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O PREOCUPARE CENTRALA A CONSILIILOR POPULARE: 

îndeplinirea integrală a planului 
la construcția de locuințe în toate 

județele, în toate localitățile
în cuvîntarea rostită la recenta 

plenară a C.C. al P.C.R., secretarul 
general al partidului. tovarășul 
Nicolae Ceausescu, a insistat asupra 
unor probleme de cea mai mare în
semnătate pentru progresul multila
teral al tării în perioada care a mai 
rămas din actualul cincinal. între 
acestea, o atenție deosebită a fost 
acordată realizării programului de 
construcții de locuințe pe acest an si 
pe întregul cincinal — ca obiectiv 
maior al politicii partidului de ridi
care a nivelului de trai ai ponorului, 
de creștere a calității vieții tuturor 
cetăteniior tării. în 1978, consiliile 
populare au de realizat circa 270 000 
de apartamente, iar ne întregul cin
cinal peste 1 000 000. Este un pro
gram care pune în fata consiliilor 
populare sarcini deosebit de impor
tante pentru a căror îndeplinire se 
cer mobilizate. în fiecare iudet. toate 
resursele umane si materiale menite 
să contribuie la atingerea acestui 
scop „Va trebui — sublinia tovară
șul Nicolae Ceausescu — să dăm 
prioritate construcțiilor de locuințe 
Si după aceea să ne ocupăm de baze 
sportive, de diferite edificii. Avem 
chiar în vedere să amînăm pentru o 
perioadă construcția unor sedii si bi
rouri. care nu sînt necesare activită
ții de producție, pentru a concentra 
forțele asupra unităților economice si 
a locuințelor".

Datele sintetice privind activitatea 
desfășurată in primul semestru al 
anului atestă că — în multe iudete 
— consiliile populare au acționat cu 
hotărîre pentru a îndeplini în mod 
exemplar sarcinile stabilite în planul 
pe acest an. Subliniem in mod deo
sebit rezultatele obținute de unitățile 
de construcții ale consiliilor populare 
județene Clui, Bacău. Dolj. Maramu
reș si Brăila, care au dat fiecare în 
folosință peste plan între 300 si 500 
de apartamente.

Rezultatele din primul semestru 
arată însă că activitatea în dome
niul construcțiilor de locuințe nu se

Reducerea 
cheltuielilor 
de investiții

Noile obiective mai bine di
mensionate, mal ieftine, reali
zate în timp scurt — sub acest 
imperativ se acționează pe șan- 
tjerele de construcții în jude
țele Bacău, Neamț șl Vrâncea 
pentru reducerea cheltuielilor 
de Investiții. Specialiștii din in
stitutele de proiectare în con
strucții, împreună cu cei din uni
tățile beneficiare, au elaborat 
soluții prin care s-au stabilit 
căile de reducere cu aproape 
16 000 mp a suprafețelor plani
ficate inițial. Prin redimensio- 
narea a 28 de capacități de pro
ducție industrială și a 63 de o- 
biective social-culturale vor re
zulta cheltuieli mai mici cU 97 
milioane lei la activitatea de 
construcții-montaj. între altele, 
pe ansamblul celor trei județe 
vor fi economisite 23 000 tone 
ciment, 1 200 tone oțel-beton, 
800 tone laminate și însemnate 
cantități de var, cherestea, pa
nouri și plăci aglomerate sau 
fibrolemnoase.

Pe majoritatea șantierelor s-a 
realizat un ritm susținut de 
lucru, rezultat al acțiunilor în
treprinse pentru . îmbunătățirea 
organizării muncii, întărirea dis
ciplinei extinderea acordului 
global. (Agerpres)

ÎN ZIARUL DE AZI: Fruntașii 
în întrecere își împârtâșesc 
experiența ; Investițiile — Ia în
ceputul noului semestru: Con
traste ; Note de lectură ; Faptul 
divers ; Sport; Din țările socia
liste ; Răsfoind presa străină;

De pretutindeni 

în ziarul de azi, pagina noastră săptăminală EXIGENȚELE CODULUI ETIC
... ... *    .................................... .1.. ■■

desfășoară încă în bune condiții în 
toate județele — fapt ce se reflectă 
intr-un număr mare de iudete. în în
registrarea unor serioase restante 
fată de plan. O serie de consilii 
populare, cum sînt cele din județele 
Satu Mare. Olt. Sălaj si Teleorman 
n-au realizat în primul semestru 
decit iumătate din numărul aparta
mentelor planificate pentru această 
perioadă. Pe de altă parte, la nume
roase apartamente cu scadenta pre
văzută în acest semestru, stadiile de 
execuție nu oferă, la ora actuală, ga
ranția dării lor în folosință la ter
men. Fată de o asemenea situație ne
corespunzătoare cu greu pot fi admi
se justificările, aducerea în discuție 
a unor greutăți obiective. Principala 
cauză a restantelor înregistrate tre
buie căutată in preocuparea scăzută 
a unor consilii populare, a organelor 
de specialitate ale acestora, precum 
si a unor organizații județene de con
strucții pentru îmbunătățirea radicală 
a activității de pe șantiere, aprovizio
narea ritmică, în flux continuu, cu 
materialele de construcții necesare, 
mobilizarea la maximum a forțelor 
umahe si tehnice de care dispun. A- 
ceste cerințe elementare pentru fie
care șantier de investiții nu sînt o 
noutate. Ele au constituit. în repetate 
rînduri. obiectul analizelor efectuate 
pe șantierele de locuințe, dar modul 
de îndeplinire a planurilor de acțiu
ne stabilite nu a fost urmărit si con
trolat cu exigenta cuvenită, factorii 
în drept nu au acționat cu hotărîre 
pentru introducerea unei discipline 
ferme pe fiecare șantier. în fiecare 
unitate de construcții si județ.

Un lucru este limpede : planul de 
locuințe trebuie îndeplinit integral, 
iar realizarea lui la termen si în con
diții de calitate reprezintă sarcina 
cea mai importantă ce revine consi
liilor populare, principalele purtătoa
re ale răspunderii in acest domeniu. 
Numai modul în care vor acționa in 
continuare pentru recuperarea neîn-

Adîncirea democrației noastre socialiste impune:

Scrisorile oamenilor muncii
- soluționate prompt, operativ, 
cu responsabilitate partinică

în contextul preocupărilor partidu
lui nostru, ale secretarului său ge
neral, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
de perfecționare continuă a condu
cerii întregii societăți, de dezvoltare 
și adîncire a democrației socialiste, 
se înscriu organic si Hotărîrea C.C. 
al P.C.R. și Legea cu privire la ac
tivitatea de rezolvare a propunerilor, 
sesizărilor, reclamațiilor și cererilor 
oamenilor muncii. în scrisori și la 
audiențe cetățenii formulează pro
puneri si sugestii care ne sînt de un 
real ajutor pentru înlăturarea unor 
lipsuri și neajunsuri, organizarea 
mai bună a muncii și producției în 
unele unități, pentru îmbunătățirea 
activității din comerț și prestări 
servicii către populație, în gospodă
ria comunală si alte domenii.

Apreciind sprijinul pe care îl pri
mim astfel din partea maselor de 
oameni ai muncii. membri și 
nemembri de partid, acționăm cu 
consecventă pentru creșterea răspun
derii organelor și organizațiilor de 
partid, de masă si obștești, a orga
nelor colective la toate nivelurile. în 
examinarea și solutionarea propune
rilor. sesizărilor, reclamațiilor si ce
rerilor oamenilor muncii. Pentru a 
asigura solutionarea scrisorilor în 
mod principial, in spiritul unei înalte 
exigențe partinice, cercetarea și re
zolvarea acestora o încredințăm ce
lor mai competenți tovarăși, în 
primul rînd membrilor biroului, ai 

tîrziată a tuturor restantelor si Pre
darea la timp a apartamentelor 
planificate oferă adevărata mă
sură după care se poate apre
cia dacă factorii cu responsabilități 
în acest domeniu si-au făcut pe de-a 
întregul datoria, si-au îndeplinit pe 
deplin sarcinile încredințate.

Care sînt direcțiile de acțiune me
nite să ducă la intensificarea ritmu
lui de lucru si recuperarea restante
lor pe toate șantierele aflate în a- 
ceastă situație ?

Organizarea mai bunâ 
a lucrărilor pr‘n intr°^ucerea cu 
hotărîre a lucrului în două schimburi 
sau in schimburi prelungite și întă
rirea disciplinei în rindul tuturor 
formațiilor de lucru, reprezintă prima 
și cea mai importantă condiție pen
tru redresarea rapidă și definitivă a 
lucrărilor de pe șantierele cu restan
țe. O impune indicele nesatisfăcător 
de folosire a timpului de lucru — cu 
mult sub prevederi și posibilități — 
numeroasele absente de la program, 
la care se adaugă lipsa de control. La 
fel. practica de a ignora graficele de 
execuție — pe șantiere din județele 
Dîmbovița. Caraș-Severin, Vîlcea ș.a. 
— instrument indispensabil însă 
pentru organizarea și conducerea lu
crărilor. Un singur argument : circa 
10 000. . apartamente — practic, mai 
multe decît cele înregistrate ca res
tante în semestrul I — ar fi putut 
fi realizate în plus prin utilizarea ju
dicioasă a timpului de muncă pe 
toate șantierele, la nivelul planificat.

Creșterea gradului de 
mecanizare a lucrărilor, 
folosirea cu intensitate, ziua si noap
tea. a utilajelor de construcții con
stituie și de acum îna’inte o altă pro- 
(Continuare în pag. a V-a) 

comitetului executiv, altor cadre cu 
funcții de răspundere, activiștilor de 
partid și de stat care au o temeinică 
pregătire politică și profesională, o 
îndelungată experiență în muncă, 
conduită ireproșabilă și care. în în
treaga lor activitate, au dat dovadă 
de corectitudine și principialitate în 
aplicarea legilor.

Sînt unele scrisori care se referă

Simion DOBROVICI
prlm-secretar al Comitetului județean

Vrancea al P.C.R.

la probleme mai deosebite, altele 
care privesc activitatea generală a 
unor unități sau chiar localități, 
unele dintre acestea semnate de gru
puri de cetățeni. Asemenea scrisori 
sint date spre rezolvare colegiului de 
partid, consiliului de control munci
toresc sau unor colective de activiști 
și specialiști conduse de secretari ai 
comitetului județean de partid. Per
sonal. urmăresc desfășurarea si 
obiectivitatea cercetărilor efectuate, 
temeinicia si justețea concluziilor des
prinse. legalitatea măsurilor stabi
lite. modul în care acestea sint fina
lizate. De asemenea, urmăresc, pe 
baza unui grafic săptămînal, ca ce
tățenilor să li se răspundă operativ 
la toate problemele semnalate. în

Produse siderurgice 
peste plan

Colectivele marilor combinate 
siderurgice ale țării înscriu noi 
fapte de muncă în cronica în
trecerii socialiste. Potrivit date
lor centralizate la ministerul de 
resort, furnalele, oțelăriile și 
cocseriile au produs, pînă la a- 
ceastă dată, peste prevederi, mai 
mult de 110 000 tone fontă 
78 000 tone oțel și 54 000 tone 
cocs metalurgic.

însemnate realizări au fost 
obținute de colectivul combina
tului hunedorean. Graficele la 
zi menționează că aici s-au e- 
laborat suplimentar aproape 
40 000 tone fontă, 30 000 tone 
oțel și 23 000 tone cocs. La rîndul 
lor, colectivele furnalelor și o- 
țelăriilor Combinatului siderur
gic Galați au reușit să recupe
reze unele restanțe și, totodată, 
să livreze economiei naționale 
un plus de 2 300 tone fontă și 
6 000 tone oțel.

(Agerpres)

Nou procedeu 
tehnologic

Specialiștii Trustului de con
strucții din Brașov au realizat o 
originală instalație de turnare 
prin ridicarea pe verticală a pre
fabricatelor din beton armat. In
stalația este compusă dintr-un 
cadru metalic care ghidează stiva 
do platK»rme încălzitoare, in care 
prefabricatele turnate în tipare 
sînt tratate cu aburi. Stiva cu
prinde concomitent cite opt 
platforme, mișcarea lor făcîn- 
du-se cu ajutorul unor sisteme 
hidraulice, de jos in sus, astfel 
că, pe măsură ce se introduce 
la partea inferioară a cadrului 
metalic cîte o platformă cu un 
nou element prefabricat în curs 
de cimentare, la partea supe
rioară se scoate platforma cu 
un prefabricat deja cimentat. 
Printre avantajele pe care le 
prezintă noua instalație față de 
procedeele clasice este de re
ținut sporirea producției prin 
creșterea productivității cu circa 
10 metri cubi pe schimb, redu
cerea Suprafeței de lucru și a 
volumului de muncă, la aceeași 
producție, de 4—5 ori, economi
sirea cu peste 40 la sută a e- 
nergiei termice de tratament.

(Agerpres)

mod similar procedăm în cazul tu
turor scrisorilor care au fosț adresate 
Comitetului Central al partidului, di
feritelor organe centrale și ne revin 
apoi spre rezolvare.

O atenție deosebită acordăm orga
nizării și desfășurării în cele mai 
bune condiții a activității de primire 
a cetățenilor în audientă, examinării 
si soluționării problemelor semnalate 
cu acest prilej. Astfel, la nivelul ju
dețului, audiențele sînt asigurate zil
nic de către secretarii comitetului ju
dețean de partid și vicepreședinții 
consiliului popular județean, cadre cu 
autoritate și competență. Primul se
cretar al comitetului județean acordă 
săptămînal. într-o zi dinainte stabi
lită si anunțată prin grafic, audiente 
cetățenilor.

Am căutat să imprimăm un ase
menea mod de lucru si primilor-se- 
cretari de la comitetele municipal si 
orășenești, secretarilor comitetelor de 
partid, conducătorilor din întreprin
deri și instituții, care au răspun
derea de a conduce direct si concret 
întreaga activitate de examinare si 
soluționare a problemelor reieșite din 
scrisori sau reliefate cu prilejul pri
mirii oamenilor muncii în audiente.

Pentru întărirea răspunderii în apli
carea si respectarea Hotărîrii Comi
tetului Central al P.C.R. si a Legii 
cu privire la scrisori si audiente.
(Continuare în pag. a IV-a)

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
a primit pe tovarășul Marjai Jozsef,
vicepreședinte al

Vineri după-amiază, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. a primit. în stațiunea Neptun. 
pe tovarășul Marjai Jozsef. vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri al 
R.P. Ungare. președintele părții 
ungare în Comisia mixtă guverna
mentală româno-ungară de colabo
rare economică.

La primire a participat tovarășul 
Ilie Verdeț. prim viceprim-ministru 
al guvernului, președintele părții 
române în comisie.

A luat parte, de asemenea, Gyorgy 
Biczo, ambasadorul R.P. Ungare la 
București.

Oaspetele a transmis tovarășului 
Nicolae Ceaușescu un salut călduros 
din partea tovarășului Jănos Kădâr, 
prim-secretar al C.C. al Partidului 
Muncitoresc Socialist Ungar, a tova-

Repede, mai repede, cît mai repede
GRÎUL - DIN CÎMP, ÎN HAMBARE

Pe bunii gospodari, răsăritul soarelui, dar și al lunii ii găsește 
pe ogoare, la seceriș și la insămințarea culturilor succesive

Recoltarea griului se 
desfășoară cu intensitate 
în toate județele situate 
în jumătatea de sud a ță
rii. Pînă ieri, griul a fost 
stems de pe 590 000 hec
tare — 26 la sută din su
prafața cultivată. Lucră
rile sînt avansate în uni
tățile agricole din jude
țele Dolj, Teleorman, 
Constanța și Ialomița. Se
cerișul orzului s-a făcut 
pe 88 la sută din supra
fețe, această lucrare exe- 
cutîndu-se acum in jude
țele din Transilvania și 
nordul Moldovei. în con
dițiile climatice din acest 
an — datorită ploilor a- 
bundente solul are umi
ditate ridicată — există 
posibilitatea ca pe tere
nurile care sînt eliberate 
acum să 1 se obțină, pînă 
la toamnă, a doua recoltă. 
Pentru aceasta se cere 
ca semănatul culturilor 
succesive să se facă foar
te repede. în cele mai 
multe unități agricole, 
prin eliberarea urgentă a 
terenului, organizarea 
schimburilor prelungite și 
efectuarea arăturilor în 
timpul nopții semănatul 
s-a executat în ritm eu 
recoltatul. Pină ieri, au 
fost însămînțate 487 000 
ha cu porumb, plante fu
rajere și legume.

Griul s-a copt pe mari 
suprafețe, ceea ce impu

11. DEZVOLTAREA NEÎNGRĂDITĂ
A SCHIMBURILOR Șl COOPERĂRII

ECONOMICE- cerință a coexistenței 
pașnice, a progresului tuturor națiunilor

In condițiile interdependenței tot mai accentuate dintre 
state se impune desființarea oricăror discriminări și bariere ar
tificiale in calea comerțului internațional și a cooperării din
tre națiuni, instaurarea unor relații economice internaționale 
care să ducă la dezvoltarea armonioasă a tuturor economiilor 
naționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
înfăptuind neabătut o politică de 

coexistență pașnică, România so
cialistă pornește de la convin
gerea că aceasta este un imperativ 
al salvgardării omenirii de pri
mejdiile unei noi conflagrații și, tot
odată, o condiție esențială pentru ca 
fiecare popor să poată inainta pe ca
lea progresului si bunăstării. Parti
dul și statul nostru concep coexis
tența pașnică nu in mod static — ca 
o simplă existență istorică simulta
nă sau ca o tolerare reciprocă a 
statelor cu orînduiri sociale di
ferite — ci intr-un sens mult 
mai larg, care are în vedere, pe lin
gă conviețuirea in condiții de pace, 
o colaborare internațională activă, 
pe multiple planuri, între toate sta
tele. fără deosebire de orînduire so
cială.

Tocmai de aceea. România consi
deră că unul din comandamentele 
de bază ale coexistentei pașnice este 
promovarea unui comerț liber, in con
tinuă creștere si diversificare, a unei 
colaborări economice largi, nestin
gherite. între toate statele lumii. 
Aceasta presupune crearea unei re
țele tot mai dense de legături eco
nomice, de schimburi în cadrul că
rora fiecare țară are de primit și de 
dat. eliminarea tuturor restricțiilor 
și piedicilor artificiale. intensifica
rea participării fiecărei țări. în con

Consiliului de Miniștri al R. P. Ungare
rășului Păi Losonczi, președintele 
Consiliului Prezidențial al R.P. Un
gare. și a celorlalți tovarăși din 
conducerea partidului și statului 
ungar.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit, și a rugat pe oaspete să 
transmită tovarășilor Jănos Kădâr, 
Păi Losonczi, celorlalți tovarăși din 
conducerea partidului si statului 
ungar un salut prietenesc și cele 
mai bune urări.

în cadrul întrevederii au fost re
levate cu satisfacție bunele relații 
de prietenie, solidaritate și colabora
re multilaterală dintre România și 
Ungaria, dintre partidele și popoarele 
noastre. în acest cadru s-a apreciat 
deosebita însemnătate pe care au 
avut-o pentru dezvoltarea fructuoa
să a raporturilor româno-ungare în- 
tilnirile dintre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășul Jănos Kădâr.

ne ca acum toate utilajele 
să fie concentrate la se
ceriș. De asemenea, prin- 
t.r-0 temeinică organizare 
a muncii la bazele de re
cepție, cerealele să fie 
preluate operativ, evitin- 
du-se staționarea mijloa
celor de transport. Pen

tru a obține pînă la toam
nă a doua recoltă, insă- 
mințarea culturilor suc
cesive trebuie să se în
cheie cît mai repede. Este 
necesar ca pretutindeni 
să se acționeze energic 
în vederea eliberării te
renurilor de paie, astfel

STADIUL RECOLTĂRII GRIULUI LA DATA DE 14 IULIE A.C.: Cifrele înscrise pe 
hartă reprezintă, în procente, suprafețele de pe care s-a strins recolta în coope
rativele agricole. (în județele marcate cu o linie, nu a început secerișul griului)

diții de egalitate în drepturi, la di
viziunea internațională a muncii.

Concepții și acțiuni care 
nu au rezistat timpului. 
Este știut că. în cea mal bună parte 
a lor, asemenea bariere datează în
deosebi din perioada așa-numitului 
„război rece“, au fost produsul stării 
accentuate de tensiune și neîncredere 
în relațiile internaționale. Prin toate 
aceste măsuri restrictive, discrimina
torii, se urmărea frînarea dezvoltării 
economice a unor țări, respectiv a 
țărilor socialiste, în credința că ast
fel vor fi subminate bazele lor poli
tice. Schimburile și relațiile econo
mice între Est și Vest au fost pu
ternic afectate, au atins niveluri din
tre cele mai coborite — o quasi-rup- 
tură a economiei mondiale. în acele 
condiții a și apărut concepția așa- 
ziselor două piețe paralele, care nu 
s-ar intîlni niciodată. Dar toate 
aceste concepții și măsuri discrimi
natorii s-au dovedit nefondate, con
trare legilor economice obiective și, 
drept urmare, n-au rezistat timpului. 
Nici unul dintre mijloacele folosite, 
mergînd, pur și simplu, pînă la in
stituirea de embargouri, nu au 
reușit, practic, să împiedice dezvol
tarea statelor vizate, participarea lor 

Totodată, a fost exprimată dorința 
comună de a amplifica și diversifica 
relațiile economice și tehnico-stiinți- 
fice. cooperarea în producție, inclu
siv pe terte piețe. de a extinde 
schimburile comerciale, subliniin-, 
du-se rolul tot mai însemnat ce re
vine în acest sens comisiei mixte 
guvernamentale româno-ungare.

Abordîndu-se unele probleme ale 
vieții internaționale actuale, a fost 
reafirmată voința celor două partide 
și țări de a conlucra tot mai activ 
pe plan extern, de a-și aduce în 
continuare contribuția la adîncirea 
cooperării internaționale, la efortu
rile pentru asigurarea securității în 
Europa și în întreaga lume, la solu
tionarea problemelor contemporanei
tății în interesul popoarelor, al so
cialismului, democrației și păcii.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă caldă, tovărășească.

îneît mecanizatorii să 
poată lucra din plin la 
pregătirea terenului și se
mănat. Cu cît aceste lu
crări vor fi făcute mai 
repede și mai bine, cu 
atît recolta ce se va ob
ține la a doua cultură va 
fi mai mare.

tot mai activă la schimbul mondial 
de valori materiale si spirituale.

Cu atît mai ’ lipsită de sens apare 
perpetuarea rămășițelor unor ase
menea concepții și practici in con
dițiile de astăzi. Desigur, este pozitiv 
faptul că, în ultimii ani, aria bariere
lor și opreliștilor s-a restrins — ceea ce 
a permis extinderea în ritm susținui 
a schimburilor de mărfuri si servicii 
dintre țările socialiste și cele capi
taliste. schimburi care au devenit 
astfel sectoarele cele mai dinamice 
ale comerțului mondial, precum și 
dezvoltarea apreciabilă a colaborării 
tehnico-științifice și _ cooperării in 
domenii de vîrf ale economiei. Din 
păcate însă nu toate practicile ne
gative din acest domeniu au dispă
rut. Se mențin și azi o serie de ano
malii de genul restricțiilor și practi
cilor discriminatorii, clauzelor și re
gimurilor preferențiale, obstacolelor 
tarifare și netarifare, contin- 
gentărilor, măsuri menite să impu
nă condiții de inegalitate sau să 
păstreze avantaje unilaterale. Se 
mai manifestă, de asemenea, practici 
de utilizare a relațiilor economice in 
scopul exercitării de presiuni politi
ce, ingerințe în treburile interne ale 
altora, se mai manifestă tendințe de 
a se rezolva problemele schimburilor 
și legăturilor economice „de la bloc 
la bloc", de a se introduce în viata 
internațională practici cum ar fi aro-
(Continuare in pag. a Vl-a)
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/zDACA VREI SĂ CUNOȘTI
UN OM, ASCULTĂ L CUM

VORBEȘTE DESPRE ALȚII"
Nu-mi mai amintesc cind 

si unde am auzit cuvintele 
pe care le-am înscris dreDt 
titlu al rindurilor de fată. 
Dar am putut să le verific 
nu o dată adevărul. Iată 
unul din multele exemple...

Era limpede că în spu
sele obișnuite ale omului 
din fata mea se pot afla 
mal multe adevăruri, decit 
cuvintele păreau a cuprin
de la prima vedere. Omul 
avea ceva simplu în vorbe, 
în gesturi : o fermitate a 
atitudinii, posibilă numai 
in cazul celui ce a învățat 
să distingă esențialul din 
mulțimea faptelor sau. ca 
să ne păstrăm în termenii 
mediului, să senare mine
reul de steril (E inginer 
sef. nu de multă vreme, al 
unei mine din Valea Jiu
lui. mina Dilja. dună ce 
mai înainte a fost sef de 
sector la Petrila). Nu părea 
a se lăsa prea mult invitat 
cind era vorba de a pre
zenta viata și munca orta
cilor săi. Probabil, din con
vingerea că nu numai 
tâmpul său este drămuit, ci 
și timpul, celor veniti să 
cunoaștem, la fata locului, 
realitățile de muncă si sen
timente din Valea Jiului.

Ne-a Întâmpinat deci cu 
simplitate și nenrefăcută 
bucurie. O făcea si pentru 
că prin noi. un grup de 
scriitori din București si 
din Hunedoara, se adăuga 
încă o pagină la o tradiție 
culturală nu de mult inau
gurată aid. la Dilja. ca si 
in alte mine din Valea Jiu
lui : prezentarea de spec
tacole, întâlniri cu artiști, 
cu oameni de cultură in 
sala de apel a minei. în lo
cul de unde minerii por
nesc spre adincuri pentru 
a aduce la lumină cărbu
nele. în locul de unde, după 
ore de muncă încordată, 
după oe au trecut pe sub 
dusuri sl și-au pus vesmin
tele de oraș, oamenii se 
despart spunîndu-si „noroc 
bun", pornind încet către 
case. Pentru Grigore Grăj- 
dan mi s-a părut a consti
tui un 
te să 
despre 
muncă 
nea inginerului sef. minerii 
alcătuiesc o puternică si 
solidară familie), despre 
exigentele muncii în mină.

în esență, se arăta Preo
cupat să ne comunice Sen
timentul de încredere in cei 
care se încordează zilnic să 
supună adîncul si să-i adu
că la suprafață rodul. Tre
cea cu simplitate de la o 
idee la alta, părind că nu 
urmărește o finalitate a 
spuselor sale ori anume 
precise nominalizări. Am 
deslușit — și nu prea târ
ziu •— neadevărul acestei 
prime impresii. Urmărea, 
printr-o logică strînsă a 
faptelor, a concretului, să 
împlinească, din fatete cît 
mai diverse, portretul co
lectivității de care-si leagă 
organic gîndirea si munca. 
„Să nu credeți că dacă Dil
ja este o mind veche lucră 
după sistemul vechi, ne a- 
vertiza. Utilajele sint la fel 
la toate minele. oamenii 
sint diferiți. Nu mai depar
te. aici, la noi. Sint oameni 
veniti din mai multe mine, 
unii au trebuit PERIAȚ1. 
Si piatra, cit de prețioasă 
ar fi. tot trebuie șlefuită ca 
să-si arate strălucirile. A- 
cum. cei mai multi pot să 
meargă să 
mină. Sint 
buni".

Cine sint tinerii ?

răsil de muncă ai acestui 
bărbat cu trăsături ferme, 
din gesturile căruia se des
lușește fără dificultate un 
om sigur pe oe vrea si ce 
gindește. Ne-a vorbit des
pre frumusețea, dar și des
pre dificultățile muncii în 
mină, fără entuziasme sau 
îngrijorări afectate, de ce
rința de a respecta — ex
cluzând cea mai mică aba
tere — regulile, normele de 
muncă. ..Mina, ca si viata, 
te lasă să greșești o dată, 
chiar de mai multe ori ; 
poate uh an, doi. Dar pină 
la urmă 
ai greșit. __ _____  .. _

. lă a disciplinei, a voinței, 
a calmului". Poate de a- 
ceea. din motive strict pe
dagogice. inginerul șef de 
azi. cel care, pornind de Ia 
munca simplă de miner: 
obișnuia să poarte la el. 
prin galerii, un cui și să-i 
provoace ne cei mai tineri

mai multe ori ;
nu te iartă dacă 
Mina este o scoa-

• Orizonturile vieții nu se mai limitează doar la orizonturile minei ® Un test e- ducativ : „știi să bați un cui ?“ • „Am fost ucenic printre «Oțela- rii» lui Corneliu Baba“

«<r

fel de plăcere anar- 
vorbeascâ îndelung 

tovarășii săi de 
(evident. în viziu-

cu întrebarea, si ea aparent 
simplă, „dacă știu si dacă 
pot să bată un cui". Era 
un „examen special" asu
pra stării oamenilor din e- 
chipă. Unora le tremura 
mina, dovadă că veneau 
obosiți la lucru, că nu res
pectau orele de odihnă. O- 
dată descoperirea făcută, 
începeau întrebările, afla
rea cauzelor, intr-un cuvint 
munca de educație. Si a- 
ceasta dusă cu simplitate, 
muncitorește. Rezultatul ? 
„Avem flăcăi foarte buni, 
jos pălăria".

Deosebită în confesiuni
le inginerului sef. ale a- 
cestui om care nu si-ar pu
tea gindi viata dincolo de 
mină, mi s-a părut defi
nirea noilor calități ale 
existentei de miner. De la 
vechea atmosferă tradițio
nală. cind in sut intrau_ îm
preuna bunicul, tatăl si 
fiul, cind ștafeta profesiu
nii de miner trecea de la 
tată la fiu. s-a ajuns azi 
la o altfel de tradiție, năs
cută datorită sporirii, ac
centuate a numărului de 
mineri, dar si introducerii 
pe scară largă a unor teh
nologii avansate, acestea 
din urmă determinînd in- 
gemănarea firească a voca
ției pentru minerit cu_ un 
continuu efort de pregătire 
profesională. „Există acum, 
in Valea Jiului, spunea, o 
generație matură de mineri, 
foarte bine pregătiți pro
fesional. Orizonturile vieții 
nu se mai limitează doar 
la orizonturile minei. Mine
rii știu că fac parte din
tr-o mare familie care este 
tara și că fără partea lor 
de muncă, de mutică cinsti
tă. încordată, nesovăielni- 
că. in marea familie ar ră- 
mine spații de incertitudini. 
Mina de azi este fundamen
tal diferită de minele de 
altădată".

Au rămas în arhivele

memoriei — si vor fi din 
ce în ce mai mult niște 
pretexte pentru evocări pi
torești — aspectele pe care 
le propuneau minele de al
tădată. Am notat ca ne un 
„eveniment" semnificativ 
faptul că ultimul cal de 
mină a fost scos la supra
față in 1965. Aceste docile 
și inteligente animale erau 
aduse în mină tinere si o 
părăseau Ia— Pensionare : 
adică după ce. de multă 
vreme, nu mai aveau lumi
na ochilor si-si Îndeplineau 
„obligațiile profesionale" 
gratie reflexelor dobîndite. 
obișnuinței. Să suprapu
nem peste imaginea tragică 
a acestor cai. ținuți in sub
teran pină la pierderea ve
derii și după, purtând în 
sine un tragic simbol, ima
ginea de azi a trenurilor de 
mină care aduc prin gale
rii cărbunele 1 Vom avea, 
practic, un exemplu ce poa
te ilustra saltul produs in 
biografia, nu numai tehni
că. a minelor. Si vom inte-' 
lege de ce. azi. Valea Plin- 
gerii de altădată îsi poate 
spune, fără nici o. ezitare. 
Valea Soarelui. O mărturi
sesc minerii înșiși, viata lor: 
o mărturisesc orașele Văii 
Jiului aflate într-un conti
nuu proces de dezvoltare. 
Ne-a mărturisit-o fără e- 
chivoc și modul în care. în 
sala de apel, minerii iesiti 
din șut au ascultat poeziile 
rostite de tineri autori, 
le-au întâmpinat cu emoția 
privirilor lor. cu aplauze 
deloc complezente. Tot cu 
emoție ne-a vorbit ingine
rul șef de spectacolul sus
ținut de cenaclul „Flacăra" 
aici, la mină. Si ne-a mai 
informat, cu o neascunsă 
mindrie : „Avem un stand 
de cărți de la care se pot 
cumpăra orice titluri, orice 
carie care la București nu 
se găsește întotdeauna".

Am reținut de asemenea, 
pledoaria sa pentru ca via
ta de. azi a minerilor să-si 
afle echivalente literare 
memorabile. La acest capi-,; 
toi,, exigentele sale ni s-au 
părut firești. La un mo
ment dat. trimitindu-1 prin 
întrebările noastre spre a- 
nii tinereții. Gri gore Grăi- 
dan si-a amintit de uceni
cia sa la uzinele, „23 Au
gust" din București. de 
muncitorii mai în virstă si 
de vestitii maiștri ai uzinei. 
„Peste ani, i-am intilnit 
intr-un muzeu, in tabloul 
unuia din marii artiști ai 
noștri. Corneliu Baba". 
Parcă o lumină i-a aprins 
fata cind ne-a vorbit de a- 
cest tablou. Recunoscute în 
el pe cei cu care lucrase la 
ieșirea sa din adolescentă. 
„Erau si nu erau ei. ne 
spunea. Pentru că pictorul 
a mai adăugat ceva de la 
sine care, fără a modifica 
adevărul, il punea intr-o 
lumină nouă, ti arăta mai 
puternici decît puteau pă
rea la prima vedere. Da, 
asa operă, da ! Pentru că 
nu este suficient să așezi 
o cască de miner ne capul 
unui om. să-i pui eventual 
un lămpas în mină si să 
scrii dedesubtul picturii : 
«Miner». Pentru ca să a- 
jungi la o operă adevărată 
despre minerit nu cred că 
se poate 'fără să trăiești si 
să inveti să pătrunzi in 
gindul minerului. Ce ziceți, 
se va găsi cineva să se în
cumete la asta ? Dar cine
va cu talent, a adăugat in
ginerul sef. pentru că fără 
talent nici miner nu poți fi".

Drama s-a declanșat la 
început de primăvară, în
tr-un imobil central cu 
multe etaje. Consecințele 
par de mai lungă durată, 
amenințind să lase răni a- 
dinci in sufletele celor nă- 
păstuiți. în lipsa părinților, 
a bunicilor și străbunicii, o 
fată de paisprezece ani s-a 
apucat să lipească niște 
plăci de linoleum pe mozai
cul bine lustruit. Gîndul să 
nu vă ducă la un accident, 
la o explozie : în primul 
rind — că nu s-a lucrat cu 
prenandez, ci cu vinacet ; 
n-a sărit în aer nici fata, 
nici imobilul. Și — cam as- 
ta-i tot.

Unde este drama? — veți 
întreba. Aici este : in loc 
să se studieze in oglindă, 
să bea o cafeluță ori să 
răsfoiască niște reviste ilus
trate, fata a avut această 
năstrușnică idee să frece 
mozaicul din holișor și să 
lipească plăcile .de linoleum, 
gindind să le facă alor ei 
o surpriză. Au prins-o stând 
in genunchi pe mozaic, cu 
miinile murdare etc. N-au 
tras-o de urechi, nu cumva 
să-i lungească urechile : 
n-au pălmuit-o, ca să nu-i 
deformeze fața ; nici prin 
alte părți n-au plesnit-o, 
din aceleași motive. Dar : 
mama a făcut o criză de 
nervi, tatăl s-a jurat că 
n-are să' se mai intereseze 
de odrasla lui cu aptitudini 
de slujnică etc. încă de pe 
cind avea 3—4 anișori, fetei 
i s-a prezis o strălucită ca
rieri de actriță. Or, se știe 
cum trebuie să arate o ac
triță ! Acum, ce să mai faci 
cu ea, dacă și-a nenorocit 
genunchii stînd pe mozaic ? 
Dacă și-a deformat miini
le ? Pină la virstă de 14 ani, 
fetei nu i s-a dat voie nici 
măcar să ducă farfuriile 
din sufragerie în bucătărie. 
A fost puiul mamii, pui. Și 
iată rezultatul ! Ce mai e 
de făcut ? Drama este „dra
mă" cu ghilimele.

Drama despre care mă 
informează un muncitor de 
la întreprinderea de mașini 
electrice București, tată a 
trei copii, s-a petrecut nu 
de mult intr-o casă cu trei 
fete. Cea mai mare — ți
nută ca-n palmă, lăsată de 
capul ei, a renunțat la școa
lă, a refuzat să lucreze, a 
mai dat pe-acasă doar cind 
avea nevoie de bani ; în
curcăturile de tot felul 
s-au ținut lanț, cu prieteni 
de tot felul — pină cind 
s-a ajuns la un deznodă- 
mint tragic. A doua fată, 
crescută la fel, a schimbat 
și ea școala cu anturajul, 
cere bani, refuză să lucre
ze, iar la mustrările părin
ților (tardive și dezorienta
te) are o singură replică : 
vreți să mă pierdeți și pe 
mine ? A treia fată a fost 
clată in grija * unor nea
muri... Cel ce îmi relatează 
întâmplarea de mai sus ține 
să precizeze : Nu mă ames
tec' în viața nimănui. De 
unde să știu eu cile se pe
trec intr-o casă sau alta ? ! 
Noi auzim de toate, și bune, 
și rele. Dar un lucru e si
gur : cea mai mare și mai 
de neiertat greșeală pe care 
poate s-o facă un părinte 

^este să-1 ferească pe copil

•11
de muncă și de efort, cre- 
zînd că în felul acesta il 
ferește de greu și de rău : 
„dacă am muncit eu și 
m-am chinuit, măcar copi
lul să o ducă altfel 1“ Cum 
s-o duci fără muncă? Așa 
se-nvață copilul să alerge 
după o viață ușoară — ceea 
ce, în condițiile noastre, e- 
chivalează cu impasul mo
ral-social. Și într-un ase
menea caz, cine poartă cea 
mai mare vină, dacă nu 
părintele ? ! Puiul mamii,

cut și a copilărit în Groză
vești, pe-atupci periferie ; 
a cunoscut ..târnele maida
nului", a mai cunoscut insă, 
de la părinți, și buna cuvi
ință, iar cinstea și corecti
tudinea tatălui i-au fost și 
î-au rămas exemplu. Părin
tele trebuie să te-ajute să 
judeci de mic, pentru ca, la 
un moment dat, să găsești 
în tine forța de a hotărî, de 
a urma un drum drept și 
cinstit, străin tentațiilor u- 
șoare... După moartea ta-

și prieteni, și frați. Pe cînd 
era elev la profesională, 
Vasile Marcu, azi apreciat 
lăcătuș mecanic, s-a îmbol
năvit grav, a fost internat 
— cu nu prea mari spe
ranțe. Maistrul-instructor 
Nicolae Budică a stat de 
veghe la căpătîiul lui o zi 
și-o noapte, pină cind și-a 
revenit... Știam că mamă 
lui Marcu suferă de inimă 
și m-am ferit să-i dau de 
veste în ce stare se află 
băiatul. Era în grija mea și

nat acum și el profesionala 
uzinei și este matrițer. Așa
dar — trei Petrișori, tatăl 
si doi copii, muncesc în 
aceeași uzină. Jenica a ales 
altă cale : la 1 noiembrie a 
intrat vinzătoare la un ma
gazin alimentar : în 14 no
iembrie. controlul constată 
că responsabilul unității a 
delapidat o mare sumă de 
bani. Desigur. Jenica n-are 
nici o vină, ea nici nu se 
calificase în zilele acelea, 
însă, la recuperarea pagube-

„Ah, puiul mamii pui I"
Dialog cu părinți-muncitori de la întreprinderea de mașini electrice București

Ce îi învățați despre muncă pe copiii dumneavoastră ?" 
ii aducem în uzină., să muncească alături de noi

mai numeroase familii sint atrase in cimpul magnetic, de muncă și împliniri, al uzinei — întreprinderea de ma- 
electrice Eucurești. lată una dintre ele — cei trei Slave — venind dimineața la lucru: tatăl — Dumitru,

Tot
șini
maistru principal, marna — Ioana, controloare de calitate, fiica — Mariana, bobinatoare și proaspătă bacalaureată 

Foto : E. Dichiscanu

pui n-are voie să-și „de
formeze" genunchii — în 
schimb, este împins să-și 
deformeze caracterul, să-și 
schilodească viața.

Așa am pornit discuția 
despre părinți și copii cu 
cîțiva dintre muncitorii în
treprinderii de mașini elec
trice. Desigur, mă interesa 
să aflu cum își ajută cei in 
cauză copiii să se forme
ze ca oameni adevărați, 
pregătiți pentru a face față 
exigențelor societății socia
liste. Constantin Moisescu 
abate puțin discuția, a'v'in- 
du-i in vedere, in primul 
rind. pe copiii „adoptați" 
de muncitorii uzinei : cei 
de la grupul școlar, cei de. 
la liceele tehnice care iși 
fac practica in uzină, mii 
de copii de a căror pregă
tire pentru viață sintem și 
noi direct răspunzători... 
Constantin Moisescu — azi 
în virstă de 44 de ani, 
maistru principal, șeful ă- 
telierului de miezuri mag
netice și secretar al comi
tetului de partid — s-a năs-

tălui. Constantin Moisescu 
a început să lucreze la ma
șini electrice — avea doar 15 
arii — și aici a rămas (pină 
in 1974 nici măcar atelierul 
nu l-a schimbat). Din mo
mentul intrării în uzină, 
spune el, maistrul principal 
și lucrătorul care mă-nvăța 
au fost părinții mei... Pentru 
elevul practicant, pentru tâ
nărul de curind intrat in 
uzină — cei care se stră
duiesc să te-nvețe meserie 
sint părinți — ceilalți, frați 
și surori.

Am înțeles și din alte e- 
xemple că aici, la mașini 
electrice, există o preocu
pare cu adevărat responsa
bilă pentru formarea tine
rei generații de muncitori ; 
nouă maiștri-instructori au 
ca sarcină principală in
struirea elevilor practicanți 
și pregătirea lor multilate
rală pentru viață ; dar nu 
trece zi fără numeroase în
tâmplări care nu țin de me
serie, de treburile din uzi
nă — și-atunci, maiștrii- 
instructOri sint și sfetnici,

trebuia să fac tot ce se poa
te... Nicolae Budică. 32 de 
ani ; soția lucrează tot aici, 
la mașini electrice, bobina
toare ; au o fetiță, Nicole- 
ta. Ce meserie își va alege 
fetița? „Am început tes
tarea... După părerea mea, 
e obligatoriu să observi 
spre ce se-ndreaptă copilul 
și să-i stimulezi preferin
țele". Deocamdată, impor
tant este ca fetița lui să 
priceapă că fără muncă sîr- 
guincioasă nimic, nici o do
rință nu se-ndeplinește. 
„Am adus-o în ufcină, să 
vadă unde lucrez eu, unde 
lucrează maică-sa, să țină 
minte, și să ne-asculte- cind 
o îndemnăm să-nvețe. și să 
se poarte cum trebuie".

Mariana. 21 de ani. Ionel 
— spre 20. Jenica — spre 
19 ; i-am numit pe cei trei 
copii ai muncitorului Ion 
Petrișor, de la intreținere- 
mecanic-șef. Mariana a în
vățat la școala profesio
nală a uzinei — acum este 
electrician, aici, la strun- 
găria mare. Ionel a termi-

lor... trebuie să dea sî ea 
vreo trei sute si -ceva pe 
lună... Conform legii, mai dă 
și o garanție, vreo două sute. 
Măi fată, zice tatăl, eu sint 
muncitor, maică-ta •— mun
citoare la țesătorie. Maria
na tot așa, Ionel tot așa, ce 
ți s-o fi năzărit ție cu co
merțul, cind puteai să-n- 
veți o meserie pe viață și 
să ai tot ce-ți trebuie ? Noi 

așteptăm... Ionincă mai
Petrișor i-a obișnuit pe co
pii de mici 
dar s-a ferit
in locul lor. Dacă Jenica, 
sirguincioasă de felul ei, a 
vrut comerț, are comerț. 
Dar să judece și să tragă 
toate concluziile, o îndeam
nă tatăl. Mariana — umblă 
vorba că s-ar mărita cu un 
strungar din uzină. A fost 
de curînd la părinții băia
tului. Urmează să vină pă
rinții băiatului la părinții 
ei, la Petrișori... Toate se 
cer chibzuite, încît 
bine, că asta dorim, 
toți.

Chiajna trimite în

cu munca —
să hotărască

să fie
pentru
fiecare

DOUĂ INSTANTANEE... ACELAȘI NĂRAV

Nicolae DKAGOȘTo va-

lucre la orice 
băieți foarte

Abuzul de alcool constituie 
de cultură nu numai pentru ____
morali care împing la scandal, încă
ierare. ultraj și alte bravuri de acest 
soi. sau care determină oprirea mași
nii intr-un stilp. destrămarea fami
liei. pierderea servietei cu acte și 
bani. Obiceiul băuturii și climatul de 
circiumă (imprimat si întreținut de 
cei contamihati înșiși) constituie emul
sia favorabilă și pentru germenii 
fraudei, escrocheriei, furtului cu acte 
chipeșe. Constatarea prezintă impor
tanță pentru că dezvăluie, dintr-un 
unghi de vedere, mecanismul secret 
al decăderii morale. întâiul pahar 
băut nu din bani munciți, ci dintr-un 
„șperțișor". întâia intrare in local nu 
in. orele libere, ci la ceasul de tras la 
fit. întâia prietenie dubioasă. întâia 
mică minciună, mică șovăială, mică 
lăcomie toate se accelerează vertigi
nos. se dezvoltă exploziv cind se 
însoțesc cu năravul cîrciumii.

Pentru mai lesnicioasă înțelegere să 
urmărim un caz : decăderea ingineru
lui Benga. L-am numit pe Benga 
Marian din întregul lot de 12 infrac
tori din care i-am desprins numele 
nu numai pentru că. prin încadrare 
juridică si pedeapsa primită, figu
rează in capul listei, ci și pentru că 
frapează un laitmotiv al numeroa
selor sale declarații date la anchetă si 
judecată. Una-două. B. M. amintește 
cu o tentă de orgoliu calitatea sa pro
fesională. E pecetluit cu acuzația unei 
fraude de peste cinci sute de mii de 
lei. iar el se prezintă cu o demnitate 
candidă : inginer Benga. în. față i se 
așterne o pedeapsă de (deocamdată) 
13 ani de închisoare. iar el se scuză 
cu relativă seninătate : „A fost un 
moment de rătăcire. Trebuia să mă 
gindesc mai bine — in calitatea mea 
de inginer constructor !“ Cum a 
ajuns B. M. să pună la cale și să

mediul 
vi rusii

execute sustrageri de cîte o sută-două 
de mii de lei pe zi ? O jumătate de 
milion într-o jumătate de săptămină ! 
Cum de a lepădat el mindria de șef 
de șantier pentru rușinea de șef de 
bandă de escroci ?

Aprilie 1977. Treabă pe șantiere — 
de prisos să mai amintim — destulă, 
dar iată că dulgherul Păduraru Ștefan 
■părăsește fără motiv locul de muncă.

vine un. rind. mai fac o birfă. 
ies la aer. mai povestește B. cemai

de formulare stampilate în alb a vă
zut sau a auzit, că s-ar afla la grupul 
acela de pe strada Lucaci. mai poves
tește M. că a văzut, ori a auzit ce de 
amatori de tablă si fier beton ar 
exista pe la el, pe la Buturugeni, mai 
povestește P. ce de bănet cîștigă unii 
care e deștepți. Mai stăm ori n.u ple-

și curajul crește : inginerul se bate 
cu pumnu-n piept că el, dac-ar vrea, 
ar face rost de oricită tablă galva- 
nizată poftește, fără să-l doară capul. 
Interlocutorii supralicitează și ei : 
dac-ar voi. ar găsi cumpărători de 
încredere pentru oricită tablă există 
sub soare. Vorbe aruncate. Cuvinte, 
nu pietre...

Si uite-așa. din taclale in taclale.

pierdut — Gîndac Petra 
transformat pe Petra în Petre și au 
schimbat fotografia). Prin cunoștințe 
de șpriț au aflat de șoferi 
afaceri dubioase, la șpriț 
rost și de imprimate de foi 
si tot cu un șpriț — un 
zdravăn — au cinstit pe 
care să le picteze numere 
tie false. De aici încolo

amatori de 
au făcut 

de parcurs, 
sorit mai 
vopsitorul 

de circula- 
mai ales.

Din „curajul șprițului" se naște un șantier fantomă
și o pagubă de o jumătate de milion intr-o jumătate de săptămână

anchetă socială
Totuși. P. Șt. nu-si permite să-si rupă 
si ..relațiile". 11 vizitează frecvent pe 
fostul său șef de lot. Benga, și-l 
invită la cite o bere. La restaurantul 
„Răzoare" se întâlnesc cu altă cunoș
tință cu destinul în schimbare: 
Dragomir Marin, fost șantierist si el. 
de profesie șofer, devenit subit ges
tionar de bufet comunal. La băutură 
ca la băutură : taclale, mai o vorbă 
aruncată, mai un interes adus in dis
cuție. Nu se supără nimeni, sint 
cuvinte, nu pietre. „Logic" se însăi
lează din te miri ce. Păduraru în
treabă ce mai face doamna Benga, 
inginerul răspunde că bine, dar are 
mult de lucru ; politicos, gestionarul 
întreabă de ce. inginerul răspunde, 
tot politicos, că dinsa e funcționară la 
un grup de șantiere nou constituit, 
unde, la nivelul birourilor.
domni, harababura („nici stampilă 
n-au avut Pină acum citeva zile 1").

si cum Hi
un pahar. 
Participă 
acestuia.

ar cam

căm ? Inc-un rind si gata, 
spuneam...

A doua întâlnire, tot la 
peste numai citeva zile. 
Benga. Păduraru și fratele
care nu seamănă la nume (îl cheamă 
Dumitru Sotir) și la ocupație si preo
cupări : e tot dulgher dar prefera să 
dulgherească la o halbă... Iarăși tac
lale. iarăși vorbe aruncate, nu se 
supără nimeni, sînt cuvinte, nu Pietre. 
Păi să vedeți, dom’ inginer, cum ați 
găsit notele alea de comandă si dele
gațiile alea necompletate.r tot așa 
frate-miu, la Anul nou, ce credeți ? 
a găsit, intr-uri taxi, un buletin de 
identitate. (Sotir încuviințează, nu 
spune că buletinul era... într-o po
șetă cu bani, n-arc nici un rost, la 
băutură trebuie să fii atent ce vor
bești despre cele împlinite). Așa că 
vorbesc despre cele posibile. Despre 
tablă, bunăoară. A-nghițit pisica oțet

s-a conturat un plan de o rară în
drăzneală. Pecetluirea lui — la un 
coniac, desigur. Băut in cadru rural, 
la bufetul din Buturugeni cu gestio
narul de acolo, 
„Răzoare". Care 
mii. ca să vă 
început. Dacă-mi 
un vagon de tablă' vă cumpăr, 
banii, jos. optzeci de mii. „Eu m-am 
mirat de așa chestie si nu imi venea 
să cred" — va declara pe trezie ingi
nerul. Dar trezia e incă departe.

S-au imaginat reprezentanții gru
pului do șantiere nou constituit (unde 
erau complet necunoscuți, dar ale că
rui însemne le dețineau sub forma 
imprimatelor stampilate). Si-au ima
ginat alte identități : inginerul Benga 
a devenit merceologul Stoica, dulghe
rul Sotir a devenit achizitorul Gindac. 
(Așa se numea posesoarea buletinului

cunoștința de la 
spune: iete cinci 
descurcați pentru 
aduceți un vagon. 

Cu

întâmplările se înscriu în curba marii 
îndrăzneli.

S-au prezentat, la un mare depozit 
din Ploiești si s-au recomandat ca 
reprezentanți ai grupului de șantiere 
ale cărui hirtii ștampilate le procura
seră. Au dublat forța actelor cu „lu
brifiantul filotimiei". Au făcut un 
popas si la „Berbec". Apoi au început 
să ridice fier beton și tablă galvani- 
zată transportind-o direct la oameni 
de legătură din comunele Buturugeni. 
Cornetu și Grădinari, județul Ilfov. 
Luni 25 aprilie in valoare de 42 000... 
marți 26 în valoare de 196 000... 
miercuri —• 145 000... vineri — 127 000 
de lei. Joi a fost „zi de odihnă". Nu 
pentru că manipularea tablei i-ar fi 
obosit mult (au folosit 3 camioane 
basculante — imul de 16 tone ! —
descărcarea se făcea automat), ci 
pentru că erau ocupați aproape 24 de 
ore din 24. Ziua prezentau acte false.

noaptea chefuiau. De prisos să preci
zăm că în toată săptămîna inginerul 
Benga nici n-a trecut pe la șantierul 
ne care-1 conducea (apartinind de 
grupul 7 din București). Putea fi în
tâlnit în schimb la bufetul di.n But.u- 
rugeni. la motelul Buda. iar spre sfîr- 
Situl săptăminii la „Carul cu bere". 
Urcarea noii trepte în ierarhia loca
lurilor a succedat urcării unei noi 
trepte în escalada îndrăznelii. Escrocii 
nu se mai mulțumeau să transporte 
marfa la chilipirgii particulari, găsi
seră. sub firma I.J.E.C.O.O.P. Ilfov, 
indivizi dispuși s-o cumpere pentru a 
o rula prin depozit. Sustrăgeau de la 
depozitul din Ploiești ca să o mlșmă-. 
șească cei din București !

„Tabladiada" ar fi continuat, proba
bil (s-a dovedit că B. M. dispunea 
încă de multe formulare) dar a in
tervenit... poluarea sonoră. Vă da ti 
seama, cind se basculau 16 tone de 
tablă dintr-un camion, făceau zgomot 
de se auzea pină la postul de miliție. 
La Buturugeni nu s-a auzit, la Cor- 
netu nu s-a auzit, dar milițienii din 
Grădinari s-au dovedit, mai atenti cu 
liniștea satului. Riscind să-si strice o 
seară, prinzindu-se intr-o urmărire 
oa-n filme (nu a lipsit nici opunerea 
violentă a unor infractori), la sfirșitul 
săptăminii furturilor, banda era neu
tralizată in mod exemplar.

Ce este important să repetăm e că. 
zi de zi. seară de seară si aproape 
noapte de noapte tactica operațiuni
lor (a căror strategie fusese ticluită 
la restaurantul „Răzoare") a fost 
dezbătută la celelalte localuri ne care 
le-am menționat. Tot acolo se fixau 
întâlnirile, prețurile, cotele-părți. Si 
mai ales prindea nerușinarea aripi, 
în. sensul celor comentate pe larg la 
început. Si cu sensul limpede ce se 
desprinde dintr-o practică tulbure...

Sergiu ANDON

zi spre platformele indus-^ 
triale ahr-Capitalei aproape 
trei mii de muncitori. Prin
tre aceștia se află și cei 
vreo cincizeci din neamul 
lui Dumitru Slave. Cu veri, 
cumnați, unchi, atâția sin
tem... în neamul nostru 
meseria e o tradiție : pă
rinții și socrii mei au ieșit 
Ia pensie de aici, din uzi
na de mașini electrice. Mă 
feresc să-i relatez lui Du
mitru Slave drama părinți
lor care și-au prins fata 
lipind linoleumul pe mozaic. 
Dar, cum are și dînsul 
două fete, îl întreb dacă 
le-a obișnuit cu munca și 
dacă le dă voie să mun
cească. Are impresia că 11 
pîndesc cu vreo ironie. Și 
nu-i omul să rămînă fără 
replică... în sfîrșit, mă in
formează : fetița mai mare, 
Mariana, a Învățat bine la 
școală, numai că a făcut o 
hepatită, a pierdut un tri
mestru, a intrat într-o sta
re morală nu tocmai favo
rabilă. Și-atunci, îndată ce 
s-a restabilit, pentru a 
schimba mediul, a se Învio
ra și fortifica, părinții i-au 
propus să vină cu ei la u- 
zină. Deci : Dumitru Slave, 
maistru principal, este șe
ful atelierului locomotive 
diesel electrice ; Ioana Sla
ve. controlor de calitate ; 
Mariana Slave, douăzeci de 
ani. bobinatoare și de cu
rind bacalaureată la se
ral... A rămas acasă Li
liana, 10 ani, pionieră, 
comandant de detașament. 
Să zicem că aș fi reu
șit s-o aranjez pe Ma
riana la birouri, s-o mena
jez, mai ales că fusese bol
navă. Dar eu nu pot să 
cred că menajezi un copil 
băgindu-l intr-un birou pe 
ușa din dos, pentru cit o să 
fie. pină vin alții, cu pre
gătire corespunzătoare. 
Ce-o să se-aleagă de el ? O 
s-alerge toată viața să-și 
caute loc... nimic serios, 
nici meserie, nici tragere 
de inimă. Cum să mă joc 
eu cu ziua de mîine a co
piilor mei ?

Emoții pentru Constan
tin Moisescu : începind din 
toamnă, Sorin Moisescu, 
elev la Liceu] electrotehnic 
2, va face practică aici, la 
mașini electrice. Unde va fi 
repartizat ? Unde va hotărî 
comisia, in orice caz nu-i 
doresc lui Sorin să lucre
ze cu mine... Eu l-am în
vățat să se bazeze numai 
pe ceea ce reușește el să 
facă. Niciodată să nu-și 
pună nădejdea în relații și 
sprijinitorii de ocazie. Lu- 
crind cu mine, nu s-ar aș
tepta să-1 protejez. Totuși... 
totuși... E mai nimerit să 
intre pe mina altora. înva
ță acceptabil, are aptitudini 
pentru electrotehnică, 
rîs n-are să mă facă.

„Ah, puiul mamii 
cum ne zdruncinași pe 
cu nechibzuința ta : să 
în genunchi și să freci mo
zaicul, și-apoi să lipești trei 
bucăți de linoleum ? Cum 
de nu te-ai gindit la tine, 
la genunchii tăi ? Acum, 
vezi și tu în ce stare ne-ai 
adus"...

de

pui., 
toți 
stai

Nicolae ȚIC

DIALOG CU

CITITORII

tovarășului Emil 
comuna Breasla 
provine din gen-

• EDUCAȚIA PRIN FLORI, 
„întreprinderea la care lucrez 
este situată într-un parc maies
tuos. Printre arborii bătrini ca 
iarna (notabilă metaforă ! — 
na.), printre liliacul mace- 
donschlan și printre firele de 
Iarbă crudă, primăvara a revăr
sat mări de violete. în fiecare 
zi, foarte mulți copii vin șl le 
culeg cu migală, cu perseveren
tă, porniți să nu „ierte" nici una. 
Ei îmi spun că au fost trimiși 
de tovarășa educatoare, învăță
toare sau profesoară. Nu-mi 
vine să cred".

Consternarea 
Gavriliu, din 
(județul Dolj),
sibilitatea sa deosebită față de 
frumosul natural și protejarea 
lui : „Florile au apărut pe lume 
să desfete ochii șl să-i facă pe 
oameni mai buni. De cîte ori 
trec pe lingă ele îmi vine să-mi 
corectez ținuta. De grădină sau 
de cimp, îngrijite ori lăsate in 
voia soartei, ele imi trezesc a- 
celeași sentimente, mă purifică 
și mă bine dispun. N-o să înțe
leg niciodată cum frumusețea 
poate trezi in sufletul cuiva pof
ta de distrugere".

Se înțelege că exagerările scri
sorii sint poetice, dar acest fapt 
nu ne scutește să căutăm sim- 
burele' de adevăr „prozaic" al 
gindurilor exprimate. Să opinăm 
așadar, nu pentru interzicerea 
culesului de flori de către copii, 
ci pentru dublarea acestui mo
ment estetic de un moment edu
cativ : explicarea nevoii de chib
zuință, de cumpătare, de prezer
vare a drepturiloi- altora spre a- 
celași frumos. Așa cum Conchi
de . corespondentul nostru : „Cu 
o floare pe care o rupi de la 
locul ei fără noimă, doar de dra
gul de a o smulge, faci o Yană 
pămintului. în plus, răpești se
menului tău bucuria la care are 
dreptul ca și tine".

• O SECUNDA ! Xlic C. Jon, 
comuna Plopii Slăvitești, județul 
Teleorman : Pentru aspectele 
disciplinare ale împrejurării pe 
care o descrieți, competent este 
Ministerul Justiției. Gigi Nețoiu, 
comuna' Ciupercenii Noi, județul 
Dolj : Poate ne trimiteți o rela
tare mai concretă a situațiilor 
la care vă referiți.

i
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întreprinderea „Tractorul66 - Brașov

LA TEHNOLOGII
DE VIRF-

CALIFICARE
DE VÎRF

9 50 la sută - produse noi și reproiectate
9 Tractoarele de la Brașov, în 80 de țări ale 
lumii • Inteligența uzinei: 1350 inovatori 

și 110 inventatori
întregul colectiv al Întreprinderii 

„Tractorul“-Brașov — români, ma
ghiari, germani si de alte naționali
tăți — a primit cu nespus de mare 
bucurie vestea acordării Ordinului 
Muncii clasa I, ca'urmare a ocupării 
locului I în întrecerea socialistă pe 
anul 1977.

De fapt, rezultatele de anul trecut 

nu constituie o excepție, ci se Înscriu 
ca o nouă verigă, pe care noi o con
siderăm de aur. în seria de succese 
obținute de-a lungul anilor de Între
prinderea noastră. Astfel, in anul 
1959 întreprinderea a fost distinsă cu 
Ordinul Muncii clasa I : apoi. în 1975 
— cu Steaua Republicii clasa I, iar 
anul trecut — cu Ordinul Muncii clasa 

a Il-a. pentru rezultatele obținute in 
întrecerea socialistă pe anul 1976. Pen
tru toate aceste distincții mulțumim 
din inimă conducerii partidului, per
sonal tovarășului Nicolae Ceausescu, 
ale cărui sprijin si Îndemnuri de a 
munci mereu mai bine le simțim 
permanent aproape si ne călăuzesc 
Întreaga activitate.

(in procente)

Indicatorii 1971 1975 1976 1977

Producția netă 100 150,0 223,7
Numărul de tractoare 100 163,3 173,3 181,3
Productivitatea muncii 100 138,3 163,0 166,6
Retribuția netă medie lunară .100 129,5 130,0 144,7

Dezvoltarea impetuoasă a întreprin
derii a determinat creșterea si diver
sificarea continuă a producției de 
tractoare. îmbunătățirea calității lor 
si a performantelor realizate. O do
vedesc, printre altele, si rezultatele 
obținute anul trecut cînd pe poarta 
întreprinderii noastre au ieșit 55117 
tractoare, din care 35 983 au fost li
vrate la export în 80 de țări ale lu
mii. Sintetizînd. planul pe anul tre
cut a fost îndeplinit după cum ur
mează : producția marfă — 100,6 la 
sută ; exportul — 112,6 la sută ; in
vestițiile — 141,2 la sută ; productivi
tatea muncii — 101,5 la sută ; pon
derea produselor noi si reproiectate 
din totalul producției marfă — 50 la 
sută ; indicele de folosire a mașinilor 
— 86,4 la sută ; beneficii — 111,3 la 
sută. De remarcat că. din cele peste 
30 de tipuri de tractoare pe care 
le-am produs pină în prezent. în 
peste 300 de variante constructive, 
unele sînt omologate de institute de 
cercetări cu renume din străinătate, 
ceea ce dovedește o dată în plus 
competitivitatea lor.

In întreaga noastră activitate ne-am 
călăuzit după îndemnurile si căile in
dicate. aici, la fata locului, de tova
rășul Nicolae Ceausescu, pentru a 
transforma acumulările cantitative 
într-o nouă calitate. Fără îndoială că 
am avea multe de spus despre ex
periența fiecărei secții în parte, des

Prezentînd In dinamică principalii 
indicatori economici ai întreprinderii 
apare si mai evident efortul perma
nent făcut pentru dezvoltarea sl mo
dernizarea producției, creșterea efi
cientei economice, concomitent cu îm
bunătățirea retribuției personalului 
muncitor.

pre fruntași (cîtlva dintre ei în ima
ginile alăturate), despre eforturile fă
cute pentru ca tractorul produs de 
noi să fie la nivelul cel mai înalt 
atins pe plan mondial. Ne vom opri 
însă numai la două direcții princi
pale de acțiune.

„Tehnologii de vîrf în producție" — 
este una din inițiativele noastre, care 
anul trecut si în acest an si-a arătat 
din plin roadele. în general, la 
„Tractorul" există o preocupare per
manentă pentru aplicarea celor mai 
noi tehnologii existente pe olan mon
dial. Anul trecut am căutat să va
lorificăm însă mai bine capacitatea 
propriului nostru colectiv în această 
direcție. Rezultatul ? Au fost intro
duse in producție 249 tehnologii noi, 
cu eficientă economică de 3,690 mi
lioane lei. Iată numai cîteva exemple: 
la secția motor s-a înlocuit strunji- 
rea manetoanelor arborilor cotiti cu 
frezarea în vîrtej ; în sectoarele 
calde s-a extins execuția miezurilor 
prin întărire la cald sau la rece di
rect în cutie : la forje s-a extins teh
nologia de forjare prin extruziune șl 
refulare pe utilaje acționate hidrau
lic. Toate aceste noi tehnologii au 
avut drept rezultat ridicarea produc
tivității muncii. îmbunătățirea condi
țiilor de muncă si a calității produse
lor. reducerea cheltuielilor materiale.

O deosebită amploare a luat acțiu
nea de autoutilare. Astfel, numai 

anul trecut au fost modernizate 77 
masini-unelte universale, cărora li 
s-a mărit randamentul. Avem. în ca
drul întreprinderii, o 6ectie specială 
de autoutilare. Acțiunea a depășit 
însă dimensiunile acestei secții. Prac
tic. muncitorii și specialiștii din toate 
secțiile întreprinderii au căutat solu
ții noi prin modernizarea și îmbună
tățirea parametrilor tehnologici ai 
mașinilor și utilajelor pentru elimi
narea unor locuri Înguste. Iar după 
aceea au trecut la aplicarea lor în 
practică.

A doua direcție de acțiune este 
perfectionarea pregătirii oamenilor. 
Toate rezultatele Întreprinderii noas
tre sînt rodul muncii oamenilor. Iar 
pentru a munci mai bine trebuie ca 
Si calificarea oamenilor să se ridice 

mereu, pe trepte tot mai înalte. De 
aceea, am acordat o atentie deosebită 
acțiunii de reciclare, care se face In 
forme cît mai ’variate, tinîndu-se 
seama de pregătirea cursantilor. tn 
anul școlar 1977—1978 au urmat 
cursurile de reciclare 5 000 de oameni 
ai muncii din întreprindere, reîm
prospătarea cunoștințelor profesiona
le. însușirea noilor realizări ale teh
nicii constituind una din preocupările 
noastre permanente. Așa se si expli
că poate faptul că întreprinderea are 
1 350 de inovatori și 110 inventatori. 
Totodată, pe lîngă Întreprindere func
ționează un grup școlar, care asigură 
o mare parte din necesarul nostru 
de muncitori calificați. Pe linia inte
grării invătămîntului superior cu pro
ducția. în cadrul întreprinderii func

ționează o filială a Universității bra
șovene pentru prelucrări la cald, cu 
atelier de microproductie.

încă un fapt : întreprinderea noas
tră a constituit o adevărată școală 
pentru noile întreprinderi de trac
toare care au apărut pe harta tării : 
întreprinderea de tractoare pe senile 
din Miercurea Ciuc. întreprinderea de 
tractoare si mașini agricole Craiova, 
întreprinderea ..Tehnometal" Timi
șoara.

Costlcă TO ADER
secretarul comitetului de partid, 
președintele consiliului 
oamenilor muncii
loan RADU
director tehnic

în lanurile cooperativei agricole Balta Doamnei, ludețul Prahova, o ampla concentrare de forțe la strîngerea recoltei Foto : S. Cristian
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CÎT MAI REPEDE

GRÎUL-DIN CÎMP, 
ÎN HAMBARE!

ialomița în flux neîntrerupt vîlcea Zorul din lanuri... INIȚIATIVE LĂUDABILE
In Ialomița, mii de mecanizatori 

Si cooperatori, cadre de conducere si 
specialiști muncesc cu dăruire la re
coltarea. transportul si depozitarea 
griului, la eliberarea terenului de 
paie, la arat si semănatul culturilor 
succesive. Pină luni, apreciază to
varășul Grigore Radu, secretar al 
comitetului județean de partid, recol
tatul griului va fi încheiat pe întreaga 
suprafață. în sprijinul ialomitenilor 
au venit 300 de mecanizatori din alte 
județe care execută arături în locul 
celor urcați la volanul combinelor.

Organizarea exemplară a muncii 
asigură un ritm de lucru intens. La 
I.A.S. Dragalina. de pildă, in urma 
celor 26 combine terenul este eliberat 
de paie cu ajutorul preselor de balo
tat. De asemenea, o parte din paie 
sînt tocate si transportate cu remor
cile prevăzute cu înălțătoare si co
viltire. Pină acum, lingă ferma zoo
tehnică au fost însilozate 2 000 tone 
de paie în amestec cu lucerna. Tere
nul eliberat este imediat arat in 
cursul nopții cu 12 tractoare utilizate 
în două schimburi, iar a doua zi 
pămîntul este însămîntat. Și în alte 
întreprinderi agricole de stat, cum sînt 
Pietroiu. Ciulnita. Grădiștea. Bordu- 
șani și altele se lucrează în schimbul 
II la arat în tot cursul nopții.

Aspecte de muncă interesante oferă 
mecanizatorii din formațiunile com

INVESTIȚIILE
• Stadiul și ritmul lucrărilor
• Preocupări și direcții de acțiune

Hotărît să determine îmbunătățirea 
radicală a situației lucrărilor de la 
Uzina de sodă caustică și produși 
clorurați din Giurgiu, la începutul 
lunii iunie Comitetul județean Ilfov 
al P.C.R. a inițiat o analiză a- 
supra activității desfășurate de 
factorii angajați în realizarea aces
tui obiectiv și, în special, de con
structori. Această măsură fusese im
pusă de evoluția și stadiul nesatis
făcător al lucrărilor; După șase luni 
din acest an. rămincrile in urmă a- 
tinscseră dimensiuni îngrijorătoare, 
vizind lucrări de primă importanță, 
în valoare de aproape 130 milioane 
lei.

Programul de recupera
re a restanțelor,elaborat cu «- 
cest prilej-, prevede sarcini precise și 
răspunderi clare pentru fiecare din
tre factorii responsabili : organizații 
de construcții-montaj, unități de 
transporturi, furnizori de utilaje și 
proiectanți. Menționăm, de aseme
nea, angajamentul asumat de Minis
terul Industriei Construcțiilor de 
Mașini și Ministerul Construcțiilor 
Industriale — primul pentru livra
rea utilajelor tehnologice, iar al doi
lea pentru asigurarea utilajelor de 
construcții, la termene riguros co
relate cu programele de execuție.

Cum este respectat acest 
program de acțiune, acum- 
după o lună de la elaborarea lui ? 

plexe care recoltează în lanurile de 
grîu situate la distante mari de loca
lități și de șosele asfaltate.

în județul Ialomița s-a creat un 
decalai între recoltat si celelalte lu
crări. îndeosebi rămîneri în urmă se 
constată la eliberarea terenului de 
paie. De asemenea. în S.M.A. puține 
tractoare sînt utilizate la arat în 
schimbul II. Directorul S.M.A. Dra
galina. Constantin Sandru, preciza că. 
pînă simbătă. în trei cooperative 
agricole — Brîncoveni. Perișoru si 
Stefan Vodă — se va încheia recol
tatul griului. Sînt însă rămîneri în 
urmă la celelalte lucrări.

In Ialomița sînt zile record la sece
riș. dar ele trebuie să devină zile 
record . pe întregul flux al lucrărilor 
pînă la încheierea însămîntării cultu
rilor succesive. Acum porumbul răsa
re „exploziv" în numai 5—6 zile, față 
de 13—14 zile cîte sînt necesare pri
măvara. De altfel, în mai multe I.A.S. 
si cooperative agricole de producție 
porumbul însămîntat după recoltarea 
orzului a răsărit. Tocmai, pentru ca 
pretutindeni să se obțină o a doua 
recoltă este necesară încheierea grab
nică a semănatului pe întreaga su
prafață prevăzută.

C. BORDEIANU

-la începutul 
noului semestru

1. Lucrările de terasamente dețin 
In această fază de execuție — prin
tre celelalte activități desfășurate pe 
șantier — ponderea principală. Din 
două motive : noua uzină este am
plasată pe un teren care ridică nu
meroase probleme de fundare ; prin 
proiect ește prevăzută înălțarea nive
lului solului. Amploarea acestor lu
crări de săpături, de umplere și 
transport al pămîntului : circa 1 mi
lion mc intr-un singur trimestru.

Față de aceste exigențe, trebuie 
6pus că activitatea unității de 
transporturi se derulează cu mult sub 
necesități. In perioada 15—28 iunie, 
programul zilnic de lucru a fost rea
lizat în proporție de 52 la sută. Cau
zele ? Prima — nerespectarea de că
tre Ministerul Industriei Construcții
lor de Mașini a angajamentului do 
a asigura șantierul cu întregul ne
cesar de autobasculante. A doua — 
lipsa de organizare și indisciplina din 
acest sector de activitate, reflectate 
prin folosirea parțială a parcului 
auto. Chiar și după ce, la începutul 
lunii iulie, au fost aduse 50 din cele 
100 autobasculante promise, ritmul 
de transport a înregistrat doar o 
ușoară creștere față de perioada an
terioară — 64 la sută din program 
în intervalul 1—12 iulie. Grav este 
faptul că însuși directorul între
prinderii care coordonează unita
tea de transporturi din Giurgiu, 
tovarășul Dan Grigoraș, deși in 
perfectă cunoștință de cauză a-

se stinge la ușa magaziilor
După cele întîmplate la baza de 

recepție unde livrează griul coope
rativele agricole Făurești, Laloșu, 
Bălcești și altele din județul Vîlcea
— camioanele stau 7—8 ore pentru 
a le veni rîndul la descărcat — s-ar 
putea crede că sîntem „în vîrf" de 
seceriș. Nici vorbă de așa ceva. Re
coltarea griului s-a declanșat abia 
joi, 13 iulie a.c. Printr-o temeinică 
organizare a muncii au fost strinse 
roadele de pe aproape 1 000 hectare. 
La direcția agricolă județeană se a- 
preciază că, muncindu-se in acest 
ritm, se va încheia recoltatul pînă 
Ia sfîrșitul lunii iulie pe toate cele 
20 148 hectare cultivate cu grîu.

Intr-adevăr, în‘ cooperativele a- 
gricole din sudul județului, unde 
griul a ajuns la maturitate, se mun
cește în ritm intens. La cooperativa 
agricolă Ionești, toți cei 22 de meca
nizatori erau prezenți în lunca Oltu
lui: trei combine dăduseră deja 
cîteva ocoale prin lan, în urma lor
— trei prese de balotat eliberau 
terenul de paie, iar după acestea, nu 
mai puțin de 11 tractoare îl pregă
teau pentru a însămînța porumb și 
legume. Cooperatorii din Orlești, 
după ce au încheiat printre primii

Pe șantierul Combinatului chimic din Giurgiu : PROGRAMUL DE
RECUPERAREA RESTANȚELOR ESTE CONCRET

...ȘCHIOAPĂTĂ DOAR APLICAREA
6Upra neajunsurilor din unitatea sa, 
nu pare cituși de puțin îngrijorat. 
Așa, de pildă, în ziua de 20 iunie, 
la ora 8,30, deci după o oră și ju
mătate de la începerea programului, 
în curtea secției stăteau... 70 de au
tobasculante. Răspunsul tovarășului 
director ? „Se lucrează bine, iar 
planul va fi realizat".

' 2. Lucrările de construcții-montaj
sînt condiționate, in mare măsură, 
de buna funcționare a stației de be
toane. Comparativ cu programul sta
bilit, producția zilnică realizată de 
stație, în ultima vreme, este cu 25 
la sută mai mică. Deși s-ar putea 
realiza în 10 ore, o producție cu 25 
la sută mai mare decît cea prevă
zută în program. Prima cauză a a- 
cestul important neajuns : desele o- 
priri provocate de lipsa curentului. A 
doua cauză : „necorelarea programe
lor de fabricație a betoanelor cu cele 
de turnare" (tovarășul Constantin 
Agapie, maistru principal).

Necorespunzător se prezintă lucru
rile și sub aspectul corelării progra
melor de lucru cu tipul și capaci
tatea utilajelor de construcții. Intîr- 
zierile in asigurarea a două instala
ții de batere a* piloților au determi
nat realizarea planului la această ca
tegorie de lucrări doar în proporție 
de 62 la sută. Lipsesc în continuare 
o serie de macarale de mare capa

recoltatul orzului, se numără acum 
la recoltarea griului printre fruntașii- 
județului. Și aici erau în lucru 4 
combine, două prese pentru balotatul 
paielor și 5 tractoare cu remorci pen
tru transportul griului.

în următoarele 2—3 zile se va de
clanșa recoltatul griului și in jumă
tatea de nord a județului. Abia 
atunci va fi „vîrf la seceriș". De ce 
se produce, încă de la început de 
campanie, aglomerare la amintita 
bază de'recepție? Aflăm că nu au 
fost luate dip vreme măsuri pentru 
efectuarea operativă a probelor de 
puritate și umiditate, îngreunind lu
crările de descărcare. în aceste con
diții, mijloacele auto abia dacă reu
șesc să execute cîte două trans
porturi de grîu pe zi.

Dacă în lanuri toate cele 198 com
bine „Gloria" din secțiile de meca
nizare ale județului, ca și celelalte 
mașini, sînt în măsură să lucreze din 
plin pe tot parcursul zilei, se Im
pun de urgență acțiuni energice 
menite să înlesnească depozitarea 
rapidă și fără pierderi a griului.

Ion STANCIU
corespondentul „Scintell"

citate. Drept urmare, n-au putut fi 
montate la timp podul rulant și ca
pacele de rezervor la obiectul 303.

Colaborarea constructor-montor este 
încă nesatisfăcătoare, fapt concreti
zat prin acumularea unui stoc de 
utilaje nemontate de 3 500 tone.

3. în sfîrșit, rămîne deschisă șl 
problema livrării utilajelor tehnolo
gice. Numeroase mașini și echipa
mente care condiționează desfășura
rea rapidă a lucrărilor sînt restante, 
cu toate că au frontul de lucru asi
gurat. Unitățile furnizoare vizate sînt 
întreprinderile de utilaj chimic din 
Făgăraș și Găești, întreprinderea de 
utilaj chimic și forjă din Rimnicu 
Vîlcea, întreprinderea mecanică de 
utilaj tehnologic Moreni, întreprin
derea de pompe București.

Caruselul promisiunilor 
neonorate. De?i au partic>pat |a 
întocmirea programului de recupera
re a restanțelor, nici unul din fac
torii care răspund de soarta acestui 
șantier — cu excepția montorilor — 
nu și-a luat încă în serios sarcinile 
și răspunderile asumate. Constructo
rii Trustului de construcții in
dustriale și agrozootehnice din 
București rămîn serios datori la 
capitolul organizare a lucrărilor, dis
ciplina în muncă și conlucrare cu 
montorii. Este foarte bine că tova
rășul Ion Melicescu, director al 
grupului de șantiere Giurgiu al trus
tului menționat, a adoptat o atitu

ÎNTRAJUTORARE. întreprin
derile agricole de stat din județul 
Tulcea au recoltat griul de ne o su
prafață de peste 10 000 hectare, repre- 
zentind 44 la sută din suprafața cul
tivată. Pentru strîngerea la timp si 
fără pierderi ă recoltei au fost luate 
măsuri de întrajutorare cu combine, 
între întreprinderile agricole- de stat, 
in funcție de stadiul de coacere al 
griului. Astfel, situate într-o zonă 
nisipoasă, lanurile I.A.S. Sarinasuf 
au fost primele care s-au copt. în 
ajutorul lucrătorilor acestei întreprin
deri au venit combinerii de la I.A.S. 
Rahmanu cu 11 combine. Rezultatul ? 
Recolta de pe întreaga suprafață de 
987 hectare cultivate cu grîu la I.A.S. 
Sarinasuf a fost strînsă și depozitată 
în mai puțin de 7 zile. în prezent. 
14 combine ale acestei unități recol
tează in lanurile întreprinderii' agri
cole de stat din Tulcea. iar cele 11 de 
la I.A.S. Rahmanu s-au deplasat în 
lanurile întreprinderii agricole de stat 
Baia. Consemnăm inițiativa de a se 
organiza în toate întreprinderile agri
cole de stat din județ tabere de 
muncă La arii. In felul acesta se asi
gură atît folosirea fiecărui minut pri
elnic recoltării, cît si condiții optime 
de muncă si odihnă mecanizatorilor. 
La inițiativa si sub conducerea co- 

dine activă și deloc îngăduitoare față 
de activitatea de transporturi, care 
execută lucrările de terasamente. Ră- 
mine neînțeles insă de ce nu este, • 
in aceeași măsură, preocupat de mo
dul cum acționează propria unitate. 
O mare răspundere poartă și tovarășul 
director Dan Grigoraș, pentru nivelul 
scăzut al activității prestate de uni
tatea de transporturi din subordine. 
Cum putem aprecia optimismul pri
vind realizarea la timp a planului la 
lucrările de terasamente, dacă acti
vitatea de întreținere și reparații a 
parcului auto se desfășoară la în- 
timplare ? Iată un exemplu menit 
să-l convingă că actuala stare de 
lucruri trebuie cît mai curînd înlă
turată. „N-avem piese de schimb, 
n-avem nici cauciucuri, deși in de
pozit" sînt destule" (maistrul Stan 
Daia, șef de atelier).

In sfîrșit, nu pot fi omise răs
punderea și angajamentul neonorat 
al celor două ministere. Sînt prea 
puține argumentele concrete că Mi
nisterul Industriei Construcțiilor de 
Mașini acționează cu fermitate pen
tru soluționarea corespunzătoare a 
problemei livrărilor de utilaje. La 
fel, Ministerul Construcțiilor Indus
triale rămîne dator cu asigurarea u- 
nor utilaje de construcții. Un lucru 
este necesar și important acum : ca 
toți factorii amintiți să treacă neîn- 
tirziat de la vorbă la faptă. ■

lucian CIUBOTARU
corespondentul „Scinteii" - 

mandamenitulul județean pentru agri
cultură. măsuri similare au fost luate 
pentru întrajutorarea si asigurarea 
condițiilor de muncă pentru mecani
zatori si în cooperativele agricole. 
(E. Mihăilescu).

TRANSPORT OPERATIV. 
Pentru o cît mai bună corelare a 
transportului în bazele de recepție cu 
secerișul, în județul Ialomița sînt 
menținute în perfectă stare de func
ționare toate mijloacele de transport. 
In acest scop, autobazele asigură 
asistență tehnică atît ziua, dar mai 
ales noaptea, cînd șoferii se odihnesc. 
Aprovizionarea cu carburanți se face 
la arie sau la punctele de trecere cu

- CONTRASTE -
Urgent - iaurt pentru suflat

Supa la pachet, sau 
la plic, așa cum i se 
mai spune ambalaju
lui, nu mai este o nou
tate. Numai că supa 
sau ciorba, transfor
mate In praf, cer un 
anumit fel de plic. 
Mai precis, se cere o 
hirtie metalizată, fără 
de care nu se pot face 
plicuri pentru supa 
concentrată. Cum nu 
s-a asigurat asemenea 
hirtie, instalațiile fa
bricii din Oltenița-Il
fov stau. Povestea 
hvrtiei e lungă și de 
aceea o reproducem 
telegrafic : fabrica din 
Oltenița solicită hirtia 
de la I.C.H. Constanța,

„N-aveți...
In forma lor iniția

lă, dispozitivele de fi
letat și strunjit conic 
cu care sint prevăzute 
strungurile carusel 
sînt foarte complicate. 
Intr-adevăr, conțin o 
trusă cu 96 de pinioa- 
ne, folosite pe rînd la 
diversele operații e- 
fectuate asupra piese
lor care sint prelucra
te. Gindiți-vă și dum
neavoastră cită atenție 
și cit timp presupune

care acceptă, cu condi
ția să I se aducă o 
componentă. Stop. I. 
Ch. Turda comunică 
I.C.H . Constanța că 
va produce componen
ta (latex). Stop. Dar 
I.C.H. Constanța roagă 
F.H.C. București să 
renunțe la contract. 
Cauza ? Lipsă compo
nenta. Stop. Văzind 
despre ce e vorba, 
B.A.T.M. București a- 
lertează Ministerul A- 
griculturii și Industriei 
Alimentare și „spre 
știință" I.P.I.L.F. Olte
nița, spunind că nu 
poate contracta pentru 
că... lipsește latexul. 
Drept care I.P.I.L.F.

70 de pinioane
alegerea pinionului a- 
decvat pentru execu
tarea unei anumite o- 
perații. Așa s-a gindit 
și inginerul Ion Lu- 
chian, din cadrul În
treprinderii mecanice 
Roman, iar căutările 
sale s-au materializat 
prin reducerea numă
rului * de pinioane la 
27, fără să scadă cu 
nimic din parametrii 
de funcționare ai utila
jului. Cu alte cuvin
te, lucrul la strungul

Nenea
De la un timp, prin

cipalii furnizori ai În
treprinderii de mate
riale izolatoare din 
Vaslui suferă de o 
stranie și inexplicabi
lă maladie : au „uitat" 
complet să-și îndepli
nească obligațiile con
tractuale asumate. 
Astfel, întreprinderea 
forestieră de exploa
tare și transport din 
Bacău a „uitat" să li
vreze 759 tone rume
guș. Combinatul de 
lianți și azbociment 
din Bicaz — 835 tone 
filer, Întreprinderea 
mixtă minieră Ineu, 

județul Arad, 2 900 
tone diatomit bulgări, 
iar Exploatarea Aghi- 
reș — peste 4 000 tone 
nisip cuarțos. Conse
cințele ? Întreprinde
rea din Vaslui n-a 
produs importante 
cantități de carton și 
cărămizi dialit, nerea- 
lizări pe care le-au 
resimțit din plin... 
constructorii de pe 
numeroase șantiere, 
printre care și cei ai 
combinatelor siderur
gice din Galați și Că
lărași, „Metroului" 
bucureștean și altele. 
Alarmat de proporții

bacul peste Borcea. In acest fel. șofe
rii de la autobazele 5 Brîncoveni și 3 
Fetești realizează zilnic cite 3 si 4 
transporturi. La arii, autocamioanele 
si remorcile sint dirijate direct la 
combinele aflate în lan. griul luind 
imediat drumul bazelor de recepție. 
Pentru unitățile din incinta indiguită. 
bacurile circulă de cînd se luminează 
si pînă la miezul nopții. în toate 
bazele de recepție preluarea se face 
în trei schimburi, analizele de labora
tor si descărcarea mijloacelor de 
transport nu necesită decît 45—50 de 
minute. Membrii comandamentului 
județean urmăresc la fata locului ca 
preluarea să se facă ritmic, elimi- 
nîndu-se staționările. (Mihai Vișoiu).

Oltenița roagă C.L.F. 
București s-o sprijine 
pentru că „din acest 
motiv, întreaga pro
ducție contractată cu 
Ministerul Comerțului 
Interior nu poate fi 
realizată". Stop. Si de 
atunci, Baza de apro
vizionare de la Cen
trala legumelor unde 
au poposit toate hâr
tiile — nemetalizate 
— tace.

Probabil s-a fript 
chiar cu supa inexis
tentă. li trebuie deci 
urgent iaurt pentru 
suflat. Un iaurt bun 
și gros. (Lucian Ciu
botarii).

in plus ?"
carusel a devenit a- 
cum de trei ori mai 
simplu ! Si, in plus, 
pusă in practică, ideea 
aduce, pentru fiecare 
strung carusel, o eco
nomie apreciabilă de 
energie și combustibil, 
precum și de 300 kg 
oțel și in plus o eco
nomie de cîteva mii 
de ore de lucru. Ce-ar 
mai trebui să adău
găm ? Desigur, felici
tările noastre. (C. An
tonescu).

doctorul și amnezia
le acestor restanțe, 
beneficiarul a încercat 
in fel și chip să-i în
duplece pe furnizori. 
Telexuri, telefoane, a- 
drese, delegați, intr-un 
cuvint s-a apelat la 
toate mijloacele dă 
convingere posibile. 
Nici un rezultat însă. 
Este clar că amnezia 
nu se vindecă in acest 
mod. Ar fi necesar un 
tratament forte. Cine 
să-l aplice 2 Așa că se 
așteaptă să vină, de la 
forurile coordonatoare, 
nenea doctorul — să-i 
trateze pe furnizorii 
„uituci". (C. Lăluci).



PAGINA 4 SCINTEIA - sîmbăfă 15 iulie 1978

în toamna anului 1976, cu prilejul 
inaugurării noului edificiu al Acade
miei „Ștefan Gheorghiu", tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, formulînd cerința 
ca activitatea acestei prestigioase in
stituții de invățămint superior să fie 
mai puternic legată de problemele 
concrete ale vieții sociale, ale pro
ducției materiale, preciza : „Acade
mia, cursanții săi să ia un număr de 
întreprinderi cu pierderi în producție 
sau cu deficiențe in activitatea lor 
și să ajute colectivele respective in. 
organizarea muncii, astfel incit in 
cursul unui an acestea să devină ren
tabile, să ajungă model de activitate".

Cum a fost aplicată în viață aceas
tă indicație și ce 
au fost dobindita 
în perioada care a 
trecut de atunci 
în iurul acestei 
întrebări am făcut 
investigația de 
fată. Primul in
terlocutor — to
varășul Jan Beiu. 
prorector al Aca
demiei „Ștefan 
Gheorghiu". Din 
ampla sa relatare 
am reținut cîteva 
elemente esenția
le : acțiunea de 
perfecționare a ac
tivității economi
ce cu sprijinul 
Academiei a fost 
declanșată Imediat după trasarea sar
cinii de către secretarul general 
al partidului. Ea a cuprins 20 de uni
tăți productive : 16 cu profil indus
trial și 4 din domeniul agriculturii — 
cooperatiste și de stat. Pentru fiecare 
unitate s-a alcătuit cîte un colectiv 
format din 6—9 persoane. Activitatea 
acestor colective a fost orientată ferm 
în direcția mobilizării resurselor in
terne existente în unitățile respective, 
avind în vedere cu prioritate îmbu
nătățirea metodologiei de planificare 
și programare a producției, sporirea 
volumului producției fizice, producti
vității muncii și a calității produse
lor ; reducerea cheltuielilor de fabri
cație, scăderea consumului de materii 
prime, materiale și energie electri
că, reducerea rebuturilor și rema
nierilor ; folosirea cit mai completă 
a forței de muncă ; introducerea teh
nicii de* calcul și raționalizarea sis
temului informațional ș.a.

La sfirșitul anului trecut, toate 
cele 16 unități industriale și 3 din 
cele 4 unități agricole obținuseră 
realizări net superioare față de 1976, 
atît în ce privește volumul produc
ției, nivelul productivității muncii, 
cît și pe plan financiar. Toate unită
țile industriale au devenit rentabile ; 
cele care înregistraseră beneficii în 
1976 și-au sporit considerabil rentabi
litatea în 1977. Majoritatea covîrși- 
toare a întreprinderilor au redus 
cheltuielile la 1 000 lei producție- 
marfă cu mult sub nivelul planificat.

rezultate concrete

stnt deosebit de 
întreprinderea de 

producția fizică 
fost mai mare cu 
față de 1976, ceea

Cîteva exemple 
semnificative ; la 
vagoane Caracal, 
realizată în 1977 a 
aproape 85 la sută 
ce a determinat și o creștere apre
ciabilă a beneficiilor. întreprinderea 
chimică Turda, care, timp de cinci 
ani (1972—1976) a fost nerentabilă și 
nu și-a îndeplinit curent sarcinile de 
plan, in anul 1977 a realizat planul 
cu 31 zile mal devreme, obținind 
7,5 milioane lei beneficii peste plan. 
La întreprinderea „Flacăra" din Cluj- 
Napoca, productivitatea muncii a 
crescut cu 15—20 la sută la produc
ția de bază.

Intre cele 20 de unități luate sub

te cursuri dc pregătire pe problemele 
organizării producției și a muncii cu 
toate cadrele de conducere, cit și un 
curs cu maiștri. Studiul teoretic a 
fost Îmbinat strîns cu latura prac
tică, fiecărui maistru i s-a încredin
țat rezolvarea unei probleme practice 
din secția sau atelierul în care lucra.

Stăm de vorbă cu tovarășul Vasile 
Schuler, maistru principal în secția 
rectificare. Aflăm că este satisfă
cut de modul în care s-a des
fășurat cursul la care a participat. 
Personal s-a ocupat de reorganizarea 
atelierului de serie mică. Prin apli
carea studiului pe care l-a făcut, s-a 
reușit creșterea simțitoare a produc
tivității muncii la mașinile de bază

TEORIA DEVINE SFETNIC
APROPIAT AL PRODUCȚIEI 

însemnări despre acțiunea desfășurată de Academia „Ștefan Gheorghiu” 

pentru rentabilizarea unor unități economice

preocupăm să generalizăm cu și mal 
mare promptitudine metodele moder
ne de organizare, procedeele tehno
logice avansate, eficiente, care să 
permită valorificarea superioară a 
metalului.

La toate acestea — adăugăm noi — 
credem că se impune și cultivarea 
unul mai înalt spirit gospodăresc la 
absolut toți membrii colectivului. în 
zilele cind ne-am aflat in întreprin
dere, am putut constata irosirea unor 
mari cantități de metal, din simpla 
neglijență a celor care vehiculează 
containerele cu semifabricate.

Desigur, indicația dată de secreta
rul general in urmă cu aproape doi 
ani nu iși epuizează actualitatea 

odată cu rentabi
lizarea celor 20 de 
unități economice, 
în această per
spectivă am adre
sat tovarășului 
Jan Beiu între
barea : Ce acțiuni 
intenționează să 
întreprindă in con
tinuare specialiștii 
Academiei ..Ște
fan Gheorghiu" ? 

— în 6 unități 
dintre cele 20 ale
se inițial, colecti
vele noastre 
specialiști 
continua să 
ționeze și în lu- 
rămas din acest

de 
vor 
ac-

patronajul Academiei „Ștefan Gheor
ghiu" s-a aflat și întreprinderea de 
rulmenți din Alexandria. Cum s-a 
desfășurat, concret, acțiunea de re
dresare economică a acestei imită ți 
moderne, de frunte, a industriei 
noastre ?

— înainte de a intra în fondul în
trebării, cred că merită să conturăm 
chiar și numai în linii mari situația 
în care ne aflam în 1976 — ne spune 
ing. Florea Crăciun, adjunct al se
cretarului comitetului de partid. 
Existau însemnate rămîneri în urmă 
la toți indicatorii. în asemenea si
tuație ne puneam problema să cerem 
ministerului diminuarea planului pe 
1977. Aveam îndoieli că vom fi în 
stare ca, începînd cu 1 ianuarie 1977, 
să producem circa 100 000 rulmenți 

față de numai 60 000 cît fabri- 
în 1976. Nu ne-am lăsat însă 
lamentărilor.
reținut din relatarea interlo- 

coleclivului 
„Ștefan 

rare a activat aici din

pe zi, 
casern 
pradă

Am 
cutorului că activitatea 
de specialiști ai Academiei 
Gheorghiu", 
toamna lui 1976 și în tot cursul anu
lui 1977, s-a integrat organic cu ac
tivitatea unei largi brigăzi a Consi
liului central de control muncitoresc 
al activității economice și sociale. 
Prin natura preocupărilor sale, aceas
tă echipă s-a consacrat analizei pro
blemelor privind mai buna organizare 
a producției și a muncii. Paralel cu 
investigația unor aspecte concrete ale 
desfășurării producției au fost iniția-

— aproape de 2 ori — cît și o Îmbu
nătățire a calității produselor, ca ur
mare a generalizării autocontrolului.

Eficiența economică a studiilor 
efectuate de cei 84 de maiștri care au 
urmat cursul organizat de Academia 
„Ștefan Gheorghiu" totalizează apro
ximativ 108—110 milioane lei. Cifra 
în sine nu spune prea mult despre 
revirimentul întreprinderii. Numai o 
privire de ansamblu asupra tuturor 
indicatorilor de plan este edifica
toare. Notăm : față de 1976, produc
ția de rulmenți a sporit în 1977 cu 
aproape 45 la sută, producția netă
— de peste 2,3 ori, cheltuielile totale 
la 1000 lei producție-marfă au scă
zut cu aproape 190 de lei, din care 
cele materiale cu 150 lei, pierderile 
tehnologice s-au diminuat cu peste 
20 la sută. Dacă în 1976 întreprinde
rea era nerentabilă, în anul următor 
s-au obținut importante beneficii. 
Anul curent marchează ameliorări si 
mai substanțiale la toți indicatorii 
esențiali ai planului.

— Rezultatele de pină acum indică 
un progres cert in activitatea noastră
— subliniază tovarășul Florea Un- 
gheanu, secretarul comitetului de 
partid, dar ne aflăm încă departe de 
adevăratul potențial creator al între
prinderii. Sintem încă nemulțumiți 
de nivelul productivității muncii, al 
pierderilor tehnologice, de gradul de 
utilizare a metalului. Tocmai de 
aceea, acum, cind stăpînim mult mai 
bine căile și pirghiile de acțiune, ne

Un lăcaș de cultură 
cu o activitate bogată... 

și cu o deviză de frontispiciu;
•J A £ u l9 ••ideea înfrățirii

tn plin centrul Bucureștiului, pe 
strada Zalomit, ființează Casa de 
cultură „Petdfi Sandor", instituție cu 
o bogată și diversă activitate, la care, 
de mulți ani, participă un public nu
meros. '

Lăcașul de cultură de lingă Cișmi- 
giu dispune de o sală de spectacol 
cu 250 de locuri; de săli de dans și 
de balet, de un club de zi, incorpo
rează o sală de expoziții, laboratoare 
foto și film etc. La acestea se adau
gă dotarea tehnică necesară.

...Pe directorul casei de cultură. 
Antal Mikloș, l-am găsit in sala de 
expoziții împreună cu tinărul Zsig- 
mond Marton, student la Institutul 
de arte plastice „Nicolae Grigorescu", 
care avea deschisă o expoziție per
sonală cuprinzind proiecte ' de artă 
monumentală și diverse studii reali
zate in cei 4 ani de studenție. Este 
cel de-al 62-lea expozant din acest 
an al salonului de artă plastică de la 
„Pttofi Sandor".

— Așezământul de cultură care 
poartă numele marelui poet maghiar 
Petdfi Sandor — ne relatează direc
torul — are un profil specific. Spun 
aceasta fiindcă așa cum Casa de cul
tură „Fr. Schiller" se adresează ce
tățenilor de naționalitate germană, 
instituția noastră desfășoară activi
tăți legate de preocupările și dorin
țele oamenilor muncii de origine ma
ghiară din București. Bineînțeles că 
aici vin și români, impreună cu care 
inițiem diverse activități, participări 
la spectacole etc. Avem chiar un club 
numit „Prietenii casei" cu peste 100 
de membri. In acest sens pot spune 
cu mindrie că România este printre 
puținele țări care au asigurat, chiar 
in Capitală, o casă de cultură de 
acest gen, care are un sens major, de 
cunoaștere reciprocă, de întărire a 
frăției tuturor cetățenilor patriei, iar 
aceasta este una din strălucitele do
vezi ale modului în care Partidul 
Comunist Român a rezolvat proble

ma națională in țara noastră, casa 
de cultură a populației maghiare din 
București constituind un mijloc de 
cultivare a limbii materne, de afir
mare a obiceiurilor, a tradițiilor, de 
valorificare a talentelor acestei popu
lații.

Activitatea casei de cultură este 
multilaterală. Chiar acum este in 
curs de realizare, in sală, un spec
tacol folk in limbile maghiară și ro
mână. Avem intilniri cu scriitori de 
limbă maghiară sau română, mese 
rotunde privind știința, concerte...

tv
PROGRAMUL 1

12.00 Telex
12,05 Roman-foileton : Familia Palllser. 

Episodul 20
13,00 Curs de limba spaniolă
13.25 Șlagărele verii — muzică distrac

tivă
14.30 Realizări ale științei românești
15.05 C.intece și dansuri populare din 

județul Alba
15.25 Cucerind muntele Everest. (Docu

mentar artistic — producție a stu
diourilor engleze)

16,15 Irak — petrol și progres — (lllm 
documentar)

16.40 Clubul tineretului
17.45 Agenda cultural-artistică
18.13 Săptămîna politică internă și in

ternațională
18.30 Antologia filmului pentru copii șl 

tineret : Charlie Chaplin în filmul 
„Iubirea lui Chariot"

19.30 Telejurnal • In intimpinarea zilei 
de 23 August — noi cote ale Între
cerii socialiste

19.50 La ordinea zilei in economie
20,00 Teleenciclopcdia
20.40 Viața rațională
20.50 Film serial : „Om bogat, om 

sărac". Episodul 5
21.40 întâlnire cu satira și umoral 
■22.15 Telejurnal • Sport
22.35 Seară de romanțe șl clntece de 

voie bună
23,00 închiderea programului

PROGRAMUL 2
20.00 Desene animate
20.20 Oaspeți în studiourile noastre : 

Grupul vocal din Fillpine
20.40 „Elevul uzinei"
20.50 Capodopere — marl Interpret!
21.20 Moștenire pentru viitor : „Pămtnt 

al tării, carte de citire..."
22.00 Caseta cu imagini
23,00 închiderea programului

nile care au mai . __ __
an pentru finalizarea unor studii. în 
plus. în prezent sintem preocupați ca 
in toate aceste unități să aiutăm la 
introducerea noului mecanism eco- 
nomico-financiar pentru a spori res
ponsabilitatea colectivelor respective 
in planificarea propriilor acțiuni, iar 
bugetul de venituri si cheltuieli 
devină un instrument eficient 
conducere. în același timp, 
propus să extindem în acest an ac
tivitatea specialiștilor noștri în alte 
5 unități industriale din Capitală. 
Nou este faptul că vom lua în stu
diu și activitatea economică a unui 
oraș, cit și a unei localități rurale, 
pe cale de a deveni oraș agroindus
trial.

Concluzia credem că se dezvăluie 
de la sine : integrarea organică a în- 
vățămintului cu cercetarea și pro
ducția constituie o necesitate obiec
tivă in etapa actuală, o pirghie esen
țială atît pentru ridicarea nivelului 
calitativ al întregii activități econo- . 
mice, cît și pentru mai rapida creș>^ 
tere a nivelului nostru de trai. O 
singură întrebare mai rămine deschi
să : pe cind generalizarea acestei 
practici de către toate instituțiile 
noastre de invățămint superior, cu 
deosebire de 
mic ?

să 
de 

ne-am

cele cu profil econo-

Ioan ERHAN

un loc în care se organizează diverse 
manifestări artistice, ci și un cadru 
generos de promovare a talentelor 
autentice. Avem o bună formație de 
muzică clasică, In care activează 
mulți studenți de la conservator. La 
fel acționează și fotoclubul Și cine- 
clubul. Clubul de artă plastică, prin 
salonul „Szbny Istvan", prezintă săp-

însemnări de la Casa de cultură 
„Petdfi Sandor“ din București

...Activitatea este organizată pe 
cluburi. Fiecare vine la ce club do
rește, la care-l atrage. Avem, de 
exemplu, clubul Kriterion condus de 
scriitorul Domokos Geza, cadru unde, 
de obicei, se organizează intilniri cu 
poeți, prozatori sau oameni de știin
ță. Au fost deseori invitații acestui 
club scriitori prestigioșt cp Szasz la- 
noș, Eugen Jebeleanu, Melius Iosef, 
Marki Zoltân, Al. Andrițoiu, Bodor 
Pal, Virgil Teodorescu. Foarte cunos
cut in rindul oamenilor ce vin cu 
drag la casa noastră este clubul 
„Bela Bartok", unde se prezintă mu
zică de- compozitori de origine ma
ghiară sau română in primă audiție, 
printre acești compozitori numărin- 
du-se Tiberiu Olah. Zeno Vancea, 
Fatyol Tibor. Tot aici au loc con
certele și conferințele din ciclul Bar
tok ; spectacole date de formații de 
notorietate, cum sint corul „Madri
gal", formația „Musica Nova" sau 
„Ars redivivn" condusă de Ludovic 
Baci.

Dar casa de cultură nu este numai

tăminal creația cite unui membru al 
său. Tot in cadrul acestui club am 
deschis și expoziții de artă populară 
maghiară (nu de mult am prezentat 
aici ceramica Evei Kalman din Fin- 
tinele, județul Mureș).

Dar nu numai cluburile se remar
că la Casa de cultură „Petdfi San
dor". Ființează aici și formații de 
teatru, muzică ușoară, dansuri popu
lare, precum și... un studio de isto-
ne.

Despre acest original studio, mult 
apreciat de tineri și virstnici, direc
torul Antal Mikloș ne-a spus :

— L-am înființat la cererea publi
cului nostru. In cadrul studioului se 
dezbat concret momente de impor
tanță deosebită din istoria comună, 
din viața comună pe meleagurile 
României. Mai avem și un alt stu-
dio, cel de știință, la care avem ca 
apropiați colaboratori un șir de oa
meni de știință ca Ștefan Milcu, Eu
gen Macovski, Petre Vancea. La a- 
cestea se adaugă ciclurile de intil
niri pe care le organizăm lunar cu

cinema
• Mark polițistul la Genova t 
PALATUL SPORTURILOR ȘI 
CULTURII — 18.
• Albul Bim — Ureche Neagră ; 
SCALA — 9; 12.30; 16; 19.30.
• Podul : CAPITOL — 9,15; 11,30; 
13,45; 16; 18.15; 20,30.
• Prietena noastră, veverița : 
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 tn Vestul sălba
tic : FESTIVAL — 9: 11,15; 13,30; 
16; 18,15: 20,30.
• Haiducul cu ochii ca stelele î
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, GRA
DINA CAPITOL — 20,15, GRADI
NA DINAMO — 20,15.
• Acțiunea „Autobuzul0 : 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.
• Boccaccio *70 (ambele serii) — 
10. Strom boli — 14.15; 16.30. Crima 
domnului Langue — 18.45, Evadare 
din Planeta maimuțelor — 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.
9 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 ; GRIVITA — 9: 11,15; 
13.30; 15,45: 18; 20,15, VOLGA — 
9; 11.15; 13,30; 16; 18.13; 20,15.
• Incredibilele aventuri ale unor 
italieni in Rusia î BUZEȘTI — 9; 
11.15; 13,15: 15.30; 17,45: 20.
• Transamerica Express : EFO
RIE — 9; 11.45; 14,30: 17,15: 19.43, 
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 In păr și lacrimi în 
ochi : DRUMUL SĂRII — 16; 18; 
20.
• Evadatul : MELODIA — 9;
11,15: 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 : COTR0CENI — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Septembrie : PACEA — 16; 18; 
20.
• Zmeul de hîrtie : AURORA — 
9; 12; 16; 19. la grădină — 20,15.
• Joc serios î 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.

redacțiile diferitelor publicații de 
limbă maghiară. Avem colaborări 
permanente cu „Elbre". „Ifiimunkas", 
„Utune", „Korunk", „A Het". Une
ori am dezbătut cu membrii redac
țiilor citate chiar probleme legate de 
activitatea casei noastre de cultură, 
de spectacolele pe care le prezentăm.

In ce privește spectacolele noastre, 
ele se desfășoară sub o umanistă de
viză : „înfrățiți pe aceeași glie, 
România". Acest generic, îzvorit din 
inimă, ne călăuzește întreaga activi
tate. Avem două feluri de spectacole. 
Spectacole susținute de invitați și 
spectacoleNale formațiilor proprii. In
vităm frecvent teatrele de limbă ma
ghiară din Cluj-Napoca, Oradea. Satu 
Mare, Tg. Mureș. Recent, am avut un 
spectacol reușit de poezie susținut de 
actorul Boyer Ferencz din Satu Mare 
pe versuri de Ady Endrc. întreținem 
bune relații de schimburi de spec
tacole cu Centrul universitar Brașov. 
Noi avem in pregătire piesa „Ursul" 
de M. Gorki, cu care vom merge și 
la Brașov. Apoi sint formațiile de 
dansuri tematice și populare maghia
re și românești care du un bogat re
pertoriu. Avem in formație și ro
mâni și jucăm și dansuri românești ; 
sintem, impreună in viață și la joc, 
in tot locul! De fapt, la casa de cul
tură este și un cerc de învățat lim
ba. maghiară la care vin mulți ro
mâni. Unii români sint căsătoriți cu 
unguroaice, noi cu românce și așa 
înfrățiți mergem înainte. Casa de

. cultură e un loc al nostru, care are,
ca fundament, ideile umanismului și 
înfrățirii, și unde venim cu mare plă
cere .in timpul liber. Și il folosim 
util !

Gheorghe DARAGIU

• Ultima cină : COSMOS — 16; 
18: 20.
• Ora spectacolului — 9, Elibe
rarea orașului Praga — 13,30;
16,30: 19,30 : FLACARA.
• 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 : GRA
DINA ARTA — 20,15.
• Aventurile lui Robin Hood : 
GRADINA BUCEGI — 20.13.
• Corsarul : GRADINA BUZEȘTI 
— 20.15,
• Ciută pentru mine : GRADINA 
FESTIVAL — 20.
e Sandokan — tigrul Malayezieî : 
GRĂDINA FLACARA — 20,15.
• Pentru un pumn de... ceapă : 
GRĂDINA TITAN — 20.30.

teatre
• Teatrul Mic (la Rotonda scrii
torilor din Cișmigiu) : Spectacol 
de sunet și lumină „Patria mea-i 
pâmintul unde-au trăit străbunii"
— 20,30.
• Teatrul Giulești (sala Majestic): 
O familie Îndoliată — 19,30.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tâ- 
nase“ (sala Savoy) : Salutări de 
ta Vasile — 19,30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Bun venit la Rapsodia
— 18,30.
• Filarmonica din Brașov (la Sala 
Palatului) : Concert de muzică 
populară — 17; 20.
• Teatrul „Țăndărică" (la Școala 
145, str. Heliade) : O poveste cu 
cîntec — 10.

„Subiect
Treizeci de ani — 

jubileu cu rezonanțe 
profund evocatoare ! 
Trei decenii s-au scurs 
de la acea prevesti
toare de izbînzi pri
măvară a anului \ 1948 
cind, prin. preluarea 
de către organizația 
tineretului revoluțio
nar a’ construcției li
niei ferate Bumbești- 
Livezeni, s-au inaugu
rat primele șantiere 
naționale ale tinere
tului.

O recentă apariție 
editorială — „Subiect 
pentru o baladă" de 
Augustin V. Pop (Edi
tura Cartea Romă- , 
nească) — ne reamin
tește, în dense pagini 
publicistice, începutu
rile acestei mișcări, cu 
atributele noii atitu
dini față de muncă, ale 
noilor principii morale 
ale societății noastre. 
Contopind, sub semnul 
aceleiași emoții reți
nute, de substanță, 
propriile amintiri cu 
confidențele împărtăși - 
te, peste ani, de unii 
dintre cei mai înflăcă
rați participant la 
acele memorabile fap
te de eroism in muncă, 
autorul se străduiește 
— și in multe locuri 
reușește —să sugereze 
climatul spiritual, at
mosfera morală ce au 
făcut posibile nu nu
mai înfăptuirile ma
teriale, ci, îndeosebi, 
roadele educative ale 
acelei mărețe acțiuni

pentru o 
desfășurate sub condu
cerea nemijlocită a 
partidului.

întîlnim în paginile 
cărții — descrise cu 
emoționantă simplita
te — momente și fi
guri ce rămîn adine 
pecetluite în conștiin
ța și în amintirea ci
titorilor. Iată, bunăoa
ră, o notație concisă : 
„Nu trecuseră decît 
două zile de la luarea 
în primire ;1 sectoru
lui Lainici. O zăpadă 
abundentă schimbase 
cu totul înfățișarea 
peisajului. Schimbul 
„unu" trebuia să in
tre în șut. O bună 
parte din tineri nu a- 
veau încălțăminte, sau 
cea pe care o aveau 
era ruptă. Cu toate 
acestea nu s-a ridicat 
nici o obiecție: din 
șut nu a lipsit nici un 
brigadier". Sau iată 
clipa reîntâlnirii cu un 
fost tovarăș șantie- 
rist: „Bărbatul călit 
redevine adolescentul 
de odinioară. Ține in 
mină carnetul de bri
gadier, „certificatul de 
bărbat", cum îi place 
să spună. Pe penulti
ma pagină citește: 
„La stingă ta mun
cește un brigadier 
mai bine decît tine. Și 
tu poți fi ca el. La 
dreapta ta muncește 
un brigadier mai slab 
decît tine. Tu trebuie 
să-1 ajuți, să se înalțe 
și el! Cu toții impreu
nă veți ciștiga steagul

baladă"
brigăzii $1 al șantieru
lui !“. Din asemenea 
notații lapidare, con
semnări sobre, reme
morări laconice se 
țese în fața noastră nu 
un tablou static, ci o 
succesiune de secven
țe vil, dinamice, ade
sea sacadate, ca însăși 
viața abruptă și trepi
dantă a șantierelor ti
neretului.

Fără să fie lucrarea 
unui reporter profe
sionist, fără să im
presioneze prin vir
tuozități stilistice deo
sebite, cartea lui Au
gustin V, Pop poartă 
în țesătura sa intimă 
ceva din suflul fier
binte al acelor ani 
eroici, ceea ce o face 
demnă de a sta la loc 
de cinste în orice bi
bliotecă uzinală, șco
lară, studențească, re- 
comandindu-se îndeo
sebi tinerilor cititori 
prin calitățile ei in
contestabile, ca un au
tentic „manual de 
viață".

La drept vorbind, 
„Subiect pentru o ba
ladă" e un titlu mo
dest: în realitate avem 
de-a face cu însăși ba
lada unuia dintre pri
mele șantiere națio
nale ale tineretului, 
intonată cu o voce 
caldă, pasionată.

B. VICTOR

SCRISORILE
OAMENILOR MUNCII

(Urmare din pag. I)
exercităm un control sistematic, la 
nivelul localităților si al. unor mări' 
unități economice, prin membrii bi
roului, prin colective special consti
tuite sau prin brigăzi complexe. De 
asemenea, pe baza unor grafice care 
se completează lunar, urmărim, pe 
localități, cite scrisori au examinat 
si rezolvat, intr-o anumită perioadă, 
organele locale si citi cetățeni din. 
localitățile respective s-au adresat 
prin scrisori sau audiente organelor 
ierarhic superioare.

Un control operativ a evidențiat 
faptul negativ că in unele lo
calități, la nivelul comunei și in 
unitățile economice, programele 
de audiente nu se respectă, acestea 
nu sint acordate întotdeauna de ca
dre competente să rezolve proble
mele cetățenilor, nu se urmărește 
finalizarea măsurilor ce se impun, in 
conformitate cu prevederile legale, 
nu li se explică oamenilor cu răb
dare și in mod convingător modul de 
soluționare a problemelor lor.

într-o serie de localități, ea : An- 
dreiașu, Bălești, Jitia. Vintileasca, 
Slobozia-Ciorăști. secretarii comitete
lor comunale de partid, celelalte ca
dre de conducere practică un sistem 
deschis de audiente — stau de vorbă 
cu oamenii, atât la sediu, Tit și in 
sate, le ascultă problemele, acționind 
operativ pentru soluționarea lor. Se 
înțelege că cetățenii acestor comune, 
ajutați de către organele locale in 
rezolvarea rapidă si eficientă a pro
blemelor ce-i preocupă, nu mai sint 
nevoiti să se adreseze organelor su
perioare de partid.

Pornind dc la aceste constatări am 
stabilit ca in fiecare unitate econo
mică. in fiecare instituție, la orașe 
si comune, să se organizeze un ase
menea program incit, zilnic, oamenii 
muncii să fie primiți si ascultați de 
cadre competente să rezolve proble
mele semnalate. Pe baza unor gra
fice săptăminale. secretarii comite
telor comunale, vicepreședinții con
siliilor populare se deplasează și in 
satele componente ale comunelor 
pentru a audia ne cetățeni la fața 
locului. La fel se procedează în cazul 
unităților cu activitate dispersată.

Lunar, de la organele ierarhic 
subordonate, pe linie de partid și de 
stat, primim informări asupra des
fășurării activității dc examinare și 
soluționare a scrisorilor și audien
telor. Insistăm ca in aceste informări 
să ni se prezinte intr-un mod siste
matic problemele ridicate de cetă
țeni. cauzele care le-au generat, mă
surile ce s-au impus, precum și felul 
în care acestea au fost aplicate, Ast
fel ca. la rindul nostru, în ședințe 
de birou, pe baza unor analize mai 
ample, cuprinzătoare, să putem trage 
concluzii cu caracter mai larg, să 
putem adopta măsuri de prevenire 
a deficientelor, a unor fenomene ne
gative. Am avut asemenea cazuri.

De exemplu, prin numeroase scrisori 
si la audiente eram sesizați că se 
făceau greșeli, uneori abuzuri. în le
gătură cu încadrarea in muncă, sta
bilirea vechimii la in tocmirea dosa
relor de pensionare si altele de acest 
gen. Un control efectuat la direcția 
pentru probleme de muncă și ocro
tiri sociale a reliefat multe deficiente 
și neajunsuri de organizare Si con
ducere in cadrul acestui organism, 
pentru înlăturarea cărora am luat o 
serie de măsuri organizatorice, in
clusiv schimbarea directorului.

într-o altă perioadă, foarte multi 
cooperatori ne sesizau despre unele 
nereguli in atribuirea loturilor in fo
losință. Pentru rezolvarea acestor 
probleme am constituit colective de 
activiști și lucrători de la uniunea 
județeană a C.A.P. și direcția gene
rală a agriculturii, care, la nivelul 
cooperativelor agricole, impreună cu 
consiliile de conducere, au controlat 
și au întreprins măsuri pentru apli
carea corectă si fără excepții a pre
vederilor Statutului cooperativelor 
agricole de producție.

Prin asemenea analize căutăm să 
asigurăm depistarea și înlăturarea 
practicilor birocratice și superficiale 
de rezolvare a problemelor, descope
rirea și pedepsirea încercărilor de gi- 
tuire a criticii, de persecutare a celor 
care in mod deschis semnalează ne
ajunsuri și lipsuri, .stimulăm .spiritul 
de responsabilitate civică si partinică 
al oamenilor muncii, grija pentru 
bunul mers al treburilor obștești, 
respectarea neabătută a prevederilor 
hotăririlor de partid și a legilor tării.

Mai sint și unele cazuri, destul de 
puține la număr, cind unii cetățeni 
folosesc in mod abuziv, cu rea-cre-1 
dintă. dreptul de petiționare, incer- 
cind să denigreze realizările unor 
colective, munca unor oameni cinstiți. 
Desigur, cind constatăm asemenea 
situații discutăm deschis cu autorii 
scrisorilor (in cazurile cind acestea 
sint semnate), le explicăm cum stau 
lucrurile, de ce nu au dreptate, cău
tăm să-i convingem că asemenea 
manifestări sint dăunătoare si lor și 
celor din jur. fiind pasibile de pe
depse conform legilor în vigoare.

Nivelul actual de dezvoltare a re
lațiilor noastre sociale, creșterea con
științei maselor de oameni ai muncii 
fac ca tot mai multi cetățeni să pună 
interesele generale mai presus de 
orice, exprimindu-și în mod deschis, 
prin scrisori și audiențe, opiniile în 
legătură cu orice problemă privind 
perfecționarea activității, întronarea 
disciplinei și ordinii, a cinstei și co
rectitudinii. Această realitate ne în
deamnă să ne intensificăm eforturile 
în direcția îmbunătățirii activității de 
rezolvare a scrisorilor 'oamenilor 
muncii — mijloc de atragere a mase
lor la conducerea treburilor județu
lui, de înlăturare a neajunsurilor și 
îmbunătățirea muncii în toate dome
niile de activitate.
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FAPTUL
DIVERS
„în sătucul 
nostru
nu se mai 
fumează!“

Un sfat al obștii, mai puțin 
obișnuit, a avut loc în satul 
Lunca Mantii, care aparține 
de comuna Nistorești, județul 
Vrancea. Prezent! la adunare : 
fumătorii și nefumătorii satului. 
Vorbitorii — mulți la număr — 
au „forfecat" pe toate fețele 
tutunul și acțiunea lui dăună
toare asupra sănătății celor in 
cauză și a celor din jur. Unii 
dintre fumători s-au abținut de 
la... cuvînt. Cu toate acestea, în 
încheierea sfatului obștii, s-au 
alăturat și ei hotăririi luate tn 
unanimitate : „tn sătucul nostru 
nu se mai fumează". O hotărîre 
înțeleaptă. Cine le urmează 
exemplul 7 Vom fi bucuroși să-l 
consemnăm.

Pe lingă 
plopii

.. grai
Pe una dîn străzile cele mai 

frumoase ale municipiului Boto
șani, Cuza Vodă, au fost plan
tați. cu ani in urmă, plopi. 
Mulți dintre ei sint astăzi arbori 
falnici și umbroși, abia de mai 
poți zări cerul prin desișul 
frunzelor. Unora însă, datorită 
insuficientei îngrijiri, au început 
să li se usuce crengile. Alții 
s-au uscat de-a binelea. Din
colo de aspectul neplăcut al 
uscăturilor, care fac notă discor
dantă cu abundenta verdeții din 
jur, au început să constituie șt 
un real pericol pentru circula
ție. La orice rafală mal pu
ternică de vint, crengile uscate 
se rup cu ușurință șl cad la 
intimplare. Pină acum, cîteva 
accidente au fost evitate, ca 
prin minune, de șoferi și pie
toni. Nu știm cum ar fi reac
ționat edilii. Te pomenești că 
pină n-o pățește vreunul din ei, 
nimeni nu mișcă un deget.

aO colecție
9

...neglijenței
Din cauza repetatelor sesizări 

ale cetățenilor, colegii noștri de 
la redacția ziarului „Delta" din 
Tulcea au făcut o colecție mai 
puțin obișnuită. Ea cuprinde 
diferite „corpuri străine" găsite 
de consumatori în produsele În
treprinderii județene de morărlt 
și panificație. Cîteva dintre a- 
cestea : un șurub, o garnitură 
de cauciuc, o agrafă de păr, un 
ghemotoc de cîlți... Singurii 
care nu au vizitat năstrușnica 
expoziție sint lucrătorii sus- 
zisei întreprinderi care au fur
nizat sus-zisele corpuri străine. 
Si nu întîmplător — comentează 
tulcenii — pentru că brutarii nu 
vor să vadă pe ce miini 
lor) a încăput plinea.

i
Adormit
la volan

(ale

Un grav accident de circulație 
și de muncă s-a petrecut pe 
drumul dintre comuna Strunga 
și municipiul Iași. Victimă : 
șoferul Dorin F. de la întreprin
derea pentru industrializarea 
laptelui Iași, în virstă de numai 
24 de ani. După ce a colectat 
laptele de la punctele din co
munele aflate in împrejurimile 
Iașiului, 
moment 
șoseaua 
un pom 
ferul a
Din primele cercetări efectuate 
la fața locului se presupune că 
victima ar fi adormit la volan.

a pornit la drum. La un 
dat, mașina a părăsit 

și s-a izbit puternic de 
de pe marginea ei. $o- 
fost accidentat mortal.
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Care te-ai 
mai păcălit?

Volubil. jovial, cu un tupeu 
de nedescris, iți șoptea complice 
la ureche sau țl-o spunea 
verde-n față :

— Sint șofer la transporturi 
internaționale șt, mă-ntelegi, fac 
multe deplasări, așa că pot să-ț> 
fac rost de marfa dorită, bine
înțeles. contra unul aconto con
venabil. Chilipir, nu alta !

Incasa bani fără să clipească, 
dar și fără să-și onoreze pro
misiunile. De altfel, nici n-avea 
cum. Si asta, pentru simplul 
motiv că „jovialul" și „volubi
lul" Radu Mihai, in virstă de 
29 de ani, cy domiciliul in str. 
Făinari nr. 
nici măcar 
darmite să

’ transporturi
colac peste npupăză, n-avea nlc* 
o ocupație. Acum se „ocupă" 
miliția de el. Tocmai de aceea 
— întrucit respectivul nu-și 
mai amintește nici numele, nici 
adresa celor pe care i-a înșelat, 
Miliția municipiului București 
îi invită pe aceștia să se adre
seze și să dea relații la circa de 
miliție nr. 3, astfel incit 
escrocul să răspundă pentru 
toate faptele săvirșite.

Rubrlcâ realizată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scinteli"

2 București, nu era 
șofer de meserie, 
mai lucreze și la 

internaționale. Ba.
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Excelenței Sale Domnului BADDELEY DEVESI
Guvernator general al Insulelor Solomon

Proclamarea independenței Insulelor Solomon imi oferă prilejul de a 
vă transmite sincere felicitări ți urări de succes in activitatea viitoare, iar 
poporului tării dumneavoastră prosperitate ți fericire.

îmi exprim speranța că intre țările ți popoarele noastre se vor stator
nici relații de prietenie si colaborare.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Primire la priimil mimstru al guvernului

Maiestății Sale JUAN CARLOS I
Regele Spaniei

MADRID 
Aflînd despre tragicul accident care a avut loc in localitatea Alcazar, 

vă adresez sentimentele mele de sinceră compasiune.
NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele
Republicii Socialiste România

Primul ministru al Guvernului Re
publicii Socialiste România,, tovarășul 
Manea Mănescu, a primit, vineri 
după-amiază, pe Marjai Jozsef. vice
președinte al Consiliului de Miniș
tri al R.P. Ungare, președintele părții 
ungare in Comisia mixtă guverna
mentală româno-ungară de colabo
rare economică.

în timpul întrevederii a fost re
levată cu satisfacție evoluția ascen- 

I dentă a relațiilor româno-ungare, 
,subliniindu-se că acestea se dezvoltă 
continuu, în spiritul înțelegerilor con
venite cu prilejul intilnirilor ți con
vorbirilor dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Jânos Kădăr. Au fost

evidențiate posibilitățile pe care le 
oferă economiile naționale ale celor 
două țări pentru extinderea și diver
sificarea in continuare a colaborării 
ți cooperării economice și tehnico- 
științifice, precum și pentru lărgi
rea schimburilor comerciale.

La primire, desfășurată iptr-o at
mosferă cordială, prietenească, a 
participat tovarășul Ilie Verdeț, prim 
viceprim-ministru a! guvernului, pre
ședintele părții române in comisia 
mixtă.

A fost prezent GySrgy Bicză, am
basadorul R. P. Ungare la Bucu
rești.

(Agerpres)

Primire la Consiliul de Stat
Excelenței Sale

Dl. NUR MOHAMMED TARAKI
Președintele Consiliului Democratic Republican Revoluționar, 

Prim-ministru al Republicii Democratice Afganistan
Am aflat cu tristețe despre pierderile de vieți omenești ți bunuri ma

teriale cauzate de recentele inundații care au afectat regiunea Pârwan.
Doresc să vă exprim sentimentele mele de compasiune ți să transmit 

prin dumneavoastră condoleanțe familiilor încercate în aceste grele îm
prejurări.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele 

Republicii Socialiste România

Tovarășul Emil Bobu, vicepre
ședinte al Consiliului de Stat, a 
primit, vineri dimineața, delegația 
Procuraturii Republicii Socialiste Fe
derative Iugoslavia, condusă de d:r. 
Vuko Gozze Gucetici, procuror public 
federal, care a efectuat o vizită in 
tara noastră.

în timpul Întrevederii, desfășurată 
într-o atmosferă cordială, au fost a- 
bordate aspecte ale bunelor relații de 
prietenie și colaborare dintre Româ
nia și Iugoslavia, dintre popoarele 
celor două țări vecine, relevîndu-se 
contribuția pe care vizitele reciproce 
de delegații o pot aduce la dezvol
tarea și întărirea acestora.

La întrevedere a participat Gheor- 
ghe Bobocea, procurorul general a! 
Republicii Socialiste România.

A luat parte Djordje Popovic, în
sărcinat cu afaceri ad-interim al 
R.S.F. Iugoslavia la București.

★
în timpul șederii In țara noastră, 

oaspeții iugoslavi au avut întrevederi 
la Procuratura Generală, Ministerul 
Justiției șl Tribunalul Suprem, au 
făcut vizite în județele Iași și Su
ceava.

Vineri după-amiază, delegația 
Procuraturii Republicii Socialiste Fe
derative Iugoslavia a părăsit Capi
tala. (Agerpres)

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Am onoarea să aduc la cunoștința Excelentei Voastre că la 8 Iulie 1978 
parlamentul m-a ales președinte al republicii.

Asumîndu-mi atribuțiile pe care mi le conferă Constituția, îmi este 
plăcut să exprim Excelenței Voastre sentimentele mele de prietenie și să 
vă transmit urările mele cele mai călduroase pentru consolidarea șl dezvol
tarea raporturilor existente intre cele două țări ale noastre.

ALESSANDRO PERTINI
Președintele Republicii Italiene

Primiri la Consiliul de Miniștri

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Excelentă.
Apreciez în mod deosebit primirea călduroasă si ospitalitatea pe care 

Excelența Voastră ne-a acordat-o, mie și celorlalți membri ai delegației. 
Vă mulțumesc foarte mult pentru prilejul pe care Excelehța Voastră mi l-a 
oferit de a discuta pe larg probleme de interes comun. Discuțiile noastre 
au fost cit se poate de utile și m-am întors din Europa cu sentimente 
deosebite față de Excelența Voastră, față de frumoasa dumneavoastră țară 
și .amabilul ei popor.

Cu cele mai bune urări și aleasă stimă.
Al dumneavoastră sincer,

TAKEO MIKI

Tovarășul Gheorghe Oprea, prim 
viceprim-ministru al guvernului, a 
primit, vineri după-amiază, pe dr. 
Pedro Obregon, președintele Consi
liului național pentru cercetare știin
țifică și tehnologică (CONICIT) din 
Venezuela.

în cadrul întrevederii a fast evi
dențiat cursul ascendent al relații
lor româno-venezuelene și au fost 
discutate probleme privind dezvolta
rea în continuare a colaborării și 
cooperării dintre cele două țări. în
deosebi in domeniul tehnico-știin- 
țific.

La întrevedere a participat Ion 
Ursu, președintele Consiliului Na
țional pentru Știință și Tehnologie.

în cursul după-amiezii, oaspetele 
venezuelean a părăsit Capitala.

★
Vineri a avut loc in Capitală o în- 

tilnire de lucru între tovarășul Ilie 
Verdeț, prim viceprim-ministru al 
guvernului, și tovarășul Marjai 
Jozsef, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri al R. P. Ungare, pre
ședinții celor două părți în Comisia 
mixtă guvernamentală româno-unga
ră de colaborare economică.

Au fost discutate probleme privind 
extinderea în continuare a cooperă-

rii economice, în special în domeniile 
construcțiilor de mașini, metalurgiei, 
chimiei și petrochimiei, industriei 
alimentare, precum și a schimburi
lor comerciale. Totodată, s-au abor
dat unele aspecte privind activitatea 
de coordonare a 
cele două țări pe 
1985.

planurilor între 
perioada 1981—

★
Tovarășul Angelo 

prim-ministru al guvernului, mi
nistrul (agriculturii și industriei ali
mentare, a primit vineri pe senato
rul american George McGovern. în 
cadrul întrevederii au fost discutate 
probleme ale dezvoltării colaborării 
bilaterale în domeniul agriculturii. în 
aceeași zi oaspetele american a vi
zitat întreprinderi industriale din 
municipiul Ploiești.

După-amiază. senatorul George 
McGovern, care la invitația Marii 
Adunări Naționale a făcut o vizită 
în țara noastră, a părăsit Capitala. 
Pe aeroportul Otopeni, oaspetele a 
fost condus de loan Ceterchi, pre
ședintele Consiliului legislativ. A fost 
prezent ambasadorul S.U.A. la. Bucu
rești, Rudolph Aggrey.

Ml cule seu, vice-

Cronica zilei
Vineri după-amiază a părăsit Ca

pitala delegația Consiliului Poporu
lui din Republica Arabă Siriană, con- __ 
dusă de Mahmoud Hadid, membru al 
Comandamentului regional al Părți- | 
dului Baas Arab Socialist din Siria, 
președintele consiliului, care, la in
vitația Marii Adunări Naționale, a 
făcut o vizită in tara noastră.

La plecare, oe aeroportul Otopeni, 
oaspeții au fost salutați de tovarășii 
Nicolae Giosan. membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R.. președintele Marii Adunări 
Naționale. Aneta Spornic, vicepreșe
dinte al M.A.N.. de deputați.

Au fost de fată Walid Al Moualem, 
ambasadorul Siriei la București, și 
membri ai ambasadei,

★
La invitația Asociației de prietenie 

•româno-siriene. t> delegație a Asocia
ției de prietenie siriano-române. con
dusă de Abdel Jabbar Kandakji, 
prim-secretar a! Comitetului jude
țean Hama ai Partidului Baas Arab 
Socialist din Siria, membru al Comi
tetului de conducere al asociației, a 
făcut o vizită de documentare in-tara 
noastră.

în cursul vizitei, oaspeții au fost 
primiți de tovarășul Emil Drăgănes- 
cu. membru al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R.. pre
ședintele Asociației de prietenie 
româno-siriene. si au avut întreve
deri la I.R.R.C.S.. U.N.C.A.P.. Cen
trul de cercetări economice, comite
tele , municipale P.C.R. Sibiu și 
Rîmnicu Vîlcea si au vizitat obiecti
ve economice si culturale.

★
în perioada 10—14 iulie s-a aflat 

în vizită în țara noastră Ri Săng Hi, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne al R.P.D. Coreene. Oaspetele a 
fost primit de Ștefan Andrei, minis
trul afacerilor externe, a vizitat o- 
biective economice și șocial-culturale 
din Capitală. Brașov și Valea Praho
vei.

★
La invitația C.C. al P.C.R., în pe

rioada 5—14 iulie a vizitat tara noas
tră o delegație de activiști ai Parti
dului Comunist din Cuba, condusă de 
Francisco Herrera Roque, al doilea 
secretar al Comitetului Provincial 
Ciego de A vilă al P.C. din Cuba.

La încheierea vizitei, delegația a 
fost primită de tovarășul Vasile Mu
sai. secretar al C.C. al P.C.R. La con- 
vorbire, care s-a desfășurat într-o at
mosferă caldă. tovărășească, a 
participat tovarășul Ion Vîlsan. ad
junct de sef de secție la C.C. al 
P.C.R. A fost de fată ambasadorul 
Republicii Cuba la București. Hum
berto Castelld.

în timpul vizitei In România, de
legația cubaneză a avut convorbiri la 
Secția organizatorică a C.C. al P.C.R. 
si a vizitat unele obiective economice 
si social-culturale din județele Dîm
bovița și Galați și sectorul 8 al

• Capitalei.

DIN
Simbolul rodniciei

PLENARA CONSILIULUI NAȚIONAL 
AL SOCIETĂȚII DE CRUCE ROȘIE

Vineri a avut loc în Capitală 
Plenara Consiliului Național al “ 
cietății de Cruce Roșie.

Plenara a dezbătut raportul de 
tivitate a consiliului pe primul 
mestru și a aprobat programul 
măsuri privind desfășurarea adună
rilor și conferințelor pentru dări de 
seamă și alegeri care urmează să 
aibă loc în perioada septembrie-oc- 
tombrie.

Plenara a convocat Congresul So
cietății de Cruce Roșie pentru zilele 
de 29 și 30 noiembrie a.c.

în încheierea lucrărilor a luat cu- 
vintul tovarășul Iosif Uglar. membru 
al Comitetului Politic Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R., care a sub
liniat principalele sarcini ce revin 
Crucii Roșii in lumina hotărîrilor 
Congresului al XI-lea și Conferinței 
Naționale ale P.C.R., a indicațiilor 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, pentru 
îmbunătățirea activității societății și 
afirmarea ei tot mai activă pe plan 
intern și internațional.

Participanții la plenară au adresat 
o telegramă Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, tovară-

(Agerpres)

So-
ac
ce
de

șului Nicolae Ceaușescu, in care se 
spune : Membrii Consiliului Național, 
întregul activ al organizației noastre, 
conștienți că rezultatele obținute de 
Crucea Roșie se datoresc conducerii 
de către partid, ajutorului permanent 
pe care l-au primit din partea dum
neavoastră, mult stimate tovarășe 
secretar general, vă adresează cele 
mai vii mulțumiri și se angajează 
să-și aducă o contribuție sporită Ia 
educarea igienico-sanitară a popu
lației, la formarea unor deprinderi de 
viață rațională.

Mobilizați de prețioasele dumnea
voastră îndrumări, de sprijinul ge
neros pe care l-am primit din partea 
tovarășei Elena Ceaușescu, vă asigu
răm, mult iubite și stimate tovarășe 
secretar general, că vom face totul 
pentru 
lioane 
largul 
pentru
Roșii la înfăptuirea politicii partidu
lui de ridicare a României socia
liste pe noi culmi de civilizație și 
progres.

angajarea celor peste 6 mi- 
de membri de Cruce Roșie in 
front al ocrotirii sănătății, 
sporirea contribuției Crucii

Franceze

îndeplinirea integrală a planului 
la construcția de locuințe

LOTO
NUMERELE EXTRASE LA TRAGE

REA DIN 14 IULIE 1978
Extragerea I : 85 46 69 58 51 14 

34 36 40.
Extragerea a Il-a : 55 17 20 61 84 

57 11 15 66.

...Coborind panta lină si șerpuitoare 
a soselei. azvirlită ca un sal gri peste 
umerii verzi ai muntelui, admiram, in 
lumina de vis a seninului amurg de 
toamnă dantelăria de fine arabescuri 
a canalelor de irigații, al căror com
plicat desen, ca ramificațiile unor 
nervuri de planșă anatomică, contu
rează puternica iradiere fertilizatoare 
a marilor surse de „apă vie". Contem- 
plind parcelele geometric orinduite oe 
coame odinioară golașe sau ne Întin
deri altădată de pămint roșu, nerodi
tor. gindul Încerca să cuprindă uriașa 
suprafață de circa un milion de 
„ciămbo" (un „ciămbo” echivalînd, 
aproximativ, cu un hectar de la noi) 
cărora bogatele rețele de irigații, ce 
brăzdează întreaga Coree socialistă, 
le asigură umiditatea chiar si tn anii 
nefavorabili din punct de vedere cli
matic. Un asemenea an a fost, de 
pildă. 1976 : biruind obstacolul cindva 
de netrecut al se
cetei. lucrătorii a- 
griculturii au re
ușit să obțină o 
recoltă de peste 
8 milioane tone 
de cereale, cifră- 
record in întrea
ga istorie a țării.

Imaginea acestei ..geometrii a fe
cundității". cum a numit-o un noet. 
mi-a readus in amintire faptul de 
Înaltă semnificație, relatat de un 
confrate ooreean. că — răsnunzînd 
chemării însufletitoare. lansate de 
președintele Kim Ir Sen de a se 
iriga în continuare. 400 000 de ..ciăm
bo" terenuri agricole situate în 
regiuni de dealuri si chiar pe platouri 
muntoase, unde nu se cultivă orez, ci 
alte plante utile economiei si apro
vizionării populației — s-au si realizat 
canale pentru a asigura ana necesară 
unei suprafețe de circa 100 000 de 
..ciămbo".

Nici nu mă desprinsesem bine de 
sub imperiul acestor imagini că. 
fată, automobilul cu care călătoream 
a stopat într-o piat.etă de forma unui 
dreptunghi, ale cărui laturi il repre
zentau citeva clădiri impozante. Din- 
tr-un scurt si înflăcărat cuvînt de 
bun venit rostit de un bărbat scund si 
spătos, cu o voce răsunătoare, am 
aflat, că. în această seară, vom fi 
oaspeții faimoasei cooperative agri
cole Ciong Sang-ri. situată la vreo 
40 de kilometri de Phenian.

Anevoios si clin de obstacole a fost 
drumul cooperativei de-a lungul exis
tentei sale. Un amănunt tulburător : 
la sfirsitul războiului din 1950—1953. 
comuna Ciong Sang-ri. cu aproape 
toate casele distruse, cu sute de oa
meni pieriți fie în bombardamente, 
fie pe front, cu inventarul agricol 
nimicit, cu animalele de muncă 
ucise, număra doar 16 familii de 
membri ai cooperativei, care dispu
neau numai de patru pluguri.

Unde a ajuns cooperativa astăzi am 
putut constata noi înșine. S-a început 
si aici, desigur, cu ..cheia de boltă" a 
întregii agriculturi coreene : irigațiile. 
Am vizitat tura dintre cele 20 de stafii 
proprii de pompare a anei — apă pri
mită. orintr-un sistem propriu de

Note de drum 
din R. P. D. Coreeană

rezervoare, de la înveninatul corn 
plex Ki Yang — si am aflat că re
țeaua de canale ce străbat oămintu- 
rile cooperativei atinge 40 de kilo
metri. asigurlndu-se provizia de 
umiditate pentru întreaga suprafață 
arabilă de 1 200 de „ciămbo.

Pe același ton 'de simplitate — si 
cu aceeași convingătoare pregnantă a 
fantelor t- ni s-a adus la cunoștință 
că din 1960 (considerat an de refe
rință) oină astăzi, producția de ce
reale a crescut de circa patru ori. cea 
a sectorului zootehnic de peste zece 
ori. cea de legume si fructe de citeva 
zeci de ori. ..De altminteri — ne 
spunea secretarul de partid — pro
ducția de fructe la noi este atit de 
nouă, incit, la dreot vorbind, nici nu 
poate fi vorba de vreo comparație, 
în 1960 existau în comună doar eitiva 
meri piperniciți. De-abia ne la mii- 
locul deceniului trecut, am pornit la 

desțelenirea dea
lurilor: s-a scos 
de pe coastele 
ripoase piatră cu 
piatră, firește, cu 
miinile goale, căci 
nu dispuneam de 
nici un mijloc

mecanizat. $i tot cu miinile goale 
s-au ridicat din vale cantități uriașe 
de pămint roditor, pe care ulterior 
am creat plantațiile ce se întind aici 
cit vedeți cu ochii...".

Pentru toamna prelungită a lui 
1977 — care urmase insă unei veri 
nu prea prielnice din punct de ve
dere climatic — erau prevăzute recolte 
„normale” (dar care altădată nr fi 
fost socotite de neatins), cum ar fi. 
bunăoară, 11 000 kilograme orez. 9 000 
kilograme porumb, 16 000 kilograme 
fructe la hectar.

Numeroase sînt locqrtle unde am. 
poposit in această cooperativă si 
comună-model : am vizitat si impo
zantul palat al culturii, si muzeul 
comunei, si școala elementară de la 
centrul de comună, si luminoasa 
„împărăție a copiilor" — cresă sl 
cămin laolaltă — si unele dintre ca
sele de locuit ale sătenilor, bine ame
najate si curat întreținute. Dar cel 
mai mult ne-a impresionat ..casa 
tehnicii", unde membrii cooperativei 
iau parte, anual, la cursuri si cercuri 
de împrospătare a cunoștințelor agro
zootehnice. deprinzînd. totodată, să 
conducă tractorul si combina : sem
nificativ ni s-a părut faptul că. din 
cei circa 1 000 de membri cooperatori 
activi nu mai puțin de două sute 
posedă brevete de tractoriști.

La despărțire, curiozitatea m-a îm
boldit să le întreb ne gazde : de unde 
vine numele cooperativei ? Surizînd. 
secretarul de partid mi-a explicat că. 
dacă nu s-ar fi lăsat între timp 
întunericul, as fi putut zări, nu de
parte de comună, un munte care 
poartă numele Ciong Sang, ceea ce, 
in limba coreeană. înseamnă „veșnic 
verde”. Da. intr-adevăr, tot cerii se 
înfățișase aici privirilor reprezenta o 
vie ilustrare a acestui simbol al 
rodniciei.

Victor BÎRLADEANU

(Urntare din pag. I)

Cu ocazia sărbătorii naționale a 
Republicii Franceze, ambasadorul 
acestei țări la București. Pierre Cer
les. a oferit, vineri, o recepție.

Au participat Stefan Voitec. vice
președinte al Consiliului de Stat, 
Gheorghe Rădulescu. viceprim-minis- 
tru al guvernului. Nicolae Giosan, 
președintele Marii Adunări Naționale. 
Suzana Gâdea. ministrul educației și 
învătămîntului. Eugen Jebeleanu. vi
cepreședinte al Consiliului Național 
al F.U.S.. Tamara Dobrin. vicepre
ședinte al Consiliului Culturii și Edu
cației Socialiste, Alexandru Mărgări- 
tescu. prim-adjunct al ministrului co
merțului exterior și cooperării econo
mice internaționale, Vasile Gliga, ad
junct. al ministrului afacerilor exter
ne. general-colonel Vasile Ionel, ad-

junct al ministrului apărării națio
nale, ' reprezentanți ai unor instituții 
centrale. Au luat parte șefi de mi
siuni diplomatice acreditați la Bucu
rești, alti membri ai corpului diplo
matic.

*
Cu prilejul sărbătorii naționale a 

Republicii Franceze, ambasadorul 
acestei țări la București. Pierre 
Cerles, a rostit vineri seara o cuvin- 
tare la posturile noastre de radio si 
televiziune.. (Agerpres)

blemă care trebuie abordată si rezol
vată corespunzător, 
rătăm că. numai in 
grija conducerii de 
zestrea tehnică a 
lare a sporit cu utilaje de construcții 
în valoare de peste 2 miliarde lei — 
sute de noi macarale, buldozere, ex
cavatoare. automacarale, treilere de 
transportat prefabricate etc. Dip păca
te. nici comitetele executive ale unor 
consilii populare și nici unitățile de 
construcții — nu intimplfitor tocmai 
in acele județe în care restantele 
sînt. mari — nu au luat măsurile ne
cesare care să asigure folosirea lor 
corespunzătoare.

Cit privește mica mecanizare, asi
gurarea și folosirea sculelor si dispo
zitivelor Ia executarea lucrărilor de 
finisaj, zidărie s.a.. in continuare, 
interesul pentru această importantă 
problemă rămine, undeva, la perife
ria celorlalte preocupări. în pofida 
planurilor de măsuri elaborate cu re
gularitate si a angajamentelor asu
mate.

Asigurarea integrală a 
forței de muncălasă-de aseme‘ 
nea. de dorit. în fiecare județ exis
tă planuri de măsuri privind recru
tarea și calificarea forței de muncă. 
Dar acțiunile concrete, cu rezultate 
practice imediate, întirzie în mod 
inexplicabil. Din cauză că forța de 
muncă nu este atrasă într-o formă 
sau alta de calificare, fluctuația ca
drelor pe șantiere atinge proporții în
semnate.

Subliniem, de asemenea, nece
sitatea de a se acționa cu mai 
multă hotărîre — asa cum a in-

Este cazul să a- 
anul trecut, prin 
partid si de stat, 
consiliilor popu-

dicat secretarul general al partidului 
— și pentru completarea forței de 
muncă necesare șantierelor, atit prin 
detașarea unor meseriași disponibili 
din alte unități economico-.vociale. 
cit. si prin participarea mai substan
țială la construcția apartamentelor, 
în timpul liber, a viitorilor locatari, 
mai ales că în multe județe a slăbit 
preocuparea în acest sens.

Livrarea întregului ne
cesar de prefabricate și de 
produse de balastieră,capit01 
la care o serie de consilii populare 
răfnîn. deși dotate corespunzător, da
toare. condiționează într-o măsură 
apreciabilă eforturile constructorilor 
vizind accelerarea ritmului de mun
că pe șantiere. Rămînerile în urmă 
înregistrate în unele județe trebuie 
să constituie un subiect serios de me
ditație pentru cei în cauză.

Pentru ca toate aceste direcții de 
acțiune să dea rezultatele scontate, 
este absolut necesar să se întărească, 
la toate nivelurile, controlul asupra 
îndeplinirii măsurilor stabilite, mem
brii consiliilor populare să fie pre- 
zenti activ pe toate șantierele de lo
cuințe. Ca organe care răspund ne
mijlocit de înfăptuirea politicii de 
dezvoltare economico-socială a tutu
ror localităților, consiliile populare au 
datoria să facă totul, să ia toate mă
surile organizatorice si politice, pen
tru ca la sfirsitul acestui an fiecare 
județ să raporteze îndeplinirea exem
plară a sarcinilor de plan stabilite in 
domeniul construcției de locuințe — 
obiectiv de primă importantă a poli
ticii partidului de creștere continuă a 
nivelului de trai si civilizație al oa
menilor muncii.

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

v r a
Timpul probabil pentru zilele de 16, 

17 și 18 iulie. In țară : Vremea va de
veni treptat instabilă. Cerul va fi va
riabil, cu lnnorări mal accentuate în 
a doua, parte a intervalului. Vor cădea 
ploi locale, mai ales sub formă de 
aversă, însoțite de descărcări electri
ce șl izolat de grindină. Vînt slab pină 
la moderat, cu intensificări de scurtă, 
durată, in a doua parte a intervalului. 
Temperatura în scădere. Minimele vor 
fi cuprinse intre 8 șl 18 grade. Iar . 
maximele între 18 și 28 de grade, mai 
ridicate la începutul intervalului. In 
București : Vremea va fi relativ fru
moasă șl caldă la început, apoi va 
deveni în general instabilă. Cerul va 
fi variabil, cu înnorări mai accentuate 
în a doua parte a intervalului, 
vor cădea averse de ploaie însoțita de 
descărcări electrice. Vint slab pin: 
moderat, cu ...... ..
intervalului. Temperatura în scădere.r

nd

la 
intensificări la st'lrșltul

„SCIENCE DIGEST": Hidrogenul - benzina viitorului ?
® Prin electroliza celui mai răspîndit element de pe Pămînt se 
poate obține carburantul ideal © Un combustibil nepoluant

• La campionatele europene de 
lupte libere pentru juniori, desfășu
rate in orașul finlandez Oulu, din 
lotul României s-au evidențiat An
drei Ianko, medalie de argint la ca
tegoria supergrea, Emanoil Radu 
(categ. 62 kg) și Vasile Stănescu (ca- 
teg. 68 kg), ambii cu medalii de bronz. 
Adrian Vlăsceanu s-a clasat 
cui 4 la categ. 48 kg.
• La Brăila au continuat 

campionatele balcanice, de 
pentru juniori. în proba 
de platformă, victoria

pe lo-
vineri 

natație 
feminină 

a revenit 
sportivei românce Carmen Bădescu, 
cu 268.80 puncte. Alte rezultate : 
masculin : 200 m liber : Kocearov
(Bulgaria) — 2’03”51/100 ; 200 m,
mixt : Kocearov (Bulgaria) — 2’18” 
69/100 ; 200 m mixt : Kirsteci (Iugo
slavia) — 2'30”70/100 ; 100 m spate : 
Kirsteci (Iugoslavia) — 1TO”56/100 ; 
4X100 m mixt : Iugoslavia — 4’13” 
70/100 ; feminin : 200 m liber : Sofia 
Dara (Grecia) — 2’12”73/100, între
cerile continuă astăzi și miine.

• în cadrul balcaniadei de polo pe 
apă (juniori). Ieri, la bazinul Di
namo au fost înregistrate urmă
toarele rezultate : Iugoslavia — Bul
garia 5—5 ; Turda — Grecia 8—6 ; 
Bulgaria — Grecia 9—5 și România— 
Turcia 12—5.

• Ieri, in Sala sporturilor de la 
Floreasca s-au disputat două meciuri 
internaționale de handbal, încheiate 
cu următoarele rezultate : masculin : 
București — Berlinul occidental 
25—14 (10—9) : feminin : București — 
Berlinul occidental 17—14 (11—3).

® După 11 runde. în turneul in
ternațional de șah de la Pernik (Bul
garia) conduce maestrul român Mi
hai $ubă cu 7,5 puncte și o partidă 
întreruptă, urmat de Govedarița (Iu
goslavia) — 7,5 puncte, Ghindă
(România) — 7 puncte, Radulov (Bul
garia) — 6,5 puncte (1). în runda a 
11-a Ghindă a ciștigat la Zeitlin 
(U.R.S.S.), iar Șubă a întrerupt parti
da cu Peev.
• Vineri, la Izmit, o localitate a-

flată la 90 km de Istanbul, au în
ceput campionatele balcanice de ci
clism. Proba de 100 km contra cro
nometru ne echipe a fost cîstigată 
de selecționata Bulgariei (2 h 14’23”), 
urmată 
18’45”), 
Turciei 
24’23”).
70 km).
Bulgariei. Selecționata României s-a 
clasat ne locul doi.

• Vineri au continuat la Hamburg 
campionatele mondiale de scrimă. în 
proba feminină de ’floretă, pentru 
intilnîrile directe — care vor avea 
loc astăzi — s-au calificat si sporti
vele românce Suzana Ardelean u și 
Viorica Turcan. Au fost eliminate 
Margareta Chezan șj, Adriana Drago- 
mir. La startul probei au fost pre
zente 105 sportive.

® în turneul internațional de la 
Forest Hills, jucătorul român Ilie 
Năstase l-a învins cu 5—7. 7—5, 6—3 
pe americanul Dick Stockton.

de echipele României (2 h 
Iugoslaviei (2 h 20’27”), 

(2 h 23'02”) ți Greciei (2 h 
La juniori (pe o distantă de 

victoria a revenit echipei

Unii specialiști consideră câ HI
DROGENUL, cel mai răspindit ele
ment din Univers, va deveni o sursă 
de energie (Ir primă importanță, in- 
trucît prezintă un șir de mari avan
taje față de alți combustibili.

Hidrogenul se poate obține prin 
electroliza apei, cu ajutorul energiei 
electrice, produsă pe cele mai diver
se căi : în hidrocentrale, centrale 
atomoelectrice și geotermice, helio- 
marine, eoliene, ‘ alte instalații ener
getice, precum și prin arderea rezi
duurilor menajere.

Cu toate acestea. în următoarele 
două-trei decenii. în S.U.A. cel mai 
economic procedeu de obținere a hi
drogenului se va baza pe cărbune, 
combustibilul mineral cel mai răs
pindit în această țară. O tonă de 
cărbune „transformat" în hidrogen 
asigură combustibilul necesar unui 
autobuz pentru a parcurge distanța 
de 640 mile (o milă “ 1,6 km). Pen
tru comparație vom arăta că dintr-o 
tonă de cărbune se obține benzina 
necesară parcurgerii unei distanțe 
de 440 mile. In afară de aceasta, 
uzinele de gazeificare a cărbunilor, 
care produc hidrogenul, elimină în 
atmosferă o cantitate de substanțe 
poluante de zece ori mai mică decit 
o termocentrală de aceeași capacitate 
care funcționează pe baza huilei. 
Comparînd metanul, metanolul, amo
niacul cu hidrogenul, unii specialiști 
consideră că hidrogenul gazos, obți
nut prin sintetizarea cărbunilor, va 
fi în viitor combustibilul cel, mai 
ieftin. Chiar de pe acum este doar 
cu 13 la sută mai scump decit ben
zina : cu timpul, odată cu fabricarea 
sa in mari cantități, va ajunge pro
babil la un preț de cost comparabil 
cu cel al benzinei. Tehnologia de 
păstrare si transportare a hidroge
nului prin conducte subterane a și 
fost elaborată.

Tot mai frecvent hidrogenul este 
citat drept un posibil înlocuitor al 
gazului natural, al benzinei și mo
torinei. Tn principiu, el poate fi uti
lizat în locul oricărui combustibil 
mineral utilizat in prezent. Potrivit 
unor aprecieri, hidrogenul este in 
multe privințe cel mai bun car
burant pentru automobile, deoare
ce nu creează probleme de genul 
celor ridicate de combustibilul li
chid (blocări în sistemul de alimen
tare, evaporare incompletă sau ames
tec deficitar al aerului cu combusti
bilul). tn timpul arderii hidrogenului 
nu se formează substanțe toxice : ga
zele de eșapament ale automobilului

acționat cu hidrogen reprezintă .va
pori de apă curați. Utilizarea hidro
genului reduce, de asemenea, consi
derabil uzura motorului.

Procesul de trecere de la sursele 
obișnuite de energie la hidrogen este 
relativ simplu. în esență, orice mo
tor poate fi adaptat pentru utilizarea 
hidrogenului, dacă i se adaugă un 
carburator de gaze, clacă i se asigură 
alimentarea cu apă și reglarea. Uti
lajul pentru aceste operațiuni a și 
fost pus la punct, dar este încă foarte 
costisitor, deoarece n-a fost deocam
dată asimilat in producție de serie.

Dar înainte de a se trece la utili
zarea pe scară largă a motoarelor 
cu hidrogen va trebui creată o în
tinsă rețea de producere și distribui
re a hidrogenului. Deocamdată, com
paniile care livrează autovehicule 
funcționînd pe baza acestui princi
piu furnizează, odată cu mașina res
pectivă, un generator de hidrogen 
acționat cu ajutorul energiei electri
ce. Se consideră că, pină la crearea 
unei „economii pe bază de hidrogen", 
posesorii de asemenea autovehicule 
vor produce singuri hidrogenul ne_- 
cesar pe calea electrolizei, folosind 
generatoarele amintite. Mai tîrziu 
însă mașinile vor fi alimentate la 
„stații de hidrogen". întrucît combus
tibilul respectiv va fi gazos, ali
mentarea mașinii se va asemăna cu 
umflarea unei anvelope.

Distanța ce va putea fi parcursă 
de automobile va depinde de volu

mul containerului cu hidrogen. Pri
mele automobile destinate unor curse 
regulate au o independență de 
deplasare de o sută de mile. Motorul 
poate fi trecut pe regim de benzină

- printr-o simplă apăsare pe un buton.
Dacă hidrogenul poate contribui 

la soluționarea crizei energetice, de 
ee întirzie utilizarea lui ? îndeosebi 
din lipsa utilajului necesar. încă 
acum aproape un secol hidrogenul 
era considerat drept combustibil po
tențial pentru primele „trăsuri fâră

- cai", dar acest carburant era greu de 
produs, de păstrat și utilizat, in timp 
ce benzina se găsea din belșug și era 
ușor de păstrat și de prelucrat. Teh
nologia hidrogenului intîmpină difi
cultăți în privința containerelor pen
tru păstrarea gazului. Unele din pri
mele mașini acționate pe bază de hi
drogen au avut rezervoare de carbu
rant masive, care ocupau întreaga ca
roserie și care, în plus, prezentau un 
mare pericol. în prezent a fost ela
borat un procedeu mai eficient de 
păstrare a hidrogenului, în rezervoa
re umplute cu bidruri (combinații ale 
hidrogenului cu metale și semimetale) 
și in care încape de 40 de ori mai 
mult hidrogen decit în cele umplute 
doar cu hidrogen gazos. Căldura pro
venită din gazele de eșapament ale 
automobilului este dirijată spre re
zervoarele de combustibil, hidrura 
metalică respectivă eliberind astfel 
hidrogenul. Rezervoarele cu hidruri 
sint mai grele decit. cele cu benzină, 
dar încă de acum au fost create ase-

. menea rezervoare care pot fi mon
tate pe automobilele obișnuite.

O silueta familiară pe străzile orașului american Provo (statul Utah): 
autobuzul de culoare albă, propulsat cu a(utorul unui combustibil 
nepoluant — hidrogenul. Popularitatea de care se bucură noul mijloc de 
transport a determinat autoritâțiie locale să proiecteze generalizarea 

apropiata a autobuzelor cu hidrogen pe liniile de transport public.

©ENERGIA NU
CLEARĂ ÎN SCOPURI 
PAȘNICE. Din raportul anual 
al Agenției internaționale pen
tru energia atomică cu sediul 
la Viena (A.I.E.A.) rezultă că 
in întreaga lume funcționau, la 
sfîrșitul anului 1977, 206 centra
le nucleare cu o putere insta
lată de 95 000 megawați. în unele 
țări s-a ajuns ca 20 la sută și 
chiar mai mult din energia e- 
lectrică să fie furnizată de cen
trale atomice. Se consideră ca 
pozitiv și deosebit de încurajator 
faptul că in cele 206 centrale 
aflate in exploatare nu a avut 
loc nici un accident, nuclear 
grav. Documentul apreciază, de 
asemenea, că suprageneratoarele

cu plutoniu vor constitui singu
ra alternativă capabilă să înlo
cuiască cărbunele, care, la rîn- 
du-i. este considerat singurul 
combustibil cu rezerve incă 
destul de mari și pentru secolul 
următor.

• DUPĂ ATENTATUL 
DE LA VERSAILLES. A- 
tentatul cu bombe asupra pala
tului Versailles a provocat, după 
cum se știe, pagube imense atit 
asupra clădirii, cit și bunurilor 
și mai ales operelor de artă a- 
dăpostite aici. După cum a a- 
nunțat șeful restaurator, Paulet, 
care de aproape patru decenii 
are în grijă pînzeie expuse în 
palat, restaurarea lor va dura 
pe puțin doi ani. Mai mult de

10 tablouri au fost foarte grav 
avariate de explozie, din multe 
răminind doar petice izolate. 
Specialiștii sint optimiști, susți- 
nînd că pină și acestea vor pu
tea fi restaurate sau. mai pre
cis, reconstituite. Toate tablou
rile vor fi supuse unei minuți
oase analize.

• CĂRĂMIZI DIN 
HIRTIE. Deșeurile conținute 
in apele reziduale provenite din 
procesul de fabricație a hirtie! 
sint folosite cu succes de Fabrica 
de hîrtie tipografică din Golzem 
(R.D.G.), pentru obținerea unui 
tip ' special de cărămidă care 
conține 25 la sută de reziduuri 
de hîrtie, în loc de obișnuita ar
gilă. Prin acest amestec spo

rește porozitatea materialului, in 
timp ce greutatea cărămizilor 
scade simțitor. Pe lingă o greu
tate scăzută, cărămizile „din 
hirtie" sint mai puțin fragile și 
rețin mai bine căldura.
• CARTEA MARITIMĂ. 

A treia expoziție internațională 
a cărții maritime, care a reunit 
9 edituri din diferite țări, a avut 
loc de curînd la Gdynia (Polo
nia). Cele mai bine de 600 de 
lucrări expuse au Cost grupate 
pe următoarele tematici: tehnica 
construcției de nave, oceanolo- 
gie, istorie maritimă, enciclope

dii. dicționare, navigație. Alături 
de standurile de cărți, a Cost a- 
menajată o expoziție de foto
grafii maritime intitulată ..In
spirații maritime 78”.

• SĂPĂTURI ARHEO
LOGICE. In Austrij» a fost 
inaugurată recent o mare ac
țiune de săpături arheologice 
intr-o zonă din preajma locali
tății Dtirrnberg. bogată în ves
tigii ale culturii celte, după cum 
au dovedit cercetările tăcute aici 
tn ultimii ani. 40 de specialiști 
conduc lucrările care vizează o 
suprafață de 30 000 kmp.

• TELEVIZOR DE PE
RETE. Tendința de miniaturi
zare nu a ocolit nici aparatele 
de televiziune. Iată in imagine

un miniaparat TV realizat în 
Japonia, de-ajunsde plat pentru 
a putea fi atirnal de perete. Dia
gonala ecranului măsoară 15 cm, 
iar greutatea întregului aparat 
nu depășește 4 kilograme. Deo
camdată micile aparate redau 
imaginea doar în alb-negru, dar 
se află deja in stadiu avansat» 
cercetările pentru o versiune in 
culori.

• INVAZIE DE LĂ
CUSTE. Patru state federale 
americane vor înregistra În
semnate pagube în agricultură 
din cauza invaziei de lăcuste. Se 
apreciază la mai multe milioane 
pierderile înregistrate deja tn 
Kansas. Nebraska, Oklahoma și 
Colorado. în mai multe re

giuni din aceste state densita
tea lăcustelor este de peste 80 
pe metru pătrat. Ca urmare, 
zece la sută din culturile de 
griu și orz sint. compromise. în 
statul Nebraska, majoritatea su
prafețelor cultivate au fost de
clarate zone sinistrate.

• GLOANJE... LICHI
DE. Un dispozitiv de tip spray, 
pus in vinzare in Franța, proiec
tează la o distanță de 3 m un 
lichid care poate paraliza dife
rite animale primejdioase: lei, 
tigri, șerpi veninoși etc. Lichidul 
dereglează Iota! coordonarea 
mișcărilor animalului respec
tiv, timp de un sfert de oră, 
fără să-l omoare. Un pulveriza- 
tor conține 50 de „gloanțe" li
chide de acest gen.
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SESIUNEA ECOSOC

„Sînt necesare acțiuni tontrete 
in vederea instaurării noii ordini 

economice internaționale"
Cuvintul reprezentantului României

GENEVA 14 (Agerpres). — La 
•Geneva continuă lucrările sesiu
nii Consiliului Economic si Social al 
O.N.U., ECOSOC, consacrate dezbate
rii unor aspecte actuale ale situației 
economice internaționale.

Luînd cuivîntul în ședința plenară, 
reprezentantul tării noastre, amba
sadorul Constantin Ene. a relevat, 
între altele, că studiile și analizele 
elaborate în cadrul Secretariatului 
O.N.U., U.N.C.T.A.D. și în alte insti
tuții din sistemul Națiunilor Unite 
converg către concluzia puțin încu
rajatoare că principala caracteristică 
a scenei economice mondiale o con
stituie incertitudinea ce persistă în 
relațiile economice, care continuă să 
sufere consecințele unui sistem eco
nomic internațional inechitabil. Efor
turile întreprinse în ultimii ani pen
tru depășirea dificultăților economiei 
mondiale nu au avut efectele aștep
tate — a continuat vorbitorul. Dispa- 
ritătile și decalajele economice con
tinuă să crească.

Vechea ordine internațională — a 
subliniat reprezentantul român — este 
nu numai inechitabilă, ci si inefici
entă în ce privește asigurarea intere
selor atît ale țărilor industrializate, 
cit și ale celor în curs de dezvoltare. 
Fără îndoială, instaurarea noii ordini 
economice internaționale nu se poate 
face dintr-o dată, ci în cadrul 
unul proces continuu de transformări 
radicale în sistemul relațiilor interna
ționale și al mecanismelor de coope
rare dintre state. Acest proces însă 
nu a demarat încă. în ciuda efortu
rilor deosebite pe care majoritatea 
statelor lumii le-au făcut în această 
direcție!. Rezultatele tuturor nego-

cierilor ar trebui să se concretizeze 
în angajamente precise ale tuturor 
statelor, sub forma unui adevărat 
cod al relațiilor economice internațio
nale. care să cuprindă principiile si 
normele ce guvernează relațiile eco
nomice intre țări, drepturile si obli
gațiile lor privind diferitele domenii 
ale cooperării Internationale, comer
țul. materiile prime, transporturile, 
energia, industria, agricultura, știința 
și tehnologia, precum și mecanismele 
necesare transpunerii în viată a an
gajamentelor asumate. Interdepen
dența, atît de des evocată în cursul 
actualelor dezbateri, nu înseamnă 
rezolvarea dificultăților unor țări pe 
seama si în detrimentul economiilor 
altora, ci, dimpotrivă, presupune ac
țiuni riguroase întreprinse 
folosul tuturor.

în ansamblul relațiilor 
Internationale îsl face tot 
simțită prezența un nou
cel al cooperării economice si tehnice 
între țările în curs de dezvoltare, 
care dă noi dimensiuni acestor relații 
printr-o mai largă utilizare in folosul 
lor reciproc a capacităților creatoare 
umane si materiale de care dispun 
aceste țări. Tocmai de aceea apro
piata Conferință a Națiunilor Unite 
pentru cooperare tehnică între țările 
în curs de dezvoltare va trebui să 
adopte un plan de acțiune, continînd 
măsuri concrete care să favorizeze 
extinderea cooperării între țările în 
curs de dezvoltare șl transformarea 
acestei cooperări Intr-un flux perma
nent al circuitului economic mondial, 
într-o componentă a eforturilor 
globale pentru edificarea noii ordini 
economice internaționale.

de toti in
economice 
mai mult 
curent —

„Popoarelor le revine 
un rol hotărîtor in 

înfăptuirea dezarmării 
La Încheierea sesiunii 
Prezidiului Consiliului 

Mondial al Păcii
MOSCOVA 14 — Corespondentul 

Agerpres. transmite : Vineri a luat 
sfîrșit, la Moscova, sesiunea Prezi
diului Consiliului Mondial al Păcii, 
care a examinat cu precădere obiec
tivele principale ale mișcării mondia
le pentru pace evidențiate de recen
ta sesiune specială a Adunării Ge
nerale a O.N.U. consacrată dezarmă
rii și vizînd mobilizarea opiniei pu
blice din întreaga lume la lupta pen
tru încetarea cursei înarmărilor, pen
tru înfăptuirea de măsuri practice de 
dezarmare, în primul rînd de dez-' 
armare nucleară.

Prezentă la lucrări, alături de dele
gații ale organizațiilor naționale ale 
mișcării pentru pace din peste 80 de 
țări, delegația Comitetului Național 
Român pentru Apărarea Păcii 
(C.N.A.P.) a participat activ la 
dezbateri, înfățișînd amplu poziția și 
activitatea susținută a țării noastre 
în problema dezarmării. Delegația ro
mână a relevat, ca o problemă ma
joră, rolul important al popoarelor, 
al forțelor progresiste, inclusiv al 
mișcărilor pentru pace — naționale 
și mondiale — în rezolvarea construc
tivă și durabilă a tuturor probleme
lor cu care este confruntată omeni
rea, pentru edificarea unei păci trai
nice și a securității în întreaga lume.

<c

CON VORBIRI ROMÂNO-LIBIENE
TRIPOLI 14 (Agerpres). — Aflat în 

vizită în Jamahiria Arabă Llbiană 
Populară Socialistă, tovarășul Vasile 
Pungan, ministru la Președinția Re
publicii Socialiste România, șeful 
grupului de consilieri ai președinte
lui republicii, s-a întîlnit cu Jadalla 
Azuz Al-Talhi, secretarul industriei și 

■ministru pentru relații la Secretaria
tul general al Congresului General 
Popular, cu Ezzedin Al Mabruk, se- , 
cretarul petrolului și președintele 
părții libiene în Comisia mixtă gu
vernamentală româno-libiană de co
laborare economică și tehnică, pre
cum și cu Muhammed Ahmed Al- 
Mangoush, secretarul, construcțiilor. •

Cu acest prilej, s-a analizat sta
diul aplicării înțelegerilor convenite 
între președintele Republicii Socia
liste România și secretarul general al 
Congresului General Popular din Ja
mahiria Arabă Libiană Populară So
cialistă. a celorlalte acorduri care de-

Opțiuni
NOUAKCHOTT 14 (Agerpres). — 

Președintele Comitetului Militar de 
Redresare Națională din Mauritania, 
colonelul Mustapha Ould Mohamed 
Salek, a adresat națiunii un mesaj 
radiodifuzat in care a expus liniile 
directoare ale politicii pe care in
tenționează să o promoveze, pe plan 
intern și extern, guvernul de la 
Nouakchott. El a anunțat crearea u- 
nei comisii consultative care va e- 
xamina elaborarea unei noi constitu
ții. Pe plan economic și financiar, a

În ajunul reuniunii interoccidentale 
la nivel înalt de la Bonn

în zilele de 16 și 17 iulie, la Bonn se vor desfășura lucrările reuniunii 
la nivel înalt, a principalelor țări capitaliste industrializate : S.U.A., R.F.G., 
Franța, Marea Britanie, Canada, Italia și Japonia. Reproducem mal jos 
poziții oficiale exprimate în citeva 
legătură cu acest eveniment.

WASHINGTON. — Intr-o declara
ție făcută, joi, la plecarea din Wa
shington spre Bonn, președintele Sta
telor Unite. Jimmy Carter, a afir
mat în legătură cu reuniunea la ni-

In pregătirea Festivalului 
mondial al tineretului și 
studenților. Fidel Castr°' prfm- 
secretar al C.C. al P.C. din Cuba, 
președintele Consiliului de Stat și al 
Consiliului de Miniștri ale Republicii 
Cuba, a prezidat o ședință a Comite
tului național de pregătire a 
de-al XI-lea Festival mondial 
tineretului sl studenților, care se 
desfășura anul acesta la Havana, 
cadrul ședinței a fost prezentat_
raport de activitate al Comitetului de 
organizare.

celui 
al 
va 
In 
un

capitale ale țărilor participante, în

„Apartenența la pacte 
nu este incompatibilă 

cu nealinierea"

vel înalt a principalelor țări occi
dentale industrializate : „Nu ne aș
teptăm să rezolvăm toate problemele 
lumii, dar sperăm să plecăm de Ia 
conferință cu o înțelegere mai clară 
a acestora". Șeful executivului ame
rican a menționat, totodată, că in ca
drul reuniunii va cere Japoniei și 
R.F. Germania să adopte măsuri de 
stimulare a economiilor lor, pentru 
a contribui astfel la sporirea cere
rii de produse americane pe piețe
le lor și, implicit, la reducerea de
ficitului balanței comerciale a S.U.A. 
in schimburile cu cele două țări.

Africa-africanilor! Partlc1' 
panții la reuniunea Consiliului Minis
terial al Organizației Unității Afri
cane (O.U.A.) au adoptat o rezoluție 
care subliniază necesitatea soluțio
nării problemelor africane de către

Drepturi egale

finesc cadrul dezvoltării acțiunilor de 
cooperare economică și tehnico-știin- 
țifică dintre cele două țări.

Exprimîndu-și satisfacția 
rezultatele obținute pînă In prezent, 
părțile au subliniat dorința 
pentru extinderea, în continuare, pe 
o nouă treaptă, a relațiilor de colabo
rare și prietenie existente între 
România și Libia ; totodată, s-a sta
bilit un program concret de măsuri 
pentru îndeplinirea la termen a ac
țiunilor de cooperare, aflate în curs 
de desfășurare.

La întrevederi au participat An
drei Păcuraru, ambasadorul Republi
cii Socialiste România la Tripoli, și 
Aziz Omar Shanib, ambasadorul Ja- 
mahiriei Arabe Libiene Populare So
cialiste la București.

Convorbirile s-au desfășurat într-o 
atmosferă de prietenie și înțelegere 
reciprocă.

pentru
comună

arătat Mustapha Ould Mohamed Sa- 
lek, se are în vedere încurajarea ac
tivităților productive, inclusiv a ini
țiativelor particulare.

In domeniul politicii internaționale, 
vorbitorul a subliniat adeziunea Mau- 
ritaniei la principiile mișcării de nea
liniere, precum și solidaritatea cu ce
lelalte țări în curs de dezvoltare an
gajate în lupta pentru instaurarea 
unei noi ordini economice internațio
nale, mal juste șl mai echitabile.

• Primire la primul ministru al Republicii Turcia • Încheie
rea lucrărilor Comisiei mixte guvernamentale de cooperare 

economică
ANKARA 14 (Agerpres). — Primul 

ministru al Republicii Turcia, Biilent 
Ecevit, l-a primit pe tovarășul Cor
nel Burtică, viceprim-ministru al gu
vernului, ministrul comerțului exte
rior și cooperării economice interna
ționale, care s-a aflat la Ankara la 
lucrările sesiunii Comisiei mixte gu
vernamentale de cooperare economică 
dintre România și Turcia.

Cu acest prilej, din partea tovară
șului Nicolae Ceaușescu, președintele 
Republicii Socialiste România, au fost 
transmise un mesaj prietenesc de sa
lut, cele mai bune urări de sănă
tate și fericire și noi succese po
porului turc prieten.

Mulțumind călduros, Biilent Ecevit 
a rugat să se transmită președintelui 
Republicii Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, prestigioasă 
personalitate a vieții internaționale, 
sentimentele sale de respect, împreună 
cu urarea de sănătate și fericire per
sonală, iar poporului român prieten, 
noi succese pe calea dezvoltării eco- 
nomico-sociale și a progresului.

în cadrul convorbirii, desfășurată 
într-o atmosferă cordială, a fost ex
primată satisfacția pentru cursul as
cendent al relațiilor româno-turce pe 
multiple planuri, ca urmare a întîl- 
nirilor la nivel înalt, subliniindu-se 
dorința comună de a găsi noi posi
bilități de extindere a cooperării și

colaborării în domeniile politic, eco
nomic, tehnic și cultural, în intere
sul celor două popoare, al cauzei pă
cii și colaborării în Balcani. în Eu
ropa $1 în întreaga lume.

La convorbiri a fost prezent Vaslle 
Alexandrescu, ambasadorul României 
în Turcia.

★
Vineri, la Ankara s-au Încheiat lu

crările Comisiei mixte guvernamen
tale de cooperare economică dintre 
România și Turcia. Delegația româ
nă la lucrările sesiunii a fost condu
să de tovarășul Cornel Burtică, 
viceprim-ministru al guvernului, mi
nistrul comerțului exterior sl coope
rării economice Internationale, iar 
cea turcă de Teoman Koprululer, 
ministrul comerțului din Turcia.

La încheierea tratativelor si con
vorbirilor. desfășurate Intr-o atmos
feră cordială, prietenească sl de în
țelegere reciprocă, au fost semnate 
Acordul pentru dezvoltarea schimbu
rilor comerciale pe termen lung din
tre Republica Socialistă România și 
Republica Turcia. Protocolul celei 
de-a V-a sesiuni a Comisiei mixte 
guvernamentale de cooperare econo
mică dintre România si Turcia si 
Protocolul celei de-a IV-a sesiuni a 
Comitetului mixt de lucru româno- 
turc.

agențiile de presă transmit
statele Africii înseși. Documentul 
relevă că asigurarea securității conti
nentului constituie. în exclusivitate, 
responsabilitatea africanilor. Se evi
dențiază necesitatea respectării suve
ranității fiecărui stat, a dreptului său 
de a-si soluționa problemele potrivit 
intereselor proprii.

Sărbătoarea națională a 
Franței — 14 Iulie> a ^ost mar- 
cată vineri, la Paris, prin tradițio
nala paradă militară de pe Champs 
Elysâes, la care a asistat președin
tele republicii, Valery Giscard 
d’Estaing.

pentru femei

Declarația ministrului 
de externe al Turciei

ISLAMABAD 14 (Agerpres). — 
într-o declarație făcută la Islamabad, 
unde întreprinde o vizită oficială, 
ministrul afacerilor externe al Tur
ciei. Gunduz Okcun. s-a pronunțat 
pentru revizuirea acordului cu pri
vire la pactul „CENTO". „ca urmare 
a orientării vieții internaționale spre 
destindere".

„Trăim o epocă de cooperare, nu 
de confruntare" — a estimat minis
trul turc, care, după ce a evidențiat 
unele indicii ale destinderii dintr-o 
serie de regiuni ale globului, a pre
cizat că tocmai „în acest cadru _ ar 
trebui revizuit tratatul". EI a arătat 
că apartenența la o grupare politico- 
militară nu trebuie să constituie o 
piedică peniru participarea la miș
carea de nealiniere.

Turcia, a spus el. dorește să ob
țină statut de țară asociată la miș
carea statelor nealiniate. Ea ar pu
tea prezenta o cerere în acest sens, 
după reuniunea de la Belgrad a sta
telor nealiniate, la sfîrșitul lunii iu
lie.

BONN. — Intr-un interviu apărut 
în suplimentul economic comun al 
publicațiilor occidentale, „Le Monde", 
„Die Welt", „The Times" și „La 
Stampa", cancelarul vest-german, 
Helmut Schmidt, s-a referit, între 
altele, la ordinea de zi a reuniunii 
la nivel inalt de la Bonn, arătind că 
tema principală a dezbaterilor va fi 
„Cum vom putea stimula dezvoltarea 
economică, astfel incit să fie posibi
le creșterea nivelului utilizării for
ței de muncă și reducerea șomaju
lui,?":

TOKIO. — Intr-un comentariu 
transmis din Tokio, agenția France 
Presse relevă că Japonia se așteap
tă să fie ținta criticilor celorlalte 
șase țări occidentale (S.U.A.. R.F.G., 
Franța, Marea Britanie, Canada și 
Italia) ce vor fi reprezentate la 
reuniunea la nivel înalt de la Bonn, 
datorită enormului său excedent co
mercial. Dar, continuă agenția cita
tă, Japonia este gata să treacă la 
contraofensivă, întrucît consideră că 
a făcut mai mult decît celelalte țări 
pe linia stimulării și reorganizării e- 
conomiei sale.

mi
ora
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(Urmare din pag. I)
garea dreptului de a vorbi în nume
le unor state suverane. Or. firește, 
dezvoltarea unor relații sănătoase, 
în spiritul coexistenței pașnice, im
pune depășirea unor asemenea ana
cronisme ce continuă să aibă efecte 
nefavorabile asupra vieții internațio
nale în general.

Consecințele menținerii 
unor practici restrictive. 
Consecințele acestor practici sînt cu 
atît mai dăunătoare cu cît se mani
festă într-o lume în care există 
grave contradicții : o diviziune in
ternațională a muncii deformată, re
prezentată prin țări avansate indus
trial și state reduse la rolul de fur-

Efectele binefăcătoare 
ale unei colaborări egale 
în drepturi.In mod evident’ed>- 
ficarea unei rețele dense de legături 
comerciale, economice, tehnico-știin- 
tifice ar avea importante urmări pe 
toate planurile vieții ''internaționale, 

în domeniul politic, aceasta ar con
tribui considerabil la normalizarea 
raporturilor internaționale, la orearea 
unui climat mai senin, de încredere

> ■■ -
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Demonstrație a femeilor americane, pe una din arterele principale ale 
Washingtonului, în sprijinul ratificării amendamentului la Constituție prin 
care se prevăd drepturi egale între bărbați și femei. Pentru ratificarea 
acestui amendament este nevoie de votul a 38 din cele 50 state fede
rale care intră în componența S.U.A. în caz că pînă la 22 martie anul 
viitor nu se va ajunge la cifra necesară, amendamentul va fi respins — 
perspectivă care a determinat, în ultimul timp, intensificarea acțiunilor 

mișcării de femei în sprijinul acestui ^amendament

permite dezvoltarea economică si. im
plicit. ridicarea nivelului de trai al 
tuturor popoarelor. în acest cadru se 
cuvine subliniată însemnătatea unor 
schimburi neîngrădite în domeniul 
tehnico-știintific, știut fiind că fără 
a beneficia de realizările stiintei și 
tehnicii moderne nici un popor nu se 
poate dezvolta rapid 
greșului.

în promovarea unei 
perări sînt interesate 
Pentru țările rămase

pe calea pro-

asemenea coo- 
toate statele. 

In urmă din

asupra ei. Așa cum se subliniază în 
propunerile prezentate de tara noas
tră la Conferința pentru colaborare 
și securitate în Europa, la reuniunea 
de la Belgrad, la O.N.U. și în alte 
foruri și organisme internaționale 
trebuie depuse eforturi susținute pen
tru eliminarea măsurilor cu carac
ter restrictiv, a barierelor artificiale, 
a oricăror discriminări si obstacole 
comerciale. Totodată, este necesar să 
se promoveze forme noi. modeme, 
de colaborare, cum sînt cooperarea

MOSCOVA. — Sub auspiciile 
Asociației de prietenie sovieto- 
română (A.P.S.R.), la Uzina de 
rulmenți nr. 1 din Moscova, 
membru colectiv al A.P.S.R., a 
fost organizată, la 14 iulie, o a- 
dunare consacrată implinirii a 
trei decenii de la naționalizarea 
principalelor mijloace de pro
ducție in România.

Cu acest prilej, Mircea Năs- 
tase,’ ministru consilier economic 
al Ambasadei țării noastre in 
Uniunea Sovietică, și Tatiana 
Pokivailova, cercetător la Insti
tutul de slavistică și balcanisti
că, au subliniat însemnătatea 
deosebită a actului revoluționar 
al naționalizării, au înfățișat 
succesele dobindite de poporul 
român, sub conducerea parti
dului său comunist, in edifica
rea unei economii moderne, in 
ridicarea nivelului de trai al 
oamenilor muncii, evidențiind, 
totodată, dezvoltarea ascendentă 
a relațiilor de prietenie și cola
borare multilaterală româno-so- 
vietice.

Partidul laburist din Ma
rea Britanic a cîștigat ale
gerile parțiale desfășurata la 
Manchester-Moss Side șl la Pensto- 
ne, în apropiere de Manchester. 
După aceste alegeri parțiale, Parti
dul laburist deține 308 locuri în Ca
mera Comunelor, rămînînd însă în 
minoritate cu 15 voturi în raport cu 
ansamblul celorlalte partide.

Reuniune sindicală. Un 
număr de 30 de lideri sindicali din 
S.U.A., Europa occidentală și Asia 
s-au întrunit la Diisseldorf, pentru a 
redacta un memorandum cuprinzînd 
propunerile sindicatelor referitoare 
la politica economică și măsurile de 
creștere a economiei si utilizarea in
tegrală a forței de muncă.

Convorbirile egipteano- 
israeiiene. M.E.N. in
formează că, după convorbirile avute 
la Salzburg, președintele Republicii 
Arabe Egipt, Anwar El Sadat, îl va 
primi din nou, la o dată apropiată, pe 
ministrul israelian al apărării, Ezer 
Weizman, în orașul Alexandria.

Manifestații de protest 
în Spania. Barce'°na s-an pro- 
dus miercuri noaptea incidente vio
lente între poliție și mai multe mii 
de persoane participante la o mani
festație de protest împotriva acțiu
nilor forțelor de ordine în cursul 
unor recente evenimente din Țara 
Bascilor, în care și-au pierdut viața 
două persoane. Poliția a făcut uz de 
gloanțe de cauciuc și grenade fumi
gene. Joi, orașul San Sebastian, ca
pitala provinciei basce Guipuzcoa, 
era izolat de restul țării, toate șose
lele și căile ferate spre oraș fiind 
blocate.

La Belgrad a sosit primul 
ministru al Guvernului R.P. 
Congo, Louis Sylvain Goma, într-o 
vizită oficială în R. 3. F. Iugoslavia. 
El va avea convorbiri cu Veselin Giu- 
ranovici, președintele Consiliului Exe
cutiv Federal, în probleme ce pri
vesc extinderea relațiilor dintre cele 
două țări, în diferite domenii de ac
tivitate.

Inundații în Afganistan, 
în urma ploilor torențiale din 6—7 
Iulie, inundațiile care au afecta* 
provinciile centrale și orientale ale 
Afganistanului, precum și regiunea 
Kabul au provocat moartea a 150 
de persoane, în vreme ce aproxima
tiv 51 000 au rămas fără adăpost, a 
anunțat Ia Geneva Ligă Societăților 
de Cruce Roșie.

Intr-un accident rutier 
petrecut la 300 km est de Lima, un 
număr de 32 de 
dut viața și 15 
autobuz încărcat 
bușit de pe un
tr-o prăpastie de la o înălțime de 
aproape 300 de metri.

persoane și-au pier- 
au fost rănite. Un 

cu pasageri s-a pră- 
drum de munte în-

După patru săptămîni in complexul spațial

„Saliut-6“,
MOSCOVA 14 (Ager

pres). — S-a încheiat a 
patra săptămînă a acti
vității spațiale a cosmo- 
nauților sovietici Vladi
mir Kovalionok și A- 
leksandr Ivancenkov la 
bordul complexului spa
țial „Saliut-6“ — „So- 
iuz-29“ — „Progress-2“.

De la centrul de di
rijare a zborului s-a a- 
nunțat că majoritatea o- 
perațiunilor de traris-

„Soiuz-29", „Progress-2“
cicletei ergometrice, în 
condițiile unor sarcini 
fizice limitate. Acest 
control se efectuează in 
vederea determinării ca
pacității de lucru a sis
temului cardiovascular. 

Potrivit datelor parve
nite de la bordul com
plexului extraterestru, 
starea sănătății cosmo- 
nauților este bună, iar 
aparatele funcționează 
normal.

bordare a materialelor 
și aparatelor aduse pe 
orbită de nava de 
transport „Progress-2“ 
s-au terminat. în a- 
celașl timp, continuă 
pregătirea rezervoarelor 
de pe „Saliut-6“ pentru 
alimentarea cu combus
tibil.

Ziua de vineri a fost 
consacrată controlului 
stării sănătății echipa
jului, cu ajutorul bi-

între libertatea presei și cifra de afaceri

nizoare de materii prime : împărți
rea lumii în țări bogate și țări să
race și accentuarea decalajelor din
tre ele ; diminuarea artificială a vo
lumului schimburilor comerciale, în 
cadrul căruia statele în curs de dez
voltare dețin o pondere tot mai mică, 
în aceste condiții, practicile restric
tive, departe de a contribui la solu
tionarea contradicțiilor, le perpetuea
ză. le agravează și mai mult.

Efectele negative ale barierelor și 
obstacolelor discriminatorii determi
nă o îngustare artificială a pieței 
mondiale, ceea ce se răsfrînge cu 
grele consecințe nu numai asupra ță
rilor rămase in urmă, ci și asupra • 
celor avansate. Pe plan politic, o 
asemenea desfășurare anormală a re
lațiilor economice internaționale este 
generatoare de instabilitate, neîncre
dere și tensiuni, care frinează cursul 
spre destindere.

Pe bună dreptate se poate afirma 
că promovarea coexistenței pașnice, 
asigurarea securității și dezvoltarea 
cooperării internaționale formează un 
tot unitar. Si, firește, dezvoltarea 
cooperării internaționale, reclamă în 
mod imperios, ca o cerință obiectivă 
a progresului fiecărei națiuni. înlă
turarea unor asemenea practici, 
în concepția partidului și statului 
nostru, condiția majoră, esenția
lă, pentru lărgirea și intensifi
carea relațiilor economice, precum 
și a celor politice, este deplina ega
litate în drepturi a tuturor partene
rilor. indiferent de mărimea sau po
tențialul lor material, respectarea 
strictă a principiilor independentei și 
suveranității naționale, neamestecului 
în treburile interne, integrității teri
toriale, 
tării la 
forței.

avantajului reciproc, renun- 
amenintarca sau folosirea

ÎL DEZVOLTAREA NEÎNGRĂDITĂ 
A SCHIMBURILOR Șl COOPERĂRII 
ECONOMICE - cerință a coexistenței 

pașnice, a progresului tuturor națiunilor
între state libere, suverane sl egale 
în drepturi. Firește că. în asemenea 
condiții, s-ar crea un teren mai priel
nic pentru realizarea de progrese pe 
calea dezarmării, ceea ce ar face po
sibilă reducerea uriașelor fonduri a- 
locate pentru cursa înarmării si uti
lizarea mijloacelor astfel obținute în 
scopuri civile. Realitatea arată că 
există, totodată, o relație strînsă 
între'dezvoltarea liberă si neîngrădită 
a legăturilor economice si obiectivul 
stingerii sau preîntimpinării unor 
focare de conflict : dezvoltarea 
relațiilor economice între toate sta
tele. fără deosebire de orinduirea lor 
socială, favorizează solutionarea în 
spirit constructiv a multor probleme 
politice acute, consolidează cursul 
spre destindere. Așa după cum 
atestă istoria însăși, atunci cind 
se dezvoltă relații de bună colaborare 
economică, reciprod avantajoase, pro
blemele politice se soluționează mai 
ușor.

Pe olan economico-social. promo
varea unui comerț liber, a unei coo
perări largi, reciproc avantajoase, ar

punct de vedere economic, colabora
rea internațională bazată pe principiul 
egalității reprezintă un important 
factor în realizarea planurilor lor de 
dezvoltare accelerată. De aceea, ex
tinderea raporturilor de colaborare 
poate aduce o importantă contribuție 
la lichidarea subdezvoltării, a deca
lajelor dintre state. Dezvoltarea ra
porturilor de colaborare s-ar răsfrin- 
ge pozitiv și asupra țărilor avansate 
cu atit mai mult cu cit în unele din 
aceste state continuă să persiste fe
nomene de recesiune, de utilizare 
incompletă a capacităților de pro
ducție și; neocupare a unui procent 
însemnat al forței de muncă în di
ferite sectoare de activitate.

Un deziderat fundamen
tal al întregii vieți interna
ționale Pornind . tocmai de la 
aceste realități, România militează 
consecvent pentru înlăturarea din ca
lea relațiilor economice internaționale 
a tuturor piedicilor care impietează

în producție și desfacere, crearea de 
societăți mixte etc., menite să' asi
gure o eficientă economică sporită.

în același timp, încheierea de a- 
corduri pe termen lung ar da o mai 
mare stabilitate schimburilor, ar 
crea posibilitatea unei evaluări și cu
prinderi mai bogate și mai diversifi
cate a resurselor economice și an
gajarea lor in sfera comerțului și 
cooperării internaționale.

După 
aparțin 
nomice. 
grupări 
chis, ci 
sibile, deschise colaborării cu toate 
celelalte țări care o doresc. Aceasta 
impune în. mod necesar respectarea 
dreptului suveran al fiecărei țări, 
care face parte dintr-o grupare eco
nomică sau alta, de a desfășura di
rect relații economice externe și de 
a acționa de sine stătător în cadrul 
altor organizații internaționale.

în sfîrșit, pornind de la adevărul 
că problemele comerțului și coope
rării privesc toate statele, au impli-

cum se știe, un șir de state 
unor anumite grupări eco- 
Important este însă ca aceste 
să nu aibă un caracter în- 
dimpotrivă să fie largacce-

catii generale. România consideră că 
soluționarea acestora nu se poate 
realiza într-un cadru restrîns ; la ne
gocierea lor este imperios necesar să 
participe, pe baze de egalitate, toa
te țările interesate, manifestîndu-se 
în permanentă receptivitate față de 
punctele de vedere exprimate de fie
care. Aceasta este garanția sigură a 
unor soluții juste, unanim accepta
bile, și, ca atare, viabile. Un ase
menea cadru il oferă Organizația 
Națiunilor Unite, organismele sale, 
ca for unde își pot face auzite pă
rerile și susținute interesele cvasito- 
talitatea țărilor lumii.

în concordantă cu aceste dezide
rate majore, cu cerințele obiective 
ale propriei dezvoltări și aspirațiile 
de progres ale tuturor popoarelor. 
România socialistă acționează con
secvent pentru extinderea relațiilor 
sale economice, pentru promovarea 
liberă, neîngrădită a comerțului și 
cooperării internaționale. Este sem
nificativ în acest sens că. în peri
oada cincinalului 1971—1975. volumul 
comerțului exterior al României s-a 
dublat, iar în anii actualului cinci
nal, în pofida perturbărilor create 
pe plan internațional, de fenomenele 
de criză, acest volum a continuat să 
crească neîncetat, fiind jn 1977 cu 
14,8 la sută mai mare decît în anul 
precedent. Ca o expresie a potenția
lului economic sporit al țării noastre, 
a intensificării participării sale la 
circuitul mondial de valori materi
ale și spirituale. România întreține 
azi relații economice cu peste 140 de 
state ale lumii.

Desfășurind o amplă activitate de 
extindere a relațiilor internaționale, 
partidul și statul nostru au în -ve
dere faptul că. in general, promova
rea unor schimburi comerciale tot 
mai ample, intensificarea acțiunilor 
de cooperare economică și tehnico- 
științifică se înscriu ca o componen
tă principală a procesului de edifi
care a unei noi ordini politice și e- 
conomice mondiale, menită să contri
buie la soluționarea pe o bază echi
tabilă a problemelor complexe ce 
confruntă lumea de azi, să asigure 
progresul mal rapid al țărilor ră
mase în urmă, bunăstarea si înflo
rirea tuturor națiunilor. Tocmai de 
aceea. România este hotărîtă — așa 
cum a subliniat în repetate rinduri 
tovarășul Nicolae Ceaușescu — să 
acționeze în continuare cu aceeași 
energie șl vigoare ca și pînă acum, 
in vederea realizării acestor teluri, 
care corespund intereselor si năzu
ințelor tuturor popoarelor, cauzei pă
cii și colaborării în lume.

Două publicații bri
tanice de mare pres
tigiu — cotidianul 
„Times" șl săptămina- 
lul ,, Sunday Times", 
scoase de același grup 
de presă — au de ispă
șit o imprudență. A- 
nume : „imprudența" 
de a fi spus adevărul 
despre stările de lu
cruri de la bordul va
selor aparținind socie
tății de navigație „Cu
nard". In coloanele lor 
s-a pomenit în citeva 
rinduri de penibila lip
să de igienă constata
tă pe vapoare ca „Prin
cess" sau „Countess", 
cu prilejul escalelor 
făcute in Statele Uni
te (rezultatele inspec
țiilor obligatorii între
prinse de autoritățile 
sanitare din porturile 
americane se dau de 
obicei publicității).

Bunăoară, in bucă
tării s-au descoperit 
gindaci și gunoaie, cu
burile de gheață pen
tru băuturile răcori
toare proveneau din 
frigiderele pentru peș
te crud etc. Chiar 
și pe transatlanticul 
„Queen Elisabeth 2", 

, cel mai mare vas de 
linie, pentru pasageri,
— de a cărui reputație 
firma „Cunard" se în
grijește cu deosebire
— s-au produs dere
glări in ce privește fil-

trarea apei potabile, 
ceea ce a dus la îm
bolnăvirea unui mare 
număr de pasageri.

In mod normal, a- 
ceste semnale trebuiau 
să ducă 
turarea 
servate 
cipala 
fost insă alta : „Cu
nard" a pedepsit grupul 
„Times", retrăgîndu-i 
reclamele pe care obiș
nuia să le tipărească 
in cele două importan
te publicații (și pentru 
care plătea sume im
punătoare : pentru
1978 fuseseră destinate 
50 000 de lire sterline, 
aproape de două ori 
mai mult decit anul 
trecut).

Un reprezentant al 
firmei de navigație a 
prezentat această mă
sură intr-un ambala) 
care se voia onorabil : 
„O cit mai bună pla
sare a bugetului nostru 
publicitar ne determi
nă să nu alegem un 
ziar care, pe baza unei 
anumite linii redacțio
nale, creează o atmos
feră neprietenească in 
jurul nostru. Este 
raționament pur 
mercial"...

Incidentul nu se 
cheie insă aici. El 
— după cum s-a 
primat un comentator 
britanic — și o ,,com-

numai la inlă- 
carențelor ob- 
pe vase. Prin- 
consecință a

un 
co-
Sn
are 
ex-

ponenti ironică". Pen
tru că societatea „Cu
nard" întreține și alt
fel de legături cu zia
rele. Ea a achiziționat 
nu de mult concernul 
de presă Beaverbrook, 
căruia ii aparține coti
dianul de mare tiraj 
„Daily Express". La 
încheierea tranzacției, 
noii proprietari au fă
cut cunoscut că, pen
tru a-și asigura cola
borarea unor condeie 
valoroase, „li se va 
acorda latitudinea să 
scrie despre ce doresc". 
Așadar, o adevărată 
odă la adresa libertății 
presei...

Numai că Intre vor
bele și faptele grupu
lui „Cunard" există, 
după cum se vede, o 
discordantă evidentă. 
Conducerea firmei a 
fost somată de mai 
multe ziare să dea ex
plicații asupra acestei 
discordanțe. Un prim 
răspuns: lămuririle vor i. 
fi date în 24 de ore. 
Dar au trecut cele 24 
de ore, au trecut apoi 
de multe ori cite 24 
de ore — și nu s-a 
auzit nimic. Probabil 
că se lucrează la o 
redefinire a libertății 
presei care să nu je
neze cifra de afaceri...

Â. CEEARU

Gh. CEȘCEIESCU

După cum s a anunțat, o explozie puternică a unul camion încărcat 
cu propilenă, un gaz extrem de volatil și inflamant — o adevărată 
„bombă pe roți" — s-a produs în plin centrul unui camping din loca
litatea spaniolă Alcazar, pe coasta Mediteranei. Catastrofa s-a soldat 
cu peste 200 de morți și numeroși răniți. în fotografie: După incendiul 

care a devastat campingul
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