gă agenția U.P.I., este sprijinită, de 
asemenea, de Partidul comunist, pre
cum și de alte partide mai mici. Ho- 
tărîrea democrat-creștinilor a fost a- 
nunțată înaintea celui de-al 15-lea 
tur de scrutin, desfășurat în cursul 
serii și încheiat fără nici un rezul
tat. Cel de-al 16-lea tur de scrutin, 
care va avea loc sîmbătă — trans
mite A.F.P. — „se pare că va fi cel 
decisiv".

Franța neliniștită 
de măsurile Angliei 

in domeniul pescuitului
PARIS 7 (Agerpres). — Guvernul 

francez și-a exprimat neliniștea față 
de măsurile unilaterale adoptate de 
Marea Britanie în domeniul pescui
tului.

Dacă aceste măsuri se vor solda cu 
pierderi însemnate și prelungite pen
tru pescarii francezi, guvernul nu va 
ezita să recurgă la toate mijloacele 
de procedură în vederea respectării 
angajamentelor luate de către fieca
re membru al C.E.E. — se spune în
tr-un comunicat oficial dat publici
tății miercuri la Paris.

GHANA

Instalarea noului șef al statului
A fost ordonată eliberarea deținuților politici

ACCRA 7 (Agerpres). — Genera- 
lul-Iocotenent W.F. Akuffo, care a 
preluat conducerea după demisia ge
neralului Ignatius Kutu Acheampong 
a fost învestit, joi, oficial șef al 
statului ghanez, depunind jurămîn- 
tul în această calitate, in cadrul unei 
ceremonii care a avut loc la Palatul 
guvernamental.

Totodată — informează agenția 
ghaneză de presă, reluată de agen
țiile U.P.I. și Reuter — un comuni
cat oficial al Consiliului Militar Su
prem, dat publicității la Acera, anun

ță că noul șef al statului ghanez a 
ordonat eliberarea tuturor deținuți
lor politici, arestați după referendu
mul care a avut loc în luna martie 
în legătură cu viitoarea formă de 
guvernămînt a țării. Agenția nu pre
cizează numărul persoanelor ce ur
mează să fie eliberate, dar, arată 
United Press International, se pare 
că este vorba de aproximativ 40 de 
deținuți, dintre care unii au avut 
funcții importante în precedentele 
guverne sau în viața politică a țării.

Sprijin ferm mișcărilor de eliberare 
din Africa

KHARTUM 7 (Agerpres). — La 
Khartum s-au deschis lucrările celei 
de-a 15-a conferințe a Consiliului 
ministerial al Organizației Unității 
Africane, la care iau parte reprezen
tanți ai celor 49 state membre ale 
O.U.A. Participanții la dezbateri se 
vor preocupa de trei mari grupuri 
de probleme, primul dintre acestea 
constînd în examinarea stadiului ac
tual al luptei mișcărilor de eliberare 
din teritoriile africane aflate încă 
sub dominație străină. Această pro
blematică va fi examinată in strînsă 
corelație cu necesitatea ca toate ță
rile ce fac parte din O.U.A. să acorde 
un sprijin sporit mișcărilor de elibe
rare din Africa, pentru eliminarea 
ultimelor vestigii ale colonialismului 
și rasismului de pe continent.

O a doua tematică se referă la 
eforturile depuse de statele africane

în vederea dezvoltării lor economice, 
eforturi considerate ca singura mo
dalitate susceptibilă să contribuie la 
întărirea independenței politice și 
afirmarea independentă pe arena in
ternațională a țărilor respective. în 
context, vor fi abordate aspecte con
crete ale cooperării interafricane.

Ultima serie de probleme ce va 
sta în atenția Conferinței ministe
riale cuprinde examinarea divergen
țelor survenite între o serie de state 
africane. în legătură cu aceasta, 
participanții vor examina rapoartele 
prezentate de Comisia de mediere a 
organizației.

Pe agenda lucrărilor figurează, de 
asemenea, definitivarea ordinii de zi 
a conferinței la nivel înalt a O.U.A., 
care se va desfășura tot în capitala 
sudaneză, în perioada 18—21 iulie.

In spiritul bunei 
vecinătăți și înțelegerii 

in Balcani
Convorbiri la nivel înalt 

bulgaro-elene
SOFIA 7 (Agerpres). — La Varna 

au avut loc convorbiri oficiale între 
Todor Jivkov, președintele Consi
liului de Stat al R.P. Bulgaria, și 
primul ministru al Greciei, Constan
tin Karamanlis, aflat în vizită ofi
cială în R.P. Bulgaria.

Dînd o apreciere pozitivă evoluției 
relațiilor bilaterale, părțile au tre
cut în revistă posibilitățile dezvol
tării acestora pe mai departe, infor
mează agenția B.T.A, în cadrul 
schimbului de opinii care a avut Ioc 
în problemele internaționale actuale, 
părțile au acordat o atenție deose
bită situației din Balcani și au re
levat că dezvoltarea unei cooperări 
bazate pe egalitate în drepturi și 
avantaj mutual în această regiune 
reprezintă garanția întăririi păcii și 
bunei vecinătăți, încrederii și înțele
gerii reciproce.

Președintele Liberiei l-a primit 
pe ambasadorul României

MONROVIA 7 (Agerpres). — Pre
ședintele Republicii Liberia. William 
R. Tolbert ir., l-a primit pe amba
sadorul Republicii Socialiste Româ
nia. Petrachi Trofin. cu prilejul în
cheierii misiunii sale la Monrovia.

Președintele Republicii Liberia a 
transmis președintelui Republicii So
cialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. cele mai cordiale salutări.

urări de sănătate și fericire, de noi 
succese ponorului român.

în cadrul convorbirii desfășurate cu 
acest prilej, președintele William R. 
Tolbert ir. a subliniat importanta 
deosebită a îhtîlnirilor la nivel înalt 
româno-liberiene, care au pus baze 
trainice relațiilor de prietenie si co
laborare dintre cele două țări si 
popoare.

După alegerile din Peru

întărirea pozițiilor partidelor de stingă 
la Lima

Reuniunea la nivel înalt de la Bremen (R.F.G.)

Nici o hotărîre concretă in problema creării 
unui nou sistem monetar vest-european

BONN 7 (Agerpres). — După două 
zile de dezbateri, vineri s-a înche
iat la Bremen (R.F.G.) sesiunea Con
siliului Pieței comune, care a abor
dat probleme legate de creșterea e- 
conomică, soluționarea crizei mone
tare. combaterea inflației și a șoma
jului.

O parte importantă a dezbaterilor 
a fost consacrată examinării unui 
proiect franco—vest-german vizînd 
instituirea pe plan comunitar a unui 
nou sistem monetar care a fost pre
zentat de președintele Valery Gis- 
card d’Estaing. în intervenția sa, 
președintele Franței a declarat că

Previziuni pesimiste 
In legătură cu evoluția 

economiei americane
WASHINGTON 7 (Agerpres). — 

Administrația S.U.A. a dat publici
tății o serie de previziuni cu carac
ter economic, considerate de obser
vatorii vieții economice americane 
mult mai pesimiste decît cele elabo
rate la începutul acestui an.

Astfel, potrivit aprecierilor consi
lierilor economici prezidențiali, rata 
inflației va atinge, în 1978, 7,2 la su
tă, în vreme ce prevederile inițiale 
indicau o rată de 6,3 la sută. Există 
însă speranțe că în 1979 nivelul a- 
cestei rate va cobor! la 6,5 la sută. 
Totodată, creșterea prețurilor în ul
timele trei luni corespunde unui 
ritm anual de peste 10 Ia sută, în 
vreme ce, relativ recent, Adminis
trația considera că în S.U.A. creș
terea costului vieții nu va fi în acest 
an mai mare de 7 la sută. Pe de altă 
parte, consilierii economici ai Casei 
Albe apreciază că în anul 1978 rata 
de creștere a economiei americane 
va fi de 4,1 la sută, și nu de 4,7 la 
sută cum se considera mai înainte.

Pe de altă parte, nivelul șomaju
lui a fost în Statele Unite luna tre
cută de 5,7 la sută din totalul for
ței de muncă. în ciuda faptului că 
acest procent marchează o oarecare 
scădere față de luna precedentă (6,1 
la sută), șomajul în rîndul tinerilor 
sub 20 de ani este încă foarte ridi
cat — 14,2 la sută. După cum a anun
țat Departamentul american al Mun
cii, totalul persoanelor angajate este 
de 94,8 milioane.

acest sistem ar trebui să devină o- 
perațional la 1 ianuarie 1979.

Nu s-a putut adopta însă vreo ho
tărîre, proiectul urmind a fi luat din 
nou în dezbatere în cadrul viitoa
rei reuniuni a Consiliului Pieței co
mune prevăzută pentru 4 și 5 de
cembrie a.c., la Bruxelles.

Agențiile internaționale de presă 
relevă că Marea Britanie nu și-a dat 
consimțămîntul pentru un asemenea 
Sistem, premierul James Callaghan 
solicitînd detalii suplimentare, pe 
care să le studieze ulterior. Dele
gația olandeză și-a exprimat la rîn
dul ei nemulțumirea, declarînd că O- 
landa, celelalte țări ale Beneluxului 
și Danemarca au fost puse în fața 
unui fapt împlinit de către Franța și 
R.F.G.

Comunicatul final al sesiunii re
levă că participanții la» lucrările con
siliului au cerut miniștrilor pentru 
problemele muncii să pună în apli
care, pînă la 1 ianuarie 1979, „mă
suri susceptibile să ducă la r,ed,u- 
cerea șomajului în rîndurile tinere
tului". Totodată, ei au aprobat un 
program comun vizînd ameliorarea 
situației economice din țările comu
nității, fără a avansa însă măsuri 
concrete în acest sens.

REPUBLICA

CAPULUI VERDE

Succese pe calea 
dezvoltării 

economico-sociale
PRAIA 7 (Agerpres). — La Praia 

au avut loc manifestări consacrate 
celei de-a IlI-a aniversări a procla
mării independenței Republicii Ca
pului Verde. Luînd cuvîntul la pos
tul național de radio, secretarul ge
neral al Partidului African al Inde
pendenței din Guineea-Bisau și 
Insulele Capului Verde (P.A.I.G.C.), 
Aristides Pereira, a făcut un bilanț 
al realizărilor obținute de țara sa 
pe calea dezvoltării de sine stătă
toare. Guvernul, a spus el, își în
dreaptă eforturile spre realizarea u- 
nor măsuri eficiente de întărire a 
economiei naționale, a aparatului de 
stat, pentru asigurarea locurilor de 
muncă necesare întregii populații 
active.

în ciuda secetei care durează de 
cîțiva ani și a altor greutăți, tînăra 
republică a obținut rezultate remar
cabile — a arătat vorbitorul — nu 
numai pe plan economic, ci și pe ca
lea unor transformări politico-so- 
ciale.■

Vorbitorul a arătat că Republica 
Capului Verde promovează o politi
că de nealiniere, de pace și coo
perare cu toate statele progresiste.

LIMA 7 (Agerpres). — Comisia na
țională electorală din Peru a anun
țat rezultatele oficiale definitive pen
tru districtul Lima ale alegerilor da 
la 18 iunie pentru Adunarea Con
stituantă. Potrivit lor, forțele de 
stingă au obținut în capitală 31,96 la 
sută din voturile exprimate.

Iată celelalte rezultate : Partidul 
Popular Creștin (P.P.C.) — 29,12 la 
sută ; Alianța Populară Revoluționa
ră Americană (A.P.R.A.) — 23,01 la 
sută ; Frontul Muncitoresc Țărănesc 
Studențesc și Popular (O.C.E.P.) —

13,40 la sută ; Partidul Socialist Re
voluționar (P.S.R.) — 117 006 voturi 
(7,09 la sută) ; Partidul Comunist 
Peruan (P.C.P.) — 82 092 voturi; U- 
nitatea Democratică Populară (U.D.P.) 
— 67 870 voturi.

Rezultatele anunțate demonstrează 
că se așteaptă o sporire a număru
lui reprezentanților forțelor de stingă 
în acest organism.

Comisia națională electorală a a- 
nunțat că săptămîna viitoare va dis
pune de rezultatele oficiale definitive 
la scara întregii țări.

Măsuri privind normele de funcționare 
ale viitorului guvern argentinian

BUENOS AIRES 7 (Agerpres). — 
Junta militară de guvernămînt din 
Argentina a aprobat, joi, un ansam
blu de măsuri cuprinzînd normele 
de funcționare a noului guvern ar
gentinian, care va fi instalat oficial 
la 1 august. Se prevede, între altele, 
renunțarea de către actualul șef al 
statului, generalul Jorge Rafael Vi- 
dela, la funcțiile de președinte al 
juntei și comandant-șef al forțelor 
armate terestre, urmînd ca el să 
păstreze doar calitatea de președin
te al țării.

Au fost stabilite și noile atribuții 
ale Juntei militare de guvernămînt 
și ale puterii executive. Secretaria
tele forțelor armate terestre, mari
nei și aviației vor elabora, în acest 
sens, liniile directoare de acțiune ale 
noului guvern pentru perioada de

agențiile de presă transmit:

pînă la expirarea, în martie 1981. a 
mandatului președintelui Videla. S-a 
anunțat, totodată, că amiralul Emilio 
Eduardo Massera, comandantul-șef 
al forțelor armate navale, și gene
ralul de brigadă Orlando Agosti, co
mandantul-șef al forțelor armate ae
riene, membri ai juntei, vor abando
na funcțiile lor actuale în perioada 
septembrie 1978 — februarie 1979.

Un nou stat 
independent - 

Insulele Solomon
HONIARA 7 (Agerpres). — Un nou 

stat independent a apărut. vineri, 
pe harta lumii : Insulele Solomon, 
care și-au dobîndit independența 
politică după 85 de ani de domina
ție străină.

Cu acest prilej, la Honiara, capi
tala Insulelor Solomon, a avut loc 
ceremonia proclamării oficiale a in
dependentei. Steagul britanic a fost 
coborit. iar în locul lui s-a înălțat 
drapelul albastru, verde si galben al 
noului stat.

Incidente in Nicaragua, 
în localitatea Jinotepe, din Nicara
gua — Situată la 45 km de Mana
gua — au avut loc, joi, violente 
schimburi de focuri între detașa
mente de guerilă, care luptă pen
tru răsturnarea regimului dictatoru
lui Somoza, și forțe ale Gărzii Na
ționale. Cu o zi înainte, la Managua 
s-a desfășurat o amplă manifestație 
populară împotriva acțiunilor repre
sive ale guvernului, la care au parti
cipat peste 30 000 de persoane.

La Pekin s_au desfă?urat’ vi
neri, convorbiri între Fan I, ministrul 
însărcinat cu Comisia de stat pen
tru știință și tehnologie a R. P. Chi
neze, și delegația de specialiști în 
domeniul științei și tehnologiei din 
S.U.A., condusă de Frank Press, con
silier al președintelui S.U.A. pentru 
problemele științifice, care se află în 
vizită în capitala R. P. Chineze. în 
cadrul convorbirilor — precizează

Mijloacele de informare în masă și promovarea 
noii ordini economice internaționale

agenția China Nouă — au fost ex
plorate posibilitățile promovării unor 
schimburi în domeniul științei și teh
nologiei între cele două țări.

Insula Dominique, unul din 
cele cinci teritorii din regiunea An- 
tilelor asociate cu Marea Britanie, 
a cerut ca statutul de asociere să ia 
sfîrșit la 3 noiembrie 1978, aceasta 
echivalînd cu obținerea la data res
pectivă a independenței insulei. Si
tuată între Martinica și Guadelupa, 
Insula Dominique are o populație 
de aproximativ 80 000 locuitori.

Secretarul general al 
O.N.U., Kurt Waldheim, s-a decla
rat favorabil intrării Elveției în Or
ganizația Națiunilor Unite, ceea ce 
— a spus el — ar contribui la spo
rirea rolului acestei țări în viața in
ternațională. în cadrul unei întîl- 
niri cu ziariștii elvețieni, desfășu
rată vineri, la încheierea vizitei sale 
oficiale la Berna, Kurt Waldheim a 
subliniat însă că intrarea în O.N.U. 
reprezintă o problemă internă a El
veției.

Problemele edificării unei noi or
dini economice mondiale polarizează, 
în măsură tot mai ridicată, atenția 
și preocupările a numeroase foruri 
și organizații, conferințe și reuniuni 
internaționale, ca o expresie eloc
ventă a interesului unanim față de 
înfăptuirea acestui deziderat vital al 
lumii contemporane. în acest cadru 
se înscrie și masa rotundă organi
zată recent în localitatea Portoroz. 
din Iugoslavia, cu tema „ROLUL 
PRESEI ÎN DOMENIUL t'AURIRII 
UNEI NOI ORDINI ECONOMICE 
INTERNAȚIONALE", Ia care au 
fost reprezentate circa 40 de țări, 
între care și România.

Pe marginea tematicii în discuție 
— creșterea responsabilităților și ro
lului mijloacelor de informare in 
masă în procesul instaurării noii or
dini — s-au conturat. în mod firesc, 
poziții variate, dat fiind faptul că 
interlocutorii au reprezentat curente 
de opinie din țări cu sisteme social- 
politice diferite. Această diversitate 
de opinii, departe însă de a dăuna 
dezbaterii, dimpotrivă, a imprimat 
reuniunii caracterul unui schimb de 
opinii viu și util.

Astfel. în marea lor majoritate, 
participanții au subliniat că nu se 
mai poate accepta perpetuarea reali
tăților anacronice ale actualei ordini 
economice mondiale, caracterizată 
prin flagrante anomalii și inechități, 
prin continua adîncire a decalajelor 
dintre state. „Rațiuni puțin îmbucu
rătoare au inspirat convocarea aces
tei reuniuni a celor ce activează în 
domeniul informației publice — ară
ta. la deschiderea lucrărilor mesei 
rotunde, președintele Federației zia
riștilor din Iugoslavia. Milutin Mi- 
lenkovtc. Realitățile grave ale pre
zentului și preocupările pentru vii
tor fac necesară o discuție liberă, 
bazată pe necesitatea intensificării 
acțiunilor intr-o direcție unică : 
pacea și prosperitatea intregii ome
niri".

Ilustrative în ce privește accen
tuarea discrepanțelor economice sînt 
numeroasele date statistice înfățișate 
de narticioanți din voluminosul dosar 
al decalajelor. „în prezent este in joc 
viitorul, supraviețuirea a milioane

de ființe umane — arăta- reprezen
tantul Portugaliei, Jose Manuel 
Barroso, de la agenția de știri 
A.N.O.P. Situația este cunoscută : 70 
la sută din populația globului nu 
dispune decit de 30 la sută din ve
nitul mondial; din circa 2,6 miliarde 
de oameni, peste 800 de milioane 
sint analfabeți ; 1 miliard de locui
tori ai planetei suferă de foame și 
de subalimentație ; volumul datoriei 
externe a țărilor sărace a sporit de 
4 ori in deceniul 1962—1972... Trăim 
deci intr-o lume profund nedreaptă, 
care trebuie schimbată !“.

Pe drept cuvînt, s-a subliniat, ca

teresate, în ultimă instanță, toate ță
rile, fără deosebire de gradul lor 
de dezvoltare economică sau de orîn- 
duire social-politică. „La ora actuală, 
marile probleme nu mai pot fi re
zolvate decit intr-un cadru interna
țional — declara reprezentantul zia
rului francez „Le Monde", bine
cunoscutul publicist Jean Schwoebel. 
Deși ne aflăm pe poziții opuse, cred 
că trebuie să găsim o cale de înțe
legere. Pentru că trăim intr-o eră 
a interdependențelor profunde intre 
toate popoarele, ceea ce implică 
manifestarea unei solidarități absolut 
active și concrete. De aceea, răs-

Pe marginea mesei rotunde de la Portoroz (Iugoslavia)
o concluzie fundamentală a discuții
lor. că instaurarea unei noi ordini 
economice internaționale răspunde 
unei necesități obiective, reprezintă 
unul din procesele istorice progre
siste ale epocii noastre, fiind semni
ficativ că, în ultimii ani, s-a afirmat 
tot mai puternic pe arena mondială 
o largă mișcare în favoarea edifică
rii noii ordini. Din păcate, acest 
consens larg împărtășit se manifestă 
însă adesea, așa cum s-a pus în evi
dentă și în cadrul mesei rotunde, 
doar la nivelul declarațiilor de in
tenții, drumul dintre vorbe și acte 
reale, concrete, rămînînd în continu
are lung. Așa cum au relevat ma
joritatea intervențiilor, în primul 
rind cele ale participanților din 
țările in curs de dezvoltare, din 
țările nealiniate, procesul creării u- 
nei noi ordini economice constituie 
o expresie la scara globului a con
fruntării dintre forțele noului și 
forțele conservatoare și. totodată, 
reflectă caracterul deosebit de com
plex și contradictoriu al situației 
mondiale actuale, al întețirii luptei 
pentru sfere și zone de influentă. în 
același timp, vorbitorii au conchis 
că lupta pentru o nouă ordine eco
nomică internațională reprezintă o 
cauză comună a tuturor popoarelor, 
un țel în înfăptuirea căruia sînt in-

punderea pentru înlăturarea racilelor 
actualei ordini economice revine 
deopotrivă tuturor statelor, și nu in 
ultimul rind țărilor occidentale".

în acest context, dezbaterile au 
evidențiat contribuția crescindă pe 
care o poate aduce opinia publică, 
devenită în zilele noastre o uriașă 
forță, capabilă să influențeze evolu
țiile vieții internaționale. Și. desigur, 
în orientarea și impulsionarea opiniei 
publice din fiecare țară un rol de
terminant revine mijloacelor de in
formare în masă. într-un triplu sens, 
și anume: a informa în mod obiectiv 
și, totodată, de pe poziții critice, opi
nia publică, ceea ce presupune 
popularizarea și susținerea, prin in
termediul mijloacelor de comunicare 
în masă, a tuturor acțiunilor între
prinse. la nivel național și internați
onal, pentru făurirea noii ordini, ca 
și denunțarea acțiunilor contrare, 
dăunătoare acestui scop ; a forma 
opinia publică, adică a explica și 
lămuri țelurile luptei ; în fine, a 
mobiliza, a antrena masele la înfăp
tuirea acestora.

Referindu-se la importanta acestor 
sarcini ale mijloacelor de informare 
în masă, reprezentantul norvegian, 
Johan Thorud, de la ziarul „Arbei- 
derbladet", aprecia : „Dacă un

bancher in occident este victima, să 
zicem, a unei răpiri, evenimentul va 
ocupa, desigur, prima pagină a zia
relor occidentale. Insă faptul că in
tr-o țară în curs de dezvoltare 2 000 
de oameni .mor in fiecare zi de 
foame nu se bucură de aceeași aten
ție in presa noastră. Cred că trebuie 
să reconsiderăm dimensiunea infor
mației. Sarcina noastră fundamen
tală este de a transmite informația, 
sarcină care, in procesul edificării 
noii ordini economice, dobindește o 
importanță covirșitoare. Cunoașterea 
și înțelegerea problemelor de către 
masele de cititori reprezintă un fac
tor important de mobilizare politică". 
în același spirit, directorul național 
al departamentului informațiilor din 
R.P. Congo, Sam’Ovhey Panquima, 
sublinia : „Avem de dat o bătălie de 
mari proporții. Sensibilizarea opiniei 
publice asupra tuturor aspectelor 
problemei subdezvoltării este pentru 
noi o sarcină de cinste și înfăptui
rea ei va contribui la conștientizarea 
maselor, va cataliza eforturile in 
slujba dezvoltării și a făuririi noii 
ordini economice".

Experiența presei române — care 
a desfășurat și desfășoară o activi
tate susținută în sprijinul edificării 
noii ordini economice internaționale, 
încă din perioada de elaborare și 
cristalizare a acestui concept, pro
ces la care țara noastră, președin
tele Nicolae Ceaușescu, și-au adus 
o contribuție hotărîtoare, larg recu
noscută pe plan internațional — a 
fost expusă în cadrul reuniunii, 
bucurîndu-se de un deosebit interes 
în rîndul participanților.

Inițiativa organizării acestei mese 
rotunde s-a dovedit utilă, consti
tuind o bună ocazie de a colabora 
pentru ameliorarea calității muncii 
gazetarului, a cărui activitate ca ex
ponent al opiniei publice se cuvine 
mai ferm direcționată spre înfăptui
rea dezideratelor vitale ale ome
nirii. Asemenea reuniuni ale ziariș
tilor nu pot decit să slujească cau
zei noii ordini internaționale, cauzei 
colaborării și înțelegerii între po
poare.

Viorel POPESCU

Convorbiri siriano—chi
neze. După cum informează agen
ția China Nouă. Abdul Halim Khad- 
dam. vicepremier și ministru de 
externe al Siriei, a avut. joi. convor
biri politice cu Ci Pîn-fei. vicepre
ședinte al Comitetului Permanent al 
Adunării Naționale a Reprezentan
ților Populari a R.P. Chineze, aflat 
în vizită oficială la Damasc. Cu 
acest prilej au fost examinate pro
bleme ale situației internaționale ac
tuale și chestiuni de interes comun 
— precizează agenția citată.

La Addis Abeba a avut 
loc conferința Uniunii agri
cultorilor din întrea«a Etiopie, 
care a dezbătut probleme legate de 
realizarea programului revoluției 
național-democrate, de creștere a 
producției agricole pe baza coope
rării țăranilor și introducerea meto
delor agrotehnice moderne. Confe
rința a adoptat un program în 14 
puncte, care stabilește acțiunile ce 
urmează să fie întreprinse de Uniu
nea agricultorilor din întreaga Etio
pie.

La încheierea vizitei 
efectuate în Sri Lanka de 
vicepreședintele Irakului, Taha Mo- 
heddin Maruf, și a convorbirilor ofi
ciale desfășurate cu acest prilej a 
fost dat publicității un comunicat 
care subliniază acordul Irakului și 
Sri Lankăi de transformare a Ocea
nului Indian într-o zonă a păcii, li
beră de prezența militară străină — 
informează agenția MENA. Cele 
două părți au reafirmat, totodată, că 
o pace justă și permanentă în Orien
tul Mijlociu nu poate fi realizată 
decît prin retragerea Israelului din 
teritoriile arabe ocupate și recunoaș
terea drepturilor poporului palesti
nian — menționează agenția citată.

Ministrul de externe al 
Marocului, M’Hamed Boucetta, 
și-a exprimat neliniștea față de 
agravarea situației tn Africa. „Este 
imposibil să ne imaginăm — a spus 
ministrul marocan — că zeci de mii 
de militari și mii de tone de arma
ment sofisticat pot servi la altceva 
decît la război". în context, el a

precizat că „Africa are nevoie nu
mai de o cooperare economică, co
mercială și culturală".

Proiect de lege. Membrii 
coaliției guvernamentale din Bel
gia au ajuns la un acord asupra unui 
proiect de lege ce vizează institui
rea unor puteri executive și parla
mentare regionale pentru Flandra, 
Wallonia și Bruxelles. Textul docu
mentului urmează să fie prezentat 
spre semnare regelui Baudouin, după 
care va fi înaintat parlamentului.

Inundații în Iran. 03 ur- 
mare a gravelor inundații produse 
în ultimele zile în partea de sud- 
est a Iranului, în orașul Iranshahr 
și in localitățile din împrejurimile 
sale, mai multe persoane și-au pier
dut viața, iar numeroase case au 
fost distruse sau avariate. Autorită
țile au luat măsuri pentru ajutora
rea populației.

Condamnarea unor tero
riști. Cinci din 16 membri ai unei 
organizații teroriste de extremă 
dreaptă din Portugalia au fost con
damnați de Tribunalul Militar din 
Lisabona la pedepse intre 3 și 21 
ani închisoare pentru participarea 
la 62 de atentate cu bombe asupra 
militanților și sediilor partidelor de 
stînga, în nordul țării, în anii 1975— 
1976.

Premiu internațional. Ve* 
nezuela și Organizația Națiunilor 
Unite pentru Educație, Știință și Cul
tură (UNESCO) au convenit asupra 
creării unui premiu, care urmează 
să fie acordat bianual pentru „creații 
intelectuale, artistice, realizări so
ciale în slujba demnității umane". 
Acordul se înscrie între manifestă
rile ce marchează aniversarea bi
centenarului nașterii lui Simon Bo
livar — EI Libertador —, eroul na
țional al Venezuelei.

DCCOS. Erancisco Mendes, pre
ședinte și comisar principal al Con
siliului Comisarilor de Stat (guver
nul) al Republicii Guineea-Bissau, 
și-a pierdut vineri viața într-un ac
cident rutier, anunță un comunicat 
al Consiliului de Stat al Guineei- 
Bissau.

Insulele Solomon, descoperite, 
In 1567. de navigatorul spaniol 
Alvaro de Mendana, devin ul
terior protectorat britanic. Po
trivit constituției intrate in vi
goare in 1974 și amendată in 
1976, ele dobindesc autonomia 
internă. Activitatea legislativă 
era exercitată de un guvernator 
și de Adunarea legislativă, iar 
cea executivă de guvernator și 
de un consiliu condus de lide
rul partidului majoritar in Adu
narea legislativă.

Arhipelagul este alcătuit din 
aproximativ 100 de insule vul
canice și de coral situate in zo
na central-vestică a Oceanului 
Pacific. Păduri tropicale dense 
acoperă cea mai mare parte a 
țării, iar principala ocupație a 
locuitorilor (aproximativ 200 000 
persoane) este agricultura și 
pescuitul. Un amănunt : In 
insule se vorbesc aproximativ 
70 idiomuri distincte.

Ședința Comisiei 
permanente C.A.E.R. 

de standardizare
SOFIA 7 (Agerpres). — Recent a 

avut loc la Sofia ședința a 43-a a 
Comisiei permanente C.A.E.R. de 
standardizare. Au participat delega
țiile țărilor membre ale C.A.E.R. și 
delegația R.S.F.I. A asistat, de ase
menea, secretarul general al Organi
zației Internaționale de Standardi
zare.

Comisia a adoptat hotărîrl cores
punzătoare îndreptate spre asigura
rea înfăptuirii acțiunilor de colabo
rare prevăzute in programele speciale 
de colaborare pe termen lung, a 
aprobat tematica elaborării standar
delor C.A.E.R. pe 1979 și planul de 
lucru pe anul 1979.

La ședință s-au adoptat 304 stan
darde C.A.E.R. și s-au examinai re 
zultatele activității privind . , b
domenii concrete de colabor • ’ 4;â- 
ritoare la calitatea produseio.. teft- 
nica securității instalațiilor, metrolo
gie. protecția muncii, precum si 
rezultatele activității Institutului 
C.A.E.R. de standardizare.

Ședința s-a desfășurat într-o atmo
sferă de colaborare si Înțelegere re
ciprocă.

U.R.S.S.

Lansarea navei cosmice 
de transport „Progress-2“

MOSCOVA 7 (Ager
pres). — La 7 iulie, in 
Uniunea Sovietică a 
fost lansată nava cos
mică automată de 
transport „Progress-2". 
După cum relatează 
agenția T.A.S.S., sco
pul lansării constă in 
cuplarea navei de 
transport cu comple
xul spațial „Saliut-6" 
—„Soiuz-29" in vede
rea aducerii la bordul 
acestui complex a 
combustibilului pentru 
motoare și a diverse 
alte încărcături utile, 
printre care aparate, 
materiale pentru sis
temul ecologic al sta

ției „Saliut-6". poștă 
și altele. Potrivit da
telor obținute prin sis
temele telemetrice, a- 
paratele de la bordul 
lui „Progress-2" func
ționează normal.

In același timp, s-a 
încheiat a treia săptă- 
minâ a activității cos- 
monauților Vladimir 
Kovalionok și Alek
sandr Ivancenkov la 
bordul tandemului 
spațial „Saliut-6" — 
„Soiuz-29“. Vineri, 
cosmonauta au verifi
cat sistemele stației, 
au efectuat exerciții 
fizice, au prelucrat 
documentația aflată la 
bord.

A fost încheiată, de 
asemenea, o nouă ex
periență cu ajutorul 
instalației „Splav". 
Pentru prima oară in 
practica mondială, in 
condiții de imponde
rabilitate, s-a realizat 
topirea și cristaliza
rea citorva tipuri de 
sticlă optică. Țelul 
experienței constă in 
obținerea unor mate
riale de perspectivă, 
care vor putea fi uti
lizate in diverse sec
toare ale tehnicii mo
derne.

Starea cosmonauți- 
lor este bună. Zborul 
in spațiu continuă.
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