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1. PRODUCȚIA FIZICĂ 
criteriu fundamental de apreciere a contribuției 

fiecărui colectiv la dezvoltarea economiei naționale

Miercuri. 12 iulie. tovarășul 
Nicolae Ceausescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, s-a 
întîlnit cu tovarășul William Kashtan, 
secretar general al Partidului Comu
nist din Canada, aflat în concediu 
de odihnă in tara noastră, la invi
tația C.C. al P.C.R.

A participat tovarășul Vasile Mu- 
sat. secretar al C.C. al P.C.R.

în cadrul Întâlnirii au fost evocate 
cu satisfacție bunele raporturi de 
colaborare care se dezvoltă intre 
Partidul Comunist Român si Parti
dul Comunist din Canada, exprimin- 
du-se dorința de a extinde aceste

relații, de a acționa pentru lărgirea 
cooperării dintre România si Canada, 
in folosul celor două popoare, al cau
zei păcii și colaborării internaționale.

S-a procedat, totodată, la o infor
mare reciprocă cu privire Ia activi-
(Continuare în pag. a V-a)

„Trebuie să fie clar tuturor ministerelor, centra
lelor și întreprinderilor, comitetelor județene de partid, 
tuturor organizațiilor de partid că realizarea produc
ției fizice la nivelul planului - deci și recuperarea ne- 
realizărilor de pină acum - constituie problema cen
trală a activității următorilor doi ani și jumătate".

NICOLAE CEAUȘESCU

Din bilanțul 
primului semestru

Peste plan :

Pentru înfăptuirea amplului 
program de dezvoltare econo
mico-socială a tării elaborat 
de Congresul al XI-lea al 
partidului, la Plenara C.C. al 
P.C.R. din 5 iulie și la ședința 
Comitetului Politic Executiv 
au fost stabilite, ne baza in
dicațiilor date de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, o serie de

SARCINI ECONOMICE PRI
ORITARE pentru organiza
țiile de partid si conducerile 
de întreprinderi și centrale, 
pentru toate colectivele de 
oameni ai muncii din eco
nomie. în legătură cu 
aceste probleme de maximă 
actualitate si importantă pen-

tru economie. „SCÎNTEIA" 
INIȚIAZĂ AZI UN CI
CLU DE ARTICOLE menite 
să sublinieze necesitatea o- 
biectivă a soluționării lor in 
cele mai bune condiții in 
procesul de afirmare a auto- 
conducerii si autogestiunii în
treprinderilor.

An de an asigurăm ritmuri înalte în dezvol
tarea industriei, prevederile planului fiind nu nu
mai îndeplinite, ci si depășite. Recent, pe baza a- 
nalizei făcute de Comitetul Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., am aflat, cu sentimente de justificată 
mîndrie patriotică, realizările pozitive obținute de 
oamenii muncii în primul semestru al acestui an. 
Amintim doar două cifre din acest bilanț al 
muncii noastre din anul hotăritor al cincinalului : 
prima se referă la ritmul de circa 10 la sută de 
dezvoltare a industriei fată de perioada cores
punzătoare a anului trecut. România menținîn- 
du-se, in continuare, in rîndul țărilor lumii cu 
cel mal ridicat dinamism industrial.: a doua cifră 
reflectă producția peste plan — de 3,2 miliarde lei 
— obținută de colectivele din industrie in prima 
parte a anului.

Ne mindrim desigur cu asemenea realizări, 
care exprimă realismul planurilor noastre, iuste- 
tea programului de dezvoltare continuă a eco
nomiei. elaborat de Congresul al XI-lea al parti
dului. ilustrează hotărirea cu care acționează 
clasa noastră muncitoare. întregul ponor pentru 
înfăptuirea neabătută a sarcinilor stabilite de 
partid. Iar una din aceste sarcini cardinale, 
aflată în permanentă actualitate, in centrul acti
vității economice, este REALIZAREA RITMICA 
SI INTEGRALĂ A PLANULUI LA PRODUCȚIA 
FIZICA. LA FIECARE SORTIMENT ÎN PARTE. 
Aceasta constituie, asa cum sublinia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la recenta n'enară a C.C. al 
P.C.R.. problema centrală a activității economice 
în următorii doi ani si jumătate. De ce este atât 
de important ca in fiecare intreprindere planul 
să fie realizat ritmic la fiecare, absolut fiecare, 
sortiment ?

Dintre numeroasele argumente economice care 
să susțină permanenta acestui imperativ eco
nomic ne oprim la citeva mai importante :

1. 0 necesitate obiectivă a dez
voltării întregii economii.111 condițiile 
economiei noastre planificate, riguros și ar
monios dirijate prin planul național unic de 
dezvoltare economico-socială. cu sarcini și răs
punderi concrete, precis repartizate pe fieca
re ramură, centrală industrială și unitate pro-

ductivă. numai prin fabricarea și livrarea 
ritmică și integrală, la nivel calitativ cores
punzător, a planului Ia fiecare sortiment, 
sc poate asigura buna funcționare a Întregu
lui nostru mecanism industrial, al întregii e- 
conomii. Nici un produs, nici un sortiment 
din cele planificate nu se realizează ca un 
scop in sine : nu avem si nu trebuie să avem in 
economie .sortimente mari si sortimente mici, mai 
importante sau mai puțin importante. atunci 
cind este vorba de disciplina de plan.

In ansamblul echilibrat al economiei noastre 
fiecare sortiment are o destinație precisă, sta
bilită pe baza unor criterii științifice de eva
luare atît a necesităților, cit și a posibilităților. 
Cărbunele are o destinație precisă în balanța 
noastră energetică și este clar că orice 
încălcare a disciplinei de plan va afecta 
realizarea programului de investiții, ter
menele de punere in funcțiune, cu consecințe 
finale asupra producției materiale ; și așa mai 
departe, metalul trebuie asigurat unităților con
structoare de mașini pentru a fi transformat in 
mașini și instalații, ingrășămintele chimice li
vrate și administrate la timp înseamnă sporuri 
mari de recoltă etc. Ca să nu mai vorbim de 
puternica interdependență ce se țese între în
treprinderile constructoare de mașini în meca
nismul complex al cooperării interuzinale. Este 
evident că orice dereglare in mecanismul echi
librat al planului, in realizarea ansamblului de 
prevederi armonizate la fiecare produs poate 
provoca greutăți intr-un larg șir de unităti, ca 
și in întreaga economie.

2. în strînsă corelare cu crește
rea veniturilor oamenilor muncii. 
Iată un alt argument. Sintem martorii și bene
ficiarii aplicării programului adoptat de partid 
pentru creșterea mai accentuată a nivelului de 
trai al poporului ; in întreaga economie s-a în
cheiat prima etapă de majorare a retribuției oa
menilor muncii ; de asemenea, au sporit substan- 
_ ~_________Viorel SALAGEAN
(Continuare in pag. a IlI-a)
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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
a primit delegația Partidului 

Liberal Radical-Venstre din Danemarca

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, președintele Fron
tului Unității Socialiste, a primit, 
miercuri după-amiază. în stațiunea 
Neptun, delegația Partidului Liberal 
Radical — Venstre din Danemarca, 
condusă de K. Helveg Petersen, pre

ședintele partidului, care face o vi
zită in țara noastră la invitația Con
siliului Național al Frontului Uni
tății Socialiste. Din delegație fac 
parte Lykke Somersen, vicepreședin
te, și Bjorn Hansen, secretar general 
al partidului.

La întrevedere au luat parte tova
rășii Mihai Dalea, membru supleant

al Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Con
siliului Național al F.U.S., Emst 
Breitenstein, membru al Consiliului 
Național al F.U.S.

în numele membrilor delegației și 
al său personal, președintele Părti-
(Continuare în pag. a V-a)

Interviul acordat de tovarășul
Nicolae Ceaușescu

sâptămînalu 1 ui portughez
După cum s-a mal anunțat, tovarășul Nicolae Ceaușescu, președin

tele Republicii Socialiste România, a primit in ziua de 4 iulie a.c. pe 
ziaristul Nuno Rocha, director al săptăminalului portughez „Tempo", 
căruia i-a acordat următorul interviu :

efigii ale memoriei naționale

Eftimie Bîrleanu
ȘTEFAN CEL MARE

Suceava

Monumentul închinat 
unor fapte adine înscrise 
in memoria națională este 
un act solemn. Un act de 
solidaritate a contempora
nilor cu lupta patriotică a 
înaintașilor, dovada unei 
opțiuni politice si morale 
în aprecierea faptelor isto
riei. Semnificațiile unui 
asemenea gest sporesc in 
perspectiva istoriei cînd 
piatra sau bronzul concen
trează prinosul de recu
noștință. omagiul națiunii 
adus personalităților isto
riei si culturii, eroilor po
porului. Referindu-se în 
cadrul recentei Conferințe 
naționale a Uniunii artiș
tilor plastici la cele peste 
150 monumente și lucrări 
de artă monumentală reali
zate in ultimii ani in dife
rite localități ale patriei, to
varășul Nicolae Ceaușescu 
sublinia înaltul lor nivel 
artistic. reala lor impor
tantă educativă. Este in
contestabil că în acești ani 
s-au realizat lucrări artis
tice de seamă, creații cu 
profund mesaj patriotic, 
inspirate din luptele si 
jertfele poporului nostru, 
opere care au intrat si vor 
rămine în patrimoniul cul
turii naționale.

La indicația partidului 
s-a creat un adevărat pro
gram de redare, prin mij
loacele artei plastice, a ma

rilor personalități ale isto
riei si culturii noastre, un 
program menit să înfăți
șeze, in ansamblul său. 
epopeea națională. Paralel 
cu puternica dezvoltare a 
tării pe toate planurile, 
mai ales în ultimii 10 ani, 
au fost realizate numeroase 
lucrări de artă monumen
tală în cele mai variate 
materiale si tehnici (de la 
monumente de amploare in 
bronz si piatră la mozaic și 
pictură murală). Deosebita 
tinută artistică a unor 
monumente închinate lui 
Mircea cel Bătrin de Ion 
Jalea sau Ion Irimescu. ca
dențele ample ale unui mo
nument ca Horia. Cloșca și 
Crisan de Ion Vlasiu. ima
ginile unor figuri reprezen
tative ale istoriei noastre, 
imagini-simbol ale demni
tății și luptei pentru liber
tatea poporului create de 
Mircea Ștefănescu. Eftimie 
Bîrleanu. Andrei Szo- 
botka, Paul Vasilescu, Gh. 
Turcu, Szervatiusz Jeno, 
Florin Codre, Handel Kurt 
Fritz etc. sint doar citeva 
din numeroasele exemple 
care ar putea fi aduse într-o 
dezbatere asupra realizări
lor plasticii noastre monu
mentale. Ar putea fi de 
asemenea amintite și alte 
ansambluri monumentale 
de o deosebită forță expre
sivă ridicate la noi in ul

timele două decenii. Erois
mul luptelor de la Lupeni 
(monumentul ridicat de Ion 
Irimescu in orașul Lupeni), 
jertfa țăranilor răsculați in 
1907 (monumentul din 
București realizat de Naum 
Corcescu), omagiul adus 
de Vida Gheza țărani
lor eroi de la Moisei sau 
ostașului român (la Cărei), 
elogiul adus de Constantin 
Popovici constructorilor 
contemporani in lucrarea 
situată lingă barajul hidro
centralei de la Vidraru, pe 
Argeș, lucrările închinate 
ostașului român de Balogh 
Peter (la Sfîntu Gheorghe) 
sau Iszak Marton (la Tg. 
Mureș) sînt doar citeva e- 
xemple — dar tot atâtea 
simboluri ale libertății și 
demnității umane.

Cuvintele mobilizatoare 
rostite de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu de la tribuna 
conferinței trasează artei 
monumentale românești un 
vast program de dezvolta
re. Principiile urbanismului 
modern, care au creat ora
șelor noastre artere largi, 
modificînd amplasarea clă
dirilor si edificiilor cu cele 
mai diferite funcții, recla
mă o colaborare complexă 
și impun un volum mai 
mare de rezolvări artistice 
monumentale. „Realizăm 
acum — spunea tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU —

program de con- 
soeiale — locuințe, 
cultură, alte așe- 

social-culturale. 
si satele patriei 
se transformă ra- 

căpătind o înfățișare 
modernă. Am dori 

dumneavoastră, artiștii 
plastici din toate domenii
le și specialitățile, să luați 
parte mai activă la această 
intensă activitate. Dorim 
ca unele din edificiile pe 
care le vom realiza în anii 
următori. într-o concepție 
arhitecturală originală, să 
înglobeze si lucrări de pic
tură 
alte 
care 
artistic, punînd 
valoare si capacitatea crea
toare, imaginația, spiritul 
novator al artiștilor noștri. 
Vom continua, desigur, să 
realizăm în diferite locali
tăți ale țării noi monumen
te. atit pe teme istorice, cit 
Si pe teme inspirate din 
munca și viața poporului, 
din construcția clocotitoare 
a societății socialiste".

Chemarea adresată de 
secretarul general al parti
dului ca toate aceste crea
ții care vor împodobi ora
șele și localitățile țării să 
fie realizate la un înalt ni
vel artistic, în așa fel îneît 
exprimînd cu mare forță de 
convingere idei de nobilă 
atitudine civică să pătrun
dă cît mai direct în con
știința și inima oamenilor, 
este menită, o dată mai 
mult, să contribuie la edu
carea, la formarea gindirii 
înaintate, patriotice, revo
luționare a maselor.

un vast 
structii 
case de 
zăminte 
Orașele 
noastre 
pid, 
nouă.
ea

si sculptură, fresce, 
opere monumentale, 
să le îmbogățească 

astfel in

Marina PREUTU
(Continuare în pag, a IV-a)

ÎNTREBARE : Domnule pre
ședinte. dumneavoastră sinteți 
un om foarte popular in Portu
galia și vă bucurați de un mare 
prestigiu in cercurile politice. 
Este foarte plăcut pentru mine 
ca ziarist și pentru poporul meu 
să vă pot lua acest interviu.

Aș dori să știu cum vede Ex
celența Voastră in acest moment 
relațiile dintre Portugalia și 
România 1

RĂSPUNS : Doresc să menționez cu 
multă satisfacție cursul ascendent al 
relațiilor româno-portugheze. Putem 
spune că in anii care au trecut de la 
stabilirea relațiilor diplomatice între 
România și Portugalia s-au înregistrat 
progrese simțitoare atât in ce privește 
raporturile economice, cît și politice si 
culturale. De asemenea, s-a dezvoltat 
colaborarea intre reprezentanții țărilor 
noastre pe plan internațional în ca
drul diferitelor organizații internațio
nale — și. aș menționa in mod deose
bit. în cadrul conferinței pentru secu
ritate europeană. Toate acestea de
monstrează că atunci cînd două 
popoare acționează în concordantă 
cu principiile respectării indepen
denței și suveranității, pentru o 
politică de egalitate și pace pot re
aliza o colaborare strînsă atît în in
teresul lor propriu, cit și în interesul 
păcii generale.

ÎNTREBARE : Aș dori să știu 
in ce mod se vor putea întări 
relațiile dintre Portugalia și 
România ?

RĂSPUNS : Ținînd seama de pro
gramul de dezvoltare economico-so- 
cială a României pe calea construc
ției socialiste, cît și de preocupările 
privind dezvoltarea economico-socială 
independentă în Portugalia, apreciez 
că sint posibilități excelente pentru 
intensificarea, în primul rind, a 
schimburilor economice între țările 
noastre și, în mod deosebit, pentru 
realizarea cooperării in producție in 
diferite domenii, inclusiv pentru re
alizarea unei cooperări in terțe țări.

De asemenea, consider că trebuie 
să acordăm împreună o atenție mai 
mare conlucrării în domeniul știin
ței și tehnicii, avînd în vedere că 
dezvoltarea economico-socială poate 
fi realizată în bune condiții dacă se 
bazează pe cele mai noi cuceriri ale 
științei și tehnicii contemporane. De
sigur, avem largi posibilități de co
laborare culturală ținînd seama și 
de originea latină a popoarelor noas
tre care ușurează relațiile in acest 
domeniu.

Totodată, apreciez că țările noastre 
vor trebui să conlucreze mai strins 
pentru realizarea securității euro
pene și, în acest cadru, pentru pre
gătirea reuniunii de la Madrid din

„Tempo46
1980, astfel încît aceasta să se în
cheie cu rezultate mai bune decit cea 
care s-a ținut recent la Belgrad.

Totodată, țările noastre pot acționa 
împreună, cu bune rezultate. în do
meniul făuririi noii ordini economice 
internaționale, pentru soluționarea 
diferitelor probleme ale vieții con
temporane pe baza principiilor ega
lității in drepturi, respectului inde
pendenței și suveranității naționale, 
neamestecului în treburile interne.

ÎNTREBARE : Aș dori să cu
nosc părerea Excelenței Voastre 
in ce privește situația din Ori
entul Mijlociu, avînd in vedere 
că toată lumea cunoaște efortu
rile pe care le-a făcut România 
pentru a contribui la instaura
rea păcii in această zonă.

RĂSPUNS : în ce privește situația 
din Orientul Mijlociu, trebuie să 
menționez că perpetuarea stării de 
incordare creează pericole deosebit 
de grave pentru pacea din această 
zonă, cu implicații deosebit de mari 
pentru pacea internațională.

După părerea noastră, se impune 
intensificarea activității tuturor sta
telor pentru a șe ajunge la înche
ierea unei păci trainice și juste care 
să ducă la retragerea Israelului din 
teritoriile arabe ocupate în urma 
războiului din 1967 și la soluționarea 
problemei poporului palestinian pe 
baza dreptului său la autodetermi
nare, inclusiv la constituirea unui 
stat independent. In același timp, re
alizarea păcii trebuie să asigure in-

IN PAGINA A III-A: Situația recoltării griului și relatări din |udețele 
Galați, Ialomița, Mureș.

E VREMEA

(Continuare în pag. a V-a)

a ritmurilor inalte la
SECERIȘ!
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FAPTUL Nu trăim ca sâ mîncâm

DIVERS
Drum bun!

Citeva date științifice care intăresc proverbul și acuză 
lipsa de cumpătare, abuzul de grăsimi animale

„Dacia—2 050“ este numele a 
două echipaje pionierești din 
Birlad și Vaslui care au plecat 
intr-o temerară expediție ciclo
turistică, pe parcursul căreia vor 
străbate, timp de 20 de zile, 20 
de județe, pe o distanță de 2 050 
km. Ambele echipaje au pornit 
din același punct — Mausoleul 
eroilor „Peneș Curcanul" din 
Vaslui. Dar tot din același punct, 
drumurile lor s-au despărțit. 
„Cireșarii" birlădeni vor ajunge 
la Sarmizegetusa prin București, 
iar „Cutezătorii" vasluieni voi 
străbate aceeași rută prin Bra
șov—Sibiu—Deva. In timp ce e- 
chipajul din Vaslui se află la 
prima acțiune de acest fel, cel 
din Birlad este la a 10-a ediție și 
este condus de același inimos 
inițiator, organizator și pasionat 
drumeț, profesorul Ion Florea. 
In același echipaj reține atenția 
prezenta a trei frați — Ion, 
Gheorghe și Iulian — trei din 
cei 10 copii ai muncitorului La- 
zăr Tănase. Nu ne rămâne decit 
să le dorim tuturor „Drum 
bun !“.
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Controlori 
doar cu 
numele
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Responsabilul unei echipe de 
control al oamenilor muncii din 
Dognecea, județul Caraș-Seve- 
rin, ne scrie t „Gestionara de 
la bufetul din localitate este o 
femeie harnică și corectă. 
Ne-am convins de acest lucru 
in timpul mai multor controale 
efectuate. Deunăzi insă, fără 
voia ei, era gata-gata să-și piar
dă creditul in fața clienților. 
Noroc că au fost martori ocu
lari, care au văzut ceva de ne
crezut. Intr-.unul din butoaiele 
cu bere sosite de la fabrica din 
Cirlova Montană, din același ju
deț, cu factura nr. 09628, in loc 
de bere se afla... apă chioară. 
Nu-i păcat de cheltuială, ca să 
transporți, cale de zeci de ki
lometri, un butoi cu apă, cind 
noi. la Dognecea, avem destulă, 
șt încă rece ca gheața și lim
pede cum e cristalul ? Ce-o fi 
păzit controlul tehnic de calita
te ? Fiind vorba de bere, l-o fi 
apucat amețeala". O fi I Dar 
timpul să se trezească.

e

I
I

Cum 
te cheamă, 
neică ?

I
I

ea- 
re- 

Puțm

I
I

I
!

Făzea că vine I Feriți din 
lea lui 1 Acum, săriți I Mai~ 
pede !... Aa, ce păcat ! “
lipsea și scăpăm nestropiți...

N-au scăpat insă, pentru că 
șoferul autobuzului de pe linia 
105 s-a dovedit mai... dibaci și, 
trecind cu mașina exact prin 
mijlocul singurei băltoace din 
fața lui, i-a stropit din cap pină 
in picioare pe bucureștenii de 
pe trotuar.

Cum te cheamă, neică ? Nu 
credem că va fi chiar atit de 
greu celor in drept să-l identi
fice. Am reținut numărul auto
buzului. 31—B—7747, stația Ga
ra de Nord — luni, 10 iulie, ora 
18 și 10 minute fix, după cea
sul de la gară.

I Alo, 
se-aude ?

■ 
I

I
■
I

I
I

Ți se deranjează telefonul ? 
Nimic mai simplu : formezi 021, 
iți spui oful si la telefon al 
din nou ton. Numai că mai sini 
și telefoane cu... toane. Unul 
dintre ele se află la etajul al 
III-lea al Secției chirurgie a 
spitalului Fundeni din Bucu
rești. Fiind singurul pe culoar, 
de el au nevoie toți pacienții 
să comunice cu cei de acasă. 
Timp de trei zile întregi, de 
dimineața pină a doua zi dimi
neața, s-a tot făcut apel la 021, 
deranjamente, pentru a se de
bloca respectivul telefon, dar 
degeaba. Aparatul a stat blocat, 
fiind suprasaturat de fise, pe 
care nimeni n-a venit să le ri
dice. Cu alte cuvinte, „deranja
mentele" nu prea se... deran
jează.

I
I

I
I
I
I
I
■ 
I Și 

dormea 
a explicat mai tir- 
nu a observat cind 
de el un tinerel, 
somnul lui adine, 

celor din jur și dc 
tinerelul

I

i
I
I I

I
I
I
I

într-o sală 
de așteptare

Stația C.F.R. Ploiești-Sud. In 
sala de așteptare, după o noap
te de nesomn, zorile dimineții 
i-au prins pe multi călători to
ropiți de oboseală și de canicu
la verii. Printre ei se afla 
Ilie Vasile, care incă 
buștean. Așa 
ziu faptul că 
s-a apropiat 
Profitind de 
de neatenția 
iuțeala lui de mină, 
i-a și sustras din buzunar suma 
de 800 de lei. Dar nici n-a apu
cat s-o „transfere" in propriul 
buzunar, că s-a pomenit înșfă
cat de guler de o mină zdravă
nă de milițian. Legitimat ime
diat, s-a aflat că se numește 
Vasile Barabulă, de fel din Bor- 
lești—Neamț, care mai furase 
un bagaj și de la o călătoare 
din gara București-Nord. Înce
puse raita — după cum 
de — din gară in gară, 
este obligat sd facă o 
unde va staționa pină se 
drepta.

I
I 
I

I
I
I
I
I
I
I

I
se ve- 
Acum 
haltă, 

va in-

I
I

I

I
L

Rubricd realizata de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scinteii"

I
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Vedere panoramică a unuia din noile cartiere de locuințe din municipiul Gh. Gheorghiu-De|I
I
I
I
I

I
I

Comuniștii tineri-in mijlocul 
și in fruntea tinerilor 

însemnări dintr-o întreprindere nouă din județul Neamț

I
i
I
I
i
I
I
I
I
i
I
I
I
I
!

Intrată tn funcțiune tn 1974. Fa
brica de volvatir marchează începu
tul dezvoltării industriale a orașului 
Tirgu Neamț — una dintre numeroa
sele localități moldovenești unde odi
nioară nu se intimDla nimic. Ca si la 
celelalte unităti noi. colectivul aces
tei fabrici este alcătuit îndeosebi din 
tineret localnic, care si-a ales t>ro- 
fesia de textilist, Așa se explică fap
tul că vîrsta medie a personalului 
muncitor al fabricii este de 24 de 
ani, iar aproape jumătate din între
gul colectiv sînt uteciști.

Prin urmare, rolul tineretului, al 
organizației U.T.C. în viata întreprin
derii este deosebit de important. De 
aid si problemele deosebite pe oare 
le ridică într-un asemenea colectiv 
conducerea de către organizația de 
partid a organizației U.T.C.. în ve
derea mobilizării tinerilor la îndepli
nirea sarcinilor si angajamentelor in 
producție, a formării lor profesio
nale. politice si morale la nivelul 
exigentelor puse in prezent de 
partid. Depășirea planului pe primul 
semestru al acestui an la producția 
netă, livrarea suplimentară a unei 
importante cantități de țesături și 
fibre semipieptănate încorporează 
fără îndoială și contribuția substan
țială pe care au adus-o prin faptele 
lor de muncă uteciștii, ceilalți tineri 
din întreprindere.

— Tinerețea membrilor colectivu
lui nostru, proveniența, in general, 
din medii nemuncitoresti. linsa ini
țială a pregătirii de specialitate a 
multor tineri — ne arăta tovarășa 
Virginia Popescu, secretara comitetu
lui de partid — au impus organiza

ției de partid o preocupare mai ac
centuată pentru conducerea si îndru
marea orgatiizatiei U.T.C. Concomi
tent cu folosirea mijloacelor, să le 
numim, clasice, cum sint controlarea 
si orientarea acțiunilor cuprinse în 
planurile de muncă, analiza periodică 
a activității organizațiilor U.T.C. în 
adunările generale de partid, partici

I
I

I
I
I

I
I
i
I

La Bușteni si Predeal f J
in plină vară

Tn această lună, la Bușteni și 
Predeal, cei ce iși petrec conce
diul au la dispoziție un evantai 
larg de posibilități pentru agre- 
mentarea concediului : excursii 
in Bucegi, la Brașov, Bran șl în 
împrejurimi. Oaspeții acestor 
stațiuni au posibilitatea să par
ticipe la excursii de 1—2 zile la 
Russe și Varna din R.P. Bulga
ria.

Rezervări de locuri șl infor
mații suplimentare se pot obține 
de la toate agențiile oficiilor 
județene de turism -și ale 
I.T.H.R. București.

I
I

...12 mai 1977. Judecătoria sectorului 4, către Consiliul popular al 
sectorului 4 : Vă rugăm ca in legătură cu dosarul nr. 544/1977, pendinte 
pe rolul acestei instanțe, să efectuați o anchetă socială in legătură cu 
încredințarea minorilor Aurel și Nicu (...) și să ne înaintați referatul 
cu concluziile dv. pentru data de 2 iunie 1977, cind procesul are ter
men de judecată...".

...23 iunie 1977. „Revenim la adresele noastre anterioare, rugindu-va 
a ne comunica referatul de anchetă socială...".

...15 iulie 1977. „Revenim la adresele noastre nr....“.

...4 august 1977. „Revenim la adresele noastre anterioare...".

I

...O familie a ajuns în impas. S-ar 
părea că, datorită unor anumite mo
tive, căsnicia nu mai poate continua. 
Ca atare, cei doi — pină ieri par
teneri de viață — s-au adresat acum 
justiției ; să se pronunțe desfacerea 
căsniciei. Divorțul. Și drept urmare. 
Să se stabilească cui rămine 
locuința, iar uneori să se împartă și 
bunurile fostei căsnicii... Cel mai 
adesea însă in șirul acestor conse
cințe se înscrie și situația — noua 
și nedorita situație — a copiilor. Cui 
vor fi încredințați? Mamei, tatălui?... 
Cine este cel mai în măsură să le 
asigure o creștere și educație cores
punzătoare ? Cine are condițiile cele 
mai potrivite pentru aceasta ? Cine 
este cel mai atașat șl de cine este, 
la rindul său, mai atașat copilul ? 
ș.a.m.d. întrebări cărora instanța de 
judecată trebuie să le găsească, rind 
pe rind — din tot ce poate sluji 
drept probe și indicii — răspunsul 
potrivit. Abia după aceasta poate fi 
în măsură să pronunțe verdictul : 
copilul se încredințează, spre creș
tere și educare, mamei. Sau, după 
caz, tatălui...

Cum va ști instanța să aleagă cea 
mai potrivită soluție ? Ce mijloace 
de investigare, ce probe o vor ajuta 
să se orienteze și să decidă într-o 
atit de delicată și dificilă problemă 
cum este cea a încredințării copiilor ?, 
cunoscîndu-se cit de mult poate in
fluența această decizie întreaga evo
luție ulterioară a copilului.

Dintre toate mijloacele prin care 
se pot aduce in fața justiției diferite 
dovezi și relatări asupra stării de 
fapt — proba cu martori, prezenta
rea unor acte, ascultarea copilului 
(dacă a împlinit 10 ani) asupra op
țiunii sale de a sta eu unul sau ce
lălalt părinte — ne vom opri mai 
pe larg, în cele ce urmează, asupra 

parea membrilor comitetului si ai bi
rourilor organizațiilor de partid Ia 
adunări si ședințe ale utecistilor. 
ne-am gindit să ne bizuim mai in
tens și constant pe cei peste 150 
de membri de partid care sînt si 
uteciști. Acestora li s-au încredin
țat sarcini de partid concrete care 
vizau întărirea muncii politico-edu
cative în rândurile tineretului : au 
fost aleși secretari si membri ai bi
rourilor organizațiilor U.T.C.. nivoa- 
gandisti. Totodată, am insistat asu
pra necesității de a se afla în per

manentă în mijlocul tinerilor, de a 
le cunoaște viata si preocupările, de 
a-i sprijini, prin exemplu; personal 
si Prin sfaturi date la timp si cu 
tact, să-si rezolve problemele speci
fice. de a-i ajuta să-si ridice con
tinuu calificarea si a-i mobiliza la 
înfăptuirea sarcinilor de producție si 
obștești.

Se desprinde concluzia că organi
zația de partid de aici a asigurat — 
prin măsurile amintite — îndrumarea 
efectivă din interior a organizației 
U.T.C., ceea ce a avut multiple efec
te pozitive, între care asigurarea cu
noașterii directe a problemelor tine
rilor, sprijinirea formării lor politico
morale, însușirea de către tineri a 
spiritului de responsabilitate și de 
disciplină față de îndeplinirea sarci
nilor.

Tinerii membri de partid din or
ganizațiile de tinerel si-au Înțeles te
meinic sarcinile iricredințâte. ăcțio- 
nind cu spirit de răspundere pentru 
îndeplinirea lor. De pildă, cind s-a 
pus problema extinderii capacități
lor productive, comitetul de partid și 
consiliul oamenilor muncii au ho
tărât ca. în vederea scurtării timpu
lui de execuție, colectivul fabricii 

Constantin BLAGOVICI 
corespondentul „Scînteli"

anchetei sociale. Motivele acestei ale
geri țin mai intii de faptul că, spre 
deosebire de celelalte mijloace de 

Anchetă despre... ancheta socială
• Un document esențial pentru destinul minorului • Cînd 
constatările la fața locului se fac... în biroul autorității tutelare

• Laconism, dilemă, tergiversare
probă (cum ar fi depoziția unui mar
tor, ascultarea copilului, care, din 
pricini lesne de înțeles, nu pot oferi 
totdeauna garanțiile unor aprecieri 
de rigoare și obiectivitate corespun
zătoare), ancheta socială, prin însuși 
modul ei de efectuare, de către or
ganisme de stat, anume investite cu 
atribuții, este instrumentul de inves
tigare cel mai cuprinzător, apt să 
aducă justiției constatări temeinice și 
concludente.

Reușește ancheta socială să aibă 
întotdeauna rolul cuvenit in justi
ție ?

In căutarea răspunsului, să reve
nim la ceea ce ne relevă adrese’e 
pe care le-am reprodus, parțial, la 
începutul acestor rinduri. Cititorii au 
remarcat, desigur, că judecătoria res
pectivă a trebuit să facă mai multe 
reveniri, tot așteptînd — termen 
după termen — să primească răspun
sul cuvenit. Și, trebuie s-o spunem, 
cazul nu este singular ; neajunsuri 
de acest fel se pot întîlni la orice 
judecătorie. In cazul de mai sus, re

să-i ajute pe constructori. Uteciștii. 
la îndemnul si urmind exemplul ti
nerilor comuniști, au răspuns cu 
promptitudine acestei chemări, efec- 
tuînd zeci de mii de ore de muncă 
patriotică pe șantier. Un alt exem
plu edificator: in scopul reducerii 
substanțiale a consumului de mate
rii prime, tinerii membri de partid 
au antrenat larg uteciștii la apli
carea inițiativei : „Fiecare utecist să 
economisească cel puțin un kilogram 
de lină în fiecare lună".

Prin exemplul pe care-1 oferă, prin 
înriurirea pe care o exercită asupra 
utecistilor. tinerii membri de partid 
îndeplinesc un rol din ce în ce mai 
activ în viata si munca acestora. 
Atrași de comuniștii tineri din atelie
rul de întreținere in colective de 
..căutători ai noului", uteciști ca fre
zorul Gheorghe Stan, strungarii Pe
tru Cucu si Vasile Todirel au adus 
însemnate contribuții la realizarea 
unor perfecționări tehnice, la execu
tarea unor piese si subansamble care 
înainte erau aduse din import, ocu- 
pînd, totodată. locuri fruntașe la con
cursurile pe meserii.

— Pentru a ne îndeplini în condi
ții cît mai bune rolul statutar care 
revine organizației de partid în con
ducerea si îndrumarea organizației 
revoluționare a tineretului — ne-a 
spus secretara comitetului de partid 
— aproape nu există ședință a comi
tetului nostru de partid sau a birou
rilor organizațiilor de bază în. care să 
nu raporteze vreunul dintre tinerii 
comuniști despre felul cum 1st reali
zează sarcina încredințată. Prin 
aceasta le întărim spiritul de respon
sabilitate revoluționară pentru for
marea trăsăturilor înaintate ale tine
retului nostru si asigurăm condițiile 
prielnice pentru ca tinerii comuniști 
să se afle întotdeauna în mijlocul 
și în fruntea tinerilor.

feratul la ancheta socială cerută de 
către instanță a sosit abia după trei 
luni. De ce a fost nevoie de atîta 
timp ? S-a întocmit cumva și s-a tri
mis judecătoriei o documentație 
amplă, un dosar voluminos ? Nu. Și 
acest referat, ca atitea altele purtînd 
antetul autorității tutelare din ca
drul Consiliului popular al sectoru
lui 4, își vădește „originalitatea" 
printr-un stil sec și laconic, greu de 
egalat : „Urmare adresei dv. nr... 
prin care ați solicitat relații privind 
modul de îngrijire, creștere și educare

a minorilor Aurel și Nicu, copiii nu
mirilor... domiciliați in București str... 
vă facem cunoscut că In urma in
vestigațiilor făcute pe teren, comi
tetul executiv, in calitate de autori
tate tutelară, propune încredințarea 
celor doi copii mamei".

în ce constau respectivele Inves
tigații, cine și cum îngrijește de 
copii, cum învață ei la școală, nu 
se știe. Sau, din „discreție", hîrtiuța 
cu pricina (nu mai mare decit o 
carte de vizită), nu o spune.

Dacă ați fi in locul magistraților 
și ar trebui să vă asumați răspun
derea verdictului, v-ar satisface un 
asemenea răspuns ? De ce se întîr- 
zie atit de mult cu răspunsul datorat 
instanței ? Fiindcă — așa cum ni 
s-a relatat la autoritatea tutelară 
din cadrul acestui sector — cele 
două asistente sociale care fac in
vestigațiile pe teren sînt pur și sim
plu depășite de numărul mare de 
solicitări ; atit tn ce privește relațiile 
cerute de instanță, cît și alte acțiuni 
legate de ocrotirea minorilor. Ca

Cum se expllcâ, tovarășe profesor, faptul câ prosperitatea materială a 
țârilor cu un standard de viațâ ridicat este însoțitâ de o creștere impre- 
6ionantâ a frecvenței unor boli ca obezitatea, diabetul zaharat, ateroscle- 
roza (cu manifestârile sale clinice — infarctul miocardic, hemoragia 
cerebralâ, arteriopatia membrelor Inferioare), unele boli renale etc. 
întrebarea am adresat-o tovarâșulul prof, dr, Iulian MINCU, Șeful 
Clinicii de nutriție și boli metabolice din București.

— In toată lumea se duce o ade
vărată bătălie împotriva ucigașului 
nr. 1 al epocii contemporane, bolile 
cardiovasculare. Infarctul de mio
card a devenit de trei ori mai frec
vent sub vîrsta de 40 de ani decit 
acum trei decenii, iar hemoragia ce
rebrală este de patru ori mai frec
ventă sub vîrsta de 50—55 de ani. 
Aceasta se datorește In primul rind 
alimentației neraționale, fumatului, 
neadaptării la ritmul vieții moderne 
și altor factori de mediu. Pe baza 
unor ample cercetări epidemiologice 
s-a putut stabili că alimentația bo
gată în acizi grași saturați (grăsimi 
animale, conținute atit în carnea de

O statistică

SCHIMBĂRI IN CONSUMURILE PE LOCUITOR

Prin diminuarea constanta In decure de 12 ani (1963—1975) a consu
mului de grâsimi animale, din carne, tn favoarea celor vegetale, în rindul 
populației din S.U.A. a scâzut simțitor frecvența unor boli cardiovas
culare.

Produsul Diminuarea sau creșterea 
(in procente)

smintlnă — 19,2 la sută
unt — 31.9 la sută
ouă — 12,6 la sută
grăsimi animale — 56,6 la sută
ulei vegetal + 44,1 la sută

SCĂDEREA MORTALITĂȚII PRIN BOLI CARDIOVASCULARE
Șl CEREBROVASCULARE IN ACEEAȘI PERIOADA, 1963—1975

Virata Scăderea bolilor 
cardiovasculare

scăderea bolilor 
cerebrovasculare

35—44 ani 27,2 la sută 19,1 la sută
45—54 ani 27,4 la sută 31,1 la sută
55—64 ani 23,5 la sută 34,1 la sută
65—74 ani 25,3 la sută 33,2 la sută
75—84 ani 12,8 la sută 21,9 la sută
după 84 ani 19,1 la sută 29,4 la sută

Acest studiu și alteje asemănă
toare efectuate de specialiști din 
lumea întreagă demonstrează că 
starea de sănătate, prosperita
tea biologică a organismului uman 
depind de alimentație. Și în pri
mul rând este încriminată alimen
tația abuzivă (consumul exagerat de 
dulciuri, de grăsimi, corelate cu no
civitatea dovedită a consumului de 
alcool, cafea și nicotină).

— Prin ce devine dăunătoare ali
mentația?

— Ceea ce determină nocivitatea 
alimentației este 
în special aportul 
caloric excesiv, 
conținutul crescut 
în produse zaha
roase rafinate (za
hăr. bomboane, 
răcoritoare, prăji
turi. făinoase etc.) 
si grăsimi anima
le. ce conțin un 
procentaj ridicat 
de acizi grași sa
turați si coleste
rol. Consumul de 
alcool contribuie 
la creșterea apor
tului caloric si la 
producerea unor 
tulburări metabo
lice (dislipemie. 
creșterea concen
trației de acid 
uric din singe, 
boli hepatice ș.a.).

— Cum apare o- 
bezttatea ?

— In condițiile 
unor necesități e- 
nergetice scăzute 
ale organismului, 
datorită sedenta
rismului. glucoza 
(provenită din 

atare, lucrurile se amină de pe o zi 
pe alta, părțile se-nfățișează degeaba 
la proces, iar judecătoria face reve
nire la... reveniri 1

Există insă șl alte neajunsuri care 
fac din ancheta socială un instru
ment mai puțin eficace și mai pu
țin concludent decit ar fi de aștep
tat — și, prin urmare, mai puțin util 
justiției. Numim doar citeva.: super
ficialitatea, „constatările" care nu 
spun nimic, mulțumindu-se doar să 
dea sfaturi instanței (deși nu de ele 
ar fi nevoie in acest caz), „conclu

ziile" de complezență sau chiar con
tradictorii... Și exemplele, din păca
te, nu sint prea rare.

„Față de cele relatate mai sus, 
urmează ca tn cazul desfacerii căsă
toriei — se conchide într-un referat 
de anchetă socială trimis Judecăto
riei sectorului l — instanța să facă 
încredințarea minorului in funcție și 
de ancheta socială efectuată la do
miciliul tatălui"... Sau — cum se 
„propune" într-un alt referat, cu an
tetul Consiliului popular al orașului 
Oltenița — „avînd in vedere că am
bii părinți pot oferi condiții optime 
pentru ingrijirea și educarea mino
rei, rugăm instanța să decidă,..". Ca 
și cum instanța nu știe singură ce 
are de făcut și ar cere... consultații !

In ce fel va fi fost ajutată justi
ția să la o hotărîre temeinică în pri
vința încredințării celor doi copii, de 
vreme ce in două referate succesive, 
de anchetă socială, ale aceluiași con
siliu popular (comuna Budești-Ilfov) 
se opinează astfel : in primul referat 
— un copil la tată, unul la mamă, 

porc cît șl în carnea de vacă) și hi- 
percalorică (în exces cantitativ și ca
litativ), alimentația prea sărată, fu
matul, lipsa de mișcare sînt cele 
care duc la moartea prin infarct mio
cardic sau prin hemoragie cerebrală 
la vîrste tot mai tinere. In același 
timp, un vast „experiment", la scara 
unei populații, ne demonstrează că 
stă în puterea noastră, a fiecăruia, să 
lupte împotriva acestor boli. Astfel, 
în S.U.A., ca urmare a unor măsuri 
luate pe scară națională, în primul rind 
scăderea consumului de grăsimi ani
male, s-au diminuat simțitor in rindul 
populației unele boli cardiovasculare.

semnificativă

dulciuri) șl acizii grași nu Iși 
îndeplinesc sarcina lor principală, 
și anume de a produce energia 
necesară bunului mers al orga
nismului. ci se transformă din nou 
in grăsimi, depunindu-se sub această 
formă în țesutul adipos (stratul de 
grăsime de rezervă al corpului). In 
felul acesta, prin persistența „vidu
lui" alimentai- și al sedentarismului, 
cantitatea de țesut adipos crește șl 
apare obezitatea. Una dintre conse
cințele tulburărilor provocate de o- 
bezitate este faptul că stimulează

(ce ușor se propune împărțirea co
piilor !), iar în cel de-al doilea — 
ambii copii mamei (?!) Cit temei se 
poate pune pe asemenea „anchete 
sociale" și cit ajutor primește justi
ția din partea lor, nu este greu de 
înțeles. Ba — ceea ce este și mai 
rău — în loc să primească sprijinul 
cuvenit, are parte de noi dificultăți, 
trebuind in consecință să stabilească 
și să înlăture susținerile neconforme 
adevărului. Bineînțeles, cu prețul al
tor termene, administrînd alte probe 
și lungind în mod nedorit durata 
procesului. Nu mică va fi fost mi
rarea magistraților cînd, în dosarul 
nr. 1482/1977 (Tribunalul județean 
Ilfov) apărea o anchetă socială (efec
tuată de organele de resort ale Con
siliului popular al orașului Oltenița), 
in care, pur și simplu, toată situația 
era întoarsă cu capul în jos, ca un 
film pus din greșeală invers în apa
ratul de proiecție... Nu el. soțul, iși 
izgonise soția — așa cum o demon
strau toate probele din dosar — ci 
ea își părăsise soțul și fetița. Unde 
să stea fetița ? „Cu... bunica pater
nă", conchide «din birou» referatul 
anchetei, înlăturată în mod expres 
de către instanță, pe motiv că a fost 
Întocmit „fără să cunoască situația 
morală și materială a mamei și fără 
să se preocupe de a vedea pe teren 
dacă minora are condițiile cuvenite 
la bunică"...

Tergiversări, constatări superficiale, 
concluzii și referate de complezență... 
Iată de ce am considerat necesar 
ca, relevînd asemenea situații, să 
atragem atenția asupra unor nea
junsuri ce pricinuiesc dificultăți in 
mersul justiției și conduc la inadmi
sibile intirzieri în rezolvarea unor 
situații tn care, fiind vorba de copii, 
consecințele lasă cîteodată urme greu 
de șters.

Pentru justiție, singurul mod de a 
fi ajutată ii constituie atestarea, le
gitimarea adevărului. Și cu atit mai 
neintirziat și cu atit mai multă o- 
biectivitate trebuie să 1 se dea con
cursul cînd e vorba de situația unor 
copii a căror ocrotire se face prin 
intermediul legii.

Dinu POPESCU 

secreția Insulinei de către pancreas. 
Mult timp acest fenomen nu are alt 
efect decit creșterea apetitului obe
zului și în continuare intrarea in
tr-un veritabil cerc vicios. Cu timpul 
însă, funcția de secreție a insulinei 
de către pancreas se epuizează și 
treptat apare diabetul zaharat.

— Recent, specialiștii din țară au 
dezbătut in cadrul lucrărilor Congre
sului național ce a avut loc la Si
biu probleme de alimentație rațio
nală in legătură cu diabetul. Ce au 
adus nou aceste dezbateri ?

— S-au stabilit pe criterii științifi
ce jaloane ale alimentației raționale, 
s-ău făcut propuneri pentru preveni
rea obezității și a complicațiilor ei. 
Este insă bine să amintim și aici 
ceea ce prevede legea sănătății, și a- 
nume că de propria sănătate este 
responsabil fiecare dintre noi. De re
ținut că prin suprimarea obezității se 
reduce cu 80 la sută eventualitatea 
apariției diabetului.

— Cum putem preveni instalarea 
obezității și a complicațiilor ei ?

— In primul rind prin consumarea 
moderată, cumpătată a alimentelor, 
fără nici un exces. Modul în care a- 
limentația rațională poate preveni 
unele boli cardiovasculare reiese clar 
și dintr-un studiu pe care l-am în
treprins timp de 9 ani în rindul a 
11) 000 de persoane care se hrăneau 
rațional. La acestea am constatat o 
scădere a numărului de infarcte de 
patru ori și o micșorare a cardiopa
tiilor cu 35 la sută in comparație cu 
persoane care n>u se hrăneau rațio
nal.

La noi în țară decesele prin boli 
cardiovasculare (din care 90 la sută 
au drept cauză ateroscleroza) au 
crescut de 4—5 ori in ultimii 30 de 
ani, ocupînd în prezent primul loc pe 
lugubra listă a cauzelor de mortali
tate. Studii pe un număr mare de 
persoane efectuate in cadrul clinicii 
de nutriție și boii metabolice din 
București, demonstrează că în rindul 
populației Bucureștiului avem o frec
vență a obezității de 28 pină la 34 la 
sută, a diabetului zaharat de 3,7—4,5 
la sută, iar în țară este de 3,1 la 
sută ; a hipertensiunii arteriale 10 la 
sută. Cercetări întreprinse in diferite 
regiuni ale țării au arătat că in u- 
nele județe, unde datorită unor obi
ceiuri nesănătoase se consumă in ex
ces alimente și în special grăsimi și 
dulciuri, frecvența obezității a crescut. 
Astfel, în perioada 1963—1977 frec
vența obezității a crescut de la 23,6 
la sută la 32 la sută in Timișoara ; 
în Transilvania, în medie, este de 25,7 
la sută; în Oltenia 12,1 la sută (in 
1965), in municipiul Craiova in 1977 
era de 21 la sută, în județul Bihor 
de 35 la aută, in Maramureș de 28,8 
la sută etc.

Revenind la întrebarea dv., se re
comandă ca măsurile să fie luate 
dt mai din timp și respectate toa
tă viața. Este vorba de respectarea 
necesarului caloric, respectiv a can
tității de alimente, dar și a calității 
lor, a principiilor nutritive. CERCE
TĂRILE NUTRIȚIONALE RECO
MANDA CA IN RAȚIA ZILNICA A 
UNEI PERSOANE ADULTE NOR
MALE, CARNEA ȘI DERIVATELE 
EI SA REPREZINTE CIRCA 4—8 LA 
SUTA DIN VALOAREA CALORICA 
GLOBALA A ZILEI, LAPTELE ȘI 
DERIVATELE 30—35 LA SUTA, 
GRĂSIMILE ALIMENTARE 12—17 
LA SUTA, CEREALELE ȘI DERI
VATELE 20—48 LA SUTA, LEGU
MELE ȘI FRUCTELE 13—17 LA 
SUTĂ, PRODUSELE ZAHAROASE 
7-8 LA SUTA.

Convorbire consemnatd de 
Elena MANTU

Cînd îți pierzi 
obiceiurile bune.»

O populație de 185 000 de oa
meni, așezată intr-o regiune pi
torească, departe de viata cita
dină, este amenințată să fie ex
terminată de procesul de atero- 
scleroză. Prezintă poate cea mai 
mare mortalitate de infarct mio
cardic cunoscută: 9.3 cazuri 
anual la 1 000 locuitori bărbați 
in virstă de 20—64 ani (față de 
5,3 la 1 000 locuitori la Helsinki ; 
5.2 la Londra ; 1,9 la Berlin ; 
1,5 la București si l,d la Sofia) 
Teritoriul cu această mortalitate 
colosală este Carelia, un ținut 
situat in Finlanda, la 400 km 
nord-est de Helsinki. Cauza: 
după al doilea război mondial, 
locuitorii de aici și-au schimbat 
complet alimentația. In trecut 
mincau putină carne, puțin unt, 
puține ouă. Laptele îl beau 
ecremat, fiindcă vindeau smin- 
ttna. Azi, alimentația lor cu
prinde peste 45—50 la sută car
ne și grăsimi animale din canti
tatea calorică globală. Cantitatea 
de colesterol peste 250 mg (va
loare considerată limita norma
lului) se găsește la peste 56 la 
sută din populație, in timp ce, 
spre exemplu, in Japonia există 
numai la 7 la sută din popula
ție. Dar in Japonia infarctul este 
de 7 ori mai puțin frecvent decit 
in Carelia. Alimentația japone
zului cuprinde numai 15 la sută 
grăsimi animale.

E. M.

Desene de Gh. CALARAȘU
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PRODUCȚIA 
FIZICĂ

Institutul de cercetări chimiceAport sporit și eficient al științei ia dezvoltarea industriei chimice românești
Consiliul științific și comitetul de 

partid doresc să exprime, și cu acest 
prilej sentimentele de adincă recu
noștință ale colectivului de oameni 
ai muncii din Institutul de cercetări 
chimice București față de condu
cerea de partid și de stat, față de 
tovarășul secretar general Nicolae 
Ceaușescu pentru inalta distincție 
conferită institutului nostru in ca
drul intrecerii socialiste pe anul 1977 
— Ordinul Steaua Republicii Socia
liste România clasa I, pentru locul 1.

Realizările dobîndite pînă acum, 
ca și întreaga concepție a dezvoltării 
cercetării noastre chimice poartă am
prenta remarcabilei activități științi
fice și organizatorice a tovarășei 
acad. dr. ing. Elena Ceaușescu, di
rector general al institutului, a hotă- 
ririi și consecvenței cu care orien
tează munca noastră spre soluționarea 
problemelor prioritare ale industriei 
chimice.

Dorim să subliniem profunda sa
tisfacție și mîndrie cu care oamenii 
muncii din institutul nostru, alături 
de întregul popor, au întîmpinat 
pregnanta consacrare pe plan inter
național a calităților de prestigios 
om de știință ale tovarășei Elena 
Ceaușescu, oglindită în ultimul timp 
și prin acordarea Diplomei de onoare 
a Academiei de științe a statului 
Illinois — conferită pentru intiia oară 
unei personalități străine — precum

și prin decernarea, în Marea Brita- 
nie, a titlurilor de Fellow al Institu
tului regal de chimie și de Profesor 
Honoris Causa al Institutului politeh
nic din Londra Centrală.

Locul intîi ocupat de Institutul de 
cercetări chimice București în între
cerea socialistă pe anul 1977 repre
zintă pentru noi o inaltă obligație 
politică și profesională, intărind ho- 
tărîrea întregului colectiv de a trans
pune neabătut în viață indicațiile 
tovarășului Nicolae Ceaușescu pen
tru transformarea cantității într-o 
calitate nouă, superioară și în indus
tria chimică românească. Aportul 
institutului la dezvoltarea industriei 
chimice crește simțitor în actualul 
cincinal — cincinalul revoluției teh- 
nico-științifice — față de trecut. A- 
ceastă contribuție se reflectă in pre
ocuparea constantă a specialiștilor 
din ICECHIM de a îmbunătăți teh
nologiile existente, sub raportul ra
ționalizării consumurilor specifice de 
materii prime, al diversificării pro
ducției în scopul înlocuirii într-o mă
sură cît mai mare a importurilor cu 
produse românești, dar mai ales în 
asigurarea cu noi tehnologii, compe
titive, a dezvoltărilor prevăzute in 
planul de investiții. Progresele reali
zate în aceste direcții ne-au permis 
ca, practic, cea mai mare parte a 
dezvoltărilor în domeniul elastomeri- 
lor, coloranților, detergenților și o

bună parte a dezvoltărilor din dome
niul îngrășămintelor, maselor plasti
ce, produselor organice de sinteză și 
substanțelor de înaltă puritate să Re
asigurate de colectivele noastre. 
Bunăoară, în 1977 au fost realizate și 
puse în funcțiune, pe baza cercetări
lor ICECHIM, 14 instalații industri
ale noi, cu un volum ai producției 
anuale de peste 800 milioane lei. 
Dintre acestea menționăm : instala
țiile de terpolimeri de la Pitești, de 
copolimeri sulfi- 
dici, acid 2-etil- 
hexanoic și trime- 
tilolpropan de la 
Rîmnicu Vîlcea, 
de alchil fenoli 
de la Brazi, plas- 
tifianți epoxidati 
de la Timișoara și 
altele, cu para
metri competitivi 
la nivel mon
dial.

Instalațiile ce 
vor fi puse în 
funcțiune pînă la 
sfîrșitul cincina
lului reprezintă 
un volum și mai 
mare de investi
ții și constituie, 
totodată, o do
vadă a înaltei răspunderi a colecti
velor care au elaborat tehnologiile 
respective. Pe baza lucrărilor de cer
cetare și inginerie tehnologică efec
tuate în anul 1977 vor intra în func
țiune in acest an alte 39 de instalații 
industriale, cu o valoare a producției 
anuale de peste 4 miliarde lei, dintre 
care evidențiem un obiectiv de o 
deosebită importanță — instalația de 
cauciuc poliizoprenic de la Brazi. în 
primele șase luni ale anului în curs 
au intrat în funcțiune instalațiile in
dustriale de plastifianți polimeri și 
poliesteri pentru spume poliuretani- 
ce, de polieteri pentru spume poliure- 
tanice și altele. Prin dezvoltările 
prevăzute la Combinatul de la Cod- 
lea și prin investițiile de la Giurgiu 
se vor aplica tehnologiile pentru in
termediari și coloranți, elaborate de 
ICECHIM ; pentru aceasta, colecti
vele noastre au incheiat, numai in

primii doi ani ai cincinalului, cerce
tările pentru 63 de noi coloranți și 
50 de intermediari. în mod similar au 
fost elaborate tehnologiile pentru 
noile fabrici de detergențl de la Mă- 
rășești, Fălticeni și București, pre
cum și un mare număr de tehnologii 
pentru alte ramuri ale industriei chi
mice. O preocupare constantă a spe
cialiștilor din ICECHIM este redu
cerea importului prin realizarea in 
institut, în producție proprie, a unor

consumurilor energetice șl de mate
rii prime din produsele chimice. Sin- 
tem conștienți că și nouă ne revine 
o importantă răspundere pentru fap
tul că multe dintre problemele dez
voltării industriei noastre chimice nu 
sint încă soluționate in mod satisfă
cător din punct de vedere tehnologic 
și economic, consumurile energetice 
fiind încă ridicate, iar gradul de va
lorificare a materiilor prime insufi
cient. De aceea, colectivul nostru și-a

ICECHIM : Cîteva din argumentele concrete pentru care 
institutul a dobîndit titlul de fruntaș pe țară

® Prin scurtarea cu două luni a termenelor de cercetare în anul 1977, au fost 
devansate fazele de aplicare în producție și s-au realizat suplimentar 39 teme 
noi © Producția realizată în institut a fost de peste 2,6 ori mai mare față de 
prevederile planului • Volumul planificat al activității institutului a fost de
pășit în anul 1977 cu 9 la sută • în anul 1977 colectivul a realizat peste 
plan circa 7,5 la sută cercetări încheiate și în curs de aplicare în producție

materiale. în anul 1977, valoarea mi- 
croproducției realizate a fost de peste 
50 milioane lei, volumul acesteia ur- 
mînd să crească în anii viitori.

Sînt rezultate pe care întregul nos
tru colectiv le-a obținut printr-o bună 
organizare a activității, concentrîn- 
du-și atenția spre obiective majore 
și urmărind consecvent aplicarea re
zultatelor cercetărilor. Consiliul știin
țific și comitetul de partid au mobi
lizat pe membrii de partid, întregul 
colectiv pentru perfecționarea pre
gătirii profesionale și politico-ideolo- 
gice, pentru întărirea disciplinei la 
locul de muncă, în vederea realizării 
exemplare a planului de cercetare și 
a angajamentelor asumate, urmărind 
continuu creșterea eficienței econo
mice a cercetării.

O problemă esențială care ne preo
cupă în continuare. într-o măsură și 
mai mare, este intensificarea activi
tății științifice destinate reducerii

propus să acționeze cu mai multă 
răspundere, in sensul de a face ana
liza instalațiilor existente și de a 
acționa pentru aplicarea rapidă a 
măsurilor necesare pentru reducerea 
consumurilor de energie, de materii 
prime și materiale. în același timp, 
specialiștii sînt hotărîțî să manifeste 
mai multă exigență față de soluțiile 
tehnologice elaborate pentru noile 
instalații.

Una din căile prin care am ajuns 
la rezultatele din 1977 a fost și este 
și în prezent atenția deosebită pe 
care o acordăm îmbunătățirii tema
ticii de cercetare, în pas cu cerințele 
economiei și gruparea corespunză
toare a forțelor de muncă din insti
tut pe probleme majore. Sintem pre
ocupați în continuare de înlăturarea 
unor greutăți pe care le întîmpinănr 
în aplicarea industrială a cercetărilor 
încheiate, sub raportul respectării ter
menelor de punere in funcțiune a

instalațiilor, al atingerii parametrilor 
proiectați, al omologării și asimilării 
produselor noi în economie. Anali- 
zind rezultatele obținute in anul 1977, 
pe care le considerăm o treaptă ce 
trebuie depășită calitativ, ne propu
nem să întărim colaborarea cu uzi
nele, in care efortul nostru să reflec
te responsabilitatea pe care o avem 
în finalizarea în bune condiții și pînă 
la capăt a cercetărilor. în acest scop, 
toate analizele noastre privind acti

vitatea viitoare a 
colectivelor de 
cercetare vor în
cepe cu stadiul in 
care se află ma
terializarea cer
cetărilor înche
iate. Răspundem 
astfel unor di
rective clare date 
în această pri
vință și dezvol
tăm, totodată, 
cercetătorilor sen
timentul datoriei 
împlinite la ni
velul cerut.

Consiliul știin
țific și comitetul 
de partid vor ac
ționa mai ho- 
tărît pentru pro

movarea și folosirea metodelor 
moderne de organizare a muncii și 
procesului de cercetare, pentru per
fecționarea și dezvoltarea colaborării 
cu producția, întărirea responsabili
tății profesionale și politice a cadre
lor, în scopul utilizării cu maximă 
eficiență a bazei materiale și poten
țialului forței de muncă. Acționînd 
în aceste direcții, colectivul nostru 
și-a luat angajamentul de a indeplini 
planul de cercetare pe anul 1978 cu 
o lună mai devreme, contribuind 
astfel la accelerarea dezvoltării in
dustriei noastre chimice, corespunză
tor hotărîrilor Congresului al XI-lea 
și Conferinței Naționale ale parti
dului.

Inq. Viorica DOBRESCU 
secretara comitetului de partid, 
președinta consiliului științific 
al Institutului de cercetări 
chimice

(Urmare din pag. I)
țial alocațiile de stat pentru copii. Toa
te aceste măsuri duc deci, in final, la 
ereșterea veniturilor oamenilor mun
cii. Adică a posibilităților lor fi
nanciare de a-și satisface in mai 
bune condiții o serie de trebuințe 
materiale. Ridicate la nivelul țării, 
aceste posibilități sporite ajung la 
citeva miliarde de lei. Firește, in 
asemenea condiții este necesar, ab
solut necesar, ca și piața, economia 
in general să pună la dispoziția oa
menilor muncii o cantitate sporită 
de mărfuri de bună calitate. Este 
nevoie de o producție sporită, di
versificată de bunuri de consum. Și 
nu numai atit. însăși economia, in 
întregul ei angrenaj al reproducției, 
are nevoie de mijloace de producție 
din ce în ce mai multe, de produse 
fizice concrete — strunguri, ma
șini și utilaje, instalații, materiale 
de construcție ș.a.

3. Condiție fundamen 
tală pentru realizarea ex 
portului. 111 sfirșit’ 
dăm cerința realizării 
producția fizică și prin 
cesității de a asigura 
marfă pentru export. Avem, cum se 
știe, sarcini la export mobilizatoare. 
Fiecare lucrător trebuie să înțeleagă 
clar că realizarea ritmică și inte
grală și livrarea producției destinate 
exportului creează condiții pentru

mai abor-
planului la 
prisma ne- 

fondul de

resursele valutare necesare asigură
rii importurilor. Această cerință este 
cu atit mai actuală dacă avem în 
vedere că in multe întreprinderi 
există nerealizări ale planului la 
export.
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E VREMEA GRIULUI “ a ritmurilor înalte la SECERIȘ I
Pînă ieri, 12 iulie, recolta de grîu a fost strînsă de pe 

362 000 hectare, ceea ce reprezintă 16 la sută din suprafața 
cultivată în unitățile agricole de stat și cooperatiste. în 
cooperativele agricole din județul Dolj, de pildă, griul a fost 
recoltat în proporție de 61 la sută, în cele din județul 
Teleorman de 50 la sută, iar în cele din județele Constanța, 
Mehedinți și Ialomița de 40—45 la sută. Cu fiecare zi, 
frontul secerișului înaintează spre zonele din centrul țării. 
Trebuie menționat, de asemenea, că orzul a fost recoltat 
de pe 81 la sută din suprafața cultivată, unitățile agricole 
din 18 județe situate în jumătatea de sud a țării au încheiat 
această lucrare.

întrucît ne aflăm într-o perioadă 
de virf a muncilor agricole — griul 
s-a copt pe mari întinderi de teren 
— toate mijloacele și forțele de la 
sate trebuie concentrate acum la 
stringerea recoltei, la executarea ce
lorlalte lucrări de sezon. Ținind sea
ma de volumul mare al lucrărilor 
care trebuie executate intr-o peri
oadă foarte scurtă, se impune ca, in 
fiecare unitate agricolă, în fiecare co
mună, activitatea mecanizatorilor, a 
celorlalți oameni ai muncii din agri
cultură să fie temeinic organizată, in
cit pe fluxul recoltare-transport-de- 
pozitare și insămințarea culturilor 
succesive să nu apară nici o dereglare. 
In acest scop, comandamentele comu
nale, organizațiile de partid de la 
sate au datoria să acționeze cu fer
mitate pentru întărirea răspunderii

conducerilor de unități și a specia
liștilor în vederea efectuării, >zi de 
zi, a unui volum cit mai mare de 
lucrări, controlind in permanență ca 
din recolta acestui an să nu se piar
dă nici un bob.

Grăbirea recoltatului este hotărită 
în cea mai mare măsură de modul 
cum sint folosite combinele. Din ju
dețele în care secerișul se desfășoa
ră intens sosesc vești îmbucurătoare 
privind munca mecanizatorilor. Hăr
nicia lor se măsoară în buncăre des
cărcate, in tonele de griu strînse in 
fiecare zi. Și nu puțini sînt cei care, 
angajați într-o vie întrecere, recoltea
ză cite 40—50 de tone pe zi. Seara, 
cind se cunosc rezultatele obținute, 
fruntașii sint popularizați și stimulați. 
Evoluția de pină acum a vremii — 
timpul frumos a fost întrerupt de

Fațâ în față douâ moduri diferite de a organiza munca la seceriș : la C.A.P. Bâneasa, județul Ilfov, asigurîndu-se suficiente mijloace de transport, combi
nele sînt descârcate din mers, astfel câ nici o clipă bună de lucru nu se irosește (prima fotografie). Dimpotrivă, la C.A.P. Călugăreni, același județ, 

datorită lipsei mijloacelor de transport, combinele pierd cite 20—30 de minute pentru a descărca griul la arie (a doua fotografie)
Foto : A. Papadiuc

4. Plusuri care nu pot 
compensa nicidecum mi
nusurile planul Pe Primul semes
tru a fost nu numai îndeplinit, ci și 
depășit la o serie de sortimente. S-au 
obținut peste prevederi însemnate 
cantități de oțel, motoare electrice, 
strunguri, mijloace de automatizare, 
excavatoare, fire și fibre chimice, 
țesături din fire de lină. încălță
minte ș.a.

In același timp, așa cum s-a arătat 
la plenara C.C. al P.C.R. și la re
centa ședință a Comitetului Politic 
Executiv, la unele sortimente planul 
pe primul semestru nu a fost reali
zat. Iar în unele cazuri, asemenea 
nerealizări, se suprapun peste res
tantele apărute în primii doi ani ai 
cincinalului. Oricît ar fi de mari de
pășirile de plan la un produs sau 
altul, ele nu vor putea să compen
seze rămînerile în urmă, restantele 
la alte sortimente. Mai ales cind 
restantele se referă la produse de 
maximă importantă pentru economia 
națională cum sînt : cărbune, lami
nate. tractoare, utilaje tehnologice, 
autocamioane, locomotive diesel-hi- 
draulice.

PE SCURT DE PE OGOARE
GALAȚI. După ce, cu cîteva zile în urmă', întreprinderile agricole 

de stat din județul Galați raportaseră încheierea recoltării orzului, acum 
această lucrare a fost terminată și in cooperativele agricole. Profitind 
de vremea prielnică, in unitățile agricole din sudul județului — Braniștea, 
Smirdan, Schela, Tudor Vladimirescu, Pechea și altele — a -început se
cerișul griului. Lucrarea fiind bine organizată, ea ciștigă în intensitate 
cu fiecare zi. O atenție deosebită se acordă însămințării culturilor suc
cesive. Pină miercuri. 12 iulie, au fost insămînțate peste 10 000 hectare, 
adică un sfert din suprafața planificată. (Dan Plăeșu).

IALOMIȚA. Dacă la recoltat se lucrează în funcție de gradul de 
umiditate al lanurilor, în județul Ialomița arăturile și semănatul culturilor 
succesive se fac la lumina farurilor. Pină în prezent, din suprafața de 
91130 ha destinată acestor culturi s-au arat 46 000 ha și însămînțat 
41 500 ha. In noaptea de 11 spre 12 iulie, împreună cu ing. Viorel 
Cicu, directorul S.M.A. Țăndărei, am efectuat un raid în cîteva coope
rative agricole din zona acestui consiliu intercooperatist. La ora 23,50 
am putut să ne convingem că mecanizatorii trăgeau brazdă după brazdă. 
Erau Dumitru Zamfir, Ion Cioară, Ion Uretu și Ion Ursăchescu de la 
ferma 3 Strachina, iar pe sola eliberată doar de cîteva ore de la ferma 
2 lucrau Nicolae Soare, Vasile Zaharia, Ion Buzea și Grigore Mircioiu.

" i la coope- 
. ____ , ___ __  _____ m celelalte zone ale jude-
Colelia din cadrul S.M.A. Cocora era la arat o formație 
(V. Mihai).

MUREȘ. în județul Mureș, din cauza timpului nefavorabil (plouă 
la intervale scurte), la recoltarea orzului se înregistrează, rămineri in 
urmă față de termenul stabilit. Cu toate acestea, printr-o temeinică orga
nizare a muncii, numeroase unități agricole au obținut rezultate bune 
la seceriș. Cooperatorii din Nazna au terminat primii pe județ secerișul 
orzului. între două ploi se lucrează in ritm susținut la insămințarea 
intregii suprafețe eliberate cu culturi succesive. Muncind in ritm intens, 
și cooperatorii din Reghin au terminat recoltatul orzului. Aici trebuie 
eliberat terenul de paie, de care depinde in mare măsură insămințarea 
culturilor succesive. Aici s-a hotărit ca paiele să fie tocate și insilozate 
in amestec cu diferite culturi furajere. Or. in prezent această unitate 
nu dispune de astfel de culturi, deoarece, după cite aflăm, toate au fost 
recoltate, iar celelalte sînt slab dezvoltate. Se constată că și la coope
rativa agricolă din Riciu lucrările nu se desfășoară incă in flux con
tinuu, de la recoltat pină la semănat. (Gheorghe Giurgiu).

O bună organizare a arăturilor pe timpul nopții am găsit și 
rativele agricole Bucu, Ograda și Gh. Lazăr. In celelalte zone 
țului, la secția 
de 8 tractoare.

ploi abundente — a creat unele di
ficultăți în ce privește folosirea cu 
randament sporit a combinelor. Mulți 
specialiști din unitățile agricole au 
controlat și controlează, în continua
re, lanurile și dirijează operativ com
binele. incit să poată fi folosită din 
plin fiecare zi, fiecare oră de lucru. 
Din analizele efectuate de organele 
agricole, de specialiștii din I.A.S. și 
S.M.A.. a reieșit că există diferențe 
mari între cantitățile recoltate cu 
combina de către mecanizatorii care 
lucrează în cadrul aceleiași unități 
agricole. Unii mecanizatori nu și-au 
îndeplinit normele la recoltat întrucit 
inginerii șefi din cooperativele agri
cole și inginerii șefi de ferme nu au 
coordonat precis activitatea formații
lor de mecanizatori. Este necesar să 
se cunoască exact starea lanurilor 
pentru dirijarea combinelor acolo 
unde se poate lucra cu prioritate, să 
se evite deplasările inutile ale aces
tora. Stabilind cu exactitate solele 
unde să se recolteze, specialiștii și 
celelalte cadre de conducere din uni
tățile agricole au datoria să urmă
rească îndeaproape respectarea pro
gramului de lucru. O oră, o zi cîști- 
gate înseamnă foarte mult pentru 
recoltă, deoarece secerișul făcut la 
timp preîntîmpină pierderile prin 
scuturare.

O atenție deosebită trebuie acor
dată transportului și livrării cereale
lor la bazele de recepție. în general, 
capacitatea mijloacelor de transport 
a fost corelată cu cea a combinelor, 
urmărindu-se ca tot ce se recoltează 
să se Înmagazineze în aceeași zi. In 
cele mai multe locuri, calculele efec
tuate. urmate de măsuri organizato
rice și tehnice bine gindite. au con
tribuit la transportarea in cursul a- 
celeiași zile a tuturor cantităților de 
cereale recoltate. Dar în alte unități 
au apărut decalaje intre recoltat și 
transport, situație determinată . atit 
de neasigurarea mijloacelor de trans
port necesare, cît, mai ales, de nefo- 
Iosirea lor judicioasă. în primele ore 
ale dimineții, la unele baze de recep
ție nu sosesc decit puține camioane, 
iar după orele 10—11 se produc aglo
merări. De aci și necesitatea ca mij
loacele de transport să fie încărcate 
încă de seara, pentru ca in zori să

pornească spre bazele de recepție. 
Aceasta presupune mai multă răs
pundere din partea celor însărcinați 
să se ocupe de această problemă. Po
trivit programului privind desfășura
rea lucrărilor agricole de vară, ingi
nerii șefi răspund de coordonarea 
combinelor, președinții de cooperative 
agricole ■’ asigură buna utilizare a 
mijloacelor de transport, iar conta
bilii — de livrarea și descărcarea o- 
perativă a produselor la bazele de 
recepție. Președinții și contabilii șefi 
din cooperativele agricole au datoria 
să se ocupe cu mai multă răspun
dere de organizarea transportului și 
livrarea produselor la bazele de re
cepție.

Ploile din ultima perioadă au în
greunat desfășurarea normală a re
coltatului, dar au asigurat condiții 
foarte bune pentru culturile succe
sive. Solul are umiditate suficientă, 
astfel incit tot ce se insămînțează 
acum răsare foarte repede. Impor
tant este ca terenul să fie eliberat 
repede de paie, să se pregătească și 
să se insămințeze in timp cit mai 
scurt, urmărindu-se executarea unor 
lucrări de cea mai bună calitate. In 
unele județe însă — Teleorman, Con
stanta, Tulcea și altele — s-au creat 
decalaje apreciabile între suprafețele 
de pe care s-a strins recolta și cele 
insămînțate. Trebuie avut în vedere 
că timpul afectat acestor lucrări se 
reduce cu fiecare zi. De aceea con
ducerile unităților agricole au obli
gația să acționeze energic in vederea 
însămințării grabnice a tuturor tere
nurilor destinate culturilor succesi
ve. In acest scop, cu sprijinul orga
nizațiilor de partid, să atragă pe toți 
locuitorii satelor la eliberarea tere
nurilor de paie, iar tractoarele să 
intre imediat la arat și semănat. 
Orice zi ciștigată înseamnă un spor 
de recoltă la toate culturile care se 
insămînțează acum.

Este o îndatorire de înaltă răs
pundere a oamenilor muncii din a- 
gricultură, a tuturor locuitorilor de 
la sate, ca, printr-o muncă temeinică, 
bine organizată, în timpul cel mai 
scurt, recolta din cimp să ajungă la 
adăpost. în magazii, să fie fnsămîn- 
țate suprafețele prevăzute pentru 
culturi succesive.

Produse peste plan
întreprinderea „11 Iunie" din Ga

lați realizează de la accesorii me
talice pentru industria marochină- 
riei, încălțămintei și. confecțiilor 
pină la mobilier industrial, paturi 
metalice, unelte agricole, timplărie 
metalică pentru construcții, amba
laje. găleți zincate, produse de ti- 
nichigerie și artizanat. După cum 
ne spunea ing. Stan Alecu. directo
rul Întreprinderii, prin eforturile 
constante ale întregului colectiv al 
unității, planul pe primul semestru 
al anului a fost îndeplinit în pro
porție de 103,6 la sută, realizindu-se

suplimentar o producție de 5,6 mi
lioane lei. S-au dat peste plan im
portante cantități de produse. între 
care 800 paturi metalice. 29 tone de 
lopeți și cazmale. 8 700 găleți gai- 
vanizate, 18 tone timplărie meta
lică. 5 tone produse din masă plas
tică și altele. In aceeași perioadă, 
planul la export a fost realizat in 
proporție de 136 la sută. Importante 
eforturi au fost depuse și pentru 
obținerea de economii de metal. 
(Dan Plăeșu).

In fotografie : aspect de muncă 
în secția accesorii metalice.

Ați
In acest an au fost a- 

plicate erbicide pe 2.2 
milioane de hectare 
cu culturi prăsitoare. 
Substanțe care distrug 
buruienile, dar lasă 
nevătămate porumbul, 
floarea-soarelui si alte 
plante de cultură.- Prin 
urmare, erbicidarea în
locuiește prășitul ma
nual. Oricit de efi
ciente sint aceste sub
stanțe, culturile agri
cole de pe mari supra
fețe trebuie să fie pră
site, totuși, cu... sapa. 
Sapele insă nu numai 
că fac bătături in pal
me, dar provoacă și 
dureri de cap.

Pe
Știți in cit timp par

curge o garnitură de 
vagoane distanta de 
300 metri dintre două 
depozite aflate în in
cinta Combinatului 
chimic din Tirgu Mu
reș ? Vă răspundem 
noi : indiferent dacă 
teoretic poate să 
meargă și cu 100 km 
pe oră. tot 5—6 ore 
face. Recunoaștem că 
la o asemenea între
bare putea să cadă la 
examen și un... com
puter. Pe linia respec
tivă este o aglomerație 
atit de mare, incit

Cine nu
Ce se intimplă cind 

lași in ger o sticlă cu 
apă ? Crapă, atîta tot. 
Așa s-a intimplat și cu 
pompele pentru iriga
ții ale C.A.P. Moara 
Vlăsiei — Ilfov : lăsate 
cu apă peste iarnă, au 
crăpat. Cind s-a in
timplat, e greu de 
spus. Cert este că aici, 
de patru ani de cind 
s-au făcut aceste a- 
menajări, nu s-a iri
gat nici măcar o palmă 
de loc. Toate amena
jările făcute s-au de
gradat. Cele două sta
ții de pompare oferă 
un tablou al neglijen
ței : vane sparte, piese 
lipsă, conducte rugini
te. motoarele electrice 
nu au fost unse și 
stau înțepenite, apa
ratele de măsură sînt 
deteriorate, fire și ca
bluri smulse.

CONTRASTE -
auzit de sape obeze ?

Intr-o scrisoare sosi
tă la redacție, tocmai 
din Maramureș, se a- 
rată cum această u- 
nealtă atit de utilă la 
întreținerea culturilor 
prășitoare, in legumi- 
cultură, viticultură, și 
pomicultură e tot mai 
greu de folosit. Lama 
sapei nu ține la ascu
țit, se indoaie ușor. Pe
semne că producătorii, 
dindu-și seama de a- 
cest defect, le fac mai 
groase, greutatea du- 
blindu-se. lngreunin- 
du-se sapa se îngreu
nează și munca. Ne-am 
interesat ce întreprin
dere produce sapele, 
lat-o : „Metalurgica“-

Pogoanele, județul Bu
zău. La un magazin de 
articole de fierărie din 
Capitală am luat la 
intîmplare o sapă pro
dusă la Pogoanele. Pe 
etichetă scrie : „sapă 
tip 1 kg“. Avea 1 kg 
și 100 de grame. Deci 
la zece sape se risipeș
te metal pentru o sapă.

Oare cei de la Po
goanele, care consumă 
zi de zi produse agri
cole, așa ințeleg să-i 
sprijine pe cei ce fac 
acum eforturi pentru 
a asigura buna apro
vizionare a lor și a 
altor oameni ai mun
cii ? (H. loan).

linia... indisciplinei
pentru a te descurca, 
se pare că pină acum 
n-a fost găsită decit 
soluția... mitologică : 
„firul Ariadnei".

Altă linie, altă pro
blemă : cite vagoane 
goale circulă lunar in
tre Constanta și Com
binatul siderurgic Ga
lați ? Ei bine, in 
total 400. strecura
te in grupuri răz
lețe de cite 5-6 vagoa
ne goale, care călăto
resc gratuit intre cele 
două localități, ținind 
de urit vagoanelor ce

transportă minereuri 
spre combinat. Mo
tivul ? Necunoscut. 
Pierderile ? Nici ele, 
pentru că nu au fost 
calculate. Ceea ce se 
cunoaște însă cert, și 
intr-un caz și în celă
lalt, sint factorii res
ponsabili. De ce nu 
sint puși să rezolve a- 
ceste probleme pe care 
singuri și le-au creat ? 
Sau, dacă nu sint dis
puși să le rezolve, să 
fie puși să suporte 
pagubele ! (C. Anto
nescu).

cunoaște legile fizicii...
Nu se poate spune 

că aici n-au fost făcu
te controale, că nu 
s-au împărțit... avertis
mente. Pentru edificare 
reproducem dintr-o a- 
dresă a direcției gene
rale agricole, datată 26 
mai 1978 : ..RECO
MANDARE : Veți lua 
de urgență măsuri 
pentru verificarea și 
executarea remedieri
lor care se impun la 
agregatele de pompare 
și instalațiile electrice 
ale stației pînă la 10 
iunie a.c.“ și un „A- 
VERTISMENT : Vă a- 
tentionăm că în caz 
contrar veți fi direct 
răspunzători de ne- 
realizarea planului". 
Adresa direcției agri
cole a fost pusă la do
sar. Nici o schimbare. 
Și acum stau nefolo-

site 35 de aspersoare, 
12 motopompe, nume
roase aripi de ploaie. 
Vinovății ? Vasile Ni- 
culae, președintele co
operativei, și Constan
tin Goia, inginerul șef. 
arată cu degetul spre 
electrician, spre meca
nic, care le-ar fi lăsat 
astă-iarnă să înghețe.. 
Despre răspunderea 
lor — nici un cuvin 
țel ! S-ar putea ca 
președintele și ingine
rul șef să nu fie la 
curent cu legi ele
mentare ale fizicii. Dar 
legile care reglemen
tează răspunderile ce
lor însărcinați să con
ducă treburile unei 
unități agricole trebu
ie să le cunoască. Iar 
dacă nu le cunosc, să 
le aplice cei in drept. 
(Lucian Ciubotaru).

5. Producția fizică și 
producția netă într-o legă
tură directă. lncepînd cu a«es‘ se
mestru, în întreprinderi s-a trecut 
la aplicarea măsurilor de perfecțio
nare a mecanismului economico-fi- 
nanciar. calcularea si elaborarea fon
dului de retribuire făcîndu-se pe baza 
realizării planului la producția netă 
— indicator ce se calculează si se ur
mărește sistematic in industrie de la 
începutul acestui an. Practica a do
vedit că atit in fiecare întreprindere, 
cil și la nivelul ramurilor și al între
gii economii există o legătură directă 
intre rezultatele obținute in realiza
rea planului Ia producția fizică, la 
fiecare sortiment si cele înregistrate 
la producția netă. De regulă, rămî- 
neri în urmă la producția netă au 
apărut acolo unde există restante și 
la producția fizică. Este evident că 
cel doi indicatori nu pot fi abordați 
izolat, ci numai în strînsă interde
pendentă.

Iată de ce. în fiecare întreprindere 
trebuie să se nună cu desăvîrsire ca
păt goanei după realizări valorice 
globale. In fiecare unitate, la fie
care loc de muncă, eforturile stărui
toare ale oamenilor muncii trebuie 
orientate spre realizarea ritmică si 
integrală, decadă cu decadă, a pro
ducției fizice la fiecare sortiment.

6. Nu hotărît atitudi
nilor de automulțumire! 
Realizarea producției fizice pla
nificate — inclusiv recuperarea 
nerealizărilor de pină acum — 
constituie, așa . cum s-a sub
liniat la recenta plenară, proble
ma centrală a activității următorilor 
doi ani si jumătate. în fata unei ase
menea sarcini sînt de netolerat ati
tudinile de automulțumire. fiecare 
unitate puțind obține in acest semes
tru rezultate mai bune în realizarea 
producției fizice. In întreprinderile 
cu rezultate pozitive pînă acum pot 
fi obținute, în continuare, depășiri și 
mai suostanțiale ale planului la pro
ducția fizică. în strînsă concordantă 
cu necesitățile pieței interne și ex
portului. iar in unitățile restante tre
buie să se facă totul pentru recupe
rarea lor neîntirziată. Trebuie să se 
înțeleagă clar de către fiecare colec
tiv. de fiecare om al muncii că orice 
nerealizare a sarcinilor la producția 
fizică dintr-o lună, trimestru sau an 
se adaugă in mod obligatoriu la sar
cinile lunii, trimestrului sau anului 
următor. în asa fel ca să se asigure 
îndeplinirea prevederilor planului la 
producția fizică.

In aceste zile, de pregătire a adu
nărilor generale ale oamenilor mun
cii. cadre cu munci de răspundere 
din ministere si centrale — miniștri, 
miniștri adjuncti. directori generali 
— se află în întreprinderi pentru a 
analiza problemele concrete ce se ri
dică în legătură cu recuperarea res
tantelor și realizarea planului la pro
ducția fizică. Aportul lor la soluțio
narea problemelor interne de pro
ducție., cît. si a celor care tin de coo
perare trebuie să fie concret, efec
tiv. nu de control si directivare bi
rocratică.

Așadar, centrul de greutate al 
eforturilor pentru realizarea pla
nului la producția fizică trebuie să 
se situeze în întreprindere. Zilnic, să 
se urmărească modul în care se rea
lizează planul la producția fizică și 
să se ia măsuri imediate pentru li
chidarea oricăror neajunsuri, asigu- 
rînd functionarea cu precizie de 
ceasornic a întregului mecanism al 
producției. Asa cum ne cere condu
cerea partidului, asa cum impun ne
cesitățile obiective ale dezvoltării 
economiei noastre.
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în fața sculptorilor mo- 
numentaliști se deschid 
largi perspective. Avînd in 
vedere această dezvoltare 
fără precedent, este cazul 
să ne întrebăm în ce 
stiluri, ce moduri de ex
primare sînt mai indi
cate pentru realizarea 
unor imagini cu adevărat 
reprezentative pentru isto
ria națională, pentru epoca 
de împliniri 
care o

Este 
ternic 
treaga 
la noi 
că prezentarea unor mari 
idei, cu înaltă valoare so- 
cial-educativă, a unor teme 
istorice, sau evocarea unor 
personalități de seamă cu 
valoare de simbol, ca și 
expresivitatea, forța imagi
nii artistice, puterea operei 
de a se adresa direct pri
vitorilor nu pot fi realiza
te decît în cadrul unei vi
ziuni realiste. Un realism 
înțeles ca atitudine artisti
că potrivnică uniformizării, 
un realism care să însem
ne nu un șablon comod, ci 
o largă cuprindere a carac
terului și funcțiilor artei 
socialiste, un realism menit 
să asigure artei monumen
tale expresivitate, valențe 
umaniste superioare. Eter- 
nizînd în marmură sau 
bronz, in vaste pînze și ta
piserii chipurile celor care 
au purtat de-a lungul 
timpului făclia idealurilor 
poporului, imaginea eveni
mentelor cruciale ale isto
riei. arta monumentală este 
prin excelență o artă so
cială, cetățenească, demo
cratică. Contrară îngustimii 
egocentrice, ea se adresea
ză maselor, presupune o 
accentuată funcție publi
că. Departe de a răs
punde unor gusturi capri
cioase, determinate de in
fluențele modei trecătoare, 
arta monumentală răspun
de — și trebuie să răspun
dă — la un înalt nivel ar
tistic, comenzii sociale a 
timpului nostru, dorinței 
poporului de a-și recunoaș
te istoria, eroii, legendele 
în opere fidele memoriei și 
imaginației colective. O 
sculptură de evocare a unei 
personalități istorice nu 
poate ignora faptul că a- 
dresîndu-se oamenilor tre
buie să mențină trează în

socialiste 
parcurgem î
un adevăr 

confirmat de 
istorie a artei, de 
și de pretutindeni.

A a părut

conștiința lor imaginea e- 
roismului sau a spirituali
tății personajului respectiv 
printr-o tratare care, men- 
ținindu-se în sfera artisti
cului, să o facă ușor re- 
cognoscibilă. 
compozițiile 
ieri si de azi 
buie redate 
peisajul țării 
mari lucrări 
numentală, în specificul și 
datele lui fundamentale — 
trebuie să dobîndească 
înalte virtuți cognitive șl 
social-educative.

Există desigur, asa după 
cum pe bună dreptate ob
serva tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, șl unii artiști

Nu numai 
cu eroii de 
ai patriei țre- 
astfel. ci și 
— surprins în 
de artă mo-

Să ne gindim doar la 
arta greacă din timpul de
mocrației ateniene, la mo
numentele concepute pen
tru a fi ridicate pe Acro
pole de arhitectul Ictinos 
și sculptorul Fidias. la fri
zele Partenonului sau la 
numeroasele monumente 
comemorative ridicate in 
Italia secolelor I si II e.n., 
la basoreliefurile de pe ar
cul lui Titus, la admirabila 
statuie ecvestră a lui Marc 
Aureliu care domină azi 
Capitoliul, la cei 200 metri 
de friză, care de-a lungul 
Columnei lui Traian, evo- 
cînd episoade dramatice ale 
luptei, înscriau acum aproa-

figurarea episoadelor celor 
mai semnificative ale gene
zei și evoluției poporului 
mexican. De altfel, bazîn- 
du-se pe tradițiile artistice 
ale tării lor. Siqueiros, O- 
rozco și Rivera au creat o 
artă în care valoarea artis
tică se asociază unui pu
ternic conținut ideologic. 
Recunoaștem. în fiecare 
din exemplele mai sus
menționate. indiferent de 
epoca în care au fost cre
ate, aceeași viziune com
plexă, multilaterală asupra 
realității, aceeași dorință 
de a lumina artistic ele
mentele cele mai semnifi
cative ale realității și isto
riei, aceeași legătură între

pot fl încercate orlcîte re
zolvări plastice originale, 
oricîte experimente inedi
te. Intimitatea atelierului 
nu poate fi confundată cu 
forul public, nici gustul gru
pului de amici cu opinia pu
blică. Confruntîndu-se cu 
gustul publicului. în nu
meroasele expoziții care se 
organizează la noi. aceste 
creații experimentale pot 
fi admirate și achiziționa
te de amatorii de artă.

în realizarea epopeii na
ționale Insă, a prezentării 
istoriei poporului, a luptei 
sale pentru zidirea noii so
cietăți, realismul, înțeles ca 
atitudine artistică, se im
pune a fi promovat cu cea

Naum Corcescu : 1907

La prima vedere, cartea 
lui Ion Caraion Bacovia — 
Sfîrșitul continuu, editura 
„Cartea Românească", ar 
trebui să fie o monografie. 
Deci o lucrare de istorie li
terară. Dar nu este. Lu
crări de istorie literară 
consacrate lui Bacovia au 
mai apărut și, cu siguranță, 
vor mai apărea, dar o lu
crare de estetică poetică, de 
meditație asupra poeziei 
este o excepție. Și. cu toate 
că nu face în mod declarat 
și paradigmatic istorie lite
rară. Ion Caraion contribuie 
la îmbogățirea viziunilor is- 
torico-literare prin lucrarea 
sa. Intr-un capitol, intitulat 
Jurnal I, autorul declară că 
„scriem cu toate lecturile 
noastre, fidele sau infidele". 
Deci Ion Caraion scrie cu 
toate lecturile lui despre 
Bacovia. avind la dispoziție 
o imensă bibliografie baco- 
viană. Dar nu numai cu 
lecturile despre Bacovia. In 
același jurnal, ni se mărtu
risește autorul în continua
re. prevenindu-ne că oricît 
ai fi de competent, ca să 
scrii despre un mare poet, 
„e necesar — dacă se poate 
să citești toată poezia nu 
numai a lui. ceea ce este 
elementar și obligatoriu, nu 
numai a tării lui. ci uneori 
poezia de valoare a lumii 
întregi și a tuturor evuri
lor" (p. 413). Fidel mărtu
risirii de mai sus, autorul 
a citit, pentru a-1 înțelege 
pe Bacovia, în mod selec
tiv, desigur, marea poezie 
a lumii și aproape 
poezia românească 
stigiu.

Prezentîndu-1 pe
ca poet de dimensiuni 
depășesc granițele literaturii 
române. Ion Caraion oferă 
străinilor. în mod argumen
tat si instrumentele necesa
re pentru a lua cunoștință 
de el. Aceasta e o idee ce-1 
preocupă de la începutul 
pină la sfîrșitul cărții sale.

complet 
de pre-

Bacovia 
ce

care 1st închipuie că dacă 
lucrările lor nu sînt înțe
lese astăzi de marele pu
blic. vor fi înțelese și a- 
preciate mîine, că o lucrare 
de artă monumentală este 
cu atît mai valoroasă, mai 
„realizată" (artistic, desi
gur) cu cît mesajul ei este 
mai greu de descifrat pen
tru contemporani. In nu
mele unor asemenea „prin
cipii" artistice se manifes
tă uneori atitudini exclusi
viste. de negare categorică 
a unor modalități de expri
mare realistă, figurativă, 
se pledează în favoarea 
unei arte monumentale 
nonfigurative, experimen- 
taliste, de dragul unor pre
tenții de asa-zisă „moder
nitate". care nu pot decît 
să ducă la lucrări fără 
semnificație, fără capacita
tea de a exprima artistic 
ideea sau personalitatea 
respectivă — în fond să 
ducă la eșecuri, la rebu
turi. care în acest domeniu, 
al artei monumentale cos
tă uneori destul de mult.

O scurtă privire în isto
ria artei monumentale ne a- 
rată că în toate epocile, in
diferent de poziția socială 
sau atitudinea estetică a ar
tiștilor, de curente, stiluri 
sau formule artistice, rea
lismul a fost mereu prezent.

pe 2 000 de ani „actul de 
naștere al poporului român".

Să ne gîndim la arta Re
nașterii italiene, la creați
ile lui Leonardo da Vinci, 
Ia grandoarea 
Michelangelo, 
de la Vatican 
Rafael, sau la 
pe care Tițian 
tei portretului, 
mentele ridicate de Dona
tello și Verrochio. Amploa
rea epică a temelor și a 
desfășurării lor pe mari 
dimensiuni, calculate pen
tru a concretiza adresa lor 
de for. a constituit si con
stituie programul unor lu
crări de artă autentică, ne
muritoare. Ideea gene
roasă a luptei pentru li
bertate care se desprin
de șl din cei 450 de metri 
pătrațl de frescă în care 
Siqueiros a imortalizat as
pecte ale „Revoluției me
xicane" se constituie, de 
asemenea, ca un act de 
conștiință al unui popor 
care se privește în dez
voltarea pe propriul drum 
istoric, 
mă episoade 
Mexicului figurate de Die
go Rivera în marea frescă 
de pe pereții Palatului Na
țional impun privitorului 
aceleași idei generoase 
realizate printr-o originală 
imbinare a simbolului

viziuniî lui 
la frescele 
realizate de 

reînnoi rea 
o aduce ar
ia monu-

pozițiile Ideologice progre
siste și realism.

Este bine cunoscut fap
tul că partidul și statul 
nostru, societatea socialis
tă încurajează si sprijină 
experimentul, căutările cre
atoare desfășurate în toate 
domeniile artei, . promo- 
vînd larg diversitatea de 
stiluri și modalități de ex
primare. Urbanistica mo
dernă. numeroasele parcuri 
și scuaruri ale orașelor 
noastre, litoralul au desi
gur nevoie și de lucrări cu 
Caracter decorativ. Reali
zarea epopeii naționale 
însă. înfățișarea figurilor 
eroice ale neamului nos
tru în spiritul înaltului res
pect pentru istorie, pentru 
tradițiile de luptă și jertfă 
ale înaintașilor noștri, con
stituie o misiune plină de 
răspundere care trebuie 
înfăptuită cu sentimen
tul că astfel de 
crări sînt destinate 
vorbească generațiilor 
astăzi și celor care 
veni despre noi înșine, 
cum am fost, așa cum
tem. Această afirmație nu 
trebuie desigur înțeleasă 
restrictiv. în pictura de șe
valet. în sculptură. în toa
te celelalte domenii ale 
artei, în spiritul înaltului 
democratism al artei noas
tre. al libertății de creație.

lu- 
să 
de 

vor 
așa 

sîn-

mai mare fermitate, achi
zitorul nefiind un amator 
de artă, ci însăși conștiința 
publică. Exemplele trecutu
lui trebuie să însemne, in 
aceste condiții, un prilej de 
asimilare și fructificare, 
de continuare la un nivel 
calitativ superior a expe
rienței de pînă acum. Și 
aceasta cu atît mai mult, 
cu cît sculptura monumen
tală a epocii noastre, ape- 
lînd la bogatele resurse ale 
figurativului, trebuie să fie 
o sculptură in formele și 
volumele căreia să-și afle 
ecoul durabil, visurile și 
aspirațiile contemporane. 
Numai astfel ea va putea 
răspunde pe deplin comen
zii sociale. In tentativa de 
a crea imagini reprezenta
tive. exemplare ale unui 
glorios trecut, bogăția ide
ilor. forța imaginilor artis
tice — materializate nu nu
mai în sculptură, ci și în 
alte genuri ale artei mo
numentale, cum ar fi, de 
pildă, pictura murală sau 
mozaicul — sînt, desigur, 
de așteptat exemplele de 
calitate cu care ne-au o- 
bișnuit marii maeștri ai ar
tei noastre, dar si contri
buția unor tineri artiști 
înzestrați cu o bogată fan
tezie. cu măiestrie artisti
că. Se cheltuie și se vor 
cheltui în continuare fon
duri însemnate pentru re

alizarea unor lucrări 
artă monumentală și 
se poate admite ca aceste 
bunuri ale societății să fie 
irosite pe lucrări inexpre
sive. stîngace.

A ridica un monument 
este un act de mare răs
pundere. Răspundere poli
tică, educativă, răspundere 
față de opera care prin ca
litățile sale artistice vor
bește generațiilor viitoare 
despre perioada fundamen
talelor transformări pe care 
le trăim pe toate planurile. 
Pentru 
trebuie 
tul, ingeniozitatea 
mentaliștilor noștri tn afla
rea unor soluții 
forța lor de a plăsmui ima
gini de adevărată calitate 
artistică sînt chemate să 
contribuie la crearea unor 
opere durabile în sensul 
cel mai înalt al cuvînitului. 
Realismul în arta monu
mentală — ca, de altfel, în 
oricare alt domeniu al ar
tei — nu trebuie să însem
ne nici un moment promo
varea sau reluarea unor 
șabloane și simboluri depă
șite, a unui manierism de
suet, lucrări lipsite de in
spirație și fantezie ; dim
potrivă, el trebuie să în
semne, înainte de toate, 
forță creatoare autentică, 
talent și originalitate, lu
crări de cea mai înaltă ca
litate artistică. El trebuie 
să fie un realism al zilelor 
noastre, un realism revolu
ționar care să dea expre
sie ideilor și concepțiilor 
societății noastre de azi, să 
poarte, atît în conținut, cît 
și în forma artistică, am
prenta epocii de mari îm
pliniri socialiste pe care o 
parcurgem, a epocii con
temporane de puterni
că ascensiune a omului 
pe scara cunoașterii.

Integrați, așa cum spu
nea tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la Conferința 
națională a Uniunii 
tiștilor plastici, 
mentelor active ale ma
relui front 
a omului", 
numentaliști 
să exprime, 
largă a mijloacelor, idea
lurile noastre, problemele 
noastre de viață și creație, 
cu conștiința clară că idea
lul umanist contemporan 
înseamnă deopotrivă con
tinuarea tradițiilor spiritu
ale constructive, dar și con
tinuă autodepăsire.

Festivalul internațional 
„Copiii lumii doresc pacea

Pe litoralul însorit al Mării Ne
gre, la Năvodari — cea mai mare 
bază de odihnă pentru școlari din 
țara noastră — își petrec o parte a 
vacanței de vară, împreună cu pio
nieri și elevi din România, copii și 
tineri din peste 30 de țări din Eu
ropa, America, Asia, Africa. In ca
drul pitoresc oferit de tabăra in
ternațională se desfășoară, intre 
15—20 iulie, Festivalul internațional 
„Copiii lumii doresc pacea", manifes
tare dedicată Anului Internațional al 
Copilului — 1979.

Oaspeților, tineri și vîrstnici, ai li
toralului li se va oferi o adevărată 
paradă a cîntecului, dansului și 
folclorului de pretutindeni, aduse 
aici, în România, de cei mai tineri, 
mai entuziaști și mai plini de in
ventivitate reprezentanți ai popoare
lor : copiii. Fiecare delegație va pre
zenta la Festival — pe scena Tea
trului de vară din Năvodari — scurte 
programe artistice cu cintece, dan
suri, scenete, versuri, montaje, toa
te purtînd mesajul de pace, de prie
tenie, de încredere în viitorul lumi
nos al copiilor lumii. Al copiilor din 
Bulgaria, Mongolia, Finlanda. R.F. 
Germania, Siria, Cehoslovacia, Viet
nam, Franța, Norvegia, Tunisia, 
U.R.S.S., Ungaria. Austria, Cuba, 
R.D. Germană, Algeria, Spania, 
Iugoslavia, Polonia. Alături de 
oaspeți, formații artistice ale pionie
rilor și șoimilor patriei din Româ
nia vor aduce în Festival bogăția- 
frumusețea și pitorescul versului, 
cîntecului, dansului, nestematelor 
folclorului poporului nostru. în pa
ralel, un concurs de desene va oferi 
participanților la Festival prilejul de 
a da glas, prin intermediul penelu
lui, celor mai alese simțăminte, vi
surilor înaripate ale copilăriei, fan
teziei creatoare, gingășiei și optimis
mului „vîrstei de aur". Cele mai iz
butite creații vor fi prezentate pu
blicului într-o expoziție, la Teatrul 
de vară din Mamaia.

Organizatorii — Consiliul Național 
al Organizației Pionierilor și Comi
tetul Național Român pentru 
U.N.I.C.E.F. — vor oferi tuturor co
piilor și tinerilor prezenți la Festi
val. diplome de participare. Un spec
tacol de gală, la Teatrul de vară din 
Mamaia, in seara zilei de 20 iulie, 
va încununa, intr-o atmosferă plină 
de voie bună, trecerea în revistă a 
celor mai tineri și talentați artiști, 
mesageri ai cîntecului și dansului po
poarelor, exponenți ai dorinței de 
pace a copiilor lumii.

Florica DINULESCU

„Munca de partid
nr. 7/1978

Revista se deschide cu editorialele ; 
„Hotărîri de maximă însemnătate 
pentru accelerarea înaintării Româ
niei pe calea progresului economic, 
a bunăstării și fericirii poporului", 
„Cercurile de nemembri de partid in 
acțiune" precum și „Adunările gene
rale ale oamenilor muncii — mani
festare elocventă a democrației mun
citorești". în revistă, la rubrica „In 
centrul atenției — aplicarea fermă a 
indicațiilor date de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu cu prilejul vizitelor de 
lucru" au apărut „Sistematizarea mu
nicipiului" de Ștefan Negreț, și „O 
nouă calitate in munca de partid. 
Pregătiri temeinice pentru aplicarea 
măsurilor de perfecționare a meca
nismului economico-financiar" de Ion 
Cîrcei.

Din sumarul revistei sînt de reți
nut la rubrica „Stil de lucru dina
mic, revoluționar", schimbul de ex
periență organizat la Consiliul int.er- 
cooperatist din Purani, județul Te
leorman, iar la rubrica „Spirit mili
tant, combativ în munca politico-edu- 
cativă", masa rotundă avînd ca 
temă : „Cercurile de educație poli
tică și cultură socialistă, puternic 
angajate în transpunerea în viață a 
programului ideologic al partidului"

Revista publică, de asemenea, și 
alte articole la rubricile „Principiile 
și normele muncii și vieții comuniști
lor transpuse zi de zi în fapte", 
„Consultații în sprijinul activității de 
propagandă", „Răspunsuri la între
bările cititorilor".

O altă idee generalizatoare, 
sintetică, e aceea prin care 
ni se descifrează toată poe
zia românească modernă ca 
pornind din Eminescu (O 
idee care se cheamă baco- 
vianism) : „Poetul Strigoi
lor și Luceafărului a venit 
pe lume — fiecare din ele 
radiind divers — cu fel de 
fel de semințe. Ca soarele. 
Una s-a numit Bacovia, 
alta Blaga, alta Arghezi.

exprimat in minimum 
cuvinte maximum de 
gestii.

O idee pregnantă 
studiului-eseu semnat
Ion Caraion e reabilitarea 
poeziei din Stanțe burghe
ze, Stanțe și versete. Acest 
lucru ar fi posibil numai 
după apariția ediției criti
ce Bacovia. Criticul ce se 
va încumeta cu acest co
mentariu total va trebui să

Ca să definească dimen
siunea operei lui Bacovia. 
Ion Caraion recurge la 
statistica imaginilor și a 
cuvintelor din poezia sa. 
Bacovia nu e un chirurg 
estet, un bijutier de cuvin
te ; el intervine foarte rar 
și intervine ca un medic 
homeopat (această imagine 
e un lait-motiv al eseului 
de față) : „cantitățile ho
meopatice au efect uriaș,

t/h eseu polemic despre
poezia lui Bacovia

alta Ion Barbu ș.a.m.d. Toți 
aceștia sînt din el. Pe lin
gă soiul flăcării lor, ei poar
tă foc din esența aceluiași 
foc, însă diferit aprins, de 
intensități inegale și cu o 
distribuire legată de rigoa
rea structurilor" (p. 464).

Caraion urmărește o gene
ză interioară a poemelor 
bacoviene. descoperind zone 
de poezie, implicîndu-se în 
curente și școli, ajungînd la 
prezentări comparatiste sau 
la caracterizări ce-1 singu
larizează pe Bacovia : „Arta 
lui Bacovia ar consta, între 
altele în «expurgarea orică
rei găteli», a oricărui «con
fort» sau «cursivități stilis
tice». Astfel. Bacovia scrie 
„înfricoșător de sărac", cu 
minimum gramatical", cu o 
„sintaxă de serviciu". Ca să 
ajungă aici, lui Bacovia i-a 
trebuit un „efort ca de cup
toare alchlmiste". Si Baco
via. ca-n medicina homeo
patică. ne spune autorul, a

nu mai fie tributar exege
zelor anterioare („care în- 
tr-un anume grad se cam 
repetă una pe alta"), 
să scoată aceste părți va
loroase ale operei lui Ba
covia dintr-o permanentă 
addenda incongruentă. Exe
geții de pină la Caraion 
consideră aceste zone de 
poezie tîrzie ca o sleire a 
mijloacelor poetice, ceea ce 
este un mare fals.

După Ion Caraion baco- 
vianismul a existat inainte 
de Bacovia, poetul Plumbu
lui n-a făcut decît să-1 des
copere și să-i dea un nume: 
„propriul său nume". Exce
lentă și esențială, originală 
în sugestii este, tn acest 
capitol al bacovianismului, 
paralela Eminescu — Baco
via, In care deși socotit un 
eminescian, Bacovia nu a- 
pare dezavantajat : „El 
trăia In cel ce avea să fie 
Eminescu".

au halouri nebănuite. O 
imagine a lui Bacovia face 
mai mult decît o sută de 
imagini ale lui Voronca. 
Pentru că Voronca este un 
imagist, un timorat și hip
notizat de imagini, pe cîtâ 
vreme Bacovia — nu“.

In fiecare capitol Caraion 
revine la caracterizarea 
poeticii bacoviene și o face 
mai ales prin comparații. 
Arghezi este definit ca un 
legislator al circulației cu
vintelor, dind drept de cir
culație și celor de - mătase 
și celor de puroi : „Dar — 
frumoase și urîte la un loc, 
egale, servite (fără discri
minare) cu tacîmuri la fel, 
tacimuri dintr-un același 
metal — în sufrageria ar
gheziană, maestrul totuși le 
alege și le așează după ti
picurile sale, 
orice fel de 
sau frumoase, 
cuvinte urîte 
pe care

Ele nu sînt 
cuvinte urîte 
ele sînt niște 
sau frumoase

magicianul le-a

potnvit. Sînt Cuvinte po
trivite. Au de jucat un text, 
merg la o reprezentație, 
animă un spectacol", 
cind mai 
după ce dă citate din alt 
mare poet : „Cuvintele lui 
Blaga au ceva hieratic, 
parcă poartă herb, sînt 
foarte atent sortate. Pe un 
alt registru — mai distilat, 
mai cerebral — decît, desi
gur, cel arghezian, dar cu 
toate acestea periate, școli- 
te, cu apreturile lor con
ceptuale, conectînd nuanțe, 
resorturi, licori subtile, gre- 
fîndu-se pe o perlată mu
zică de fond. Ele își pregă
tesc solemnitățile și solem- 
nizează". Trecînd la Baco
via, spune doar atit : „Ba
covia, în schimb, nu ține-n- 
tr-adevăr seama de ținuta 
vocabulelor... Bacovia va 
lăsa cuvintele să fie cum 
sînt și să spună ceea ce 
spun, fără sarcini magice, 
fără suplimente false de 
ornament, fără să le lus- 
truiască ori diafanizeze, 
fără să le determine fasturi. 
acidități, transparente de la 
el. fără să le Incifreze. fără 
să le convoace la vreo per
formantă. canonizare ori 
«potrivire» [...]. Cuvintele 
lui sînt cuvinte de pe stra
dă. care merg si mor. Cuvin
tele oricui. Puține la număr, 
cenușii, uzate, obosite par
că de cîți le-au purtat, fără 
preocupări de cosmetică 
sau de argintărie" (p.

Bacovia — sfîrșitul 
tinuu devine o scriere 
de care nu se va mai 
tea vorbi despre autorul 
Plumbului. Caraion pro
pune un Bacovia tulburător 
de modern, fără să modifi
ce nimic din articulațiile 
biografiei și fără să-i tra
ducă textele, dar, indirect, 
polemizînd cu toți exegeții 
poetului.

Tre-
departe adaugă.

161). 
con
tară 
pu-

Emil MÂNU

in Sălaj, prezența ediție 
a festivalului antrenează în 
întrecere aproape 
mâții artistice cu 
artiști amatori 
virstele, iar in 
cercuri de creație 
aproape 
Deosebit de pozitiv este 
faptul că față de ediția an
terioară s-a dublat numă
rul formațiilor corale și al 
grupurilor vocale.

Un fapt cu o semnificație 
aiparte în această a ' 
ediție a festivalului 
prezența mai mare în 
locul oamenilor a 
ducătorilor organizațiilor 
politice, instituțiilor și în
treprinderilor industriale la 
actul cultural-artistic. Nu 
demult, la Șimleu Silvaniei 
a avut loc o prestigioasă 
manifestare patriotică or
ganizată sub semnul anu
lui revoluționar 1848, la 
care au participat cadre u- 
niversitare din mai multe 
orașe ale țării, scriitori și 
publiciști : începind cu pri
marul orașului și conti- 
nuind cu secretarul cu 
probleme de propagan
dă al comitetului oră
șenesc de partid, cu pre
ședintele consiliului orășe
nesc de cultură și educație 
socialistă și conducătorii de 
instituții, toți au fost di
rect implicați în programul 
cultural ce s-a desfășurat, 
în montajul llterar-muzi- 
cal, în corul casei de cul
tură, ori între cei care au 
prezentat comunicări des
pre anul revoluționar 1848.

In activitatea complexă 
ce se desfășoară în ca
drul Festivalului națio
nal „Cîntarea României" 
la Casa de cultură a 
sindicatelor din Zalău, 
o acțiune devenită tra
dițională se detașează preg
nant. Este vorba de „Ziua 
întreprinderii", generic sub 
care, periodic, fiecare uni
tate economică ori institu
ție din oraș devine „stăpî- 
na“ casei de cultură, desfă- 
șurîndu-și aici, pe parcur
sul întregii zile, activități
le politice și cultural-artis- 
tice dinainte pregătite.

2 500 for-
49 000 de 
de toate 
cele 531 
activează 

10 000 de oameni, 
de pozitiv

Sălajul este o zonă bo
gată in numeroase neste
mate ale creației populare, 
cintece păstrate de-a lun
gul timpului, balade de o 
mare frumusețe, doine ne
pieritoare. De altfel este 
semnificativ că bogăția, au
tenticitatea și vechimea te
zaurului popular românesc 
din această. parte a țării au ■■ 
atras atenția multor cer
cetători, inclusiv de peste 
hotare. Nu de mult, cerce
tătoarea americană Regina 
Conssens, asistentă la Uni
versitatea din Idwa, care a

tarea României". De la 
membrii cercului de cera
mică de alabastru din Al- 
maș recent înființat și pină 
la meșterul Gheorghe Man 
din Fildul de Sus, vestit 
sculptor in lemn, autorul 
tuturor porților de la intră
rile în județul Sălaj, opere 
în care sînt cu măiestrie 
încrustate motive populare 
sălăjene, avind în centru 
străvechiul motiv al soare
lui — există în mai toate 
satele acestei părți a pa
triei noastre numeroase ta
lente din popor, păstrători

studiat timp de cite va luni 
viața, obiceiurile, folclorul 
din comuna Buciumi în ve
derea elaborării unei lu
crări de antropologie cul
turală — remarcînd tocmai 
impresionanta bogăție a 
creației populare, precum 
și viabilitatea ei. faptul că 
valorile create de popor 
sînt vii, active, departe de 
a fi rămas muzeale, subli
nia : „Aici, în România, am 
întîlnit o politică culturală 
de o factură proprie, care 
și-a propus o revitalizare a 
valorilor tradiționale au
tentice într-o formă foarte 
organizată, unică din cite 
cunosc, cum este Festivalul 
național „Cîntarea Româ
niei".

Meleagurile sălăjene sînt, 
într-adevăr, pline de tra
diții, obiceiuri, creații 
populare astăzi larg valori
ficate, alături de cintece în 
care răsună bucuria Împli
nirilor socialiste, creații ce 
alcătuiesc 
manent al 
de artiști 
panțl la
Festivalului național „Cîn-

repertoriul per- 
celor peste 13 559 
amatori partici- 

ediția a doua a

și continuatori, din gene
rație în generație, ai unei 
arte perene de o mare fru
musețe și varietate. Acest 
sat românesc, cu toate ale 
lui, cu minunata poartă a 
soarelui deschisă oricui a 
vrut să intre aici cu gînd 
bun, prietenos, poate fi ad
mirat în miniatura din 
lemn lucrată cu măiestrie 
de Vasile Blaga din Nadiș, 
creator de . altfel a nume
roase construcții miniatu
rale, în stilul arhitecturii 
locale. Alături de el, 
Traian Val din Nadiș a 
populat acest sat simbolic 
cu portretele voievozilor 
noștri cei viteji și i-am pu
tea numi aici pe multi al
ții, pe loan Ardeleanu, scu
ler matrițer la „Armătura" 
din Zalău cu a lui „Horă a 
bogăției" sculptată în lemn 
sau cu „Familia mea", pe 
învățătorul Gheorghe Ma- 
carie din Bobota, sau pe 
Balajti Karoly, pictor ama
tor. desenator tehnic la In
stitutul de proiectări din 
Zalău, pe Hajdu Attila din 
Șimleu Silvaniei cu fru
moasele sale lucrări de 
metaloplastie, oameni ta-

lentați, pasionați de mun
ca lor, artiști amatori care 
duc mai departe mesajul 
dragostei de frumos ee-i a- 
nimă.

Apoi să nu-1 uităm pe 
minunății mesageri ai cîn
tecului, ai doinei și baladei, 
rapsozi bine cunoscuți în 
locurile lor, în întreaga 
țară, așa cum sînt Maia 
Sabău din Cizer sau Sava 
Negreanu din 
(acum în Brașov), 
care a redat 
lui public piese descoperite 
de ea in zonele sălăjene. 
Bonțea Gahia și Bontea 
Floarea, Borz Floare, He
xan Floare și Roșiana Teo
dora din Fizeș, Hodiș Ma
ria din Românași, sau 
Comor Maria din Aluniș ; 
la care ar trebui adăugate 
multele grupuri vocale și 
coruri din satele și orașele 
acestui județ în plină în
florire. semnificativ pentru 
direcția fertilă în care se 
desfășoară întreaga activi
tate artistică a amatorilor 
sălăjeni — în mijlocul că
rora vei întîlni mereu in
structori, metodiști. acti
viști pasionați ai centrului 
de îndrumare a creației 
populare. Aprecieri elogi
oase au întrunit spectaco
lul ansamblului • folcloric 
tematic „Cu ulcioare la iz
voare" din Nadiș — Cehu 
Silvaniei. pregătit de Ște
fan Goanță, suita de ta
blouri bazate pe legende 
locale, de o mare frumuse
țe. între care acea legendă 
despre nașterea cîntecului 
culeasă de pe la Măgura 
Priei.

Sînt toate acestea, su
mar enumerate, fapte, ex
periențe 
despre 
rificare 
zaur al creației poporului, 
de răspîndire a unor valori 
descoperite și aduse la o 
nouă viață într-un județ 
despre care se poate spune 
că s-a descoperit pe sine, 
deplin. în acești ani de 
puternic avînt economico- 
social.

loan MUREȘAN

care vorbesc 
opera de valo- 
a bogatului te-

cinema
• Mark polițistul Ia Genova : 
SALA PALATULUI — 17,15; 20.
• Albul Bitn — Ureche Neagră I 
SCALA — 9; 12,30; 16; 19.30.
• Podul i CAPITOL — 9,15; 11,30; 
13,45; 16; 18,15; 20,30.
• Prietena noastră veverița s 
TIMPURI NOI — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20,15.
• New York, New York : PA
TRIA — 9; 12,30; 16; 19,15, MO
DERN — 9; 12,30; 16; 19,30, la gră
dină — 20,15, PARC HOTEL — 
20,15.
• Un gentleman In Vestul sălba
tic : FESTIVAL — 9; 11,15: 13,30; 
16; 18,15; 20,30.
• Haiducul cu ochii ca stelele :
VICTORIA — 9,15; 11,15; 13,30;
15,45; 18: 20,15.
• Brigada specială : LUCEAFĂ
RUL — 8,30; 10,30; 12,30; 14,30;
16,45; 19; 21, la grădină — 20,
BUCUREȘTI — 8,30; 10,45; 13,15;
15,45; 18,15; 20,45, FAVORIT — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, GRĂ
DINA CAPITOL - 20,15, GRADI
NA DINAMO — 20.15.
• Acțiunea „Autobuzul" : CEN
TRAL — 9; 11,15; 13,30: 15,45; 18; 
20,15.
• Pisicile aristocrate : DOINA — 
9.15; 11; 12,45.
• Jucăria : DOINA — 14,45; 16,30; 
18,15; 20,15,
• Un enoriaș ciudat — 10, O fe
meie chinuită — 12; 14,15, Toată 
lumea ride, ctntă și dansează — 
16,30; 18,45, Pickpocket — 20,45 : 
CINEMATECA (sala Union).
• Un om cu „Idei" : CINEMA 
STUDIO — 10; 12; 14; 16; 18; 20.

• Africa Express : FEROVIAR — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
• Un comisar acuză : DACIA — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.15.
• Onoarea pierdută a Katharine!
Blum : EXCELSIOR — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Tentacule : GRIVIȚA — 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, VOLGA
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,15.
• Incredibilele aventuri ale unor 
italieni In Rusia : BUZEȘTI — 9; 
11,15; 13,15; 15,30; 17,45; 20.
• Transamerica Express : EFO
RIE — 9; 11,45; 14,30; 17.15: 19.45, 
LIRA — 10,30; 16; 19, la grădină
— 20,15.
• A dispărut o fată : BUCEGI — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Cu stele în păr și lacrimi tn 
ochi: DRUMUL SĂRII — 16; 18; 
20.
• Evadatul : MELODIA — 9;
1115; 13,30; 16; 18.15; 20.30.
• Sub luna răsturnată : GIU-
LEȘTI — 9: 11,15; 13,15; 15,30;
17,45; 20.
• Lupta pentru Roma : FEREN
TARI — 16; 19.
• Salty : FERENTARI — 14.
• Un pod prea îndepărtat : GLO
RIA — 9; 12,30; 16; 19,30, TOMIS
— 9; 12,30; 16; 19,30, la grădină
— 20,15, FLAMURA — 9; 12.30; 16; 
19,30.
• Unde apa e limpede și Iarba 
verde : COTROCENI — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20.15.
• Septembrie : PACEA — 16; 18; 
20.
• Zmeul de hlrtie : AURORA — 
9; 12; 16; 19, la grădină — 20,15.
• Joc serios : FLOREASCA — 
15,30; 18; 20, POPULAR — 16; 18.
• Eu, tu și Ovidiu : MIORIȚA — 
9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20.
• Căsătoria: VIITORUL — 15,30; 
17,45; 20.

• Pentru patrie : MUNCA — 9,30; 
13; 16; 19.
• Ultima cină : COSMOS — 16; 
18; 20.
• Ora spectacolului — 9. Elibe
rarea orașului Praga — 13,30; 
16.30; 19,30 : FLACĂRA.
• împușcături sub clar de lună :
ARTA — 9; 11,15; 13,30; 15,45;
18; 20.
• Doctorul Poenaru : PRO
GRESUL — 15,30; 17,45 : 20.
• Scufundarea Japoniei : GRĂ
DINA ARTA — 20,15.
• Aventurile lui Robin Hood : 
GRĂDINA BUCEGI — 20.15.
• Corsarul : GRĂDINA BUZEȘTI 
— 20.15.
• Cîntă pentru mine : GRADINA 
FESTIVAL — 20.
• Sandokan — tigrul Malayeziel : 
GRĂDINA FLACĂRA — 20,15.
a Pentru un pumn de... ceapă : 
GRADINA TITAN — 20,30.

teatre
• Teatrul Mic (la Rotonda scrii
torilor din Cișmigiu) : Spectacol 
de sunet și lumină „patria mea-i 
pămintul unde-au trăit străbunii*
— 20,30.
• Teatrul Giulești (sala Majestic): 
Noaptea păcălelilor — 19.30, (la 
Teatrul de vară Herăstrău) : Co
medie fără titlu — 20.
• Teatrul satirlc-muzical ,,C. Tă- 
nase“ (sala Savoy) : Salutări de 
la Vasile — 19,30.
• Ansamblul artistic ,,Rapsodia 
română* : Bun venit la Rapsodia
— 18.30.
• Teatrul „Țăndărică* (la Școala 
generală 31, bd. Lacul Tei) : O 
poveste cu clntec — 10.
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Interviul acordat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu 

săptămînalului portughez „Tempo66
(Urmare din pag. I)
dependența si integritatea teritorială 
a tuturor statelor din zonă.

Consider că trebuie depuse eforturi 
pentru desfășurarea tratativelor in 
formele cele mai potrivite, inclusiv 
prin reluarea Conferinței de la Ge
neva cu participarea tuturor state
lor interesate, precum și a Organiza
ției pentru Eliberarea Palestinei.

ÎNTREBARE : Aș dori să cu
nosc părerea domnului președin
te asupra situației din Africa, 
zonă in care Portugalia are mari 
interese și in care țara noastră 
așteaptă contribuția si sprijinul 
tuturor țărilor prietene.

RĂSPUNS : în ultimul timp, in 
Africa s-a creat o situație deosebit 
de gravă ca urmare a intervenției di
feritelor state in treburile popoarelor 
africane. De altfel, încă la Conferința 
Națională din decembrie. Partidul 
Comunist Român a apreciat că asis
tăm la o intensificare a politicii de 
reîmpărțire a zonelor de influentă și 
că Africa face obiectul acestei poli
tici. Evenimentele care au urmat au 
confirmat această apreciere, arătînd 
că s-a ajuns la o situație destul de 
încordată în Africa.

După părerea noastră, este necesar 
ca popoarele africane să-și rezolve 
problemele dintre ele — inclusiv cele 
de ordin teritorial — pe calea tratati
velor pașnice, fără nici un amestec 
din afară. Cu atit mai mult, proble
mele interne trebuie să fie soluționa
te de forțele politice și masele popu
lare din fiecare tară, fără amestec 
din afară.

Considerăm că este atit in interesul 
țărilor africane, cît și al celorlalte țări 
care doresc dezvoltarea independentă 
a Africii să se respecte suveranitatea 

opoarelor africane, să se asigure în
tărirea unității lor. Acestea sînt — 
as putea spune — cerințe obligatorii 
pentru progresul economico-social al 
țărilor africane, pentru asigurarea 
păcii in Africa — ceea ce ar exercita 
o influentă pozitivă asupra desfășu
rării vieții internaționale.

Desigur, nu pot să nu menționez că 
situația din Africa australă necesită 
acordarea unui sprijin activ popoare
lor Namibiei, Rhodesiei, forțelor ma
joritare din Africa de Sud pentru do- 
bindirea independentei, pentru înce
tarea politicii de apartheid. Aceasta 
este absolut necesar pentru lichidarea 
definitivă a colonialismului in Africa, 
pentru dezvoltarea popoarelor afri
cane pe o cale nouă, democratică, in
dependentă.

ÎNTREBARE : In legătură cu 
aceste probleme, as dori să ne 
vorbiți, in citeva cuvinte, des
pre recenta intilnire dintre pre
ședintele Neto și președintele 
Eanes.

RĂSPUNS : Desigur. In general, noi 
sîntem pentru contacte directe între 
reprezentanții tuturor statelor. Inclu
siv între șefii de stat ; deci nu putem 
decît să salutăm întâlnirea dintre 
președintele Neto și președintele 
Eanes. Exprimăm speranța că această 
intilnire va ajuta la soluționarea unor 
probleme bilaterale dintre Portugalia 
si Angola și va deschide calea unei 
conlucrări pe principii noi. de egali
tate între cele două țări, aceasta fiind 
atit în interesul celor două popoare, 
cit si al stabilității politice și dezvol
tării independente a Africii, al cauzei 
păcii in general.

ÎNTREBARE : Care sînt in fr
eest moment obiectivele priori
tare ale revoluției românești 7

RĂSPUNS : România se află într-un 
proces de intensă dezvoltare a forțelor 
de producție^ de perfecționare a rela
țiilor sociale și de ridicare, pe 
această bază, a gradului general de 
civilizație a poporului, a bunăstării 
materiale si spirituale a întregii na
țiuni.

Obiectivele fundamentale ale dez
voltării României in etapa actuală iz
vorăsc din hotărârile Congresului al 
XI-lea, din Programul elaborat de 
acest congres. Programul a trasat 
drept obiectiv fundamental făurirea 
în următorii 15 ani a societății so
cialiste multilateral dezvoltate în 
România si crearea condițiilor pentru 
trecerea treptată spre societatea co
munistă.

Ne aflăm în perioada Înfăptuirii 
in viată a acestor obiective. Din 
actualul cincinal au trecut doi ani 
și jumătate și, pe ansamblu, rezul
tatele sînt bune. Planul la producția 
industrială s-a realizat cu o depășire 
de peste 40 miliarde lei. creindu-se 
astfel condiții pentru realizarea cin
cinalului cu un plus de peste 100 
miliarde lei. S-au obținut progrese 
simțitoare în agricultură, în dezvol
tarea celorlalte sectoare economice, 
in știință, învățămînt, cultură. De a- 
semenea, doresc să menționez măsu
rile privind ridicarea mai substanția
lă a veniturilor oamenilor muncii ; 
astfel, în acest cincinal retribuțiile 
vor cunoaște o creștere de 32 la sută 
față de 20 la sută cit prevăzusem in 
plan pentru această perioadă.

Totodată, acționăm pentru afir
marea revoluției tehnico-științifice in

toate sectoarele de activitate, pentru 
transformarea acumulărilor cantita
tive într-o calitate nouă, superioară 
atit din punct de vedere economic, 
cit și social și cultural. Dorim astfel 
să obținem, în următorii 5 ani. tre
cerea României de la situația de țară 
socialistă în curs de dezvoltare la 
situația de țară socialistă cu o dez
voltare economică medie. Asigurăm, 
în același timp, adîncirea democra
ției socialiste, crearea unui cadru tot 
mai larg de participare a maselor 
populare la conducerea tuturor sec
toarelor, a întregii societăți.

ÎNTREBARE : O ultimă între
bare. Care este părerea Exce
lenței Voastre privind proble
mele dezarmării ?

RĂSPUNS : România acordă o a- 
tenție deosebită problemelor dezar
mării și, in primul rînd, dezarmării 
nucleare. Da recenta sesiune specială 
a Organizației Națiunilor Unite con
sacrată dezarmării, țara noastră a 
prezentat o serie de propuneri : 
ea s-a declarat de acord cu 
multe din propunerile prezen
tate de alte țări în vederea a- 
doptării unor măsuri concrete pentru 
Înfăptuirea unei politici de dezarma
re. începînd cu oprirea cursei înar
mărilor atomice, trecind la reducerea 
treptată a efectivelor militare și a 
cheltuielilor militare, la desființarea 
blocurilor și a bazelor militare 
străine de pe teritoriile altor state, 
la retragerea trupelor străine de pe 
teritoriul altor țări. Milităm pentru 
măsuri care să ducă la creșterea în
crederii între popoare și să creeze, 
totodată, condiții de securitate pentru 
fiecare stat, dindu-1 garanția că nu 
va fi supus vreunei agresiuni din 
partea altor state. Documentul adop
tat, prin consens, de Organizația Na
țiunilor Unite constituie un pas im
portant în această direcție. Sperăm 
că pe baza lui, în noile forme orga
nizatorice stabilite, se va trece la o 
activitate concretă în această direcție.

în ce ne privește, vom face totul 
pentru a se trece la adoptarea unor 
măsuri practice de dezarmare, în
cepînd, desigur, cu marile puteri, 
principalele deținătoare de armamen
te, în primul rînd de armament 
nuclear.

în acest sens menționez conlu
crarea bună dintre România și Por
tugalia și exprim speranța că și în 
viitor vom colabora strîns, Împreună 
cu alte state, pentru realizarea unor 
progrese reale pe linia dezangajării 
militare, a dezarmării atit în Europa, 
cit și în întreaga lume.

intîlnirea tovarășului Nicolae Ceaușescu 
cu tovarășul William Kaslitan

(Urmare din pag. I)

tatea si preocupările actuale ale ce
lor două partide si a avut loc un 
schimb de păreri asupra unor proble
me ale situației internaționale, ale 
mișcării comuniste si muncitorești.

In timpul întrevederii s-a subliniat 
de comun acord necesitatea de a se 
face totul pentru întărirea unității 
st solidarității dintre partidele comu
niste si muncitorești, pentru depăși
rea divergențelor, pe baza deplinei 
egalități în drepturi, a respectării 
principiilor independentei, neameste
cului în treburile interne, a dreptu
lui fiecărui partid de a-și elabora de 
șine stătător strategia si tactica revo-

luționară în conformitate cu condi
țiile istorice, sociale si politice din 
propria tară.

Relevindu-se profundele transfor
mări revoluționare care au avut și 
continuă să aibă loc în lume, a fost 
subliniată importanta intensificării 
eforturilor și acțiunilor partidelor 
comuniste, a întăririi solidarității și 
conlucrării cu partidele socialiste, 
social-democrate, cu toate forțele 
progresiste în lupta împotriva impe
rialismului. colonialismului si neoco- 
lonialismului. pentru instaurarea unor 
relații noi, democratice între state, 
pentru solutionarea pe cale pașnică 
a stărilor de incordare Si conflict 
din diferite zone ale lumii, pentru

participarea tuturor țărilor la rezol
varea in interesul popoarelor a pro
blemelor majore ce confruntă ome
nirea. în acest cadru s-a relevat că 
in prezent este necesar mai mult ca 
oricînd să se întreprindă acțiuni fer
me de dezangajare militară, de 
dezarmare, și in primul rînd de 
dezarmare nucleară, menite să îm
bunătățească climatul politic interna
tional, să contribuie la dezvoltarea 
neîngrădită a cooperării economice 
între toate statele, la progresul social 
si bunăstarea tuturor popoarelor.

Intîlnirea s-a desfășurat într-o at
mosferă de caldă prietenie, tovără
șească.

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
a primit delegația Partidului 

Liberal Radical-Venstre din Danemarca
(Urmare din pag. I)

dului Liberal Radical — Venstre a 
adresat tovarășului Nicolae Ceaușescu 
mulțumiri pentru invitația de a vi
zita România, pentru posibilitatea ce 
le-a fost oferită de a cunoaște ne
mijlocit realizările poporului român 
<n dezvoltarea economică și socială 

României modeme.
în timpul Întrevederii s-a subliniat 

că vizita in tara noastră a delegației 
Partidului Liberal Radical — Venstre 
din Danemarca si în general contac
tele dintre organizațiile politice din 
România si Danemarca contribuie la 
dezvoltarea relațiilor de prietenie si

colaborare dintre cele două țări, slu
jește intereselor popoarelor român si 
danez, cauzei păcii, cooperării si în
țelegerii intre națiuni.

Schimbul de păreri asupra unor as
pecte actuale ale situației internațio
nale a evidențiat importanta mobili
zării tuturor forțelor democratice si 
progresiste, a popoarelor, in lupta 
pentru pace, pentru solutionarea po
zitivă a problemelor care confruntă 
omenirea, pentru promovarea unor 
relații noi interstatale bazate pe res
pectul suveranității și independentei 
naționale, egalității in drepturi și 
avantajului reciproc, neamestecului in 
treburile interne. în acest cadru s-a

subliniat necesitatea înfăptuirii unor 
măsuri concrete da dezangajare mili
tară. de dezarmare. în primul rînd de 
dezarmare nucleară, fără de care nu 
bot. fi concepute pacea si securitatea 
în Europa și în întreaga lume.

S-a relevat totodată importanta li
chidării fenomenului subdezvoltării, 
a reducerii si eliminării decalajelor 
dintre țările dezvoltate si cele in curs 
de dezvoltare si a edificării unei noi 
ordini economice internaționale care 
să favorizeze progresul mai rapid al 
tuturor popoarelor și în primul rînd 
al celor rămase în urmă.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială, prietenească.

Primiri la primul ministru al guvernului
Primul ministru al guvernului, to

varășul Manea Mănescu, a primit 
miercuri pe Josef Simon, vicepre
ședinte al Guvernului federal al Re
publicii Socialiste Cehoslovace, pre
ședintele părții cehoslovace în Co
misia mixtă guvernamentală ceho- 
slovaco-română de colaborare eco
nomică și tehnico-științifică, care a 
participat la lucrările celei de-a 
Xl-a sesiuni a comisiei, desfășurate 
la București.

în timpul Întrevederii a fost exa
minat stadiul relațiilor economice 
dintre România șt Cehoslovacia, re- 
levîndu-se cu satisfacție că acestea 
se dezvoltă continuu în spiritul ho- 
tăririlor și orientărilor stabilite cu 
prilejul întîlnirilor dintre conducă
torii de partid șl de stat ai celor 
două țări, tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Gustav Husak. Totodată, au fost 
evidențiate noi căi de amplificare a 
acțiunilor de cooperare și speciali
zare în producția industrială, de in
tensificare a colaborării tehnico-știin
țifice, de extindere a schimburilor 
comerciale dintre România și Ceho
slovacia.

La întrevedere, desfășurată într-o 
atmosferă cordială, prietenească, a 
participat Ion Pățan, viceprim-mi-

nistru al guvernului, președintele 
părții române în Comisia mixtă gu
vernamentală româno-cehoslovacă.

Au fost prezenți Ionel Diaconescu, 
ambasadorul României la Praga, și 
Miloslav Jandik, însărcinat cu afa
ceri ad-interim al Cehoslovaciei la 
București.

★
Primul ministru al Guvernului Re

publicii Socialiste România, tovarășul 
Manea Mănescu. a primit, miercuri la 
amiază, pe Jacob Okandza, ministrul 
comerțului al Republicii Populare 
Congo, care se află în vizită în tara 
noastră.

în timpul întrevederii a fost expri
mată satisfacția față de evoluția as
cendentă a relațiilor româno-congoleze 
si relevată posibilitatea dezvoltării 
acestora în spiritul înțelegerilor con
venite în cursul dialogului la nivel 
înalt de la București si Brazzaville. 
Au fost examinate acțiunile de coope
rare economică si de creștere a 
schimburilor comerciale dintre cele 
două țări.

Au participat Ion M. Nicolae. prim- 
adjunct al ministrului comerțului ex
terior si cooperării economice Inter
nationale. și Nicolae Oniga. amba
sadorul României la Brazzaville.

R. P. CHINEZĂ

Deșertul cedează 
locul pădurii

Primire la Marea Adunare Națională
Președintele Marii Adunări Națio

nale, Nicolae Giosan, a primit 
miercuri delegația Comisiei de poli
tică externă a Parlamentului Repu
blicii Elene, condusă de Emmanuel 
Cotrix, președintele comisiei, care 
face o vizită în tara noastră.

în timpul convorbirii au fost subli
niate cu satisfacție relațiile de prie
tenie si colaborare existente intre 
România si Grecia, »-a exprimat do
rința de a extinde în continuare con
lucrarea bilaterală pe multiple pla
nuri. în lumina celor convenite cu 
prilejul întîlnirilor si convorbirilor 
dintre președintele Nicolae Ceausescu 
și primul ministru Constantin Kara
manlis. Au fost evidențiate, de ase
menea. rolul important si modalită-

tile prin care parlamentarii pot parti
cipa activ la dezvoltarea relațiilor 
dintre state. în spiritul principiilor 
înțelegerii, colaborării si păcii, al 
apropierii între popoare.

A participat Dimitri Papadakls. am
basadorul Republicii Elene la Bucu
rești.

★
în aceeași zL parlamentarii eleni 

au avut o întrevedere cu membrii 
Comisiei pentru politică externă sî 
cooperarea economică internațională 
a M.A.N., cu alți deputați.

De asemenea, delegația elenă a 
avut o întrevedere la conducerea Mi
nisterului Comerțului Exterior, si 
Cooperării Economice Internaționale.

Semnarea unui document de colaborare româno-cehoslovacă
Miercuri s-au încheiat la Bucu

rești lucrările celei de-a Xl-a sesiuni 
a Comisiei mixte guvernamentale 
româno-cehoslovace de colaborare 
economică și tehnico-științifică.

Cu acest prilej, tovarășii Ion Pă
țan, viceprim-ministru al guvernu
lui, președintele părții române în co
misie, și Josef Simon, vicepreședinte 
al guvernului federal, președintele

părții cehoslovace, au semnat proto
colul sesiunii. Documentul prevede 
măsuri pentru dezvoltarea în conti
nuare a cooperării și specializării in 
producție, în special în domeniile 
construcțiilor de mașini, metalurgiei, 
chimiei, precum și pentru lărgirea 
și diversificarea schimburilor comer
ciale dintre România și Cehoslovacia.

(Agerpres)

La Ministerul Educației și învăță- 
mîntului a avut loc miercuri o îh- 
tilnire cu ciștigătorii celei de-a 
XX-a ediții a Olimpiadei internațio
nale de matematică, ce s-a desfășu
rat la București, și șefii delegațiilor 
străine participante.

Luând cuvlntul cu acest prilej, Su- 
zana Gâdea, ministrul eduoației și 
învățămintului, a subliniat impor
tanța olimpiadelor în dezvoltarea 
gindiirti matematice, contribuția lor 
la o mai bună cunoaștere reciprocă, 
la lărgirea colaborării dintre parti
cipant! in spiritul ideilor de priete
nie si pace.

Prof. univ. Ion Cuculescu, pre
ședintele juriului internațional al 
olimpiadei, a subliniat succesele 
deosebite pe care le-au obținut con- 
curentii în acest an si a informat 
că delegația britanică a anuntat că 
Cea de-a XXI-a ediție a olimpiadei 
va fi găzduită de Marea Britanie.

în continuare au fost Inmînate 
distincții ale Uniunii Tineretului Co
munist unor elevi români și străini 
care s-au remarcat prin rezultatele 
obținute în rezolvarea problemelor.

Din partea delegațiilor străine, 
prof. Samuel Greitzer din S.U.A. a 
rugat să se transmită mulțumiri pre
ședintelui Republicii Socialiste Româ
nia, Nicolae Ceaușescu, pentru me
sajul de salut adresat partlcipanți-

CELEI DE-A XX-A EDIȚII A 
lor, pentru atentia manifestată față 
de această tradițională întâlnire a 
elevilor din întreaga lume. Olim
piada de la București, a men
ționat vorbitorul, a constituit o 
dovadă grăitoare a spiritului de 
cooperare, prietenie și intelegere 
de care sînt animate țările partici
pante.

Participant!! la cea de-a XX-a e- 
ditie a Olimpiadei internaționale de 
matematică au adoptat textul unei 
telegrame adresate PREȘEDINTELUI 
NICOLAE CEAUȘESCU. prin care 
exprimă întreaga gratitudine pentru 
vibrantul mesaj transmis, pentru con
dițiile excepționale create de Repu
blica Socialistă România desfășură
rii acestei prestigioase întreceri ști
ințifice într-unul din domeniile fun
damentale ale cunoașterii umane — 
matematica.

în fiecare clipă, continuă telegra
ma, am simtit grija dumneavoastră 
părintească, am beneficiat de rodul 
sprijinului pe care 1-ati acordat încă 
de la începerea pregătirii acestei 
manifestări științifice de prestigiu, 
în toate am văzut preocuparea sta
tornică a statului român, a dumnea
voastră personal, pentru dezvoltarea 
și perfectionarea necontenită a în- 
vătămîntului. pentru creșterea si 
formarea unui tineret multilateral

pregătit, animat de dragoste fierbin
te fată de patrie si popor, luptător 
hotărit pentru prietenie și colaborare 
cu toti tinerii din lume, pentru pa
cea și prosperitatea tuturor popoa
relor.

Dăm o înaltă apreciere succeselor 
învătămîntului din România, locului 
pe care îl ocupă matematica în pro
gramele analitice, prestigiului de 
care se bucură școala românească 
de matematică în lume, prestigiu 
confirmat și de faptul că delegația 
elevilor din tara dumneavoastră a 
obținut locul I între cele 17 țări par
ticipante.

Acum, cînd facem bilanțul muncii 
noastre, ne îndreptăm gindul cu 
profundă recunoștință către dumnea
voastră. personalitate proeminentă a 
vieții politice 1 Internationale, către 
remarcabilul om de știintă Elena 
Ceausescu, multumindu-vă. încă o 
dată, cu toată căldura inimilor noas
tre tinere pentru deosebita grijă pe 
care ati acordat-o acestei manifes
tări științifice internaționale.

Unindu-ne glasurile, vă rugăm să 
ne permiteți să vă urăm sănătate, 
fericire, putere de muncă în activi
tatea nobilă pe care o desfășurați 
pentru propășirea României pe cul
mile progresului si ale civilizației, 
pentru triumful păcii în lume.

ronic
La invitația Consiliului Național 

pentru Știință și Tehnologie, miercuri 
seara a sosit în Capitală dr. Pedro 
Obregon, președintele Consiliului Na
țional pentru Cercetare Științifică și 
Tehnologie (C.O.N.I.C.I.D.) din Ve
nezuela, in fruntea unei delegații de 
specialiști. Pe aeroportul Otopeni, 
oaspetele a fost întîmpinat de Ion 
Ursu, președintele Consiliului Națio
nal pentru Știință și Tehnologie, de 
alti membri ai conducerii C.N.S.T. 
A fost prezent Juan Uslar Pietri. 
ambasadorul Republicii venezuela 
la București.

★
Miercuri dimineața. Ștefan Andrei, 

ministrul afacerilor externe, l-a pri
mit pe Marwam Afam Issa Doudin, 
noul ambasador extraordinar și ple
nipotențiar al Regatului hașemiț al 
Iordaniei în Republica Socialistă 
România, în legătură cu apropiata 
prezentare a scrisorilor de acreditare.

★
Delegația Consiliului Poporului din 

Republica Arabă Siriană, condusă de 
Mahmoud Hadid, membru al Coman
damentului regional al Partidului 
Baas Arab Socialist din Siria, pre
ședintele consiliului, a vizitat in 
cursul zilei de miercuri întreprinde
rea „Grivița roșie", Muzeul de isto
rie și cartiere din Capitală.

★
La invitația Marii Adunări Națio

nale, miercuri seara a sosit la 
București senatorul american George 
McGovern, cafș face o vizită în țara 
noastră. Pe aeroport, oaspetele a fost 
salutat de Ion Ceterchi, președintele 
Consiliului Legislativ. A fost de față 
ambasadorul S.U.A. la București, 
Rudolph Aggrey.

★
Cu prilejul apropiatei sărbătoriri a 

Zilei naționale a Republicii Franceze, 
miercuri a avut loc la București o 
manifestare culturală, organizată de 
I.R.R.C.S. și Asociația de prietenie 
România—Franța.

Au participat reprezentanți ai Mi
nisterului Afacerilor Externe si Con
siliului Culturii si Educației Socia-

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 14, 

15 și 16 iulie. In țară : Vremea va fi în 
general frumoasă, cu cerul variabil, 
mai mult senin noaptea și dimineața. 
Ploi Izolate vor cădea în Jumătatea de 
vest a țării. Vintul va sufla slab ptnă 
la moderat. In București : Vremea va 
fi frumoasă șl caldă, cu cerul variabil. 
Vint în general slab. Temperatura ușor 
variabilă.

t V
PROGRAMUL 1

16,00 Telex
16,05 Teleșcoală
16,35 curs de limba rusă
17,05 Pentru timpul dv. liber, vă reco

mandăm...
17.20 Consultații juridice
17.40 Reportaj pe glob. Republica Popu

lară Congo
18,00 România pitorească
18.30 Muzică populară
18,45 „Patria din inimi"
19,05 Film serial pentru Copil : „Cuore". 

Episodul 51 — „Mama zimbește"
19.30 Telejurnal
19,50 La ordinea zilei tn economie 

• Seceriș ’78, Sinteza pe țară a 
desfășurării campaniei de recolta
re a griului • Tehnologii moder
ne de recoltare, transport și de
pozitare a recoltei. Reportaj fil
mat în județul Ialomița. Parti
cipă Eroul Muncii Socialiste Du
mitru Dumitru, directorul I.A.S. 
Pietrolu

20,05 Ora tineretului
21,05 Telerecital : Florin Piersic
22,05 Seri de muzică la București. 

Henryk Szerlng (Mexic) și Ion 
Voicu interpretează Concertul pen
tru două viori și orchestră, de 
Bach. Acompaniază orchestra de 
cameră „București"

22.20 Telejurnal

PROGRAMUL 1

20,05 Concert simfonic
21,15 Telex
21.20 Un fapt văzut de aproape
21.40 Intilnire muzicală
21,55 Emisiune de știință

zilei
liste, ai unor instituții culturale si 
artistice, un numeros public.

A fost prezent Pierre Cerles, am
basadorul Franței la București.

★
Noul ambasador al Republicii Fede

rative a Braziliei la București. Carlos 
dos Santos Veras, a depus, miercuri 
dimineața, o coroană de flori la 
Monumentul eroilor luptei pentru 
libertatea poporului și a patriei, pen
tru socialism.

La Teatrul Național din Capitală 
s-a deschis, miercuri, o expoziție de 
fotografii artistice din Turcia, reali
zate de artistul fotograf Saml Gil- 
ner.

Au asistat reprezentanți ai 
C.C.E.S., M.A.E., un numeros public, 
precum și Nahit Ozgiir, ambasado
rul Turciei la București, alți șefi 
de misiuni diplomatice.

(Agerpres)

Primele impresii, de la sosirea 
pe teritoriul Chinei populare, sint 
dominate de contactul cu peisajul 
din apropierea Pekinului. Pe șo
seaua care duce de la aeroport spre 
centrul capitalei trecem printr-un 
culoar verde. Același peisaj îl intîl- 
nești pe toate șoselele Chinei. Di
feră doar speciile de arbori culti
vați : în jumătatea de nord a tării 
predomină plopii, în cea de sud — 
platanii, arbori cu scoarța cenușie, 
ale căror ramuri se împreunează 
formînd un fel de tunel verde. Dru
murile ne-au dus spre munți înalți, 
formați din roci dure. Mare parte 
din ei au fost împăduriți cu coni
fere și alte specii valoroase. Cresc 
păduri noi pe milioane de hectare, 
schimbînd peisajul de odinioară, 
lipsit de vegetație.

în urma unei ample acțiuni des
fășurate în anii de după eliberare, 
au fost făcute plantații masive pe 
munți, pe lingă șosele, canale de 
irigații sau în jurul caselor de la 
sate. La eliberare, 
în 1949, supra
fața totală a 
munților dezgo
liți, a terenurilor 
necultivate și a 
deserturilor însuma milioane de 
hectare. întinderi mari de teren erau 
supuse unei puternice eroziuni. 
Partidul comunist și statul chi
nez au acordat și acordă o 
mare atenție împăduririlor, a- 
ceasta fiind considerată o mă
sură de importanță națională 
pentru transformarea naturii, redu
cerea calamităților și obținerea 
unor randamente ridicate în agri
cultură. în 1950, președintele Mao 
Tzedun a adresat întregii națiuni 
apelul : „Reîmpăduriți țara“, la 
care au răspuns milioane de oa
meni. Ca urmare, suprafața de pă
duri s-a dublat, ocupînd astăzi 11 
la sută din teritoriul Chinei.

Am poposit în districtul Linhsien, 
dominat de crestele înalte ale mun
ților și tăiat de văi adînci. „Munții 
stau nemișcat!, iar apele curg de 
veacuri pe albiile lor“ — spunea o 
străveche zicală. Dar lată că locui
torii districtului au împădurit mun
ții. au schimbat cursul rîurilor. con
ducted apa pe canalele de irigații 
spre ogoarele însetate. Intrăm în
tr-o plantație tînără de conifere, a- 
șezată pe panta abruptă a munte
lui. Puieții și-au înfipt rădăcinile 
adine în solul sărac. Se consideră 
că este un pas mare în direcția stă
vilirii eroziunii și creării unei „hai
ne" de protecție pentru munții dez
goliți. Un alt popas îl facem în 
partea de sud a Chinei, în provin
cia Canton. De-a lungul drumului 
ce duce spre „Izvorul cald", pe o 
distantă de peste 50 km. dealurile 
si munții au fost, de asemenea. Îm
păduriți. Cu singura deosebire că 
aici predomină pinii și speciile de 
arbori subtropicali, tot tineri șl ei, 
rod al acțiunii de împădurire.

Gazdele ne-au oferit numeros»» 
exemple care vădesc. în modul cel 
mai convingător, ce a însemnat 
pentru China plantarea unui mare 
număr de arbori. în nord si nord- 
vest, zone unde primăvara se de
clanșau frecvent furtuni de praf.

ÎNSEMNĂRI DE CĂLĂTORIE

au fost plantate numeroase perdele 
forestiere. Ele se prelungesc pe o 
distantă de 800 km și ocupă 18 000 
hectare. Ca urmare. 3 milioane de 
hectare teren sint protejate împo
triva vinturilor, această zonă agri
colă cunoscind acum o puternică 
dezvoltare. La Tourfan, în provin
cia Sinkiang. o regiune cunoscută 
pentru furtunile violente, terenu
rile erau puternic afectate de con
dițiile climatice nefavorabile. Două 
treimi din suprafața acestei regiuni 
este acum protejată. în lung și în 
lat. de perdele forestiere. De ase
menea, în jurul caselor, de-a lun
gul drumurilor sau al cursurilor de 
apă au fost plantați peste 5 milioa
ne de arbori. Ca urmare, randa
mentul la cultura cerealelor s-a tri
plat față de nivelurile realizate îna
inte de eliberare. Plantații masive 
s-au făcut în provincia Honan, 
unde numeroase terenuri erau a- 
menințate de apele Fluviului Gal
ben. iar satele si orașele — afecta

te de vînt și fur
tuni de nisip. Ar
borii nou plantați 
au limitat aceste 
calamități.

Unde și cum 
s-a produs această cantitate 
enormă de puieți de arbori ? 
Cine și cum a făcut aceste 
plantații ? Gazdele ne-au oferit un 
răspuns edificator la aceste între
bări. completat și întărit de consta
tările noastre. Pe lingă centrele de 
împăduriri ale statului, o cantita
te enormă de puieti a fost produsă 
in comunele populare. Deși in 
China pămintul arabil este puțin, 
s-a considerat totuși ca absolut ne
cesară detașarea unor suprafețe 
pentru înmulțirea puietilor. De ase
menea, orice instituție de profil a 
avut sarcina să producă puieți. La 
grădina botanică din Canton — o 
adevărată stațiune de cercetări — 
am fost informați că se experi
mentează speciile cele mal potri
vite de arbori, specifice zonei sub
tropicale, iar puieții obținuți sînt li
vrați gratuit comunelor populare în 
vederea plantării lor.. .Acțiunea 
de plantare și îngrijire a pomilor 
a revenit tot comunelor populare, 
care au realizat 80 la sută din su
prafețele Împădurite după procla
marea Republicii Populare Chineze, 
Această activitate face parte 
dintr-un program mai vast, prin 
care se urmărește dezvoltarea 
agriculturii, silviculturii, creșterii 
animalelor, ramurilor anexe și pis
ciculturii. precum șl amenajarea 
generală a munților. Planul permite 
o coordonare riguroasă a lucrărilor 
agricole și silvice, iar rezultatele, 
așa cum s-a văzut, sînt excep
ționale.

Lucrările de împăduriri, declan- 
tete la chemarea partidului. îșl a- 
râtâ roadele. Arborii plantați de-a 
lungul-șoselelor sînt mari, pădurile 
devin tot mal umbroase, iar efec
tele factorilor de eroziune sînt tot 
mai limitate. O largă acțiune des
fășurată de milioane de oameni, în 
folosul oamenilor.

Ioan HERTEG

DIN ACTUALITATEA ȘTIINȚIFICĂ

SOARELE - sursă inepuizabilă de energie
In cadrul căutărilor tot mal febrile îndreptate spre 

Identificarea unor noi surse de energie, se constatâ 
o preocupare accentuatâ in diferite țâri ale 
lumii pentru valorificarea Imensului — practic inepui
zabilului — potențial energetic pe care-l reprezintă 
Soarele. In prezent, s-a și trecut intr-o serie de țâri

la faza reallzârllor practice Imediate, oamenii de 
știință Imaglnînă, totodatâ, noi câi și modalități 
indrâznețe de a pune Soarele în slujba umani
tății. Prezentăm mai jos citeva din multiplele posibi
lități — unele transpuse in practicâ, altele incă în 
stadiu de proiect — de utilizare a energiei solare.

PROIECTUL „AQUA VIVA“
La sfirșitul anului 1975, 

în Mali a început să fie 
tradus în viață proiectul 
„Aqua viva". Proiectul 
urmărește să aprovizione
ze cu apa extrasă din 
subsol 10 la sută din 
populația acestui stat a- 
frican. Apa va fi obținută 
prin forarea, în decurs de 
șase ani, a 400 puțuri în 

■regiunea San, vecină cu 
Sahelul. Dar principala 
problemă o constituie 
pomparea apei. în clima 
africană pompele de tip 
clasic se deteriorează re
pede din cauza furtuni
lor, nisipului, secetei sau 
invers, a umidității, pre
cum și datorită milioane
lor de insecte. Toate a- 
ceste inconveniente dispar 
dacă se recurge la celu-

lele fotovoltaice, care 
transformă direct energia 
solară în curent electric 
continuu.

Avantajul sistemului 
este evident: el nu ne-

succes o asemenea pom
pă, iar alte douăzeci se 
află în stare de funcțiune 
în diferite alte țări afri
cane sau arabe. Puterea 
acestor pompe, de 600

începe să functio- 
in rezervor se 
un fir subțire de

• Pompe solare pentru extragerea apel din eubsol
• Irigarea deșertului — de la deziderat la realitate

cesită nici cheltuieli de 
întreținere, nici cheltuieli 
de exploatare. Soarele 
realizează totul. Este su
ficient să se transmită a- 
ceastă energie unui motor 

oelectric ce acționează 
pompă.

In satul Nabasso 
Mali funcționează

din 
cu

pînă la 1 300 wați. per
mite să se extragă zilnic 
15—120 mc de apă, în 
funcție de adîncimea la 
care se află. Doi oameni 
sînt de ajuns pentru a in
stala o pompă 
de două zile.

Spre ora 8 
instalația se

pompa 
neze. 
scurge 
apă, care sporește pe mă
sură ce soarele se ridică. 
Cei 30 mc de apă extrasă 
zilnic cu ajutorul pompei 
din Nabasso permit celor 
2 000 locuitori să crească 
800 de bovine, să cultive 
legume etc.

Ca urmare a succesului 
acestui experiment. înce- 
pind de anul viitor. în 
Africa vor fi instalate, 
probabil, alte zece pompe 
solare prevăzute cu foto- 
pile. Nevoile sînt 
mai mari, dar

în decurs

dimineața, 
„trezește".

mult 
acest 

început va contribui, fără 
îndoială, la rezolvarea u- 
nei probleme vitale a 
continentului african.

De la utopie la realitate

Captarea energiei so
lare in Cosmos — iată 
o idee ce prinde con
tur. Există de pe a-

cum numeroase pro
iecte als unor helio- 
centrale cosmice, de 
mare randament, în-

trucît. la înălțimi de 
zeci de mii de kilome
tri, energia solară poa
te fi captată 24 de ore 
din 24. în fotografie : 
proiectul unui satelit 
conceput de oamenii 
de știință americani 
pentru a fi plasat pe 
o orbită staționară, la 
36 000 km depărtare 
de Pămint. El este 
prevăzut cu două pa
nouri simetrice, de 
cîte 25 kmp„ racorda
te la o antenă centrală 
care transmite pe Te
rra energia solară 
transformată în mi
crounde. O astfel de 
centrală cosmică ar 
putea produce de la 
3 000 pină la 20 000 
megawați energie e- 
lectrică.

Conversiunea fotovoltaică
Prin acest termen se înțelege 

transformarea directă a razelor so
lare în electricitate cu ajutorul așa- 
numitelor fotobaterii sau celulei 
fotovoltaice. Asemenea baterii alcă
tuite din pastile de siliciu permit, 
de exemplu, să se alimenteze un 
post de radio sau televiziune, ori

un releu telefonic. După prevede
rile experților, preturile fotobate- 
rillor vor fi suficient de competitive 
pentru ca, în 1990, ele să fie folo
site pe scară largă, în vederea ali
mentării cu curent electric a tele
vizoarelor.
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Țările nealiniate se pronunță 
pentru rezolvarea pe cale pașnică 

a problemelor internaționale
BELGRAD 12 (Agerpres). — Iosip 

Vrhoveț, secretar federal pentru afa
cerile externe al R.S.F. Iugoslavia, a 
anuntat că la apropiata conferință la 
nivel ministerial a țărilor nealiniate, 
ce va avea loc la Belgrad, urmează 
a fi elaborat un plan de acțiune al 
acestor țări menit să contribuie la so
lutionarea pașnică a crizelor din di
ferite regiuni ale lumii, care prezintă 
un pericol pentru pace.

Vorbitorul a subliniat, pe de altă 
parte, necesitatea extinderii cooperă
rii între țările nealiniate în toate do
meniile si. indeosebi. in direcția edi
ficării unei noi ordini economice in
ternaționale.

El a opinat că procesul de destin
dere internațională trebuie să asigure 
concomitent si posibilitatea continuă
rii cu succes a luptei împotriva im
perialismului. a hegemoniei politice 
si economice, precum si a tuturor 
formelor de subiugare si dependentă 
care, din nefericire, mai există încă. 
Este clar, a apreciat Vrhovet. că 
stabilitatea lumii, securitatea si pro
gresul ei nu pot fi realizate pe baza 
unui echilibru al puterii militare, a 
divizării lumii in blocuri.

CIUDAD DE PANAMA 12 (Ager
pres). — într-un interviu acordat a- 
genției iugoslave de presă Taniug, 
ministrul de externe al Republicii 
Panama, Nicolas Gonzales Revilla, a 
declarat că țara sa va acționa pen
tru recunoașterea universală a neu
tralității Canalului Panama și va cere 
în acest scop sprijinul Conferinței 
ministeriale a țărilor nealiniate, care 
urmează să aibă loc la Belgrad.

Panama — a subliniat el — va 
participa activ la acțiunile mișcării 
de nealiniere. Apropiata Conferință 
ministerială a țărilor nealiniate de 
la Belgrad — care se înscrie ca o 
importantă reuniune în pregătirea 
celei de-a Vl-a Conferințe la nivel 
înalt a țărilor nealiniate din 1979, 
de la Havana — va contribui la uni
tatea de acțiune a mișcării de neali
niere, a spus Revilla, relevînd că, 
prin influența pe care o exercită, 
mișcarea de nealiniere își aduce o 
contribuție importantă la procesul de 
decolonizare și creează noi perspec
tive pentru schimbări în relațiile eco
nomice internaționale.

Perspective largi dezvoltării cooperării 
economice între România și India 
Un articol din revista indiană „East European Trade"

DELHI 12 (Agerpres). — Revista 
economică indiană „East European 
Trade" publică, in ultimul său nu
măr, un amplu articol privind dez
voltarea și perspectivele relațiilor 
economice și de cooperare dintre 
România și India.

Articolul scoate in evidență ca
racterul continuu ascendent al re
lațiilor economice bilaterale, sub
liniind că România și-a adus o con
tribuție însemnată la înființarea și 
dezvoltarea unor ramuri de bază 
ale tinerei industrii indiene, de 
pildă prin livrarea de utilaje pen
tru forajul, extracția și rafinarea 
petrolului și a unei linii pentru 
montarea tractoarelor românești. 
Promovind o politică economică 
prietenească — se arată in articol — 
România a sprijinit India prin li
vrarea unor insemnate cantități de 
îngrășăminte chimice, ciment, ma- 
șini-unelte, echipamente indus
triale etc.

Ultimele acorduri bilaterale și 
Protocolul celei de-a IV-a sesiuni 
a Comisiei mixte guvernamentale 
romăno-indiene de cooperare eco
nomică, tehnică și științifică, ce a 
avut loc in luna martie; la Delhi,

deschid perspective largi de creș
tere a volumului schimburilor eco
nomice bilaterale și, mai ales, a 
livrărilor românești de utilaje in
dustriale complexe în sectoare de 
interes vital pentru India.

„Dezvoltarea rapidă a schimbu
rilor economice și cooperării ro- 
mâno-indiene constituie o dovadă 
concretă a bunelor relații de prie
tenie statornicite între India și 
România — ambele țări în curs de 
dezvoltare — relații bazate pe prin
cipiul avantajului reciproc", arată 
publicația. India acordă o deosebită 
atenție dezvoltării cooperării cu 
România in domeniul energetic, 
prin achiziționarea de echipamente 
complexe pentru petrochimie, in
dustria petrolieră, industria meta
lurgică și a metalelor neferoase, 
precum și in alte domenii de acti
vitate.

In încheiere, articolul apreciază 
că realizările obținute pină in pre
zent, in domeniul relațiilor econo
mice și al cooperării dintre India 
și România reprezintă o garanție 
sigură a intensificării, diversificării 
și lărgirii considerabile a acestora 
in viitor.

GENEVA

întrevederi sovieto-americane
GENEVA 12 (Agerpres). — La Ge

neva au început miercuri convorbi
rile între ministrul de externă al 
U.R.S.S., Andrei Gromîko. si secre
tarul de stat al S.U.A.. Cyrus Vance, 
în conformitate cu acordul interve-

nit între părți, vor fi abordate pro
bleme legate de pregătirea unui nou 
acord privind limitarea armamente
lor strategice ofensive. Vor fi dis
cutate și alte probleme de interes 
comun.

ANKARA

Intilniri ale delegației economice române
ANKARA 12 (Agerpres). — La An

kara au continuat, miercuri, lucră
rile Comisiei mixte guvernamentale 
de cooperare economică dintre 
România și Turcia.

în aceeași zi, tovarășul Cornel 
Burtică, viceprim-ministru al guver
nului, ministrul comerțului exterior 
și cooperării economice internațio
nale, conducătorul delegației româ
ne, s-a întîlnit cu Orhan Eyuboglu, 
viceprim-ministru al guvernului turc, 
cu Mehmet Yuceler, ministrul agri
culturii, și cu Orhan Alp, ministrul 
industriei șl tehnologiei. în cadrul

acestor întâlniri a fost analizat sta
diul relațiilor bilaterale, relevindu-se 
cu satisfacție contribuția pozitivă la 
dezvoltarea schimburilor dintre cele 
două țări, a înțelegerilor și hotărîri- 
lor la nivel înalt.

în acest context, s-a apreciat că 
potențialul economic, în permanentă 
creștere, al României și al Turciei, 
relațiile tradiționale de prietenie și 
apropierea geografică, constituie o 
bază puternică pentru dezvoltarea 
schimburilor comerciale, a cooperării 
industriale și tehnice dintre cele 
două țări.

în preajma reuniunii la nivel înalt 
de la Bonn

Japonia intenționează să-și reducă excedentul comercial
BONN 12 (Agerpres). — Japonia 

va acționa în direcția relansării eco
nomice si va spori importurile sale 
în cazul în care în următoarele trei 
luni va surveni o nouă depresiune in 
conjunctura economică din Occident 
— a spus premierul nipon. Takeo 
Fukuda. în cadrul unui interviu a- 
cordat cotidianului vest-german „Die 
Welt".

în scopul reducerii excedentului 
său comercial. Japonia intenționează 
să-si sporească importurile de petrol, 
uraniu si avioane, a relevat premierul 
Fukuda, arătînd, totodată, că este po
sibil ca. prin măsuri cu caracter spe
cial. să se acționeze în sensul men
ținerii exporturilor japoneze la nive
lul atins anul trecut. De asemenea. 
Japonia are în vedere dublarea în 
următorii trei ani a volumului ajuto
rului economic acordat țărilor în curs 
de dezvoltare, a declarat premierul 
nipon.

Referindu-se la apropiata reuniune 
economică la nivel înalt, de la Bonn, 
a principalelor țări industrializate oc
cidentale. Takeo Fukuda a eviden
țiat responsabilitatea ce revine Sta
telor Unite în problemele monetare.

★
Lideri ai Congresului S.U.A. au 

declarat președintelui Jimmy Carter 
că un program energetic american 
urmează să fie adoptat înainte de în
cheierea actualei sesiuni parlamenta
re, ce urmează să ia sfîrsit la finele 
lunii septembrie. La rindul său. pre
ședintele Carter a relevat că refuzul 
senatorilor de a autoriza aplicarea 
unei taxe asupra importurilor ameri
cane de petrol este „dăunător" pen
tru S.U.A. în contextul apropiatei 
reuniuni economice la nivel înalt a 
principalelor țări industrializate occi
dentale. programată să se desfășoa
re la Bonn.

agențiile de presă
întrevedere româno—so

vietico Tovarășul Miu Dobrescu, 
membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., pre
ședintele Consiliului Culturii și Edu
cației Socialiste, a avut, la 12 iulie, 
o întrevedere cu tovarășul P.N. De- 
micev, membru supleant al Biroului 
Politic al C.C. al P.C.U.S., ministrul 
culturii al U.R.S.S. Au fost discutate, 
într-o atmosferă de lucru, tovără
șească, probleme ale dezvoltării con
tinue a schimburilor cultural-artis- 
tice dintre Republica Socialistă 
România și Uniunea Sovietică. La în
trevedere a participat Gheorghe Ba- 
drus, ambasadorul țării noastre în 
U.R.S.S.

Vizită la Roma. Liderul 
Partidului Social-Democrat din 
R.F.G., Willy Brandt, care efectuează 
o vizită la Roma, în calitate de pre
ședinte al Comisiei independente 
pentru problemele dezvoltării inter
naționale, a avut o întrevedere cu se
cretarul general al P.C.I., Enrico 
Berlinguer. Brandt s-a întîlnit și cu 
secretarii generali ai partidelor de-

mocrat-creștin, socialist, socialist- 
democratic, cu ministrul de externe 
italian, Arnaldo Forlani.

Grupul folcloric al ansamblu
lui „Cununa Carpaților" a sus
ținut la Teatrul Mare din Phe
nian un spectacol, in cadrul tur
neului pe care îl întreprinde in 
R. P. D. Coreeană. Au fost pre- 
zenți Cian Ciăl, adjunct al mi
nistrului culturii și artei, Pak 
Ion Hi, vicepreședintele Comi
tetului pentru relațiile culturale 
cu străinătatea, Kim Cian Rion, 
vicepreședinte al C.C. al Uniu
nii Tineretului Muncitoresc So
cialist.

Ambasadorul României in R. P. Chineză 
și-a prezentat scrisorile de acreditare

PEKIN 12 (Agerpres). — La 12 iu
lie. Ulanfu. vicepreședinte al Comi
tetului Permanent al Adunării Na
ționale a Reprezentanților Populari 
a Republicii Populare Chineze, a pri
mit pe tovarășul Florea Dumitrescu, 
noul ambasador extraordinar si ple
nipotențiar al Republicii Socialiste 
România în Republica Populară Chi
neză. care și-a prezentat scrisorile de 
acreditare.

Cu acest prilej, din partea tova
rășului Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, si a tovarășei Elena 
Ceaușescu. ambasadorul român a 
transmis un cordial salut și cele mai 
bune urări tovarășului Hua Kuo-fen, 
președintele C.C. al P.C. Chinez, pre
mierul Consiliului de Stat al Republi
cii Populare Chineze, și tovarășului 
Ie Cien-in. președintele Comitetului 
Permanent al Adunării Naționale a

Reprezentanților Populari a Republi
cii Populare Chineze.

Mulțumind pentru mesaj, tovarășul 
Ulanfu a rugat să se transmită tova
rășului Nicolae Ceaușescu și tova
rășei Elena Ceaușescu un salut căl
duros și cele mai bune urări din 
partea tovarășului Hua Kuo-fen și a 
tovarășului Ie Cien-in.

După ceremonia prezentării scriso
rilor de acreditare a avut loc o con
vorbire desfășurată într-o atmosferă 
de caldă prietenie si cordialitate. în 
cadrul căreia s-au reliefat dezvoltarea 
constantă a relațiilor româno-chine- 
ze. perspectivele largi care au fost 
deschise de recenta vizită în Repu
blica Populară Chineză a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu. pentru 
adîncirea si amplificarea continuă a 
raporturilor prietenești de colaborare 
pe multiple planuri între cele două 
partide, țări si popoare.

ITALIA

Convorbiri între reprezentanți ai guvernului 
și sindicatelor

Anunțarea de noi concedieri, care vor ridica numărul șomerilor 
la aproape două milioane

ROMA 12 (Agerpres). — In cadrul 
unei întâlniri a reprezentanților gu
vernului cu conducătorii celor trei 
mari centrale sindicale italiene — 
C.G.I.L., C.I.S.L. și U.I.L. —. minis
trul industriei. Carlo Donat-Cattin, a 
anunțat că, în cursul săptămînilor 
viitoare, vor fi suprimate alte apro
ximativ 140 000 de locuri de muncă. 
Sectorul cel mai afectat de aceste 
măsuri, a adăugat el. va fi industria 
textilă.

Potrivit aprecierilor organizațiilor 
sindicale, aceste noi concedieri vor 
face ca numărul șomerilor italieni să 
se apropie de cifra de două milioane.

în cadrul întâlnirii amintite, repre
zentanții uniunii sindicatelor au cri
ticat politica economică a guvernului. 
Ei au cerut adoptarea unor măsuri 

* efective de combatere a dificultăți
lor actuale, care să fie incluse in 
programul guvernamental de luptă 
împotriva efectelor crizei economice.

transmit:
Resursele financiare — 
nu pentru inarmări, 
ci pentru noi locuri 

de muncă

DE PRETUTINDENI

Aeroportul Inter
național ..Narita" 
din capitala Japo
niei, inaugurat la 
20 mai. continuă să 
fie tinta controver
selor. Zilele trecu
te. liga fermierilor, 
din zona unde ur
mează să se con
struiască o auto
stradă de acces 
spre aeroport, a or
ganizat o manifes
tație de protest, 
căreia i s-a alătu
rat studenti si re
prezentanți ai al
tor categorii soci
ale.

Fotografia înfăți
șează o scenă din 
timpul ciocnirilor 
dintre demonstranți 
și poliție.

Convenția Națională a 
Centrului Democratic și So
cial (C.D.S.), partid al coaliției gu
vernamentale de la Lisabona, s-a 
pronunțat pentru o remaniere minis
terială, invocind motive referitoare 
la eficiența guvernului. Referindu-se 
la aceasta, primul ministru al Por
tugaliei, Mario Soares, a anuntat că 
Secretariatul național al Partidului 
Socialist Portughez — celălalt com
ponent al coaliției guvernamentale — 
se va întruni la 15 și 15 iulie, pentru 
a hotărî atitudinea sa.

Directorul general al 
UNESCO, la Pekin. Du*ă cum 
informează agenția China Nouă, Den 
Siao-Pin, vicepremier al Consiliului 
de Stat al R. P. Chineze, s-a întîl
nit și a avut o convorbire priete
nească cu Amadou Mahtar M’ Bow, 
directorul general al UNESCO.

i
Un grup de personalități 

care se declară împotriva actualului 
regim din Coreea de Sud au hotărît 
crearea unei Ligi naționale pentru 
democrație. Declarația publicată cu 
prilejul creării ligii relevă că aceasta 
intenționează să devină un centru al 
luptei împotriva regimului dictato
rial al lui Pak Cijan Hi și este des
chisă tuturor celor care se pronun
ță împotriva opresiunii.

Victimele exploziei din 
Spania. Ministrul spaniol al să
nătății, Enrique Sanchez de Leon, a 
apreciat că numărul persoanelor care 
și-au pierdut viața în urma acciden
tului care a avut loc in localitatea 
Alcazar, unde a explodat un camion- 
cisternă cu propilenă, s-ar putea ri
dica la 200.

„Banii sâ fie cheltuiți pen
tru crearea de locuri de mun
că, nu pentru război I", „Mun
ca este un drept al omului !",au 
scris pe pancartele lor partlci- 
panții la o demonstrație desfă
șurată la Washington.

Aprecieri ale contribuției României 
la promovarea dezideratului 
încetării cursei înarmărilor

Unul din principalele materiale 
de referință ale recent încheiatei 
sesiuni speciale a Adunării Gene
rale a O.N.U. consacrate dezarmă
rii l-a constituit cea de-a doua e- 
diție pe anul 1977 a „ANUARULUI 
NAȚIUNILOR UNITE PRIVIND 
DEZARMAREA".

Făcind o trecere în revistă a 
principalelor evoluții si negocieri 
in domeniul de
zarmării. lucrarea 
evidențiază con
tribuția pozitivă 
a României pen
tru a determina 
abordarea intr-un 
spirit nou a pro
blematicii de vitală însemnătate a 
dezarmării, amintește pe larg de 
multiplele acțiuni concrete ale tă
rii noastre în acest sens.

Anuarul relevă ca una din iniția
tivele importante pe plan interna
țional faptul că în 1975 țara noas
tră a prezentat Adunării Gene
rale documentul „Poziția Româ
niei in problemele dezarmării, 
în primul rind ale dezarmării 
nucleare, și instaurarea unei păci 
trainice in lume", care conține 
un amplu program de măsuri 
de dezarmare. Lucrarea enu- 
meră in continuare propunerile 
țării noastre în vederea trecerii la 
dezarmarea nucleară.

Trecind in revistă inițiativele 
diferitelor state privind crearea de 
zone libere de arme nucleare, do
cumentul O.N.U. amintește că, în- 
cepind incă din 1957, România a 
lansat mai multe initiative privind 
transformarea Balcanilor într-o zo
nă de bună vecinătate, cooperare 
și pace, liberă de arme nucleare.

Anuarul O.N.U. amintește că în 
Comitetul de dezarmare de la Ge
neva România a relevat cerința 
imperioasă a adoptării de măsuri 
practice de dezangajare militară și 
dezarmare în Europa, unde există 
o concentrare fără precedent de 
forte armate și armament modern, 
inclusiv arme nucleare, și unde se 
află față în față două blocuri militare.

ANUARUL NAȚIUNILOR UNITE 
PRIVIND DEZARMAREA

în legătură cu modalitățile de a- 
bordare a problematicii dezarmă
rii. documentul evidențiază si fap
tul că „România a făcut cunoscut 
punctul său de vedere, potrivit că
ruia in vederea atingerii obiectivu
lui final al dezarmării generale și 
totale sînt necesare și măsuri par
țiale sau regionale care să stimu
leze încrederea între state și să fa
vorizeze procesul dezarmării.

Anuarul Națiunilor Unite asupra 
dezarmării, pe anul 1977, consacră 
un întreg capitol inițiativelor 
României privind elaborarea sub 
egida O.N.U. a unor studii asupra 
consecințelor economice si sociale 
ale cursei înarmărilor și cheltuieli
lor militare — inițiative concreti
zate în două studii, din 1971 și 
1977. Cele două studii, se arată în 
anuar, au fost primite cu interes, 
bucurîndu-se de o deosebită apre
ciere în cadrul Adunării Generale 
a O.N.U. Studiul elaborat în 1977

a fost transmis ca document de lu
cru sesiunii speciale a O.N.U. asu
pra dezarmării.

Sublinierea și în acest document 
oficial al Națiunilor Unite a apor
tului României la abordarea și so
luționarea concretă, eficientă. a 
unei probleme vitale a vremurilor 
noastre vine, astfel, să se adauge a- 
titor altor semnificative recunoașteri 

ale acestei con
tribuții. inclusiv 
includerea „HO- 
TĂRÎRII COMI
TETULUI CEN
TRAL AL PARTI
DULUI COMU
NIST ROMÂN 

PRIVIND POZIȚIA ROMÂNIEI ÎN 
PROBLEMELE DEZARMÂRII ȘI, 
IN PRIMUL RÎND, ALE DEZAR
MĂRII NUCLEARE" în fruntea 
listei de propuneri făcute de di
feritele țări participante la recen
ta sesiune specială a Adunării 
Generale a O.N.U.. listă care con
stituie. după cum se știe. parte 
integrantă a Documentului final al 
acestei reuniuni.

Este o nouă dovadă a prețuirii 
de care se bucură pe plan inter
national poziția profund nstruc- 
tivă a României în problemele dez
armării. activitatea neobosită a tă
rii noastre, personal a președintelui 
Nicolae Ceaușescu — evidențiată 
pregnant și cu prilejul sesiunii 
speciale a O.N.U. — în slujba în
făptuirii năzuințelor de securitate 
Si colaborare pașnică a tuturor po
poarelor lumii. într-o lume din 
care armele și războaiele să fie 
excluse pentru totdeauna.

Cornellu VLAD

ISLANDA 

începerea consultărilor 
pentru formarea 

noului guvern
REYKJAVIK 12 (Agerpres). - 

Președintele Islandei, Kristjan Eld- 
jarn, l-a însărcinat, miercuri, pe li
derul Partidului Social Democrat, 
Benedikt Groendal, cu misiunea de 
a fdrma un nou guvern de coaliție 
după alegerile legislative de la 25 
iunie. între diferitele partide politice 
există dezacorduri in probleme cum 
sînt modalitățile de combatere a in
flației (rata anuală 40 la sută) și 
menținerea bazei americane de la 
Keflavik.

Pregătiri pentru crearea 
Federației Microneziei 
WASHINGTON 12 (Agerpres). — 

Locuitorii a circa o sută de insule 
din Pacific, cu regim de teritorii sub 
tutelă, au fost chemați la vot în ve
derea adoptării unei constituții care 
să consfințească crearea Federației 
Microneziei. cu statut de ..asociere 
liberă" la S.U.A. Termenul de stat 
..asociat" conferă statului cu care se 
face asocierea — în cazul de față 
S.U.A. — dreptul de a controla pro
blemele militare și politica externă, 
micronezienii urmind să-și gireze 
treburile interne.

Grupul insulelor din Pacific cu
prinde aproximativ 2140 insule vul
canice și coraligene, grupate in trei 
arhipelaguri — Mariane, Caroline și 
Marshall — situate in Pacificul cen
tral. Suprafața totală — 1 779 kilo
metri pătrați; populația — aproape 
150 000 locuitori. Stăpinite pe rind de 
Spania, Germania și Japonia, insu
lele din Pacific sint ocupate in cel 
de-al doilea război mondial de 
S.U.A., cărora le sint, apoi, încredin
țate de O.N.U. ca teritoriu sub tu
telă, regim convenit să se incheie 
pină in 1981.

Precizări privind 
inițiativa loviturii de stat 

din Mauritania
NOUAKCHOTT 12 (Agerpres). — 

Noul șef al statului mauritanian, co
lonelul Mustapha Ould Mohamed 
Salek, președintele Comitetului Mi
litar de Redresare Națională, a de
clarat că inițiativa loviturii de stat 
a fost luată în urmă cu cîteva luni 
de un grup de ofițeri încurajați e- 
fectiv de personalități civile din 
țară — informează agenția France 
Presse. Este vorba de o operațiune 
strict internă.

Evoluția complexului spațial
„Saliut-6“ - „Soiuz-29“

• UN NOU CAP DE 
ACUZARE ÎMPOTRIVA 
FUMATULUI. Un argument 
în plus in ce privește nocivita
tea — pe cele mai diverse pla
nuri — a fumatului : consumul 
sporit de țigări pune in primej
die fondul forestier al „lumii a 
treia", după cum rezultă din- 
tr-un raport al Programului Na
țiunilor Unite pentru protecția 
mediului înconjurător. Se apre
ciază că pentru obținerea a 300 
de țigări, in țările in curs de 
dezvoltare trebuie să se sacri
fice un copac, după recoltarea 
tutunului fiind necesar să se 
întrețină un foc susținut, în ve
derea uscării frunzelor verzi de 
tutun. Pentru a căpăta culoa
rea brună și pentru a-și dezvol
ta aroma cerută, ele trebuie ți
nute timp de o săptămină la o 
temperatură de 70 de grade. 
Lemnul constituie în țările să
race unicul mijloc de uscare, in 
timp ce în țări occidentale se 
folosesc instalații de încălzire pe 
bază de păcură sau gaze. în zo
nele cultivatoare de tutun, lem
nul — care constituie pentru 
două miliarde de locuitori din 
Asia, Africa și America Latină 
principala sursă de energie — a 
devenit neîndestulător. în aces
te zone, menționează raportul, 
se poate vorbi chiar de o ade
vărată „criză de energie a să
racilor".

• UN „PRIETEN AL 
AERULUI CURAT". Fărâ 
ca puterea de tracțiune să fie 
cu nimic diminuată, gazele de 
eșapament ale unui nou proto
tip de autobuz fabricat în Iu
goslavia sînt reduse la o pătri
me. Această performantă se da
torează combustibilului folosit: 
un amestec cu 75 la sută carbu
rant Diesel și 25 la sută gaz li
chid, rezervoarele și conductele 
de aducțiune fiind separate. 
Dacă primul autobuz de acest 
tip va confirma rezultatele bune 
ale probelor de laborator, se va 
trece la producția de serie a a- 
cestui mijloc de transport, 
„prieten al aerului curat", cum 
a fost denumit de belgrădeni.

• LASERUL Șl Ml- 
CROMATERIA. Doi fizicieni 
americani au construit o insta
lație laser cu ajutorul căreia se 
poate efectua analiza chimică a 
celor mai mici corpuri străine 
infiltrate în diferite substanțe. 
Iată modul de funcționare ai in
stalației. Laserul pune în miș
care atomii elementului cerce
tat, determinîndu-i să emită 
unde luminoase, a căror lungi
me permite identificarea frac
țiunilor de materie componente. 
Această instalație va găsi apli
cații largi în știință și tehnică, 
medicină, ecologie ș.a.m.d. Cu 
ajutorul ei se încearcă în mo
mentul de față identificarea 
quarqului, acea ipotetică „cără
midă" a materiei.

• ELECTRONICA IN 
CULESUL FRUCTELOR. 
Specialiștii de la Institutul de 
mecanizare a agriculturii din 
Sofia, în colaborare cu colegii 
lor din R.D.G.. au conceput o o- 
riginală mașină, ale cărei dispo
zitive electronice sint chemate 
să rezolve una din cele mai di
ficile probleme ale mecanizării 
muncii agricole — culesul fruc
telor. Specialiștii aceluiași insti
tut bulgar sint autorii unei alte 
originale combine hidraulice — 
de recoltare a strugurilor.

• FORTRAN PENTRU
MOSCOVA 12 (Ager

pres). — După cum se 
relatează de la Centrul 
de coordonare a zboru
lui cosmic, Vladimir 
Kovalionok și Aleksandr 
Ivancenkov continuă 
executarea programului 
de lucrări la bordul 
tandemului spațial „Sa- 
liut-6“ „Soiuz-29“. De 
asemenea, continuă ope

rațiile de descărcare a 
navei cosmice de trans
port „Progress-2". La 
bordul lui „Saliut" au 
fost aduse conteinerele 
cu alimente, materialele 
fotografice, diverse ma
teriale biologice, obiecte 
de igienă personală pen
tru cei doi cosmonauți. 
De asemenea, s-a efec
tuat demontarea unui

sistem de regenerare a 
unor componenți ai me
diului din interiorul sta
ției „Saliut" care a foșt 
înlocuit cu unul nou. A 
continuat, totodată, um
plerea rezervoarelor sta
ției cu combustibil. Sta
rea cosmonauților este 
bună. Zborul in spațiu 
continuă.

TOȚI. Primul și cel mai răs-

„Doar niște copii?"

pindit sistem de programare a 
computerelor — Fortranul — 
înlesnește dialogurile simple 
om-mașină. Cum se învață insă 
Fortranul ? Cel mai ușor, cu a- 
jutorul glumelor, apreciază Ro
ger Kaufmann, profesor la In
stitutul de tehnologie din Mas
sachusetts — care a publicat de 
curind o carte de inițiere in ști
ința programării ..A Fortran 
Coloring Book". Concepută în 
maniera cărților pentru copii, 
presărată de numeroase glume, 
jocuri de cuvinte și de ilustrații 
cu personaje din lumea desene
lor animate, lucrarea urmărește 
să facă dintr-un domeniu aridPensionarul vest-ger- 

man Wilhelm Wiibbels, 
din Bocholt-Westfalia. 
a expediat spre sfîrșitul 
anului trecut o scrisoa
re in care spunea, in
tre altele (citatele sint 
posibile deoarece scri
soarea a devenit publi
că in împrejurări ce 
se vor vedea mai jos): 
„Astăzi am avut o vre
me destul de nefavo
rabilă... Am înregistrat 
cea de-a treia furtună 
din acest an... Afaceri
le nu merg in momen
tul de față prea bine, 
căci o nouă partidă de 
tapete a fost rebutată... 
Firma furnizoare nu ne 
poate procura deocam
dată altele, din cauză 
că registrele ei sint 
supuse unei expertize 
din partea organelor 
fiscale". Mesajul a- 
cesta — avind numai 
in aparență un caracter 
meteorologic și comer
cial — a fost intercep
tat de politie în mod 
legal, autorul său fiind 
pus sub supraveghere 
ca unul din liderii 
neonaziști din R.F.G. 
(patronează o organi
zație care poartă a- 
ceeași titulatură ca 
partidul întemeiat odi
nioară de Hitler). Era 
vorba, de fapt, de o 
circulară cifrată pe 
care Wiibbels a expe- 
diat-o tuturor acoliți- 
lor săi : prin cele trei 
„furtuni" el înțelegea 
perchezițiile făcute de 
autorități la domiciliul 
său, iar „tapetele re- 
butate" au fost miile 
de exemplare ale foii 
fasciste „Wille und 
Weg" („Voință și

drum") confiscate de 
agenți.

încolțit, Wiibbels nu 
a devenit nicidecum 
inofensiv. Mai ales. că 
gruparea sa de extre
ma dreaptă e departe 
de a fi singura de a- 
cest soi. Alte formații 
sugerează, de aseme
nea, descendența lor 
hitleristă. La Hamburg, 
fostul ofițer Michael 
Kiihnen a întemeiat 
un „front de acțiune 
al național-socialiști
lor". Avocatul Man
fred Roeder, din 
Hessen, a convocat la 
Regensburg o „aduna
re pe țară", care s-a 
desfășurat sub sloga
nul, imprimat cu lite
re uriașe pe o pinză 
albă : „Nu regret ni
mic I" (sint cuvintele 
cu care s-a autocarac
terizat locțiitorul lui 
Hitler, Rudolf Hess, 
deținut și astăzi in în
chisoarea din Span
dau).

Proliferarea unor a- 
semenea grupări ex
tremiste neliniștește 
populația și forurile 
guvernamentale vest- 
germane. Așa cum s-a 
anunțat. Ministerul fe
deral al Justiției a dat 
organelor locale noi 
instrucțiuni cu privire 
la urmărirea conform 
legii a activităților 
neonaziste. Pentru că 
acestea nu se rezumă 
la rituri zgomotoase 
de berărie și purtarea 
de uniforme cu zvas
tică (chiar și numai 
atit ar fi îngrijorător); 
odată cu o propagan
dă incitatoare, au loc 
demonstrații brutale 
de stradă, sint atacate

sediile unor organiza
ții democratice și ma
gazine (ajungindu-se 
pină și la profanarea 
cimitirelor).

Revista „Stern", care 
a publicat un reportaj 
amănunțit despre re
crudescența neonazistă, 
relevă și așa-numita 
„modă Hitler" ; apari
ția de cărți, albume, 
filme, discuri, pină și 
jucării sau ornamen
te, care încearcă să 
fardeze imaginea odi
oasă a hitlerismului.

Desigur, asemenea 
lucruri îndreptățesc 
intru totul măsurile 
luate de autorități, cit 
și inițiative ale popu
lației, cum ar fi, de 
pildă, constituirea in 
orașul Fiirth a unui 
comitet cetățenesc de 
luptă împotriva neona- 
zismului. Pericolul ți
nui proaspăt altoi na
zist este evidențiat și 
de tendințele unora de 
a nu-l lua in seamă. 
Cind un reporter ame
rican, aflat la Hano- 
vra, a cerut explicații 
unui șef al poliției lo
cale, comisarul Karl 
Heinz Seim, asupra 
acestor fenomene, răs
punsul acestuia a su
nat astfel: „Nu văd 
nici un motiv de a fi 
tulburați. E vorba doar 
de niște copii"... Re
porterul a socotit că 
asemenea declarații nu 
mai au nevoie de 
vreun comentariu. Un 
comentariu totuși l-a 
făcut în titlul repor
tajului. pe care l-a pu
blicat : „Doar niște 
copii

A. CELARU

un teren accesibil pentru orici
ne. Girafa cu gitul răsucit din 
imagine — de pildă — ilustrea
ză principiul repetării unei a- 
numite comenzi".

7-
" »» * <*< - . < •

*■ U '„‘fa

• ATENȚIE LA CIU
PERCI I Este recomandabil ca 
adulții și mai ales copiii să nu 
consume mai mult de 200—250 
de grame de ciuperci de pădure 
pe săptămină. Această recoman
dare a fost făcută de curind de 
Ministerul Sănătății din R.F.G. 
care atrage atenția asupra peri
colului pe care îl reprezintă 
pentru organism conținutul mare 
de metale grele : cadmiu, plumb 
și mercur al ciupercilor comes
tibile. Chiar și in cazul unui 
consum limitat, trebuie îndepăr
tate temeinic lamelele și mai 
ales pielea de pe „pălăria" ciu
percii, intrucît aceste părți au 
cel mai ridicat conținut de me
tale grele. Din aceleași consi
derente, se recomandă un con
sum limitat și de ficat, rinichi 
și alte organe.
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