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în cinstea marii noastre sărbători 
naționale - ziua de 23 August 

UN AMPLU Șl PUTERNIC
A VlNT ÎNTRECERII SOCIALISTE

Tara întreagă trăiește zile de însu- 
flețitoare întrecere în muncă. Zil
nic, ziarele publică știri din toate 
colturile țării, din fabrici și uzine, 
de pe șantiere și ogoare, din insti
tute de cercetare și inginerie tehno
logică despre succesele obținute de 
colectivele de oameni ai muncii, sub 
conducerea organizațiilor de partid, 
in întrecerea desfășurată în acest an 
hotăritor al cincinalului, sub deviza 
mobilizatoare : „Să transformăm can
titatea într-o nouă calitate !“. Sinte- 
dZînd la jumătatea anului economic 
rezultatele obținute în marea compe
tiție a muncii, consemnăm cîteva 
fapte ale căror semnificații nu mai 
trebuie relevate : 
oamenii muncii 
din industria a 
33 de județe și a 
Capitalei patriei 
au raportat reali
zarea înainte de 
termen a planului 
pe primul semes
tru ; planul pro
ducției industriale 
pe primul semes
tru a fost depășit 
cu 3,2 miliarde 
lei, circa 83 la 
sută din sporul producției din acest 
an obținindu-se pe seama creșterii 
productivității muncii.

Ponderea economico-socială cu to
tul deosebită a întrecerii in viata so
cietății noastre, înalta apreciere și 
cinstire pe care partidul si statul 
nostru le acordă muncii rodnice în
chinate progresului tot mai susținut 
al tării și-au găsit o vie oglindire în 
însuși faptul că președintele republi
cii. tovarășul Nicolae Ceausescu, a 
decernat, cu puțin timp în urmă, la 
Palatul Marii Adunări Naționale, 
înalte ordine și distincții unităților 
fruntașe în întrecerea pe anul tre
cut. Și, din nou, cu acea ocazie, se
cretarul general al partidului releva 
că distincțiile acordate constituie un 
puternic imbold pentru toate colecti
vele de oameni ai muncii, pentru 
toate organizațiile de partid spre o 
activitate mai rodnică si mai efi
cientă îh- viitor.

în această privință, un factor sti
mulator pentru a asigura un nou 
avint întrecerii socialiste ii constituie 
apropierea zilei de 23 August, mă
reața noastră sărbătoare națio
nală, ziua eliberării patriei. în 
spiritul noilor noastre tradiții, 
aniversarea glorioasei insurecții 
naționale armate, antifasciste și 
antiimperialiste, care a deschis o eră 
nouă în istoria patriei, este cinstită 
cu fapte de muncă demne de laudă 
și prețuire, fapte care constituie, 
totodată, o dovadă grăitoare a 
hotăririi cu care acționează oa

menii muncii — români, maghiari, 
germani și de alte naționalități 
— strins uniți în jurul partidu
lui, al secretarului său general, pen
tru înflorirea continuă a României 
socialiste, pentru înfăptuirea hotări- 
rilor Congresului al XI-lea al parti
dului și ale Conferinței Naționale.

Firește, obiectivele întrecerii sînt 
numeroase și diversificate în func
ție de specificul activității, de sar
cinile concrete ale i fiecărui colec
tiv, de rezervele interne ce se 
impun a fi valorificate. Cu toa
te acestea, organizațiile de partid, 
comitetele de sindicat, conducerile de 
întreprinderi trebuie să asigure pre

• Ridicarea nivelului calitativ al întregii 
activități economice • Creșterea susținută 
a producției nete • Aplicarea exemplară 
a noului mecanism economico-financiar

- obiective prioritare ale întrecerii

tutindeni concentrarea in perma
nentă a atenției spre laturile esen
țiale calitative ale activității econo
mice. în acest sens. în fiecare uni
tate este necesar să se acționeze pen
tru infăptuirea exemplară a măsu
rilor privind aplicarea noului me
canism economico-financiar. a sarci
nilor concrete stabilite de secretarul 
generai al partidului la recenta ple
nară a C.C. al P.C.R. Chiar dacă în
tre obiectivele întrecerii pe acest an 
nu figurează angajamentele concrete 
privind producția netă, este datoria 
organizațiilor de partid ca, printr-o 
activitate politico-educativă intensă, 
să explice oamenilor muncii că nu
mai realizînd și depășind prevederile 
indicatorilor calitativi ai activității 
productive vor putea fi obținute 
in acest semestru rezultatele scon
tate la acest indicator de bază — in 
funcție de care se eliberează și fon
dul de retribuire. Iată de ce. in fie
care întreprindere valorificarea tutu
ror resurselor menite să asigure creș
terea susținută a producției nete 
trebuie să constituie un obiectiv ma
jor al întrecerii.

Nu încape îndoială că în toate uni
tățile economice, organizațiile de 
partid, consiliile oamenilor muncii 
vor folosi prilejul oferit, in această 
perioadă, de desfășurare a adunărilor 
generale ale oamenilor muncii, spre 
a stimula mobilizarea colectivelor 
pentru descoperirea de noi si noi re
surse de creștere a eficientei econo
mice. Este vorba, in principal, de ini

țiative care să vizeze : creșterea pro
ductivității muncii — a se retine că 
prin creșterea suplimentară cu nu
mai un singur procent a productivi
tății muncii în acest an se poate ob
ține o producție peste prevederi de 
circa 8 miliarde lei ! ; reducerea 
cheltuielilor de producție si indeosebi 
a celor materiale — sarcinile stabilite 
în acest domeniu, pe anul in curs, 
trebuind a fi considerate minimale ; 
înnoirea și modernizarea produselor ; 
ridicarea nivelului tehnic si calitativ 
al producției. In același timp. în 
spiritul indicațiilor date de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la recenta plenara 
a C.C. al P.C.R., în fiecare întreprin

dere trebuie să 
se acționeze prin 
măsuri energice 
pentru realizarea 
planului la fieca
re sortiment in 
parte, livrînd rit
mic economiei 
naționale toate 
produsele planifi
cate, în strinsă 
concordanță cu 
necesitățile ma
jore ale pieței 

interne și exportului.
La rîndul lor. organizațiile de par

tid si sindicatele din unitățile de 
construcții-montaj sint chemate să 
asigure mobilizarea întregii capaci
tăți a oamenilor muncii de pe șan
tiere pentru infăptuirea integrală a 
planului de investiții pe acest an, 
punerea în funcțiune la termen 4 tu
turor obiectivelor stabilite. în acest 
sens, buna organizare a lucrului, fo
losirea judicioasă a mașinilor din do
tare — lucrîndu-se în două și trei 
schimburi — întărirea disciplinei sint 
direcții de acțiune majore pentru a 
aStgura recuperarea restantelor și 
darea în funcțiune a tuturor celor 
650 de obiective economice princi
pale prevăzute în planul de investi
ții pe acest an.

Ne-am convins în toți anii con
strucției socialiste că tot ceea ce în
făptuim pentru dezvoltarea econo
miei slujește, in ultimă instanță, 
omului, bunăstării sale. Cu această 
convingere, fundamentată pe fapte, 
să facem pretutindeni totul pentru a 
munci mai spornic și cu mai mare 
eficientă, pentru a ridica, zi de zi. 
la noi cote de exigentă rezultatele 
obținute în întrecere ! Să acționăm 
cu energie, să transformăm conștiința 
muncitorească, patriotică intr-o cit 
mai puternică forță materială de pro
gres, să facem totul pentru ca între
cerea in cinstea zilei de 23 August 
să înregistreze un puternic și însu- 
flețitor avint. pentru prosperitatea 
patriei noastre libere, socialiste I

Acționînd pentru Îndeplinirea 
ritmică și depășirea sarcinilor 
fizice de plan, colectivele Uzinei 
cocsochimice si fabricilor de 
aglomerare a minereurilor de 
fier de la COMBINATUL SIDE
RURGIC HUNEDOARA au rea
lizat peste sarcinile de plan la 
zi mai mult de 80 000 tone 
cocs metalurgic și aglomerat 
feros autofondant.

Confirmînd angajamentul de 
a îndeplini exemplar prevederi
le pe anul in curs. LUCRĂTO
RII RAFINĂRIEI DE PETROL 
„PLOIEȘTI" au obținut — pe 
anul în curs — o producție netă 
suplimentară concretizată în 
peste 80 000 tone uleiuri mine
rale. motorine hidrofinate. ben
zine și alte derivate din țiței.

MINERII DE LA FILIPEȘTII 
DE PĂDURE ȘI CEPTURA au 
furnizat. în plus, termocentra
lelor 25 000 torre cărbune ener
getic, cantitate care întrece sub
stanțial angajamentul asumat 
de ei în cinstea apropiatei săr
bători de la 23 August.

IN JUDEȚUL MEHEDINȚI 
au fost date în folosință popu
lației de la începutul anului 
1 000 de apartamente.

(Agerpres)
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Aceiași oameni, 
alte dialoguri...

Plouă. Picăturile sint mari, dese și asfaltul pare 
oglindă. De la Mihai Viteazul autobuzul iși începe 
cursa spre Călărași oprind in Vlad Țepeș, Nicolae' Băl- 
cescu, Alexandru Odobescu, Potcoava, Independența, 
Cuza Vodă și stația-capăt de linie : Combinatul side
rurgic Călărași. Cursa durează mai puțin de o oră și 
oamenii care au pornit dis-de-dimineață spre șantierul 
combinatului știu să prețuiască timpul. Discuțiile sint 
scurte, cu propoziții începute doar, dar al căror final 
e ușor descifrabil de cei care le poartă. Ascult :

— La oțeiărie ne ține pe loc...
— Ce, n-am turnat și in 

viță... ?
— Soneta funcționează și
— Pentru mine e bine, o 

sor de-o să iasă aburi din 
brigadierul.

— tl văd pe Sile ieri cind suda la bluming, făcuse

februarie, cind era lapo- 
pe ploaie...
s-alerg cilindrul compre- 
el, ca din calul lui Tică
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pe lingă el un preș de capete de electrozi, ti zic de 
ce nu-i folosește pină la capăt. Un kilogram de elec
trozi costă cit o franzelă mare. Sile se uită la 
mine și tace, tl iau mai departe la refec. Ce mă, 
piinea o măninci doar așa, pe jumătate, pe urmă o 
arunci 1 Văzind că nu scapă de mine îmi zice : Ai 
dreptate, nea Grigore, dar poziția nu permite. Capetele 
astea o să le folosesc la altă sudură...

E șase și jumătate și autobuzul oprește la parcare. 
Oamenii se impinzesc spre locurile lor de muncă fără 
să bage in seamă ploaia.

In urmă cu doi ani, tot intr-un autobuz ce făcea 
aceeași buclă, ascultam alte discuții. Oamenii vorbeau 
de prașilă, de pat germinativ, de erbicidare, de ce 
înseamnă un pămînt bine pregătit, criticau un inginer 
dintr-un C.A.P. că n-a stabilit cum trebuie dozele de 
fosfor și uree, că de ce Maria lui Ichim are lot in 
folosință fără să fi făcut nici o zi de muncă, 
nunta Frusinii lui Gherghinciu brigadieru’ a 
Irina Loghin și...

Privesc oamenii acestor locuri ce se pierd in 
sitatea șantierului și mă gindesc că în numai doi ani 
au lăsat deoparte îndeletniciri seculare și astăzi au 
deprins cele mai felurite meserii despre care unii din 
ei nici nu auziseră. Ei, care din moși strămoși bu 
„laminat1' griu, porumb și floarea-soarelui, lungindu-se 
pe coada sapei in luna lui cuptor, vor spune curînd 
cu mindrie că aici s-a dat o bătălie pentru un uriaș 
cuptor unde se va coace plinea industriei.

Aceiași oameni, aceleași locuri, dar au trecut doi 
ani. Doar doi...

că la 
cintat

imen-

l
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Printr-o telegramă 
adresată C. C. al P. C. R., 

tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, 

județul Dolj raportează 

ÎNCHEIEREA 
RECOLTĂRII 

GRÎULUI
Oamenii muncii de pe ogoarele ju

dețului Dolj au terminat marți. 18 iu
lie, recoltatul griului pe toate cele 
113 000 ha insămînțate cu această cul
tură. Totodată, ei au realizat în între
gime planul de însămînțări la cultu
rile succesive — porumb pentru boa
be, soia, fasole și legume, precum și 
planul de export la tomate timpurii.

Acest succes este raportat printr-o 
telegramă adresată C.C. al P.C.R., 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. de Co
mitetul județean Dolj al P.C.R. în 
momentul de față, se arată în tele
gramă, toate forțele și mijloacele sint 
mobilizate pentru înfăptuirea exempla
ră a programelor de irigare a culturi
lor. continuarea în ritm susținut a eli
berării terenului, executarea arăturilor 
pe toate suprafețele planificate. înfăp
tuind consecvent hotărîrile Congresu
lui al XI-lea al P.C.R., ale Conferinței 
Naționale, indicațiile conducerii parti
dului, ale dumneavoastră personal, 
mult stimate tovarășe secretar general, 
cooperatorii și mecanizatorii se anga
jează ca, sub conducerea organelor și 
organizațiilor de partid, să-și amplifi
ce eforturile pentru obținerea de pro
ducții vegetale și animale mult mai

Mihai VISO1U 
__________________ I

TOVARĂȘUL MCIILAE CEAUȘESCU 
M MINT CU TOVARĂȘUL BERGE FURRE 

președintele Partidului Socialist de stingă din Norvegia

Marți, 18 iulie, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, s-a întîlnit, în 
stațiunea Neptun, cu tovarășul Berge 
Furre. președintele Partidului Socia
list de stingă din Norvegia, aflat la 
odihnă în țara noastră la invitația 
C.C. al P.C.R.

în cadrul întrevederii au fost evo
cate bunele raporturi de prietenie și 
colaborare care se dezvoltă între 
Partidul Comunist Român și Parti
dul Socialist de stingă din Norvegia 
și a fost exprimată dorința de a a- 
profunda aceste relații în interesul 
celor două popoare, al dezvoltării 
conlucrării dintre România și Nor

vegia, al cauzei păcii, securității și 
colaborării in Europa și în întreaga 
lume.

A avut loc un schimb de păreri cu 
privire.la unele probleme actuale ale 
situației internaționale, subliniin- 
du-se necesitatea intensificării efor
turilor guvernelor, forțelor democra
tice și progresiste pentru realizarea 
securității europene și înfăptuirea u- 
nitară a prevederilor Actului final de 
la Helsinki, în special pentru adop
tarea de măsuri concrete de dez
armare fără de care nu pot fi 
concepute pacea și securitatea reală 
atît în Europa, cît și în întreaga lume, 
pentru adîncirea și consolidarea

cursului spre destindere și îmbună
tățirea climatului politic pe plan 
mondial.

S-a relevat, de asemenea, că pacea 
și stabilitatea mondială reclamă so
luționarea pe cale pașnică, prin tra
tative politice între părțile direct in
teresate, a stărilor de încordare și 
conflict existente în diferite zone ale 
lumii, excluderea din viața interna
țională a forței și amenințării cu for
ța, asigurarea dreptului fiecărui po
por de a-și hotărî singur destinul, 
fără nici un amestec din afară.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială, de caldă priete
nie.

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a primit scrisorile de acreditare a ambasadorului

Regatului Hașemil al Iordaniei
Președintele Republicii Socia

liste România, tovarășul Nicolae 
Ceausescu, a primit, marți după-

amiază. pe Marwan Dudin, care și-a 
prezentat scrisorile de acreditare în 
calitate de ambasador extraordinar

și plenipotențiar al Regatului Hașe- 
mit al Iordaniei în țara noastră. 
(Continuare in pag. a V-a)

Muncitoarele^de la Filatura de bumbac intîmpinâ ziua de 23 August cu 
succese deosebite în munca

Foto : S. Cristian

recolta de griu a fost strinsă

TRANSPORTUL
SI LIVRAREA 
CEREALELOR
trebuie grăbite

Pină ieri, 18 iulie, potrivit datelor centralizate la Ministerul Agriculturii 
și Industriei Alimentare griul a fost recoltat de pe 929 000 hectare, ceea ce 
reprezintă 41 la sută din suprafața cultivată in unitățile agricole de stat și 
cooperatiste. Primul județ — Dolj — a anunțat ieri încheierea secerișului, 
iar in altele — Constanța, Ialomița, Teleorman, Brăila, Buzău, Olt — se re
coltează griul de pe ultimele suprafețe.

Din această săptămînă, odată cu 
coacerea lanurilor, secerișul se ex
tinde și în județele situate în jumă
tatea de nord a țării. Există condiții 
ca și în această zonă lucrările să se 
desfășoare în ritm intens. Din sudul 
țării, unde secerișul s-a încheiat, au 
fost trimise in aceste județe un mare 
număr de combine cu mecanizatorii 
respectivi.

Paralel cu măsurile luate în vederea 
Intensificării secerișului, organele ju
dețene de partid și de stat, conduce
rile unităților agricole au datoria să 
asigure transportarea accelerată a ce
realelor recoltate, precum și livrăriie 
Ia fondul de stat. Din datele existente 
la centrala de specialitate rezultă că 
in unele județe, chiar din cele frun

tașe la seceriș — Constanța, Dolj, Il
fov, Ialomița — s-a creat un decalaj 
între cantitățile recoltate șl cele trans
portate la bazele de recepție. Aceasta 
se datorește, în principal, neajunsuri
lor care există în folosirea camioanelor 
și a tractoarelor cu remorci, defec
țiunilor la preluarea produselor în ba
zele de recepție.

Organele și organizațiile de partid, 
comandamentele locale pentru agricul
tură au datoria să acționeze hotărit, 
atit in vederea grăbirii recoltatului, 
cit și pentru organizarea mai bună a 
transportului cerealelor din lanuri în 
bazele de recepție, aceasta fiind în in
teresul oamenilor muncii din agricul
tură, al economiei țării.

Eroi ai epocii 
noastre

Viața și munca infrățită a tuturor fiilor patriei — 
surse inepuizabile de inspirație

Am aniversat nu 
de mult mari date din 
istoria mai veche și 
mai nouă a poporului 
nostru, evenimente a 
căror semnificație se 
păstrează nestinsă în 
memoria generațiilor:, 
revoluția de la 1848 
și actul revoluționar al 
naționalizării din 1948. 
In luna august vom 
sărbători marele eve
niment. crucial pentru 
noua noastră istorie : 
actul de la 23 August 
1944. Sînt date istorice, 
procese revoluționare, 
in cursul cărora s-a 
afirmat cu putere ho- 
tărîrea maselor, a tu
turor fiilor patriei, in
diferent de naționali
tate. a oamenilor sim
pli. a muncitorilor și 
țăranilor, a cărturari
lor înaintați de a-și 
lua soarta în propriile 
mîini, de a face ca in 
țara făuritorilor tu
turor bogățiilor să se 
instaureze domnia po
porului.

Un artist, un scriitor 
de oricind și mai cu 
seamă de astăzi nu 
poate să nu caute să 
pătrundă mereu și 
mereu sensul unor 
astfel de procese re
voluționare fundamen
tale pentru înțelege
rea vie a cursului is
toriei trecute și pre
zente a poporului, is
torie la făurirea căreia 
și-au adus contribuția 
toți cei care, locuind 
din moși-strămoși pe 
aceste meleaguri, ro
mâni. maghiari, ger
mani sau de alte na
ționalități. si-au iubit 
cu credință patria 
unică — leagănul tu
turor speranțelor, al 
visurilor de libertate 
și fericire, matcă in 
care, de-a lungul 
veacurilor, sl-a croit 
curs marea luptă a 
poporului intreg spre 
zorii zilei pe care o 
trăim.

Ce ne sugerează no
țiuni ca: făuritor al 
propriului destin, cu
noaștere, elan crea
tor? Cum le interpre
tăm, care sînt raportu
rile dintre ele și e- 
xistența noastră, mo
dul in care trăim, 
concepția noastră des
pre lume? Ce Înseam

nă pentru om ferici
rea, unde o caută și 
cum o realizează? Și 
oare această fericire 
reprezintă ceva indi
vidual sau ceva co
lectiv? Știm încă din 
antichitate, de pe vre
mea lui Homer și a 
conturării mitului pro
meteic, cit de strinsă 
este interdependența 
dintre noțiuni - ca: 
voință, frumusețe, fe
ricire, pe de o parte, și 
munca omului, forța 
creatoare, bucuria de 
a trăi, pe de altă 
parte; știm încă de pe 
vremea răscoalei scla
vilor conduși de Spar- 
tacus că libertatea, a- 
devărul și dreptatea 
nu sînt un dar ceresc.

însemnări de
Anton 

BREITENHOFER

că fiecare popor și 
fiecare om trebuie 
să-și făurească și cu
cerească singur des
tinul. Știm, de ase
menea, că atit con
cepția noastră despre 
munca omului, mora
lă, conștiință, cit și 
experiențele noastre 
în aceste domenii sint 
supuse unui proces 
dialectic, de aceea do
rim și sperăm ca de
zideratele formulate 
în legătură cu li
teratura și arta con
temporană să vină în 
întîmpinarea marelui 
proces de transformare 
spirituală și materială 
a epocii noastre so
cialiste.

Genul literar care, 
la nivelul beletristicii, 
poate oglindi cel mai 
bine și in întreaga sa 
măreție și splendoare 
imaginea despre om 
a prezentului nostru 
plin de dinamism este, 
după opinia mea. 
romanul social. Fără 
să vrem să subapre
ciem celelalte genuri 
literare, putem afirma 
că structura unui ro
man, dimensiunile sale 
extensive și de adin- 
cime pot cuprinde și 
prezenta, prin acțiune 
sau reflexiile per

sonajelor, In modul 
cel mai exhaustiv 
viața și experiențele 
societății in totalitatea 
lor. Nu există o defi
niție universal va
labilă a romanului. In 
linii foarte generale, 
romanul este o crea
ție literară care re
curge la o povestire 
pentru a sugera prin 
ea mai mult sau chiar 
altceva decit exprimă 
acțiunea. Controver
sa literară dintre au
tor și universul ex
terior și interior al 
semenilor noștri exer
cită o puternică forță 
de atracție asupra pu
blicului cititor. Oglin
direa evenimentelor 
legate de viața con
temporană, interpre
tarea artistică a omu
lui zilelor noastre sint 
așteptate cu mult in
teres de toate pătu
rile populației mun
citoare care citesc 
opere literare și dis
cută despre ele, in 
ciuda lipsei cronice 
de timp. Căci cine nu 
ar dori ca in cărțile 
scriitorilor noștri să 
intilnească întrebări și 
răspunsuri, o inter
pretare și prezentare 
literară a fenomene
lor, evenimentelor și 
mutațiilor cu care oa
menii sint confruntați, 
zi de zi, în viața pro
fesională și în fami
lie? întrebări și răs
punsuri într-o epocă 
de afirmare a perso
nalității, în acest 
tumult de acțiuni 
și transformări — în
trebări și răspunsuri 
care să vizeze propria 
viață și propriul des
tin, fericirea sau su
ferința. succesele și e- 
șecurile, speranțele, 
dorințele și visurile ? 
Cine este în ziua de 
astăzi o personalitate ? 
Orice om care a depă
șit un spirit îngust, 
sesizind și presimțind 
mai multe decît in 
mod obișnuit, orice om 
in stare să realizeze 
mai mult decît crede, 
cu o imagine despre 
lume care îi permite 
un orizont mai larg, 
cu perspicacitate și

(Continuare 
în pag. a IV-a)
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FAPTUL 
DIVERS
Intr-o lume 
a florilor

Nu e ti in care Grădina bo
tanică din Iași să nu fie vizi
tată de mii și mii de localnici 
— și nu numai de ei. Cu toții 
au ce vedea și admira. In mo
mentul de față atenția tuturor 
este atrasă de grupurile de ba
nanieri — unii înfloriți, alții 
incărcați de rod bogat. Ca să nu 
mai vorbim de arborele de ca
fea cu fructe coapte și cactușii 
care au început să înflorească. 
Intre care se înalță, întru incin- 
tarea ochilor și desfătarea ini
mii, cochetele și delicatele or
hidee cu flori de toată frumu
sețea.

Cui 
încredințăm 
tractorul ?

■
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Munca politico-organizatorică - 
stimulent al creației tehnice de masă 
Creațiile tehnico-științifice din cadrul Festivalului național „Cîntarea României" 

fructificate operativ în producție
Marea competiție pe care o reprezintă Festivalul național „Cîntarea 

României" se afirmă puternic ca un festival al mupeii creatoare a po
porului și, in măsură însemnată, al creației științifice și tehnice de 
masă. De aceea, discuția noastră cu tovarășul ALEXANDRU TOADER 
secretar al Comitetului județean Mehedinți al P.C.R., a avut drept 
punct de pornire întrebarea : ce aduce nou în județ, pe tărîmul aces
tei creații, actuala ediție a festivalului 7

constituie principalul sistem de in
formare. Desigur, ele nu pot suplini 
studiul si informarea nersonală a tu
turor celor interesați, pe calea lucră
rilor de specialitate Or. cu regret 
trebuie s-o spunem, numărul citito
rilor la bibliotecile tehnice este încă

clap de 940 mc. vagoane pentru 
transportat material pulverulent de 
100 mc. noi tipuri de vagoane pe 
două și patru osii, diferite garnituri 
de mobilă, noi piese și subansamble, 
care înainte se importau. Avînd în 
vedere indicațiile conducerii partidu-
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I
I
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I
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S-a întimplat la secția S.M.A. 
Laza, județul Vaslui. Doi elevi, 
pe nume Boț Gheorghe și Si- 
mionescu Manole, elevi la școa
la profesională agricolă Ne- 
grești-Vaslui, se aflau in prac
tică. Cei doi — viitori mecanici 
agricoli — nesupravegheați de 
nici un maistru instructor, au 
urcat pe un tractor și au pornit 
la drum. In timp ce se depla
sau pe lingă o livadă, tractorul 
s-a răsturnat intr-o rîpă. 
Din fericire, cei doi tineri au 
scăpat cu viață, aflîndu-se la 
spital. Putea fi mai rău. In a- 
fară de răni și spaimă, să spe
răm că s-au ales și cu o învă
țătură de minte. Și ei. dar și cei 
puși să-i învețe ce trebuie.

Isi fac»
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singuri... 
greutăți

Întreprinderea de industriali
zare a cărnii din Tiilcea pre- 
ambalează o bună parte din 
carnea livrată spre desfacere 
unităților întreprinderii comer
ciale de stat „Alimentara". Este 
stimulată în acest fel o formă 
modernă de comerț, care asigură 
o servire mai rapidă a cumpă
rătorilor și ușurează munca vin- 
zătorilor. Fiecare pachet conți
ne și o etichetă care precizează 
data preambalării, cantitatea și 
prețul. Dar absolut la toate uni
tățile de desfacere din oraș, 
vinzătorii nu vor cu nici un
chip să-și ușureze munca. Ce 
fac ei ? Ei reciniăresc.Kpachetele 
deja cintărite și recalculează 
prețurile deja fixate. Absolut in 
toate cazurile, carnea, devine 
mai grea și prețul mai mare 
decit cele inițiale de pe etiche
tă. De aici, întrebarea : Cum se 
explică oare creșterea în greu
tate și la preț a cărnii de 
abator
Este de așteptat ca răspunsul pe 
care ni-l va da I.C.S. „Alimen
tara" Tulcea să atirne greu in 
cintarul răspunderii.

ta 
pînă la cumpărător ?
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Tot viteza...
In zorii zilei, cind somnul e 

mai adine și mai dulce, locata
rii imobilului de la nr. 26 de pe 
strada G. Bacovia din Bacău 
au sărit din paturi speriați. 
Casa se cutremurase de-a bi- 
nelea, iar geamurile se făcuse
ră țăndări. „Ce a fost ? Ce s-a 
întimplat. ?“ — se întrebau. Un 
autoturism (l-BC-3148) intrase 
prin gard'Și se oprise in pere
tele imobilului. La volan — e- 
lectricianul Nicolae Pavel din 
Măgura. Pe scaunul de alături — 
tatăl său, grav accidentat. Din 
cercetări a rezultat o singură 
cauză : viteza excesivă.
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Cu ambalaj 
cu tot

Gheorghe Tudose din comuna 
Mărăcineni — Buzău lucra ca 
șofer la coloana nr. 5 a Între
prinderii de transporturi auto. 
Intr-una din zile a fost delegat 
să lucreze cu mașină cu tot la 
Întreprinderea comercială de 
stat pentru alimentație publică 
Buzău. Pe aceeași mașină a fost 
repartizat să lucreze și manipu- 
lantul Ion Gheorghe. Intr-o 
zi. manipulantul a uitat în ca
bina mașinii un bon de preda- 
re-transfer-restituire. Șoferul a 
strecurat bonul in buzunarul 
său, după care s-a prezentat cu 
el pe la diferite unități comer
ciale, de unde a ridicat sticle de 
bere goale cu navetele de rigoa
re, pe care — in loc să le ducă 
unde trebuia — s-a apucat să le 
valorifice pe cont propriu, vin- 
zindu-le pe la diferite centre 
de achiziții de sticle și borcane. 
Și uite-așa a produs un preju
diciu in valoare de zeci de mii 
de lei. Este cercetat in stare de 
reținere. .

La un pasaj 
de cale ferată

Printre cei care se aflau deu
năzi la un depozit PECO era 
și Grigore Hegheduș, șofer la 
autobaza Reghin a Întreprinde
rii de transporturi auto Tg. Mu
reș. După ee i-a făcut plinul 
autocisternei, șoferul G.H. a 
pornit la drum. In față i-a apă
rut un pasa) de cale ferată ne
păzit. Pasaj peste care trecuse 
de multe ori pină atunci, de 
fiecare dată luindu-și toate mă
surile de ' 
ceasta, a 
motiva 
exact in 
cerca să 
ti. Autocisterna a explodat 
început să ardă ca o tortă, 
ferind arsuri grave, șoferul 
mai putut fi salvat.

Rubrică realizată de 
Gheorghe GRAURE 
cu spri|inul corespondenților 
„ScinteU”

siguranță. De data a- 
fost surprins de loco- 
unui tren personal 
momentul în care în- 
traverseze linia fera- 

Și a 
Su
n-a
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— Sub conducerea directă a comi
tetului județean de partid a fost ela
borat si pentru etapa celei de-a doua 
ediții un program unitar de propa
gandă tehnico-stiintifică si economică 
sub genericul „Protehneco". cuprin- 
zînd peste 2 300 de acțiuni (fată de 
855 în 1977) ce se desfășoară la nive
lul județului, municipiului, orașelor si 
întreprinderilor. Este vorba de simpo
zioane. mese rotunde, consfătuiri, se
siuni de comunicări si referate, 
schimburi de experiență, concursuri 
profesionale, lectorate tehnice, de
monstrații cu participarea unor oa
meni ai muncii din industrie si agri
cultură ; totodată, au loc „decade" 
vizind generalizarea experienței îna
intate în promovarea progresului teh
nic. perfecționarea pregătirii profe
sionale a personalului muncitor. La 
desfășurarea tuturor acestor manifes
tări își aduc contribuția cadre de la 
Universitatea din Craiova. Academia 
„Ștefan Gheorghiu". Academia de 
stiinte economice, cercetători, specia
liști din diferite domenii. Se reali
zează astfel o mai strinsă legătură 
între cercetare-proiectare-productie si 
se asigură un suport trainic pentru 
înfăptuirea sarcinilor ce ne revin in 
direcția ridicării nivelului tehnic si 
calitativ al produselor, folosirii efici
ente a capacităților de producție, re
ducerii cheltuielilor materiale. Iată 
cadrul în care se urmărește, ca obiec
tiv principal, aplicarea. în acest cin
cinal. a celor 260 de propuneri for
mulate de către întreprinderi, care se 
referă la teme de cercetare 'științifică 
si dezvoltare tehnologică, introduce
rea tehnologiilor noi. realizarea de 
produse noi si renroiectate. extinde
rea mecanizării si automatizării, pre
lucrarea automată a datelor.

— Nu numai problemele atît de 
complexe ce se cer soluționate in toa
te domeniile, ci și dezvoltarea spiri
tului tovărășesc de întrajutorare — 
element definitoriu și principiu de 
bază al moralei noastre — impun 
lucrul în echipă, in grupe de crea

tivitate, ca metodă curentă. Ce spri
jin se acordă dezvoltării unui ase
menea stil de muncă 7

— Existenta unor grupe de crea
tivitate complexe este un fapt îm
plinit In aproape toate unitățile e-

redus. Cauzele 7 Insuficienta unor lu
crări din tară si străinătate. îndeosebi 
la nivelul de pregătire al cadrelor 
muncitorești si cu pregătire medie : 
numărul încă redus al acțiunilor de 
informare si popularizare organizate 
în unităti de către comitetele sindi-

conomice din județ si. deși numărul 
lor creste, acționăm în sensul acce
lerării acestui proces. Cerem organi
zațiilor de partid să sprijine acest 
mod de lucru, să stimuleze o conlu
crare mereu mai fructuoasă între 
munciiori. maiștri si cadre cu pregă
tire tehnică superioară în nucleele de 
lucru create, să le susțină neîntre
rupt în promovarea progresului teh
nic si științific în industria noastră. 
Ca rezultat al unei asemenea colabo
rări. la întreprinderea de vagoane 
din Drobeta-Tr. Severin a fost intro
dus un nou procedeu tehnologic de 
fabricație a longeronului la vagoanele 
de transportat produse pulverulente, 
timpul efectiv de lucru redueîndu-se 
de la 135 la 17 minute, concomitent 
cu realizarea unei calități mult supe
rioare. De asemenea, este în curs 
schimbarea în totalitate a tehnolo
giei clasice de fabricație a recipien- 
tilor conici de la vagoanele de trans
portat materiale pulverulente, care 
reduce timpul de lucru de la 80 de 
ore la numai o oră.

catelor. de C.I.T.. de bibliotecile teh
nice : existenta unor posibilități 
restrinse de multiplicare a buletine
lor de noutăti științifice si tehnice 
editate, de exemplu, la Șantierul na
val Drobeta-Tr. Severin si în alte u- 
nităti. Concomitent cu intensificarea 
unor acțiuni de felul celor mențio
nate. cu înlăturarea piedicilor uneori 
mărunte, dar greu de depășit, vom 
acționa pentru ca organizațiile de 
partid să aibă un rol mai activ, mai 
direct si eficient atît in transmiterea 
si difuzarea sistematică a unei infor
mații de specialitate bogate, cit si în 
ce privește cunoașterea pe scară lar
gă. prin organizarea operativă a unor 
schimburi de experiență si de idei, a 
realizărilor si rezultatelor mai deose
bite obținute de diverse colective.

— Care este, in viziunea comitetu
lui județean de partid, eșalonarea a- 
plicării in practică a celor mai noi 
creații tehnice din județ ?

— S-au asimilat în producție draga 
maritimă de 750 mc, șalanda hydro-

lui. realizarea acestor noutăti a fost 
prevăzută Ia termene foarte strînse. 
majoritatea în acest an.

— Tocmai pentru că scurtarea dru
mului de la concepție la aplicare, 
asigurarea cadrului organizatoric de 
afirmare a noilor creații au o deose
bită importanță, ce piedici conside
rați că mai trebuie depășite 7

— Hotărtrile adoptate de condu
cerea partidului, de Plenara din mar
tie a C.C. al P.C.R. pe linia întăririi 
autoconducerii si autogestiunii mun
citorești dau si mai mult cale liberă 
întreprinderilor să acționeze operativ 
pentru scurtarea termenelor dintre 
faza de concepție si materializarea 
unor idei, a unor proiecte noi. Ele 
au acum posibilități practice de a le 
introduce în planul de producție, de 
a le finanța si realiza. Totuși, fili
era atelier — întreprindere — cen
trală — C.N.Ș.T. — minister, pe care 
o parcurge orice inovație ori raționa
lizare. ni se nare lungă atît ca etape, 
cît si ca timp. De aceea. în spiritul 
recentelor măsuri adoptate, conside
răm necesară revederea si simplifi
carea reglementărilor care guvernea
ză acest domeniu, acordarea de atri
buții mai largi consiliilor oamenilor 
muncii in a aprecia valoarea si opor
tunitatea unei idei si a o aproba. De 
asemenea, ni s-ar părea utilă elabo
rarea unor repertoare periodice ale 
invențiilor si inovațiilor. îneît unele 
idei să nu fie luate de la capăt, iar 
altele să poată fi. eventual, perfec
ționate. Sînt. credem noi. mijloace în 
plus de a promova noul, de a-1 încu
raja si stimula neîntrerupt.

Maria BABOIAN

. Concediu in frumosul decor al munților
Foto : Gh. Vințilă

PENTRU UN CONCEDIU PLĂCUT

Stațiuni balneoclimatice 
își așteaptă vizitatorii

— O problemă mereu actuală este 
aceea a unei bune si prompte infor
mări a oamenilor asupra noutăților 
tehnico-științifice. Cum apreciați 
preocuparea organizațiilor de partid 
in această direcție și ce credeți că 
ar trebui întreprins in continuare ?

— Considerăm că acțiunile organi
zate in cadrul programului unitar

Unități comerciale moderne

Subparavanul sarcinilor de serviciu — afaceri 

personale pe timpul și mijloacele instituției 

Snoave la... multiplicator
Nimeni nu bănuia că 

necazul Ioanei S„ ope
ratoare xerox la o cen
trală industrială din 
Capitală, va porni toc
mai de la acele cîteva 
zile cit a muncit „pe 
brînci", cu ușile închi
se. „Vreo lucrare ul- 
traurgentă, desigur, își 
dădeau cu părerea co
legii. N-are vreme, 
săraca, nici măcar de 
obișnuita cafeluță". 
„Dacă nu cumva i s-o 
fi încredințat cine știe 
ce treabă pe care nu
mai ea se pricepe 
s-o facă“ — au a- 
dăugat alții, curioși, 
zbirnîind de nerăbdare 
să afle măcar „în ma
re" despre ce ar putea 
fi vorba. „Altfel. Ioa
na noastră nu s-ar 
speti atita. «sub che
ie». opt ore neîntre
rupte"...

„Misterul" avea să 
se dezlege la... legăto- 
ria aceleiași centrale, 
unde un control se îm
piedică de cele aproa
pe 600 de pagini multi
plicate nonstop de Ioa
na S. Se constată că 
paginile nu aveau nici 
în clin nici în mînecă 
cu profilul și preocu
pările respectivei cen
trale ! Hărnicia opera
toarei șl, în flux firesc, 
a legătorului C. Buz
dugan se exersase pe 
o lucrare particulară, 
introdusă pe sub mină 
în instituție.. Lucrare 
căreia i s-a dat regim 
de urgentă, în vreme 
ce adevăratele urgente 
ale centralei — lucrări 
pentru care instituția 
respectivă a și fost do
tată cu un asemenea 
aparat de multiplica
re. achiziționat cu 
bani grei — așteptau 
fără speranță...

— Cum ati putut 
săvîrșî un asemenea 
act de, hai să-i spu
nem, numai indisci
plină 7

Ioana S. : „Era lu
crarea unui coleg și 
m-a rugat atît de fru
mos ineît n-am putut 
să-l refuz !“,

Ce răspuns candid ! 
Imaginati-vă, de pildă,

că, împotriva tuturor 
regulilor, mecanicul u- 
nui tren ar ceda la ru
gămintea unui oare
care dornic să-și bată 
coasa pe linia ferată 
și ar opri garnitura, 
ba i-ar mai da și aju
tor să-și ducă treaba 
la bun sfirșit ! Desi
gur, o asemenea situa
ție este de neconceput, 
iată însă că, în mate
rie de... xerox și unii 
xeroxiști. absurdul de
vine posibil. Iar în ce 
privește „candoarea" 
răspunsului de mai sus 
se cere adăugat că ru
gămintea „frumoasă" a 
colegului, pentru a ti 
mai convingătoare, a 
fost însoțită și de o 
sumă oarecare de bani. 
Așa. ca o modestă „a- 
tentie" pentru deranj 
și bunăvoință. Prețui 
tăcerii fată de un act 
ce cade, categoric, mă
car sub incidența re
gulamentelor de ordine 
interioară. Pentru că, 
oricît de frumos te-ar 
ruga cineva, nu poți 
trage obloanele pro
ducției la locul tău de 
muncă și. pe instala
țiile. pe timpul și sub 
firma unității, să iei în 
antrepriză ciubucuri !

Că în domeniul folo
sirii acestor dotări teh
nice — de regulă pro
curate pe valută — tre
buie pusă mai multă 
ordine o probează și 
următoarea împreju
rare. Nu de mult, la 
Institutul de cercetări 
și proiectări pentru e- 
chlpamente termoe- 
nergetîce-București se 
constată că, din dispo
ziția fostului șef de 
sector T. I.. s-au exe
cutat fără comandă și 
plată — deci ilegal ! 
— în cîte 150—300 de e- 
xemplare, lucrări care 
nici măcar în treacăt 
nu aminteau de cazane 
de aburi, de termocen
trale. Obiceiul de a 
multiplica orice, după 
bunul plac. în devăl
mășie cu lucrările in
stitutului, se înrădăci
nase atît de mult aici 
îneît executarea cîtor- 
va sute de invitații

pentru... o petrecere la 
un restaurant devenise 
o bagatelă 1 O practică 
inadmisibilă, ilicită din 
toate punctele de ve
dere. ,

Cum se explică acest 
„artizanat" sordid 7 Nu 
peste tot, în locurile 
înzestrate cu aparate 
de multiplicare, sînt 
puși oameni cu simț 
de răspundere, cu o ți
nută morală corespun
zătoare. Din ușurința 
și lipsa de control 
a unor conduceri de 
întreprinderi si insti
tuții. asemenea în
deletniciri sînt încre
dințate unor elemente 
avide de cîștig ilicit, 
fără scrupule fată de 
timpul șl mijloacele 
materiale ale unității 
de la care-și încasea
ză retribuția. Bunurile 
noastre, ale tuturor, 
create prin munca și 
eforturile societății, nu 
pot fi însă puse să 
lucreze pentru satisfa
cerea intereselor mer
cantile ale cutărui ori 
cutărui individ dornic 
de căpătuială. Practi
cilor de acest fel li se 
cuvine o replică fer
mă, neîngăduitoare. 
Dacă minimalizăm sau 
tolerăm asemenea a- 
pucături străine clima
tului nostru moral („eh, 
a făcut și cutărică 
un mic ciubuc"...), a- 
tunci n-ar fi de mi
rare ca mîine-poi- 
miine unui astfel de 
individ să-i trăs
nească prin cap, de 
pildă, să utilizeze car
goul întreprinderii 
pentru a-și transporta 
bagajele de la Con
stanța la Galati... Re
venind la semnificații
le împrejurărilor de 
mai sus, este cazul să 
se înțeleagă, peste tot, 
că aparatura de mul
tiplicat, ca de altfel 
toate bunurile obștești, 
nu poate deveni sursă 
de căpătuială a unor 
elemente certate cu 
legile. disciplina si 
normele noastre mo
rale.
Iile TANASACHE

— Eu la Ilicit ??ll Poftim, n-am ce să declar decît ce vedeți pe 
mine II! Desen de Viorel SANDU

Complexele comerciale „Unio" și 
„Fortuna" din cartierele Mănăștvr 
și respectiv Grigorescu din munici
piul Cluj-Napoca, ca și cel din car
tierul Dealul Florilor din munici
piul Dej, sintj cele mai noi unități 
comerciale din iudet. în marele 
complex „Central" din Cluj-Napoca, 
vizitat zilnic, potrivit unui recent 
sondaj, de 15 000—20 000 de oameni, 
pot fi găsite toate mărfurile care 
interesează marea masă a consuma
torilor. Aici se organizează periodic 
expoziții ale modei, se fac demon
strații practice cu aparatură electro-

casnică, există instalații pentru în
cercarea simultană a peste 50 de te
levizoare, aparate de radio, frigidere 
și altele. Unitatea asigură transpor
tul mărfurilor la domiciliu. La ul
timul etaj al clădirii există un 
restaurant cu autoservire cu 500 
de locuri la mese, o braserie, o 
terasă deschisă de unde poate fi 
admirată panorama orașului. Acest 
complex a și atins volumul desfa
cerilor prevăzut pentru 1980. (Al. 
Mureșan).

în imagine : Complexul „Central" 
(Foto R. Wagner).

Mai mulți cititori ai ziarului 
ne-au solicitat informații cu pri
vire la posibilitățile existente acum, 
în luna lui cuptor, de a pleca în- 
tr-o stațiune balneoclimaterică. 
Evident, sînt oameni care nu și-au 
asigurat din timp locurile dorite la 
munte sau la mare. Ne-am adre
sat tovarășului Gheorghe Moraru, 
directorul Direcției turism intern 
din ministerul de resort, rugindu-1 
să răspundă la aceste întrebări.

— După cum se știe, datorită 
eforturilor mari făcute de statul 
nostru în ultimii ani, stațiunile 
balneoclimaterice din țară s-au 
dezvoltat, avînd condiții pen
tru a satisface în bună măsură ce
rințele populației chiar și în pe
rioadele de mare solicitare. în 
unitățile subordonate Ministerului 
Turismului numărul locurilor de 
cazare se ridică în prezent la peste 
250 000 în construcții cu grade di
ferite de confort situate pe litoral, 
în stațiuni montane și de trata
ment și pe traseele de mare flux 
turistic. Acestea se închiriază, fi
resc, Ia prețuri diferite. Oamenii 
muncii au astfel posibilitatea de a 
alege între hoteluri ultramoderne și 
vile, cabană, căsuțe din popasurile 
turistice.

— La ora actuală sînt ocupate 
toate aceste capacități 7

— Da, în majoritatea stațiunilor. 
Dar, deși în țara noastră există un 
mare număr de stațiuni de diverse 
tipuri, cerințele se îndreaptă, ade
seori, nemotivat, spre aceleași sta
țiuni. Ca urmare, de pildă. Poiana 
Brașov, Felix, Herculane, Vatra 
Dornei, Covasna, Călimănești, Că- 
ciulata, Olănești sînt suprasolici
tate, iar altele, cum ar fi Bușteni 
și Predeal, stațiunile pentru cură 
balneară Geoagiu-Băi, Amara, 
Borsec, Sîngeorz-Băi, Lacu Sărat, 
Balta Albă, Pucioasa, sînt insufi
cient frecventate, deși, după apre
cierea specialiștilor, unele dintre 
acestea au condiții similare cu cele 
de regulă aglomerate și o efi
ciență terapeutică chiar mai mare.

— Care este cauza acestei situa
ții 7

— Cred că nu e una singură, ci 
sînt două. Prima — să o spunem 
deschis — pornește chiar de la cei 
care vînd bilete pentru odihnă și 
tratament la oficiile județene de 
turism și nu știu să ofere toate 
informațiile necesare pentru a-i 
convinge pe solicitanți să opteze și 
pentru stațiuni mai puțin cunos

cute. A doua : se pare că și unii 
medici, fie din obișnuință, fie da
torită cunoașterii incomplete a sta
țiunilor, recomandă pacienților 
mereu aceleași baze de tratament. 
După părerea mea, așa se creează 
impresia că nu ar exista locuri în 
stațiuni.

— Desigur, este o situație nedo
rită, care se cere urgent reme
diată. Dar cititorii noștri vor să 
știe care sînt stațiunile cu locuri 
disponibile in perioada următoare.

— Pentru odihnă avem locuri la 
Bușteni, Predeal, Lacu Roșu, Bor
sec, Sovata, Borșa, Păltiniș, Lipova, 
Moneaăa. în toate acestea există
— atît în iulie cît și în august
— posibilități de cazare și in 
cabane. La Geoagiu-Băi, Amara, 
Sîngeorz-Băi, Săcelu ș.a. sint, 
de asemenea, disponibilități. în 
stațiunile de pe litoral s-au vîn- 
dut locurile pentru luna iulie 
și prima parte a lunii august. De 
asemenea, s-au cumpărat o mare 
parte din locurile pentru luna sep
tembrie. Potrivit prognozelor me
teorologice, în septembrie, în su
dul și vestul țării, 22—28 de zile 
vor fi deosebit de calde, prevă- 
zindu-se chiar și temperaturi mai 
mari de 30 de grade. în con
secință s-au luat măsuri ca în 
luna septembrie să se asigure în 
continuare toate serviciile pentru 
turiști — inclusiv posibilități de 
cazare. De asemenea. Centrala 
O.N.T. Litoral a contractat circa 
35 000 locuri, cu grad sporit de con
fort, în locuințele particulare, oas
peților asigurindu-li-se servirea me
sei în unitățile de alimentație pu
blică.

Biletele pot fi reținute de pe 
acum la toate agențiile și filialele 
oficiilor județene de turism și ale 
I.T.H.R. București. S-au pus în 
vînzare, de asemenea, pentru 
aceeași perioadă, locuri în stațiu
nile Geoagiu-Băi, Ținea, Sîngeorz- 
Băi, Predeal, Bușteni, Borsec, Lacu 
Roșu, Borșa, Izvoarele, Durău, 
Lacu Sărat, Balta Albă, Slănic 
Moldova, Călimănești-Căciulata, 
Sovata, Amara, Stîna de Vale ș.a.

Așadar, iată doar cîteva opinii 
care pledează împotriva unei false 
păreri că „ar lipsi locuri în sta
țiuni" și cîteva sugestii pentru cei 
ce doresc să-și petreacă concediul 
atît în stațiunile de odihnă, cît și 
în cele de cură balneară în lunile 
ce urmează.

Constantin PRIESCU

BBBBHBBBBBB BBBBBBBBBBBBBBB
De două ori în primăvara acestdi 

an ziarul nostru a întreprins an
chete in cursul cărora am constatat 
și am consemnat o seamă de ca
rențe în activitatea de curățenie a 
Capitalei-, Am intilnit atunci și des
tule exemple de bună gospodărire, 
ceea ce ne-a făcut să apreciem că 
menținerea unei curățenii corespun
zătoare, chiar și într-o mare aglo
merație urbană ca Bucureștiul, este 
pe deplin posibilă. Și, firește, nece
sară. Dar cu o condiție : cetățenii, 
întreprinderile și instituțiile, orga
nizațiile socialiste, de masă și ob
ștești — și, cu atît mai mult, între
prinderea de salubritate și adminis
trația domeniului public — să-și 
respecte cu toată răspunderea obli
gațiile ce Ie revin din hotărîrea nr. 
3 a Consiliului popular municipal 
privind asigurarea curățeniei și a 
aspectului general estetic al Capita
lei și din Decizia nr. 374 din 11 mar
tie 1978 prin care Comitetul exe
cutiv al Consiliului popular munici
pal a adoptat, in același scop, un 
amplu program de măsuri concrete. 
Program de măsuri care în bună 
parte a prins viață și despre care 
i-am mai informat pe cititorii noș
tri (vezi anchetele din „Scînteia" — 
28 martie și 9 mai a.c.).

Dar cu toate eforturile făcute de 
edili și cetățeni — eforturi vizibile 
în numeroase cartiere ale Bucu- 
reștiului, unde realmente străzile și 
parcurile sînt curate — nu-i nevoie 
să cauți cu luminarea maldăre de 
gunoaie „uitate" cîteodată în plină 
stradă de lucrătorii de la domeniul 
public, asfaltul spintecat și gropile 
lăsate în urma lor de oamenii 
I.D.E.B.-ului și ai altor servicii edili
tare, străzile pe care pubelele pline 
așteaptă zile întregi mașinile salubri
tății. E greu să nu le observi. Și tot 
din capul locului se cuvine să spu
nem că dacă intr-adevăr curățenia 
orașului este o problemă a noastră, 
a tuturor, nu-i mai puțin adevărat 
că această răspundere generală pen
tru menținerea aspectului civilizat al 
Capitalei nu diminuează cu nimic 
răspunderea celor care sînt anume 
retribuiți pentru a organiza, efectua 
și controla această curățenie.

Potrivit unei decizii a Comitetului

executiv al Consiliului popular mu
nicipal — nr. 696 din 1974 — între
prinderii de salubritate nu i-au mai 
rămas de făcut decît trei lucruri : 
colectarea Și evacuarea gunoiului de 
la populație, instituții și unități 
economice ; organizarea rampelor de 
depozitare a gunoiului menajer și 
industrial, a pămîntului, molozului 
etc. ; asigurarea utilajelor necesare 
administrațiilor domeniului public 
din sectoarele Capitalei, pentru cu
rățirea străzilor. Să vedem acum

din 272 rămîn 201 — dacă nu
mai punem la socoteală absențele 
nemotivate, destul de numeroase și 
acestea. Situații asemănătoare există 
și la celelalte categorii de utilaje, 
cu toate măsurile luate pină acum 
de conducerea întreprinderii pentru 
stabilizarea cadrelor.

„Bețele" din roatele I.S.B.-ului nu 
sint însă doar acestea.

— Randamentul mașinilor — ne-a 
precizat la rindul său tovarășul Au
rel Șolea. inginerul șef al întreprin-

Cind salubritatea pune bețe

ce mijloace are la dispoziție salu
britatea și cum le gospodărește.

— întreprinderea noastră — ne 
spune ing. Vasile Ioniță, șeful ser
viciului producție — are in dotare 
vreo 600 de autostropitori, auto- 
măturătoare-colectoare. autocontei- 
nere, tractoare cu remorci, bascu
lante. Dintre acestea, 80—85 la sută 
sint în stare de funcționare. Pro
centul ar putea fi mai mare, dacă 
ni s-ar asigura piese de schimb și 
am avea atiția mecanici cîți sint
prevăzuți in schemă.

Așadar, dintr-un condei, cele 600
de utilaje ale salubrității sînt, în
realitate, doar vreo 500. Dar nici
ele nu lucrează toate, chiar dară 
sînt in perfectă stare de funcționare. 
N-are cine să le conducă ! Din da
tele furnizate de serviciul personal 
rezultă că din cei 272 de șoferi pe 
autogunoiere prevăzuți în schemă 
sint încadrați numai 236, dintre care 
28 sint in concediu de odihnă. 4 în 
concediu de boală, iar 3 au permi
sele de conducere suspendate. Deci,

derii — este influențat negativ și de 
diminuarea numărului rampelor de 
depozitare a gunoaielor. De la 8 
cîte erau cu cîțiva ani în urmă — 
una în fiecare sector — n-au mai 
rămas decit două. Din această cauză, 
la ora actuală, distanțele de la 
locurile de colectare pînă la cele 
de depozitare sînt cu 10—15 km mai 
lungi. în plus, resimțim și lipsa unor 
utilaje de salubritate moderne, de 
mare performanță. încă de anul tre
cut, noi am făcut în atelierele pro
prii asemenea autogunoiere și auto- 
măturătoare-colectoare, însă numai 
industria republicană le poate Omo
loga, asimila și introduce în pro
ducția de serie în condiții avanta
joase din punct de vedere economic. 
Și pînă acum totul a rămas în faza 
de program și... de bune intenții.

După părerea interlocutorilor noș
tri, acestea ar fi cauzele obiective 
pentru care nu se respectă întru 
totul graficele de colectare și eva
cuare a gunoaielor menajere și in
dustriale.

— Din constatările cadrelor noas
tre cu atribuții de control, in zâ
nele periferice ale Capitalei — re
cunoștea autocritic inginerul-șef al
1.5. B. — se întîmplă să mai întîr- 
ziem o zi, două. (O zi, două și chiar 
douăzeci și nouă, am spune noi, gîn- 
dindu-ne, spre exemplu, la situația 
semnalata de cetățenii care locuiesc 
în sectorul 6 al Capitalei, în zona 
cuprinsă între străzile Garoafei și 
Teiuș, pe unde mașinile salubrității 
n-au trecut de trei săptămîni).

In loc de orice comentariu pe 
marginea acestei stări de lucruri și 
acestor motivări, ne rezervăm drep
tul de a-i informa pe cititorii noș
tri că utilajele din parcul I.S.B. sînt 
folosite un singur schimb din trei 
posibile. Cu o singură excepție : la 
automăturătoarele-colectoare coe
ficientul de schimb este 1,25. Mai 
mult decît atît, cinci utilaje de 
mare randament — fiecare are o ca
pacitate de 5 ori mai mare decît 
automăturătoarele-colectoare obiș
nuite — stau nefolosite în garajele
1.5. B.-ului. Motivul : „nu avem 
șoferi calificați să folosească insta
lațiile de... aer condiționat și... ra- 
dio-casetofoanele cu care sînt do
tate" (?!). Chiar în aceste condiții, 
faptul că unele străzi ale Capitalei 
arată de parcă le-ar mătura numai 
vîntul și le-ar spăla numai ploaia s-ar 
putea explica nu numai prin dezinte
resul manifestat de edilii din unele 
sectoare, ci și prin partea de vină a 
întreprinderii de salubritate.

Cum altfel decît dezinteres am 
putea numi atitudinea relevată de 
situațiile la zi ale folosirii parcului 
de autocisterne — puse la dispoziția 
administrațiilor domeniului public 
de la sectoarele Capitalei de către 
întreprinderea de salubritate — din 
care rezultă că în vreme ce sectorul 
4 a solicitat joi 6 iulie 26 mașini, 
sectorul 8 s-a mulțumit numai cu 
7. De altfel, în aceeași zi, sectorul 
7 a solicitat 9 automăturătoare-co- 
leetoare, iar același sector 8. numai 
una (?!). Și situațiile se repetă.

Dar, in amănunt despre activita
tea Administrației domeniului pu
blic, altă dată.

Florin CIOBANESCUI »•
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La întreprinderea de autocamioane

din Brașov

• 48 de obiective economice au fost puse în func
țiune in avans • Cu aceeași forță de muncă — o pro
ducție cu 60 la sută mai mare © Construcția de lo
cuințe devine o operațiune de montaj • Mașinile și 

utilajele — folosite în trei schimburi
De mai multi ani. colectivul Trus

tului de construcții Cluj se află in 
plutonul fruntaș al unităților de con
strucții aparținătoare consiliilor 
populare. De trei ori consecutiv au 
ocupat locul întîi in Întrecerea so
cialistă pe tară, fiind tot de atîtea 
ori distins cu „Ordinul Muncii" cla
sa I. In anul trecut, planul de con- 
structii-montai a fost depășit cu 46 
milioane lei. Au fost puse in funcți
une. cu un substantial devans. 48 
de obiective industriale si agrozoo
tehnice si construite peste prevederi 
un număr de 375 apartamente. Ex
plicația acestui drum ascendent este 
preocuparea constantă a organizației 
de partid și consiliului oamenilor mun
cii pentru creșterea continuă a pro
ductivității muncii. Comparativ cu 
1975. productivitatea muncii a sporit 
in 1977 cu aproape 10 la sută. Tot 
comparativ cu 1975 in acest an șl 
cu aceleași efective de constructori 
se va realiza o producție de peste 
60 la sută mai mare.

Esența creșterii accentuate a pro
ductivității muncii constă în transfe
rul de manoperă de pe șantier in 
ateliere, unde activitatea este orga
nizată pe baze industriale. Este vor
ba, deci, de ridicarea continuă a 
gradului de industrializare a lucră
rilor. în acest an vom produce in 
poligoane mai mult decît dublul can
tității de panouri mari pentru locu
ințe fată de anul trecut, iar în 1980 
acest volum de prefabricate va fi de 
G ori mai mare.

In cadrul industrializării lucrărilor 
de betoane monolite am trecut la 
concentrarea preparării betoanelor in 
stafii centralizate semiautomate pe 
zone si localități, la extinderea unor 
soluții industrializate de cofraje — 
cofraje metalice plane, mese meta
lice de turnare a unor plansee. co- 
frajele de inventar cu curburi va
riabile pentru rezervoare, cofraje 
metalice încălzitoare pentru fundații 
etc. — și, totodată, au fost mecani
zate operațiile de transport, punerea 
in operă și compactare a betoanelor. 
în baza de producție a șantierului 
nr. 5. din cartierul Mănăștur. profi
lat pe construcții de locuințe și so- 
cial-culturale. realizăm pe un spa
țiu mic o producție in valoare de 
4 milioane lei anual : trepte, plinte, 
tuburi, borduri, tuburi de canaliza
re și chiar prefabricate mai mari — 
grinzi și stîlpi pînă la o greutate de 
2 tone. Prin execuția în aceste con

La C.A.P. Ulmu — Brăila, transportul griului la bazele de recepție se face direct din buncărul combinelor (fotografia din stînga). După combine au intrat imediat presele, apoi camioanele și 
remorcile care au eliberat terenul. Acum se fac pregătirile pentru cea de-a doua cultură. Secvențe de la C.A.P. Bordei Verde — Brăila (fotografia din mijloc). în miriștea proaspătă a 

C.A.P. Traian — Brăila se pregătește o nouă cultură (fotografia din dreapta) Foto: Iosif Pop

diții industriale am reușit să redu
cem cheltuielile de transport, să e- 
vităm degradările si să asigurăm o

LA TRUSTUL DE CONSTRUCȚII CLUJ:

Pe primul plan: industrializarea 
și mecanizarea lucrărilor

ș

POP I. IOAN
instalator

CSdREGI ȘTEFAN 
lăcătuș

DOBOCAN IOAN 
zidar

DEZSd MARTIN 
mecanic auto

ritmicitate inaltă in aprovizionarea 
șantierelor noastre.

Prin efortul propriu al specialiști
lor trustului am rezolvat si proble
ma prefabrîcării unor elemente de 
la centralele termice, posturile tra- 
fo. unele complexe comerciale etc. 
Un post trafo se toarnă prin metode 
clasice într-o lună de zile, iar prin 
prefabricare intr-o săptămînă. Tot 
prin utilizarea prefabricatelor la con

strucția complexelor comerciale „Mi- 
nerva". „Flora" și „Olimp" s-a re
dus timpul de execuție cu circa 3 
luni de zile.

Concomitent cu producerea unei 
game cit mai variate de elemente 
de construcții, acționăm si pentru 
sporirea gradului de finisaj al aces
tora. în poligoane. prefabricatele 
sint echipate cit mai complet, prin 
montarea geamurilor, a tocurilor de 
uși. a tinichigeriei. eliminindu-se un 

mare volum de manoperă pe șantie
re. Reducerea pe cit posibil a lucră
rilor de finisaj, costisitoare și de 
durată în condițiile de lucru oferite 
pe șantier, constituie, de altfel, altă 
coordonată majoră a preocupărilor 
noastre. Realizăm curent „elemente 
aparente", turnate în relief, cu di
verse amprente și desene care ridi
că estetica fațadelor unor construc
ții de locuințe și social-culturale. 
Paralel avem in vedere finisarea cu 

strop monogranular a panourilor, e- 
liminînd tencuielile pe șantier. Noi 
soluții de finisaje s-au introdus la 
elementele interioare, cum ar fi mas
cările de vane, de conducte, rabitări, 
coșuri de ventilație si altele. Există 
preocupări pentru găsirea unor so
luții de industrializare a finisajelor 
la pardoseli, vopsitorii etc.

Este de la sine înțeles că acest in
teres acordat industrializării lucră
rilor tehnice este. în mod firesc.

coroborat cu acela pentru mecaniza
rea lor. Din acest punct de vedere, 
trustul este bine dotat. Avem maca
rale turn, automacarale, excavatoare, 
buldozere, dragline, autocamioane și 
autobasculante de mare capacitate 
dotate cu autotransportoare de ci
ment. cu autoamestecătoare. cu trai- 
lere. Totodată, cu mijloace proprii, 
prin autodotare. am construit utila
je mici și dispozitive cum ar fi ma- 

sini de frecat mozaic cu performan
te îmbunătățite, mașini de finisat 
pereți, dispozitive pentru manipula
rea prefabricatelor. In prezent avem 
în studiu realizarea unei instalații 
tip „scut" pentru executarea unor 
canale colectoare, amplasate sub ar
terele aglomerate. Desigur, nu mă
rimea si varietatea utilajelor de con
strucții din dotare, ci modul lor de 
folosire hotărăște, in ultimă instan
ță. ritmul de lucru. Iată de ce. per
manent se află in atenția noastră 
preocuparea ca utilajele și mecanis
mele să lucreze in trei schimburi 
sau două schimburi prelungite.

Spuneam la început că aproxima
tiv cu același număr de personal 
muncitor executăm in acest an un 
volum de lucrări de construcții eu 
60 la sută mai mare fată de 1975. Un 
„salt" de asemenea proporții este 
posibil numai ca urmare a organi
zării superioare, la toate nivelurile, a 
producției și a muncii. Toate forma
țiile de constructori lucrează în a- 
cord global, ceea ce a dus la întări
rea disciplinei și reducerea fluctua
ției forței de muncă. Există.. în pa
ralel. o preocupare constantă pentru 
ridicarea gradului de calificare al 
oamenilor. Numai in acest an 1780 
de oameni sînt cuprinși in diferitele 
cursuri, iar formațiile de lucru, lo
turile si chiar șantierele sint specia
lizate în anumite lucrări.

Pe scurt, acestea sînt cele mai im
portante direcții de acțiune, prin 
care ne-am propus să ne realizăm 
sarcinile ce ne revin. Nu este ușor, 
iar cifrele sînt convingătoare. Pen
tru acest cincinal, planul prevedea 
construcția a 27 500 apartamente și 
alte obiective social-culturale. Ulte
rior el a fost majorat la 32 500 a- 
partamente. Colectivul nostru s-a 
angajat să realizeze 33 000—34 000 a- 
partamente. Numai în acest an vom 
da peste prevederile cincinalului 
pentru această perioadă 1 620 de a- 
partamente. Este evident că numai 
pe calea creșterii susținute a produc
tivității muncii se poate realiza un 
asemenea volum de investiții. Toc
mai de aceea, programul nostru de 
măsuri privind creșterea productivi
tății muncii se reînnoiește mereu de 
la o lună la alta, de la un trimes
tru la altul, cu noi soluții care să 
ducă la sporirea susținută a indus
trializării și mecanizării, la buna or
ganizare a muncii, la creșterea pro
ductivității muncii. De altfel. în pri
mul semestru al acestui an s-au dat 
in folosință peste prevederi mai bine 
de 200 apartamente și în devans 7 
obiective social-culturale si un poli
gon de prefabricate.

Inq. Horațiu S1M1ON
directorul tehnic
al Trustului de construcții Cluj

Organizare pe trei roți - 
producție fizică... 
pe trei sferturi

La prima vedere, se pare că în
treprinderea de autocamioane din 
Brașov nu are probleme deosebite 
în realizarea planului ia producția 
fizică. Dovadă că, in primul semes
tru, planul a fost Îndeplinit și chiar 
depășit cu 385 de autocamioane, 
ceea ce, desigur, este un fapt meri
toriu. Și, totuși, Ja o analiză mai 
atentă, lucrurile se prezintă intr-o 
altă lumină : in timp ce la auto
camioanele cu motoare pe ben
zină planul pe șase luni a fost de
pășit cu 1270 de mașini, la cele cu 
motoare diesel se înregistrează o 
importantă restanță. Or, dacă de 
data aceasta matematica ne arată 
că plus și cu minus fac plus, în ca
zul producției fizice un astfel de 
calcul nu se potrivește, fiind necesar 
ca planul să fie îndeplinit la fiecare 
sortiment in parte.

Un semnal de alarmă se desprin
de și din bilanțul primei jumătăți a 
lunii iulie, cînd se Înregistrează o 
restanță totală de ci te va sute de 
autocamioane, materializată atit în 
mașini cu motoare pe benzină, cit 
și diesel.

PROPRIILE NEAJUNSURI 
din activitatea întreprinderii au, 
fără îndoială, drept consecință direc
tă diminuarea capacității de produc
ție și deci nerealizarea planului 
producției fizice atit pe total, cit și 
pe sortimente. Exemplul cel mai 
edificator îl oferă procentul mare 
de rebuturi, care se fac încă de la 
secția turnătorie. Astfel, în luna 
iunie, la unele piese rebuturile s-au 
ridicat la 22 la sută. Desigur, pe 
bună dreptate, controlorii de calitate 
au respins toate aceste piese de pe 
fluxul tehnologic. Dincolo de cifre, 
ce înseamnă aceste rebuturi ? Pe de 
o parte, este clar că s-au irosit capa
citatea de producție a turnătoriei și 
munca depusă aici. Consecințele 
merg însă și mai departe, deoarece 
defectele de turnare au fost depis
tate în procesul de prelucrare a pie
selor respective. Deci, s-a diminuat 
capacitatea de producție și in sec
toarele de prelucrare. Pe de altă 
parte, neritmicitatea în livrarea se
mifabricatelor de către sectoarele 
„calde" ale întreprinderii, care nu au 
îndeplinit planul pe sortimente, a 
sporit greutățile la prelucrare.

Am primit o serie de explicații în 
legătură cu situația creată. Majo
ritatea interlocutorilor înclinau să 
dea însă vina mai mult pe factorii 
din afara întreprinderii : calitatea 
necorespunzătoare a nisipurilor pen
tru forme, lipsa unor vopsele re
fractare ș.a., ceea ce corespunde in 
parte realității. Dar numai în parte. 
Facem această afirmație avind în 
vedere, înainte de toate, problema 
asigurării, stabilității și calificării 
forței de muncă în sectoarele calde 
ale întreprinderii. Astfel, la sfîrșitul 
semestrului I, în sectoarele calde 
se lucra cu un minus de 59 de oa
meni, din care 20 la forjă, 20 la tur
nătoria nouă de fontă și 19 la tur
nătoria veche. Numai în luna iunie, 
in aceste sectoare au venit să lucre
ze 126 de oameni, dar au plecat 151. 
Cifrele sînt edificatoare și arată 
limpede direcțiile în care trebuie să 
acționeze organizația de partid, con
ducerea întreprinderii.

LUNGUL ȘIR AL FURNI
ZORILOR RESTANȚIERI. A,° 
serviciul de aprovizionare ? ...Tova
rășe Ionescu, spune-mi, te rog, cite 

pompe de injecție primim azi de ’a 
Sinaia ? ...A plecat mașina la Iași 
după ambreiaje ? ...La Colibași, sint 
gata 376 de pistoane pentru motoa
rele de 215 CP. Să fie trimisă ur
gent o mașină să le aducă... A plecat 
Cristea la Tirgu Secuiesc după șu
ruburile de contragreutate ? ...Bine. 
Vedeți însă ce mai puteți face pen
tru a primi la timp și șuruburile de 
la Bacău și Mediaș. Ieri am rămas 
fără șuruburi de contragreutate și 
din această cauză am montat numai 
30 de motoare, față de 100 cite erau 
prevăzute. Azi, schimbul întii de la 
montajul motorului nu are cu ce să 
lucreze... Luați din nou legătura cu 
Tirgu Secuiesc.

...Am notat acest dialog chiar în 
momentul cînd am intrat in biroul 
tovarășului Victor Herța, directorul 
general al întreprinderii brașovene. 
„Știm că avem încă multe neajun
suri interne și ducem o muncă per
manentă pentru lichidarea lor. ne 
spune interlocutorul. Autocamioane
le sînt insă produse de mare com
plexitate. la realizarea cărora concu
ră foarte multe întreprinderi cola
boratoare. Or, la ora actuală, furni
zorii ne creează cele mai multe 
greutăți. Tin să subliniez, ca și un 
angajament, că dacă am avea toate 
materialele și subansamblele pe ca
re trebuie să le primim de la fur
nizori ne-iam îndeplini în cele mai 
bune condiții sarcinile ce ne revin". 
O opinie asemănătoare a exprimat 
și tovarășul Ion Banu, locțiitorul se
cretarului comitetului de partid pe 
Întreprindere : „Lipsurile in aprovi
zionare determină. în mare parte, 
atit indisciplina tehnologică, cit și 
indisciplina oamenilor. Colectivul 
nostru a dovedit, întotdeauna, că a- 
tunci cind se asigură baza materială 
își face pe deplin datoria". Consem- 
nind hotărirea colectivului de la în
treprinderea de autocamioane de a 
realiza integral și la toate sortimen
tele planul producției fizice, să no
tăm și citeva din întreprinderile fur
nizoare restanțiere :
• Combinatul siderurgic Tirgo- 

viște are o restanță de 315 tone oțe
luri speciale.

• întreprinderea de autoturisme
Pitești, care fabrică o serie de ele
mente esențiale pentru motoare, are, 
printre altele, restanțe de : 7 260
supape de evacuare, 5 670 supape de 
admisie. 5130 pistoane pentru moto
rul de 215 CP.

• La întreprinderea de șuruburi 
din Tirgu Secuiesc restanțele la șu
rubul de contragreutate se ridică la 
peste 28 000 bucăți.

MAȘINI GATA MONTATE 
AȘTEAPTĂ... CÎRLiGELE DE 
REMORCARE. In parcul între
prinderii se găsesc în stoc peste 300 
de autocamioane gata montate, dar 
care nu pot fi livrate pentru că le 
lipsesc fie bateriile, fie rotile, fie 
cirligele de remorcare sau scaune
le. Mașinile sint gata, economia .na
țională are nevoie de ele și, totuși, 
din cauza unor piese nu pot porni 
la drum.

In perioada următoare, pe poarta 
întreprinderii de autocamioane din 
Brașov trebuie să iasă circa 130 de 
mașini pe zi. Un obiectiv realizabil 
dacă atit colectivul întreprinderii, cit 
și unitățile furnizoare vor acționa 
astfel incit producția de autocamioa
ne să meargă ca pe roate.

Ion TEODOR

RITM
brăila = Dereglări pe fluxul 

recoltare - livrare
Și în cîmpia Brăilei bă

tălia pentru piinea cea 
nouă se dă acum pentru 
ultimele 10 000 de hectare. 
Pentru recoltarea lor in cel 
mult o zi și jumătate, cu 
incepere de duminică di
mineața s-a declanșat o 
amplă acțiune de întrajuto
rare între unitățile agrico
le, ceea ce a făcut posibilă 
o mare concentrare de 
forte mecanice în coopera
tivele agricole în care lu
crările erau rămase in 
urmă, cum este cazul celor 
din Urleasca. Bertești, Găi- 
seanca, Tătaru și altele. 
Dacă acțiunea in sine este 
lăudabilă, și am spune ab
solut necesară in condițiile 
date, nu trebuie să se înțe
leagă că această laudă se 
adresează și celor ce au 
obligat la declanșarea ei. 
Pentru că, dacă la Urleasca 
sau Bertești, bunăoară, ca
drele de conducere, specia
liștii ar fi dat dovadă de 
mai mult spirit organizato
ric. in mod categoric nu 
trebuia să se apeleze 'a
această măsură pe cit de
dificilă, pe atit de costisi
toare. Și pentru că aici
pină la urmă rezolvarea 
treburilor proprii o vor 
face vecinii, am ales un 
itinerar in care am putut 
admira entuziasmul cu care 
adevărații gospodari parti
cipă la bătălia pentru strîn- 
gerea recoltei pînă la ulti
mul bob. I-am văzut la 
Traian, unde 9 din eroii a- 
cestei campanii s-au anga
jat să ducă la capăt și 
munca celorlalți 10 tovarăși 
de-ai lor trimiși de-acum 
cu combinele in alte locuri. 
Se aflau in unul din ulti
mele lanuri cu griu, intr-o 
competiție care la ei se mă
soară in tone de grîu puse 
in hambare. Fiecare din cei 

9 a stabilit, în felul lui, 
cite un record in această 
campanie — ne mărturisea 
secretarul comitetului co
munal de partid, tovarășul 
Eugen Nistor, Cel al me
canizatorului Ion Lupu, 
aflat la al 20-lea an de 
muncă pe tractor, este cu 
totul aparte. El înseamnă 
tot atitia ani trăiți cu pa
siunea și răspunderea pe 
care numai omul care dă 
tării piinea nouă le poate 
cunoaște. Dar ciți aseme
nea oameni nu se găsesc 
pe ogoarele Brăilei în aces
te zile de maxim efort ! In 
miriștile proaspete ale co
operativei agricole din 
Bordei Verde, mecanicii 
Ion Băjenaru și Ion Bughiș. 
de citeva zile, bat recorduri 
după recorduri în schim
buri prelungite la aratul și 
pregătitul terenului.

în raidul nostru am tre
cut si prin bazele de re
cepție. La descărcat nu era 
prea mare aglomerație, 
după cum ne-au mărturisit 
unii receptioneri nu i-au 
„sufocat" camioanele in a- 
ceastă vară. Multe baze au 
lucrat mai tot timpul doar 
cu 50—70 la sută din ca
pacitate. Ce-i drept, a fost 
un seceriș mai aparte, cu 
vreme ploioasă, dar oricum 
in județul Brăila el se a- 
propie de sfîrșit. Tot pe 
terminate ar trebui să fie 
deci și livrările la fondul 
central al statului. Și dacă 
ne referim la cooperativele 
agricole din Chiscani, Si
liștea, Cuza Vodă. Colțea, 
Jirlău, Țibănești și altele, 
atunci există o perfectă co
relare intre recoltare și 
transportul in baze. Sint 
însă multe cooperative 
agricole — Valea Ci- 
nepii, Unirea, Batogu, 
Șuțești, Ciorile și multe

altele —■ care au trans
portat în baze doar în
tre 30 și 40 la sută din 
cantitățile contractate, deși 
recoltatul se află in stadiu 
final. De altfel, pe ansam
blul unităților agricole 
cooperatiste din județul 
Brăila, transportul in baze 
reprezintă doar 62 la sută 
din totalul producției recol
tate pină la această dată. 
Și cum in cimp nu am vă
zut grămezi cu griu, rezul
tă că el se află depozitat 
în magaziile proprii ale 
cooperativelor agricole. 
Calculele arată insă că a- 
ceste înmagazinări rapor
tate la suprafețele recolta
te și la nivelul producțiilor 
medii realizate depășesc cu 
mult limitele admise și 
chiar nevoile unităților a- 
gricole. Aceasta inseamnă 
că, nu peste tot, , cadrele 
trimise in unitățile agricole 

— De fapt am putea 
căratul griului I...

raporta că și noi ajutăm... la 
Desen de ȘT. COCIOABA

„Nu risipiți griul!"
Sub semnul acestei chemări, foaia volantă „Griul 

’78“ — editată din inițiativa comitetului județean de 
partid Ilfov — consacră, în ultima sa ediție, un spațiu 
larg grijii pentru fiecare bob de grîu, combaterii risi
pei și adăpostirii in cel mai scurt timp a întregii re
colte. Intr-un raid efectuat pe traseul lan-hambar, in 
zonele Oltenița, Budești, Giurgiu, Vadu Lat, Fundeni 
și Tărtășești-Ciorogirla sint depistate neajunsurile care 
se manifestă in transportul griului la bazele de re
cepție.

Pe lingă nerespectarea graficelor orare de transport 
și slaba utilizare a mașinilor și remorcilor este criticat 
faptul că, in unele locuri, se înregistrează o mare 
risipă de boabe, că unele cooperative agricole li
vrează griul cu multe impurități, depreciindu-1 din 
punct de vedere calitativ. De asemenea, se semna
lează deficiențe în organizarea lucrului la unele baze 
de recepție. Iată o caricatură reprodusă din această 
foaie volantă.

A. PAPAD1UC

s-au preocupat cu răspun
dere de asigurarea unei 
corelații perfecte intre can
titățile recoltate și cele li
vrate bazelor de recepție. 
Este o stare de fapt care 
obligă organele de partid și 
de stat la măsuri ferme și 
operative, astfel incit, o 
dată cu încheierea seceri
șului, fiecare unitate să-și 
achite integral obligațiile 
ce-i revin din contractele 
încheiate cu statul.

In condițiile județului 
Brăila, unde culturile suc
cesive urmează să ocupe in 
acest an aproape 64 000 
hectare, preocuparea cen

olt: Cum s-a scurtat drumul 
griului spre magazii

In cooperativele agricole 
din județul Olt au mai ră
mas de recoltat circa 15 000 
ha. Există condiții ca a- 
ceastă lucrare să se în
cheie în citeva zile. Acum, 
întreaga forță mecanică 

trală trebuie s-o constituie 
acum Încheierea grabnică a 
acestei importante lucrări. 
Deși unele cooperative a- 
gricole — Țibănești, Uni
rea. Viziru, Cotu Lung, 
Spiru Haret — au ajuns 
spre sfirșite cu însăminta- 
tul culturilor succesive, 
realizările pe ansamblul 
județului reprezintă doar 
52 la sută din suprafețele 
planificate. Nu puține sint 
cooperativele agricole care, 
chiar acum la o lună de 
la declanșarea secerișului, 
abia că pot raporta că au 
însămințat suprafețe de or
dinul a citeva zeci de hec

este concentrată în unită
țile din nordul județului. 
De asemenea, au sosit din 
județul vecin. Dolj, 150 
combine, care lucrează a- 
cum pe ogoarele coopera
tivelor agricole din cadrul 

tare. Edificatoare fiind în 
acest sens cazurile coope
rativelor agricole din Pitu
lați, Urleasca, Victoria, Ci- 
reșu, Ulmu, Agaua, unități 
in care vitezele zilnice la 
semănat nu depășesc 15—25 
hectare.

In județul Brăila seceri
șul e pe sfirșite. Eforturile 
trebuie concentrate acum la 
insămințarea grabnică a 
culturilor succesive și 
transportul in baze al între
gii cantități de grîu con
tractate cu statul.

Iosil POP

consiliilor intercooperatis- 
te Balș. Recea. Vilcele, 
Scornicești. Vlaici etc. „Am 
organizat astfel activitatea 
— ne spune tovarășul ing. 
Vasile Ciuciu. directorul 
direcției agricole județene — 

ca în 3—4 zile să încheiem 
secerișul griului pe toate 
suprafețele".

Grăbirea secerișului im
pune să fie luate măsuri 
ferme in vederea transpor
tării grabnice a cerealelor 
la bazele de recepție și in 
magaziile proprii ale uni
tăților agricole. în „Scînte- 
ia“ s-a criticat că la recol
tarea orzului au existat 
neajunsuri în ce privește 
transportul. în articolul : 
„Orzul depozitat pe cimp 
a fost transportat în ham
bare" din „Scinteia" nr. 
11 158 din 6 iulie a.c. to
varășul Gheorghe Dinescu, 
secretar al Comitetului ju
dețean de partid Olt al 
P.C.R., spunea : „Comanda
mentul județean a luat mă
surile ce se impun pentru 
ca asemenea deficiente să 
nu se mai repete, mai ales 
că acum se desfășoară din 
plin recoltarea griului". Am 
urmărit, în mod deosebit, 
ce se face acum pentru a 
se urgenta transportul 
griului.

De la bun început, tre
buie arătat că aproape pes
te tot ceea ce se recoltează 
în cursul unei zile, pînă 
seara se transportă în ma
gazii. Pe lingă mijloacele 
de transport ale cooperati
velor agricole sînt folosite 
peste 2 000 de autocamioa
ne si alte capacități de la 
întreprinderile de transpor
turi auto. Din cimp. griul 
este transportat direct in 
bazele de recepție. Pină 
acum a fost livrată la 
fondul de stat mai mult de 
jumătate din cantitatea pre
văzută. Cooperatorii de la 
„Unirea“-Corabia și cei din 
Vădăstrița au transportat 
în bazele de recepție can
tități mai mari decit cele 
contractate.

Intrucît la unele baze de 
recepție se constată gîtuiri 
la transportul și primirea 
griului, au fost luate mă
suri pentru descărcarea 
operativă a cerealelor.

Eniilian ROUĂ
corespondentul „Scînteii"

Rod bogat la Vadul Săpat — Prahova
Foto : S. Cristian
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ÎMPREUNĂ CU POPORUL, PENTRU ÎNFLORIREA ARTEI Șl CULTURII SOCIALISTE

Temelor contemporane -
o înaltă calitate artistică
Mă găsesc ta plină activitate de 

atelier, de studii si observații, de 
pregătire a unei noi perioade in 
pictura mea, care nu știu cit va 
dura, ce intensitate si lumină îmi 
va aduce pe pînză sau pe hirtia de 
desen, dar care mă neliniștește, mă 
îngrijorează, mă bucură și mă en
tuziasmează. Sint gindurile, răspun
derile, simțămintele cu care mă 
simt încărcat, străduindu-mă să 
asimilez bogăția ideilor, a temelor 
de profundă reflexiune pe care ni 
le-a oferit cuvîntarea tovarășului 
Nieolae Ceaușescu la Conferința 
națională a uniunii noastre.

Cînd. ta importanta sa cuvîntare, 
secretarul general al partidului 
pe-a arătat ce dorește poporul nos
tru. partidul de la artiștii plastici, 
trecerea la o calitate nouă, su
perioară ta elaborarea unor lucrări 
cu înaltă valoare socială, istorică, 
artistică am sjmtit in modul cel 
mai direct acea înaltă si revelatoa
re coincidentă dintre dorința cea 
mai vie a oricărui artist si cerința 
societății fată de el. fată de munca 
lui. Această cunoaștere. înțelegere 
si prețuire ne obligă si ne stimu
lează. Arta înseamnă muncă multă, 
năzuința perpetuă spre împliniri 
realizate la cote tot mai înale. aspi
rația dramatică si dîrză spre desă- 
vîrșire, spre o nouă calitate. Lucră
rile spre care năzuim nu se nasc 
desigur peste noapte, cu efort mi
nim. De aceea cred că din munca 
la șevalet, cu reveniri si ștergeri 
și iar reveniri, din credință și pa
siune. cu multă pasiune, din zba
tere am să încerc să transform din 
nou gîndurile în realitate, să fac 
pictură. Este drumul cel mai greu, 
de la dorință la faptă. Cu cît trece 
timp peste munca mea. simt cum 
povara conștiinței și a dorinței îm
plinirii creste fără să tină cont de 
ce pot face si cît pot face. Este o 
povară, dar și un îndemn, o povară, 
dar si o credință, o plăcere și o 
dragoste ce se tin vii numai prin 
muncă zi de zi. cu teama de a nu 
te risipi sau a fi superficial, de a 
te compromite sau lenevi în gînd și 
faptă. Aceasta este viata noastră de 
artisti-pictori. nefăcută din boemă 
si nepăsare, din prea mult somn și 
mulțumire, ci din griia zilei pentru 
dăruire si sacrificiu ta fata pînzei.

Conștiința artistică nu este un 
termen ce se găsește în dicționarul 
artelor. Ea se află sau nu ascunsă 
ta opera de artă. Aceeași grijă au 
avut-o pînă la capăt înaintașii noș
tri de a fi fost de folos societății 
printre cei dinții. Printre cei care 
au slujit și slujesc din pasiune și 
dragoste acest ideal fără început și 
sfîrsit al frumosului, al bucuriei 
de a vedea culoare si lumină — 
sentiment si adevăr. Dovezi sînt 
destule ta acest sens si epoca noas
tră are pecetea ei de valori mari. 
Generația ajunsă astăzi în plină 
forță creatoare lasă impresionante 
si neconfundabile daruri pentru 
oameni si tară. S-ar fi putut face 
mai mult, mai frumos ? Da. s-ar fi 
putut face mai mult dacă fiecare 
artist si toti cei chemați să împli

nească acest ideal ar fi luptat mai 
pasionat, asa cum spunea Picasso, 
pentru adevărul artei. Știm, desi
gur. cită muncă si forță se cer con
sumate în flacăra idealului, cîtă în
credere trebuie să dai in schimbul 
unei cline de artă. Cîtă ordine și 
disciplină, cîtă probitate în muncă 
si educație. Să uiți teama depășirii, 
fascinația modei — să ai curajul si 
răspunderea faptei artistice. Des
părțirea între autentic si fals nu e 
ușor s-o sesizezi. Ele trăiesc îm
preună si este tare greu să le poți 
despărți. Am văzut pictură bine 
dichisită, dar săracă în darul artei. 
Am văzut pictură modestă în titlu, 
dar ca soarele, ca o zi de sărbă
toare. Am observat că tot ce stă 
sub semnul autenticei valori, ce 
vine din străbuni pînă la noi. poar
tă în adincurile ei forța comple
mentară a gîndului și inspirației 
sincere si mari. în absenta calității, 
a nivelului măiestriei artistice nici 
tema, nici mărimea pînzei si cali
tatea culorilor nu pot salva pictura 
din uitare. Dar oamenii de azi au 
nevoie de o artă impresionantă, 
memorabilă, de opere prin fața că
rora să nu treacă nepăsători, de 
opere care să le spună ceva despre 
ei înșiși, să le înalte cugetul si vo
ința de acțiune către noi si noi 
țeluri — țelurile măreței epoci so
cialiste pe care o trăim. De aceea, 
cred că nici cronicile, nici vorbele 
de bine nu pot aduce marea tărie 
tabloului — ci doar ce ai reușit să 
pui în culori si semne ca ele să nu 
se întunece si să moară. Este o 
mare răspundere care ne revine, în- 
trucît nu este vorba aici doar de 
gustul subiectiv al unuia sau altuia 
dintre noi, ci despre calitatea operei 
pe care o merită, o așteaptă oa
menii de la noi, calitate corespun
zătoare spiritului eroic, revoluțio
nar al acestei epoci. Este vorba, de 
fapt, despre lupta pentru valoare, 
în care cu toții ne simțim angajați.

Grlqore VASILE

Rodnică îmbinare a tradiției 
cu cerințele vieții de azi
în dezvoltarea ei actuală, tapise

ria noastră a găsit rezolvări artis
tice de calitate, rezolvări care se 
datoresc atit tradiției bogate in a- 
cest domeniu, cît și căutărilor și 
înțelegerii mai aprofundate, de către 
artiști, a izvoarelor de inspirație 
populară. Așa cum pe bună drep
tate sublinia tovarășul Nieolae 
Ceaușescu la recenta Conferință 
națională a Uniunii artiștilor plas
tici, și în acest domeniu artistic, cu 
mari perspective de dezvoltare, este 
de așteptat saltul de la cantitate 
spre o nouă calitate. Este un salt 
care se poate face printr-o înțele
gere lăuntrică a artei populare — 
și nu doar printr-o simplă copiere 
a elementelor decorative (cum gre
șit se înțelege uneori) — deci prin
tr-o înțelegere aprofundată a spiri
tului ei specific, ce se degajă din 
tot complexul de elemente ce-o al
cătuiesc (cromatica, modalități de 
stilizare, tehnici de execuție, moda
lități de compunere a elementelor, 
modalități de folosire a materiale
lor) și printr-o prelucrare în vizi
une modernă și personală a tradi
ției potrivit cerințelor vieții sociale 
actuale.

Tapiseria modernă românească a 
cunoscut o dezvoltare firească. 
Continuind o bogată tradiție, ta
piseria românească și-a găsit mai 
mult ca oricînd sursa de inspirație 
ta arta populară, iar cei mai buni 
artiști ai genului, atit la noi cît și 
ta țările vecine (Polonia, Iugosla
via), au demonstrat-o cu priso
sință în ultimii 10—15 ani.

Artistul, ca mergător înainte, ca 
exponent al spiritualității oameni
lor epocii sale, ca unul care simte 
starea afectivă a semenilor săi. da
torită sensibilității sale specifice, a 
găsit că omului modern îi este 
necesar acest gen de artă, un gen 
care prin virtuțile sale specifice 
contribuie la apropierea omului de 
natură, la întreținerea vitalității 
relației lui cu mediul înconjurător.

Căutările petrecute în acest do
meniu artistic au valorificat crea-

GETO-DACII — Tapiserie de ELENA HASCHKE-MARINESCU

tor o anumită tradiție a genului 
existentă ta țara noastră. Putem 
vorbi despre îndrăznețe creații in 
materiale textile, nemaiintîlnite 
pînă atunci ta creația cultă : 
cînepa. părul de capră, sisalul, 
sfoara de cocos și altele.

Căutările artistice, în care fibrele 
textile sub toate formele lor au 
fost gindite intr-o concepție și 
viziune nouă, au condus la 
crearea tapiseriei tridimensionale, 
spațiale, ambientale, sau chiar o- 
biect, deci un gen artistic relativ 
nou, ce poate sugera omului — in 
„cuibul" lui citadin sau în spațiile 
publice prin care-1 poartă pașii — 
senzația arborilor, senzația „fruc
tului pădurii", contribuind la creș
terea sensibilității sale artistice, la 
formarea gustului pentru frumos.

Cred că tapiseria contemporană 
este una din cele mai. complexe 
creații artistice care a revoluționat 
întreaga gindire creatoare a genu
lui, putîndu-se vorbi aici de o ade
vărată explozie de inventivitate, 
pusă in slujba omului nou.

în acest sens, consider că tapise
ria noastră ar trebui să ocupe unul 
din principalele locuri în amplul 
proces de integrare a artei în viața 
socială, prin ilustrarea unor mo
mente istorice, politice, sociale, 
prin răspunsul adecvat, armonios 
dat cerințelor arhitecturii contem
porane, printr-un nou mod de a 
crea spații de viață, spații de re
creație spirituală, de meditație, 
spații adecvate tipurilor noi de 
construcții cu caracter social-cul
tural.

Rolul funcțional-educativ al tapi
seriei în societatea noastră a cres
cut mult față de epoca în care ea 
era doar un privilegiu al aristocra
ției. Astăzi, ea poate fi creată spre 
bucuria tuturor oamenilor muncii.

Ținînd seama de acestea, consider 
că tapiseria contemporană ar trebui 
inclusă într-un program anume în
tocmit de dezvoltare a ei în socie
tatea noastră socialistă, alături de 
celelalte arte parietale, program co
mun cu cel al dezvoltării monumen
telor și al construcțiilor și recon
strucțiilor urbanistice. Astfel s-ar 
putea răspunde prețioaselor indi
cații date la conferință de conducă
torul statului nostru, tovarășul 
Nieolae Ceaușescu, cu privire la 
creația de opere monumentale atît 
ta pictură, cit și tapiserie.

Fondurile pentru aceste opere de 
artă monumentală (parietale, spa
țiale, ambientale), conform celor 
spuse, ar trebui să fie incluse în 
fondurile de investiții ale construc
țiilor social-culturâle (proiectarea 
operei de artă să se facă concomi
tent cu cea a construcției), astfel 
ca acestea (construcție 4- lucrări de 
artă) să-și poată îndeplini împre
una rolul lor social-educativ, odată 
cu darea ta folosință a construc
ției. în acest fel, s-ar evita riscul 
ca unele clădiri importante să fie 
văduvite de lucrări de artă monu
mentală.

Elena HASCHKE- 
MARINESCU

ION JALEA — MONUMENTUL 
UNIRII DIN FOCȘANI

Literatură română 
editată peste hotare

Noi volume de beletristică clasică 
Si contemporană românească au ieșit, 
recent, de sub tiparul unor edituri 
de peste hotare.

în U.R.S.S.. editura „Detskaia lite
ratura" din Moscova a publicat cu
noscutul roman al lui Mihail Sado- 
veanu „Neamul Șoimăreștilor". Tra
ducerea aparține lui Mihail Fridman, 
iar ilustrațiile sint semnate de 
O. Grosse. La Riga a apărut o anto
logie intitulată „Zîna poeziei", in care 
sînt inserate trei tablete de Tudor 
Arghezi, precum și unele poeme 
de Anghel Dumbrăveanu. în tradu
cerea scriitorului Leons Briedis. Ro
manul lui Laurentiu Fulga „Moartea 
lui Orfeu" a fost tipărit de editura 
„Eesti Raamat" din Tallin, intr-o tăl
măcire realizată de Aleksei Sehtman.

Cititorilor polonezi le sint oferite 
două din romanele scriitorului Ale
xandru Ivasiuc : „Apa", apărut în e- 
ditura P.I.W. din Varșovia. în tradu
cerea lui K. Wajda, și „Păsările" aflat 
sub tipar la „Ksiazka Wiedza", în 
tălmăcirea Janinei Wrzoskowa.

(Agerpres)

Dramaturgul și prozato
rul D. R. Popescu, autorul 
lucrării-etalon din drama
turgia noastră contempo
rană „Acești îngeri triști" 
și al romanului „Vînătoarea 
regală", a scris o nouă pie
să, pe care a încredințat-o 
Teatrului dramatic Galați, 
și regizorului Nieolae Scar- 
lat, care a mai montat, cu 
succes, „Balconul", drama 
de actualitate a aceluiași 
scriitor. Adincirea eveni
mentului real, desprins 
din fierberea prezentului, 
in marile teme e sinonimă, 
în literatura dramatică pro
dusă de D. R. Popescu, cu 
o aprofundare de ordin 
moral și artistic. Dra
ma disc-jockey ului din 
premiera gălățeană nu este 
privită doar din unghiul 
unei estimări pamfletare, 
posibilă și, firește, necesa
ră, necruțătoare prin atitu
dinea dezaprobatoare meri
tată de un transfug, ci și 
din acela, mai sensibil, dic
tat de confruntarea conști
ințelor celor care, într-un 
fel sau altul, l-au cunoscut.

E de la sine înțeles că nu 
iertarea e aceea care dă în
țeles evenimentelor din a- 
ceastă piesă. Autorul este 
departe de a pleda pen
tru ispășirea bravată eu 
gesturi retorice, golite de 
sensuri. El încearcă — 
și în drumul acesta, 
ne poartă, cu răbdare 
și meșteșug și spectacolul 
realizat de Nieolae Scarlat, 
în scenografia cind austeră, 
cind de o poezie implicită, 
semnată de tinăra Daniela 
Codarcea — o privire lu
cidă, deși nu lipsesc din 
piesă nici stigmatizările 
stirnite de gestul analizat. 
Analiza multilaterală, glo
bală se constituie în prin
cipiu ordonator al discursu
lui scenic, așa incit să 
nu se piardă nici o 
latură, fie ea cit de insigni
fiantă. a dezbaterii la care 
ne invită piesa. Dramatur
gul demonstrează că legă
tura cu pămintul • natal e 
mult mai complexă, și că 
ea nu poate fi volatilizată 
sau sofisticată în vreun fel,

că aceasta este darul onto
logic cel mai inconfundabil, 
și că strigarea din urmă a 
vieții este ea însăși „rugă
ciune" de iertare față de 
patrie, de locul ei binecu
vântat sub soare. De la a-

triei. Dramaturgul îndreap
tă o critică ascuțită con
tra unor multiple forme 
de lașitate, nescutind de 
săgețile sale nici pe aceia 
care, cocoloșiți în propria 
onctuozitate, se arată, toc-

------ CRONICA TEATRALĂ ---------- 

încheierea stagiunii 
la Teatrul de stat din Galați 
„Rugăciune pentru 

un disc-jockey" 
de D. R. POPESCU

cesta și trebuie să pornim 
in înțelegerea raporturilor 
pe care piesa le propune, 
între eroii „vinovați" și cei 
ce maschează nevinovăția. 
Curajul de a recunoaște 
greșeala e mai de preț de- 
cit. lașitatea, poltroneria și 
micimea sufletească ce pot 
duce, cumulate, la lucruri 
iresponsabile, la crimă și 
trădare de țară și de sine. 
Deși au greșit, doi dintre 
eroii dramei nu s-au lepă
dat de fondul lor sufletesc, 
ce poartă și el pecetea pa-

mai el ce păreau mai 
presus de orice bănu
ială, nedemni, terfeliți în- 
tr-o miasmă putrefactă.

Acesta e sensul pe care îl 
dă D. R. Popescu intimplă- 
rilor. Piesa se constituie, 
prin resorturile ei patetice, 
într-o pledoarie vibrantă 
pentru puritate și adevăr, 
în spiritul umanismului 
caracteristic epocii noas
tre, umanism de neînchi
puit in afara iubirii de 
țară, a patriotismului, a 
dragostei față de valorile

perene ale solului natal. 
Scriitorul surprinde cu 
acuitate și laturile drama
tice ale existenței înstrăi
natului de țară, înregis
trează, în spiritul adevăru
lui, regretul și căința, redă, 
într-un cuvînt, spectacolul, 
impresionant în felul său, 
al unei conștiințe apăsate 
de povara vinovăției, fă- 
cindu-ne să simțim des
trămarea, pustiirea lăuntri
că pe care o aduce cu sine 
dezrădăcinarea. Cu atit 
mai de plins e cel dus 
de sub cerul țării, căci ni
mic nu-i va mai fi lui a- 
proape, acolo departe de 
blindețea cerului românesc 
și departe de iubirea și de 
pașii pâmintenilor de acasă.

în spectacolul de la Ga
lați — urmat de un coloc
viu, inițiat de A.T.M., cu 
rezultate certe pentru dia
logul dintre creatori și cri
tici — acțiunea e plasată 
intr-un crîng calcificat, din 
imediata apropiere a șan
tierului în care muncesc, 
iubesc și greșesc, suferind 
din aceasta, toate persona
jele piesei. Tema fratelui 
dar și a fiului rătăcitor se 
îngemănează cu tema pa
triei, cu același succes tra
tată de autor și în „Mun
tele", lucrare montată la 
Piatra Neamț, în stagiunea 
trecută.

O distribuție egală cu 
sine, întrecindu-se pe si
ne, în bună parte a 
scenelor, a făcut să a- 
jungă la public un senti
ment scump tuturora. îi 
vom numi pe toți interpre- 
ții acestui poem — în care 
inserted poetic stă alături 
de culoarea puternică a 
sarcasmului, nota elegiacă 
de grotesc și sarabandă 
cheflie — cu convingerea 
că, date fiind denivelările 
firești, ei au reușit împre
ună. Așadar : Liliana Lu
pan, Vlad Vasiliu, Dan An
drei Bubulici, Grig Dris- 
taru, Ștefan Hagimă, Aure
lian Georgescu, Radu 
Gheorghe Jipa, Mitică 
Iancu.

Ioan LAZAR

tv
PROGRAMUL 1

9.00 Teleșcoală
10,00 Șoimii patriei. Invitație la... hăr

nicie
10.10 Tribuna TV : Responsabilitate 

și eficiență
10.30 Antena vă aparține. Spectacol 

prezentat de'județul Prahova
11.30 Reportaj TV : „Nava amiral pe 

drumurile albastre'4. Prima ie
șire în cursă a navei „Indepen
dența “

11.55 Telex 
16,00 Telex
16,05 Cenaclul Teleșcoală
16.35 Matineu de vacanță : în mările 

Sudului (II)
17,00 Artiști români contemporani. 

Mariana Stoica — interpretă a 
muzicii lui Wagner

17.30 Reportaj pe glob : Columbia 
17,40 Publicitate
17.50 Telecronica pentru pionieri
18.10 Tragerea Pronoexpres
18.15 Un cîntec de pe Mureș. Muzică 

populară în interpretarea orches
trei folclorice a Filarmonicii din 
Arad

18,25 Scriitorul și epoca sa : Eugen 
Barbu. Participă : Nichita Stă- 
nescu, Romul Munteanu, Cor- 
neliu Vadim Tudor, Sabin Băla- 
șa, Gh. Crăsnaru, Radu Beligan. 
Lectura fragmentelor din roma
nele „Groapa" și „Princepele* 
— Ion Caramitru

19.20 1001 de seri
19.30 Telejurnal • întrecerea socia

listă în cinstea marii sărbători
19.50 Viața rațională. Participă : dr. 

Sebastian Dumitrache, ing. Ion 
Landouer

20,05 Noi, femeile ! • Marele mîine 
care începe azi. Reportaj despre 
activitatea femeilor care lucrea- 
.ză la proiectarea noilor construc
ții de locuințe din. Craiova și
jud. Dolj • întreprinderea —
școală a muncii și a vieții. Re
portaj la întreprinderea de con
fecții din Craiova • Din acti
vitatea comitetelor și a comisii
lor de femei

20.35 Telecinemateca : „Dincolo de 
Pacific". Premieră pe țară. în 
rolul principal : Humphrey Bo
gart

22.20 Telejurnal

PROGRAMUL 2

20,05 Desene animate
20.30 Studio T ’78
20.55 Treptele afirmării
21.15 Telex
21.20 Inscripții pe celuloid. Suita slo

vacă. Producție a Televiziunii 
din Bratislava

21.50 Mai aveți o întrebare ? Incursiu
ne în invizibil

Mircea MARTIN:

„IDENTIFICĂRI-
Identificări este un 

volum substantial care 
cuprinde interpretări 
ale unor valori „clasi- 
cizate" din spirituali
tatea autohtonă : Lu
cian Blaga. George 
Călinescu. Tudor Via- 
nu. Geo Bogza. B. Fun- 
doianu. precum și ci- 
teva „cazuri-proble- 
mă“ și portrete, de 
fapt niște reacții res
ponsabile la inadver
tențele comise de o 
critică superficială. 
Autorii tratați aici 
sînt niște destine e- 
xemplare, ale căror 
conștiințe sînt „iden
tificate" în operele lor. 
Studiul Tudor Vianu 
și idealul clasic al o- 
mului rămîne eloc
vent. Analizind co
erenta interioară a o- 
perei lui Vianu. Mir
cea Martin definește 
vocația clasică a a- 
cestuia. dincolo de e- 
ruditia profesorului si 
de referințele sale 
programatice. Por
nind de la o opțiune 
pentru clasicista, este
ticianul român ajunge 
la o „natură" clasică, 
devenire care implică 
însă o sistematică, 
tensionată si plină de 
dramatism „reprima
re". ordonare a pro
priei existente. Opera 
a influențat viata, a 
prefăcut-o și. astfel, a- 
sistăm la închegarea 
unei unități organice, 
pe care M. Martin o 
oroiectează cu subtili
tate în destinul cultu
rii românești : pentru 
Vianu. clasicismul re
prezintă un ideal vi
tal de stabilitate a va
lorilor într-o epocă 
extrem de frămîn- 
tată. Omul și o- 
pera au un destin e- 
xemplar. eroic. Tot 
astfel, o inteligentă 
lectură a „profunzimi
lor". o identificare a

„coerentei semnifica
tive". a „obsesiilor re
velatoare" le întilnim 
în studiul Mitul ve
chimii la G. Căli
nescu. Demontarea 
unei opere si a perso
nalității autorului ei. 
precum și reconstitui
rea lor într-o unitate 
semnificativă dovedesc 
nu doar finețea si sub
tilitatea unei metode, 
ci si (în primul rînd) 
o îndelungă meditație 
asupra culturii si lite
raturii române in an-

NOTE DE
LECTURĂ

samblu. Concluzia stu
diului este totodată si 
„teza" lui : „O dramă 
personală e proiectată 
pe o altă colectivă a- 
cutizind-o. O dramă 
colectivă acoperă una 
personală purifieîndu-i 
impulsurile, innobilîn- 
du-le“. Despre ce este 
vorba ? „Obsedat" de 
ideea vechimii rasei 
noastre (sîntem „bă- 
trini" dar nu „pri
mitivi". scrie Căli
nescu), marele critic 
imaginează cîteva mi
turi ale acesteia, do
vedind. în constanta 
ruralismului. o rafina
re permanentă a spi
ritualității autohtone, 
un „aristocratism" al 
ei. care înseamnă, de 
fapt, in lipsa unei li
teraturi foarte vechi, 
existenta unei milena
re tradiții a culturii. 
Ruralismul nostru este 
un model de civiliza
ție ; el presupune ra
finament și nu o 
conștiință retardata- 
ră. „Complexul de in
ferioritate" al unei li

teraturi relativ tinere 
e transformat, astfel, 
intr-un orgoliu al no- 
bletii. Aceasta ar fi 
„drama colectivă" su
blimată în „mitul ve
chimii". Numai că, 
observă cu finețe 
M. Martin. într-o ase
menea noblețe „miti
că" a vechimii noastre, 
G. Călinescu își purifi
că obsesia, nemărturi- 
sită, a unei descenden
țe ilustre. Articolele 
despre Blaga (un poet 
mai mult al ideilor de- 
cît al limbajului, așe
zat în vecinătatea lui 
Eminescu), Fundoianu 
(in interpretarea că
ruia criticul se întîl- 
nește cu Ov. S. Croh- 
mălniceanu). Bogza 
(despre facultatea poe
tică dominantă) sînt 
tot atîtea exemple de 
veritabilă critică este
tică. Original fără 
ostentație, spirit fin si 
lucid, văzind ta litera
tură nu o delectare, ci 
un mod de cunoaște
re si de perfecțiune u- 
mană. Mircea Martin 
este un critic de for
mație materialist dia
lectică. cu o solidă 
instrucțiune universi
tară care si-a subli
mat fervorile ta con
strucții sobre. Pose
sor al unui limbai 
expresiv și transpa
rent. al unor formulări 
concentrate. adesea 
memorabile, el a a- 
juns la un stil, care 
este. însă, mai curînd 
al gîndirii decît al 
limbajului, substanțial 
deci și nu retoric 
Idealul său rămîne a- 
cela al integrării în 
ordine, al reprimării 
spontaneității impre
sioniste. E un geome
tru sensibil al umanu
lui esentializat în 
creație.
Petru POANTA

„ROMÂNIA-FILM" prezintă. „MELODII, MELODII"
O producție a Casei de filme Unu

Scenariul șl regia: Francisc Munteanu. Imaginea: Costache Dumitru-Fony, Alexandru Groza. Muzica: 
Temistocle Popa. Decoruri și costume: arh. Nieolae Drdgan. Montajul : Erika Aurian. Sunetul : Gheorghe 
llarian. în distribuție: Jean Constantin, Margareta Pîslaru, Cornel Constantiniu, Sergiu Zagardan, Radu Gol- 
diș, Cornel Patrichi, Ion Dichiseanu, Aurel Giurumia, Amza Pellea, Costel Bâloiu, Marga Barbu. Film realizat 

in studiourile Centrului de producție cinematograficâ „București"

EROI Al EPOCII NOASTRE
(Urmare din pag. I)
subtilitate — orice om care 
profită de marea șansă ofe
rită de orînduirea socialistă, 
își însușește o cultură uma
nistă și profesională solidă, 
devine un maestru in spe
cialitatea sa și produce 
pentru sine și pentru so
cietate bunuri mai multe și 
mai valoroase decît și-ar fi 
putut imagina vreodată. 
Formarea unei personali
tăți, realizarea și autoper- 
fecționarea ei prin viață, 
prin iubire, prin familie, 
prin profesiune — iată co
ordonate ale fericirii și ale 
destinului.

Și oțelarii din Reșița, a- 
dresindu-se scriitorilor, au 
formdlat — în conformi
tate cu cuceririle epocii 
noastre — deziderate de a- 
ceastă natură. Cu ocazia 
unei întîlniri cu oameni de 
litere, oțelarii au declarat 
fără ocol că în viața de 
toate zilele există încă și 
astăzi greutăți, conflicte și 
contradicții, care își găsesc 
in prea mică măsură oglin
direa în literatura noastră 
contemporană. Ei și-au ex
primat dorința de a citi 
cărți bune, ancorate în re
alitate, care să ridice, fără 
tendințe de idealizare, pro
bleme esențiale ale vieții 
și oamenilor. Nici oțelarii 
nu doresc să fie idealizați 
de către scriitori ; ei nu 
vor să fie eroizați cu orice 
preț, ci prezentați ca oa
meni ce își îndeplinesc, zi 
de zi și cu conștiinciozita
te, îndatoririle pe platfor
ma cuptoarelor. Firește,

modestia lor nu ne poate 
împiedica să-i considerăm, 
cum și sint, adevărații eroi 
ai zilelor noastre.

Majoritatea cititorilor do
resc o prezentare realistă 
a vieții, cu luminile, dar și 
umbrele ei. Vom ilustra 
printr-un singur exemplu, 
.rupt din realitate, cît de 
strins se întrepătrunde încă 
și acum fericirea și sufe
rința personală.

Cine poate să-și imagi
neze șocul unui tinăr mun
citor cînd, cu trei decenii 
în urmă, a aflat că orga
nizația de partid l-a nu
mit de azi pe mîine direc
torul unei mari uzine ? 
Cine poate să-și dea seama 
de îndoielile, temerile și 
chiar panica sa cînd, ta 
fața a mii de muncitori, a 
trebuit să promită sub ju- 
rămînt că va administra 
întreprinderea de stat în 
interesul clasei muncitoare 
și al socialismului ? Cine 
poate să intuiască ferici
rea sa cînd, ajutat de co
legi și de organizația de 
partid, a terminat studiile, 
devenind inginer, și a reu
șit să conducă întreprinde
rea mai bine și cu mai 
multă competență decît au 
făcut-o vreodată proprie
tarii capitaliști ? Și cine 
poate să înțeleagă durerea 
sa nețărmurită și regretele 
colegilor cînd, ca om ma
tur și pe culmile perfecțio
nării profesionale și ale 
valorificării experienței do- 
bîndite prin muncă istovi
toare, s-a prăbușit sufocat 
de un val de sînge și a 
murit din cauza leziunilor

pulmonare provocate de 
un glonte rătăcit în piep
tul lui cu ani în urmă, cu 
ocazia luptelor contra duș
manului de clasă ?

S-ar putea crede că este 
vorba de o poveste, dar 
prezentul nostru revoluțio
nar a creat multe povești 
de natura aceasta, care nu 
sint cituși de puțin învă
luite in nuanțe trandafirii, 
anemice sau lipsite de 
conflict. Și iată și deosebi
rea esențială, elementul ca
litativ nou al concepției li
terare : în timp ce marii 
romancieri burghezi luau, 
de cele mai multe ori, ca 
punct de plecare declinul 
unei familii, ruinarea unei 
localități sau decăderea 
morală a orînduirii lor so
ciale, romancierii epocii 
noastre zugrăvesc repre
zentanți ai unei clase afla
te în ascensiune, munci
tori, intelectuali, creatori 
de artă, care simbolizează 
caracteristica prezentului 
nostru revoluționar, chiar 
dacă forța și claritatea con
științei creativității lor au 
fost rezultatul unui efort 
îndelungat, din care nu au 
lipsit nici confuziile și e- 
rorile.

Romanul social sau epo
peea unei epoci sînt forme
le de exprimare literară a 
unei societăți care dispune 
de suficientă imaginație, 
spirit de inițiativă, vitali
tate, elan în muncă, forță 
morală și fantezie pentru 
a medita pe marginea rea
lității pe care ea însăși o 
modelează și cizelează. O- 
glindirea artistică a acestei

realități în opera literară 
creează un univers indivi
dual propriu de gindire, 
simțire și trăire, care este 
cu atît mai reprezentativ 
pentru epocă cu cît poartă 
in mai mare măsură am
prenta personalității auto
rului.

Pentru zugrăvirea litera
ră a prezentului nostru, 
pentru stilul de muncă, 
cunoștințele și sursele de 
inspirație ale scriitorilor 
noștri, experiențele și re
flexiile marilor maeștri ai 
literaturii și artei își păs
trează uneori pe deplin va
labilitatea.

„Luati din plin viul 
uman !“ Iată ce spune 
Goethe în „Faust" ; sensul 
acestor cuvinte este reco
mandat și preconizat — 
chiar dacă cu altă formu
lare — și de partidul nos
tru, fiindcă realitatea re
prezintă sursa de inspira
ție care reliefează cel mai 
bine marile transformări 
ale omului în epoca noas
tră. Chemat să-și făureas
că singur destinul, fiecare 
om ține în mîinile sale 
proprii ciocanul și cleștele 
cu care nu numai că dă 
sens și conținut propriei 
sale vieți, ci modelează și 
construiește și viața po
porului său. Scriitorilor le 
revine misiunea de a son
da și lumina profunzimile 
universului de gindire, sim
țire și trăire a contempo
ranilor, de a-i da o expre
sie literară, pentru a con
feri existenței noastre mai 
multă frumusețe, mai mult 
sens, mai multă durată.

• PRAHOVA. în cadrul etapei 
de masă a Festivalului național 
„Cintarea României", Comitetul 
județean de cultură și educație 
socialistă Prahova, prin Centrul 
județean de îndrumare a crea
ției populare și a mișcării artis
tice de masă. în colaborare cu 
Consiliul județean al sindicate
lor. Comitetul județean U.T.C. 
și A.T.M. din România, organi
zează în stațiunea Slănic-Pra- 
hova. în perioada 22 iulie — 6 
august 1978 (in zilele de sîmbă- 
tă și duminică), cea de-a IlI-a 
ediție a Festivalului interju-

dețean al teatrelor populare. 
Și-au anunțat participarea co
lective artistice din Mediaș, 
Deva, Caracal, Vatra Dornei, 
Tirgoviște, Slănic-Moldova, Rm. 
Vilcea, Focșani, Cimpina și 
Plopeni. (L. Brezeanu). • BRA
ȘOV. în fiecare an, în marginea 
orașului Săcele (Brașov) are loc 
tradiționala sărbătoare mocă
nească „Tirgul feciorilor". După 
o paradă a portului popular 
românesc și maghiar, care s-a 
desfășurat pe străzile orașului 
Săcele, coloana artiștilor ama
tori s-a deplasat spre Poiana

Săcelelor, unde a avut loc un 
amplu spectacol cultural-artis
tic. Rînd pe rind au urcat pe 
estrada amenajată în poiană an
samblul „Poenița" al casei mu
nicipale de cultură Brașov, co
lectivul de obiceiuri populare al 
căminului cultural din Comana 
de Jos, asamblul folcloric al 
clubului întreprinderii de trac
toare, taraful întreprinderii de 
autocamioane și formațiile ar
tistice ale casei de cultură Să
cele, ale clubului întreprinderii 
„Electroprecizia". ale liceului 
„Unirea" din Brașov. La reușita

serbării au contribuit și expozi
țiile de artă populară, ca și 
tirgul de produse de artizanat. 
(Nieolae Mocanu). • IAȘI. Sala 
„Victoria" din Iași găzduiește 
expozițiile pictorului Ion Bălău, 
graficianului Eugen Mircea și 
sculptorului Ion Maftei, mem
bri ai cenaclului profesorilor 
de desen „Ștefan Dumitrescu". 
„Flori de tei" s-a numit spec

tacolul susținut de poeții ieșeni 
și membrii cenaclurilor locale 
de creație și interpretare în 
grădina Copou, sub teiul lui 
Eminescu. Sub același generic 
s-a deschis, în aer liber, și o 
expoziție de pictură cu lucrări 
ale membrilor cenaclului „Theo
dor Pallady". La Pașcani a avut 
loc o largă acțiune cultural- 
sportivă încadrată în marile

întreceri naționale „Cintarea 
României" și „Daciada". (Ma- 
nole Corcaci). • VILCEA. în 
tabăra de vacanță de la Cozia 
se desfășoară Festivalul cine- 
cluburilor pionierești, la care 
sint prezenți cei mai iscusiți și 
talentați tineri cineamatori din 
întreaga tară. Pe lîngă compe
tiția propriu-zisă, pentru pio
nieri și școlari s-a organizat un 
bogat program cultural-educa- 
tiv și recreativ : întîlniri cu 
specialiști, vizionări de filme, 
excursii etc. (FI. Dinu). • 
CLUJ. La monumentul răscoa

lei de la Bobîlna din 1437 a avut 
loc tradiționala serbare populară 
anuală. După o adevărată lecție 
de istorie, ținută în aer liber, 
pe locuri istorice, a urmat un 
recital de cîntec și poezie pa
triotică, de jocuri populare 
locale. Galeria de artă din mu
nicipiul Dej este gazda expozi
ției de artă plastică a artiștilor 
plastici amatori din județul 
Cluj. Expoziția cuprinde creații 
reprezentative, realizate în ca
drul celei de-a doua ediții a 
Festivalului național „Cintarea 
României". (Al. Mureșan). •

ILFOV. în cadrul manifestări
lor cultural-sportive dedicate 
fruntașilor secerișului și din 
unitățile) industriale ale Olteni
ței, în orașul de pe malul 
Dunării a avut loc un spectacol 
estival. Pe scenele amenajate 
pe stadionul din localitate au 
evoluat formații artistice, dan
satori, recitatori, coruri, soliști 
de la Șantierul naval, Filatura 
de bumbac, „Doina Ilfovului" 
etc. Au avut loc, de asemenea, 
întreceri sportive la care au 
participat numeroși tineri din 
oraș. (Lucian Ciubotaru).
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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
a primit scrisorile de acreditare a ambasadorului 

Regatului Hașemit al Iordaniei
(Urmare din pag. I)

înmînînd scrisorile de acreditare, 
ambasadorul MARWAN DUDIN 
a transmis președintelui Nicolae 
Ceausescu, guvernului si poporului 
român un mesaj de prietenie si pre
țuire din partea regelui Hussein.

In cuvîntarea prezentată cu acest 
prilej de ambasadorul iordanian este 
exprimată admirația fată de activi
tatea remarcabilă a președintelui Re
publicii Socialiste România, fată de 
modul cum călăuzește poporul român 
in dezvoltarea României moderne și 
se dă o înaltă apreciere eforturilor 
pe care șeful statului român le face 
pentru consolidarea legăturilor de 
prietenie si colaborare între toate 
popoarele.

Subliniindu-se necesitatea instau
rării unei păci juste si trainice în 
Orientul Mijlociu, in cuvîntarea am
basadorului Iordaniei se spune : 
„Permiteti-mi. domnule președinte, 
să-mi exprim profunda apreciere fată 
de poziția dumneavoastră fermă în 
această problemă, precum si fată 
de sprijinul dumneavoastră neîncetat 
acordat drepturilor poporului arab, 
drepturilor naționale ale poporului 
palestinian". ..Excelenta Voastră 
— se arată în continuare in cuvin- 
tare — și-a consacrat continuu efor
turile răspîndirii unei concepții 
înaintate și umanitare despre rela
țiile dintre națiuni, concepție pe care 
ati transformat-o într-o politică du
rabilă. bazată pe respingerea folosirii 
forței, condamnarea actelor agresive 
și a ocupației. Astfel, dumneavoastră 
ati evidențiat întotdeauna dreptul tu
turor națiunilor la suveranitate și 
independență**.

După ce este evocată importanța 
vizitei șefului statului român în Ior
dania. vizită care a dat un nou im
puls colaborării multilaterale dintre 
cele două țări si popoare, in înche
ierea cuvintării este exprimată voința

Marți a sosit în Capitală amba
sadorul Andrew Young, reprezentant 
permanent al Statelor Unite ale A- 
mericii la O.N.U.. membru al Cabi
netului președintelui S.U.A.. care 
face o vizită în tara noastră la in
vitația ministrului afacerilor externe.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
oaspetele american a fost salutat de 
Ilie Rădulescu. ministru secretar de 
stat la Ministerul Afacerilor Exter
ne. membru al guvernului, de alte 
cadre de conducere din M.A.E.

Au fost prezenti Rudolph Aggrey, 
ambasadorul S.U.A. la București, 
membri ai ambasadei.

în aceeași zi ambasadorul Andrew 
Young a avut convorbiri la M.A.E.

Seara, ministrul afacerilor externe, 
Ștefan Andrei, a oferit un dineu in 
onoarea oaspetelui american.

★
Marți dimineața a părăsit Capitala 

delegația Comisiei de politică ex
ternă a Parlamentului Republicii 
Elene, condusă de Emmanuel Co- 
trix. președintele comisiei, deputat 
din partea Partidului Noua Demo
crație. de guvernămint, care, la in
vitația Comisiei pentru politică ex
ternă și cooperare economică inter
națională a Marii Adunări Națio
nale, a făcut o vizită în țara noastră.

Pe aeroportul Otopeni, membrii 
delegației au fost salutați de Horia

Cinci minute de exerciții fizice 
pentru creșterea randamentului în muncă

Practicarea exercițiului fizic — ca 
act motric, repetat în scopul întăririi 
și menținerii sănătății — trebuie să 
facă parte din regimul zilnic al 
omului modem, laolaltă cu activită
țile productive și sociale ; așa ne re
comandă știința, așa ne învață viața, 
așa ne convingem noi înșine pe zi 
ce trece. în acest spirit concep edu
cația fizică documentele noastre de 
partid și legile țării, care asigură 
cadrul necesar pentru ca această ac- 
jvitate de interes național să con- 
ribuie tot mai eficient la făurirea 
anului nou, la întărirea sănătății 
opulației și dezvoltarea capacități- 
>r ei de muncă.
„Pornim de la necesitatea — spu- 

ea tovarășul Nicolae Ceaușescu in 
lesajul adresat Conferinței pe țară 

mișcării sportive — ca activitatea 
e educație fizică și sport să fie mai 
rins legată de producție, să contri- 
lie -țf, stimularea și dezvoltarea e- 

și a capacităților creatoare 
„amenilor muncii în munca con- 

etă pentru îndeplinirea sarcinilor 
! plan în întreprinderi". între for- 
ele practice de materializare a 
ieste! generoase idei se numără, 
'ind o importanță bine determina- 
, gimnastica în producție sau gim- 
istica la locul de muncă — după 
m i se mai spune. înțelegîndu-i 
stul, numeroase întreprinderi și 
Stituții, din mai toate județele 
rii, au introdus încă din anii tre- 
ți cîte 5 minute de gimnastică în 
tipul procesului de producție.
"iteva exemple, aflate cu ajutorul 
■espondenților județeni ai „Scîn- 
i“...

La „Porțelanul4* 
din Alba-Iulla

>ra 10. Tinerele muncitoare din 
lierul de creație de la întreprin
sa „Porțelanul" din Alba-Iulia 
cută cu plăcere și seriozitate gim- 
-ica în producție. Cele 5 minute 
căzute trec repede. Citeva munci- 
e continuă individual mișcările, 
auna... pauzei de masă.
cvențe asemănătoare găsim și în 
alte ateliere ale întreprinderii : 
ecor, fasonare, modelaj etc. Și 
analul TESA respectă cu stric- 
programul. Muncitoarea Doina 

, instructoarea de gimnastică din 
î.rul de creație, ne mărturisește : 
tru noi, gimnastica în producție 
reconfortantă și a devenit o ne- 
ite. Programul de exerciții a 
sompletat cu mișcări de recupe- 
specifice locului de muncă".
2e doi ani. programul de gim- 
ă în producție se realizează 
țurozitate — ne asigură țova- 
Luiza Frățilă, președinta comi- 
l sindicatului din întreprindere, 
l alcătuirea programului cola

ambasadorului de a depune toate 
eforturile în vederea dezvoltării con
tinue a relațiilor prietenești și sin
cere care există între Iordania și 
România.

Primind scrisorile de acreditare, 
președintele NICOLAE CEAUȘESCU 
a mulțumit pentru căldurosul mesaj 
de prietenie ce i-a fost adresat și 
a transmis, la rindul său. șefului 
statului iordanian un călduros salut, 
urări de sănătate si fericire perso
nală. de pace și prosperitate pentru 
poporul Iordaniei prietene.

în cuvîntarea de răspuns a șefului 
statului român sînt evocate întîlnirile 
avute la București și Amman cu 
regele Hussein al Iordaniei. ..Convor
birile dintre noi — se subliniază în 
cuvîntare — ca si înțelegerile conve
nite au marcat momente importante 
în evoluția continuu ascendentă a ra
porturilor româno-iordaniene. au 
deschis calea unei conlucrări fruc
tuoase pe plan politic, economic, teh- 
nico-stiintific. cultural, al pregătirii 
de cadre si în alte domenii. în inte
resul celor două popoare prietene, al 
cauzei păcii si colaborării in Orientul 
Mijlociu si în întreaga lume. Doresc 
să remarc. în același timp, cu satis
facție intensificarea conlucrării româ
no-iordaniene pe planul relațiilor in
ternaționale. Sînt ferm convins că 
există toate condițiile pentru extin
derea si diversificarea colaborării 
româno-iordaniene și. în ceea ce ne 
privește, vom face totul in această 
direcție".

După ce sînt subliniate principiile 
care stau la baza politicii externe a 
tării noastre. în cuvîntarea șefului 
statului român se spune : „România 
este profund interesată într-o politică 
de colaborare si de pace între toate 
statele lumii, fără deosebire de orîn- 
duire socială. Noi pornim de la fap
tul că vechea politică de dominație 
si dictat, care a adus omenirii atîtea 
nenorociri, trebuie să fie înlocuită cu

Cronica zilei
Constantin Tatu, vicepreședinte al 
Comisiei pentru politică externă și 
cooperare economică internațională a 
M.A.N., Iulius Fejes, secretar al co
misiei. Decebal Urdea, membru al 
comisiei.

A fost prezent Dimitri Papadakis, 
ambasadorul Republicii Elene la 
București.

★
Ministrul de externe al Turciei, 

Gunduz Okcun, a făcut, marți seara, 
o escală pe aeroportul Otopeni in 
drum spre Norvegia, unde efectuează 
o vizită oficială. Cu acest prilej, a 
avut o convorbire cu Ilie Rădulescu, 
ministru secretar de stat la Ministe
rul Afacerilor Externe.

Au fost prezenti Nahit Ozgiir, am
basadorul Turciei la București, și 
membri ai ambasadei.

★
Cu prilejul apropiatei sărbătoriri 

a Zilei naționale a Republicii Colum
bia. Institutul român pentru rela
țiile culturale cu străinătatea și 
Asociația de prietenie româno-co- 
lumbiană au organizat, marți după- 
amiază, în Capitală, o manifestare 
culturală.

Au luat parte reprezentanți ai 
I.R.R.C.S., Ministerului Afacerilor 
Externe. Consiliului Culturii și Edu

borăm cu compartimentul de medi
cină sportivă de la spitalul județean, 
în fiecare atelier există 2—3 instruc
tori de gimnastică". (Ștefan Dinicâ).

La Fabrica de confecții 
din Baia Mare

...Gimnastica la locul de munpă se 
face din 1976. Consiliul municipal al 
sindicatelor a sprijinit această ac
țiune prin trimiterea în unități a 
unor profesori de educație fizică ; 
aceștia, împreună cu un medic de 
medicină a muncii, au ales tipurile 
de exerciții specifice și necesare ce

GIMNASTICA ÎN PRODUCȚIE
lor ce lucrează în domeniul confec
țiilor.

...S-a imprimat pe bandă de mag
netofon întreaga desfășurare a „orei 
de gimnastică", pe care stația de am
plificare o retransmite zilnic.

...Exercițiile, care durează 5 minu
te, se execută la jumătatea progra
mului de lucru, deci după 4 ore de 
la intrarea în schimb.

...La un moment dat, nu s-au mai 
făcut aceste exerciții, stația de am
plificare fiind defectă. în consecință, 
muncitoarele se simțeau mult mai 
obosite la sfîrșitul schimbului. Re
marca aparține președintelui comite
tului sindicatului, tovarășa Clara 
Coșar.

...Se impune reîmprospătarea și 
completarea acestor exerciții (pentru 
alte și alte grupuri de mușchi), ca 
și înregistrarea lor pe un fond mu
zical nou, agreabil.

...Este necesar un mai mare res
pect față de acest program din par
tea maiștrilor și șefilor de echipă. 
(Gheorghe Susa).

In Capitală
Ședință cu reprezentanții consi

liilor pentru educație fiztcă și sport 
din cele opt sectoare ale Bucureștiu- 
lui. Profitînd de prilej, realizăm tot 
atitea microintervi.uri fulger, in care 
solicităm exemple bune — și mai 
puțin bune — de urmat.

Sectorul 1. Gimnastica în produc
ție constituie o preocupare constan
tă și se bucură de atenția cuvenită 
la întreprinderile „13 Decembrie" și 
..Automatica", la Palatul telefoane
lor. S-ar putea face mai mult în a- 
ceastă privință la I.R.M.A.

Sectorul 2. Exemplare sînt repri
zele de exerciții fizice la „Electro
nica" și I.R.U.C. Pînă la sfîrșitul 
anului, această activitate se va in

o politică nouă, de deplină egalitate 
si respect între state. în spiritul aces
tei politici, ne-am pronunțat si ne 
pronunțăm cu hotărîre pentru o so
luționare politică a conflictului din 
Orientul Mijlociu, care să ducă la 
retragerea israelului din teritoriile 
arabe ocupate în urma războiului din 
1967, la soluționarea problemei pa
lestiniene pe baza dreptului la auto
determinare al poporului palestinian 
— inclusiv de a-și crea un stat pro
priu. independent — si. totodată, la 
instaurarea unei păci trainice și 
juste, care să asigure integritatea te
ritorială. independenta si suverani
tatea tuturor statelor din zonă, crea
rea condițiilor ca ele să trăiască in 
relații de bună vecinătate".

în continuare, în cuvîntare se spu
ne : „România este hotărîtă să facă 
totul în viitor pentru a-și aduce con
tribuția activă la soluționarea mari
lor probleme ale lumii de azi — so
luționarea pe cale pașnică a conflic
telor și stărilor de încordare, înfăp
tuirea dezarmării, lichidarea subdez
voltării și instaurarea noii ordini eco
nomice — să militeze activ pentru 
o lume mai bună si mai dreaptă pe 
planeta noastră".

în încheierea cuvintării este expri
mată convingerea că activitatea am
basadorului va contribui la intensi
ficarea conlucrării româno-iordanie
ne. Șeful statului român a urat succes 
ambasadorului Iordaniei și l-a asigu
rat de întregul sprijin al Consiliului 
de Stat, al guvernului român și al 
său personal.

După solemnitatea primirii scriso
rilor de acreditare, președintele 
Nicolae Ceaușescu s-a întreținut în
tr-o atmosferă cordială cu ambasa
dorul Marwan Dudin.

La solemnitate și la convorbire au 
luat parte Ștefan Andrei, ministrul 
afacerilor externe, și Silviu Curticea- 
nu, secretar prezidențial și al Con
siliului de Stat.

cației Socialiste, membri ai comite
tului de conducere al Asociației de 
prietenie româno-columbiană, oameni 
de cultură și artă, un numeros pu
blic.

Au fost prezenți Fernando Urda- 
neta, ambasadorul Republicii Co
lumbia la București, membri ai am
basadei.

★
Marți a sosit în Capitală Ansam

blul de copii din orașul Nankin 
(R.P. Chineză) care, în perioada 20 
iulie — 11 august, va întreprinde un 
turneu în țara noastră, în cadrul 
planului de colaborare româno-chi- 
nez. Micii artiști chinezi vor susține 
spectacole în Capitală, pe litoral, 
precum și in județele Brașov și 
Vilcea.
____ —---- *

între 13 și 18 iulie a făcut o vizită 
documentară în țara noastră prof, 
dr. Humphrey Tonkin, de la Uni
versitatea Pennsylvania, președintele 
Asociației universale esperanto.

în acest interval, oaspetele a fost 
primit de membri ai conducerii Aca
demiei de stiinte sociale si poli
tice, Ministerului Educației și învă- 
țămîntului, Comisiei Naționale Ro
mâne pentru UNESCO, și a vizitat 
instituții cultural-științifice.

(Agerpres)

troduce în toate colectivele de muncă.
Sectorul 3. La 10 întreprinderi 

s-a introdus gimnastica în produc
ție. Urmează încă 25, după exem
plul dat de „Progresul". Mecanica 
fină, „Metaloglobus" și Postăvăria 
română.

Sectorul 4. „Timpuri Noi" și „Fla
căra roșie" sînt exemple pozitive. 
Restul...

Sectorul 5. în 12 întreprinderi și 
instituții — printre care „Adesgo" și 
„Dîmbovița" — se face gimnastică 
așa cum trebuie. La Ulei — Bucu
rești s-ar putea face mai mult, ca 
și în altele

Sectorul 6. „Tricodava", „Tricota

jul roșu" se înscriu cu preocupări 
constante. „Electromagnetica" și 
„Republica" — blănuri, cu intermi
tențe.

Sectorul 7. Se practică gimnasti
ca în producție în 16 întreprinderi ; 
la fabrica de confecții există chiar 
un sector unde se organizează 5 mi
nute de exerciții fizice și în timpul 
schimbului doi.

Sectorul 8. Cel mai bine decurg 
lucrurile la M.T.Tc., la I.M.M.R. 
„Grivița roșie" și la I.U.C. „Grivița 
roșie". La „Tehnometal" interesul 
organizatorilor a cam slăbit.

Cîteva concluzii - 
pentru o mai bună 

organizare
Gimnastica în producție se face în 

numeroase întreprinderi și instituții, 
dar in multe locuri se face superficial 
ori mai întâmpină o oarecare rezis
tență mărturisită sau nu. La Consi
liul Național pentru Educație Fizică 
și Sport aflăm că Bihorul este 
județul cu cei mai mulți practicanți ; 
și în Caraș-Severin, în Cluj, Brașov, 
Iași, Suceava sau Bacău există expe
riențe deosebite pe această linie ; în 
schimb, „barometrul" arată interes 
scăzut în județe ca Bistrița-Năsăud, 
Covasna ori Satu Mare, Cîteva con
cluzii :
• Trebuie generalizată această 

formă de reconfortare prin exercițiu 
fizic în toate colectivele unde practi
carea ei este posibilă.

• Pe cit se poate, cele 5 
minute de gimnastică în producție 
trebuie programate la jumătatea pro
gramului de lucru — și nu după pri
mele 2—3 ore, cum se obișnuiește în 
prezent.
• Se simte nevoia ca responsabilii

Tovarășului GUSTAVO MACHADO
Președintele Partidului Comunist din Venezuela

Cu prilejul celei de-a 80-a aniversări a zilei dumneavoastră de naștere^ 
vă adresăm un cald salut tovărășesc și felicitări cordiale, împreună cu 
urările noastre de sănătate și succes în activitate.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
în numele poporului sao-tomez. al Mișcării de Eliberare din Sao Tome 

și Principe, al guvernului și al meu personal, vă mulțumesc sincer pentru 
felicitările adresate cu ocazia sărbătoririi celei de-a treia aniversări a in
dependenței noastre.

Cu înaltă și frățească considerație,
MANUEL PINTO DA COSTA

Secretar general al Mișcării de Eliberare 
din Sao Tome și Principe, 

Președintele Republicii Democratice 
Sao Tome și Principe

Vizita primului ministru al Guvernului 
Republicii Populare Congo,

colonel Louis
Marți au continuat in Capitală con

vorbirile dintre tovarășul Manea Mă- 
nescu. membru al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R.. pri
mul ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, si tovară
șul Louis Sylvain-Goma, al doilea 
vicepreședinte al Comitetului Militat 
al Partidului Congelez al Muncii, 
prim-ministru. șef al Guvernului Re
publicii Populare Congo.

Cei doi prim-miniștri au analizat 
aspectele concrete cu privire la re
lațiile economice bilaterale si s-au 
informat reciproc asupra politicii in
terne. a dezvoltării economico-soci- 
ale și a programelor de perspectivă 
ale celor două țări.

★
Membrii celor două delegații au 

purtat tratative pe grupe de lucru

LA ȘANTIERUL „METROUL-BUCUREȘTI"

Manifestare dedicată aniversării a 30 de ani 
de la înființarea primelor șantiere de muncă 

patriotică ale tineretului
Marți după-amiază, la Șantierul ti

neretului „Metroul-București" a avut 
loc o manifestare dedicată aniversă
rii a 30 de ani de la înființarea pri
melor șantiere de muncă patriotică 
ale tineretului din patria noastră.

Vorbind cu acest prilej, tovarășul 
Ion Traian Ștefănescu, prim-secretar 
al C.C. al U.T.C., ministru pentru 
problemele tineretului, a scos în evi
dență importanța constituirii, în 1948, 
a primelor fronturi tinerești ale 
muncii patriotice, subliniind că tine
rii brigadieri contemporani vor fi la 
înălțimea sarcinilor actualei etape, 
îndemnurilor adresate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, vor pune in va
loare caracteristicile virstei lor — 
dirzenia, spiritul novator, optimismul 
robust.

în continuare s-a înmînat unor 
brigadieri și organizații U.T.C. care 
s-au evidențiat în activitatea șantie
relor locale și naționale Diploma de 
onoare a C.C. al U.T.C.

Puternicul detașament al tineretu
lui muncitor, elevilor și studenților 
din Capitală s-a angajat, cu acest 
prilej, să-și dăruiască, in continuare, 
toată forța, priceperea și energia 
creatoare înfăptuirii, mărețelor obiec
tive ale Congresului al XI-lea și ale 
Conferinței Naționale ale P.C.R.

de grupă sindicală (respectiv, pre
ședinții comitetelor de secții sindi
cale) să fie ei înșiși promotorii și 
susținătorii acestor activități de care 
răspund direct.

• Cu ajutorul specialiștilor (de la 
I.E.F.S., C.N.E.F.S., asociații și clu
buri sportive), este bine să se diver
sifice mai mult exercițiile fizice re
comandate — pe categorii de vîrstă, 
profesionale și sexe, in funcție de 
condițiile concrete de la locul de 
muncă.
• Gimnastica in producție poate, 

și trebuie, să fie integrată organizat 
— ca activitate sistematică avind cri
terii de întrecere — in competiția 
națională „Daciada".
• Hotărîtor pentru succesul aces

tei activități este — cum s-a dovedit 
in practică — aportul conducătorului 
de la locul de muncă. însăși Legea 
privind asigurarea sănătății popu
lației este limpede și fermă in aceas
tă privință : „Unitățile socialiste 
sint obligate să desfășoare o inten
să activitate de atragere a oamenilor 
muncii la practicarea sistematică a 
educației fizice și sportului și, cu 
sprijinul medicului de întreprindere, 
să dezvolte gimnastica de reconfor
tare in producție, in vederea înlătu
rării oboselii și creșterii randamentu
lui in muncă".

Or, legea e lege — și trebuie res
pectată 1

G. MITROI

Ieri dimineața, ora 10, cinci minute de mișcare la „Automatica", București

Sylvain - Goma
pentru examinarea acțiunilor de co
operare industrială, agricolă si fores
tieră. precum si a schimburilor co
merciale.

★
Tovarășul Louis Sylvain-Goma a 

depus, marți dimineața, o coroană de 
flori la Monumentul eroilor luptei 
pentru libertatea poporului si a pa
triei. pentru socialism.

La solemnitate au fost prezenți 
Cornel Pacoste, adjunct al ministru
lui afacerilor externe. Gheorghe Du
mitru. vicepreședinte al Consiliului 
popular al municipiului București, 
generali și ofițeri superiori, alte per
soane oficiale.

în cursul aceleiași zile, primul mi
nistru congolez a vizitat I.A.S. „30 
Decembrie", întreprinderea „Semănă
toarea" și obiective social-culturale 
si edilitare din București.

Au participat reprezentanți ai Co
mitetului municipal București al 
P.C.R., C.C. al U.T.C., Comitetului 
municipal al U.T.C., numeroși mun
citori, studenți, elevi și pionieri.

în încheiere a fost vizitată o expo
ziție cu aspecte din activitatea de 
muncă patriotică a tineretului.

★
La Devesel, în cîmpia Mehedințiu- 

lui, 2 000 de elevi din Drobeta-Turnu 
Severin, din Orșova și Vînju Mare, 
țărani cooperatori și muncitori au 
participat la inaugurarea șantierului 
județean al tineretului pentru ex
ploatarea sistemului de irigații Cri- 
vina-Vînju Mare.

Momentul inaugural a fost între
git de o adunare dedicată aniversă
rii a 30 de ani de la constituirea pri
melor șantiere naționale ale tinere
tului.

Tovarășul Iulian Ploștinaru, prim- 
secretar al Comitetului județean 
Mehedinți al P.C.R., a felicitat, cu 
acest prilej, tinerii din județ pentru 
rezultatele obținute în activitatea pa
triotică.

în încheiere, unui număr mare de 
foști și actuali bridagieri le-au fost 
înminate diplome de onoare ale C.C. 
al U.T.C.

(Agerpres)

ȘTIRI SPORTIVE
MEDALIE DE BRONZ 

PENTRU FLORET1STELE 
ROMÂNCE

Aseară la Hamburg, în campiona
tele mondiale de scrimă, echipa fe
minină de floretă a României a cu
cerit medalia de bronz. în intîlnirea 
pentru locul trei, floretistele românce 
au învins cu 8—6 selecționata R.D. 
Germane, Victoriile echipei românești 
au fost realizate de : Ardeleanu — 3, 
Moldovan — 2, Chezan — 2 și Țurcan 
— 1.

Astăzi continuă întrecerile la spadă 
și sint programate întîlnirile probei 
de sabie pe echipe.
• După 3 runde, în turneul fe

minin de șah de la Nalenchowe (Po
lonia) conduce Petra Feustel (R.D.G.) 
cu 3 puncte, urmată de Litinskaia 
(U.R.S.S.) 2 puncte, Baumstark
(România) 1.5 puncte.

O La Sofia. în turneul de tenis 
feminin (echipe formate din jucă
toare sub 16 ani), selecționata Româ
niei a întrecut cu scorul de 4—1 
formația Ungariei, iar Bulgaria a 
învins Austria cu 3—2.
• Astăzi, la Tg. Mureș, de la ora 

16,30, începe Campionatul balcanic de 
baschet pentru juniori. în prima zi 
sînt programate partidele : România 
A — România B : Iugoslavia — Gre
cia și Turcia — Bulgaria.

® în orașul filipinez Baguio a 
început marți meciul pentru campio
natul mondial de șah dințre dețină
torul titlului. Anatoli Karpov, si sa- 
langerul său, Viktor Korcinoi. Parti
da s-a inchciat remiză la mutarea 
a 18-a.

Tovarășului LEONID ILICI BREJNEV
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice
MOSCOVA

Dragă tovarășe Brejnev,
Am aflat cu profundă mihnire vestea încetării din viață a tovarășului 

Fiodor Davîdovici Kulakov, membru al Biroului Politic, secretar al C.C. al 
P.C.U.S., militant de seamă al partidului și statului sovietic.

în legătură cu această grea pierdere, în numele Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român și al meu personal, vă adresez dumneavoastră 
și Comitetului Central al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice cele mai 
sincere condoleanțe.

Vă rog să transmiteți familiei îndoliate întreaga noastră compasiune.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general

al Partidului Comunist Român

Primire la Consiliul de Miniștri
Marți dimineața, tovarășul Ăngelo 

Miculescu, viceprim-ministru al gu
vernului. ministrul agriculturii si in
dustriei alimentare, a primit pe Nou
ri Rohuma, subsecretar la Secreta
riatul pentru Agricultură si Reforma 
Agrară din Jamahiria Arabă Libiană

Adunare festivă consacrată celei de-a 34-a aniversări
a Zilei Renașterii Poloniei

Casa de cultură a sindicatelor din 
Slatina a găzduit, marți după-amiază, 
o adunare festivă consacrată celei 
de-a 34-a aniversări a Zilei Renaș
terii Poloniei — sărbătoarea națională 
a poporului polonez.

Au luat parte reprezentanți ai or
ganelor locale de partid si de stat, ai 
organizațiilor de masă si obștești, 
numeroși oameni ai muncii din în
treprinderile si instituțiile orașului, 
precum și membri ai Ambasadei R.P. 
Polone la București.

Cuvîntul de deschidere a fost rostit 
de Celus Neagoe, secretar al Comi
tetului orășenesc Slatina al P.C.R.

în continuare, după ce a relevat 
profunda semnificație a evenimentu
lui sărbătorit. Constanța Zamfira, 
secretară a Comitetului județean Olt 
al P.C.R., a arătat că oamenii muncii 
din patria noastră se bucură sincer 
de importantele realizări obținute de 
poporul polonez în construcția socia
lismului in patria sa. adresînd. în 
numele locuitorilor județului, cele 
mai calde felicitări. Referindu-se la 
tradiționalele legături de colaborare 
pe multiple planuri româno-polone, 
statornicite de-a lungul anilor. între 
partidele, țările si popoarele noastre, 
vorbitoarea a subliniat rolul determi
nant al întîlnirilor si convorbirilor 
dintre tovarășul Nicolae Ceausescu și 
tovarășul Edward Gierek în aprofun
darea acestor relații, care au înregis
trat un curs mereu ascendent, contri
buind la întărirea solidarității dintre

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 20, 

21 și 22 iulie. în țară s Vremea va fi 
în general instabilă, cu cerul mai mult 
noros în Banat, Crișana, Transilvania 
și nordul Moldovei, unde vor cădea

„SCIENCE ET VIE*':

Cînd ispita alimentară 
învinge rațiunea

în timpul ingerării hranei, orice 
animal se comportă ca un ordinator 
din cele mai perfecționate, capabil să 
selecționeze hrana din punct de ve
dere calitativ si cantitativ mai bine 
decît un dietetician savant. în cazul 
omului insă, acest „ordinator" este 
dereglat : de aceea flinta umană mă- 
nincă aproape indiferent ce și indi
ferent cum, fapt care duce adesea la 
obezitate și alcoolism (tare ce nu se 
intilnesc niciodată la animale, in 
condiții normale). Aceste concluzii la 
care au condus cercetările recent 
efectuate aproape pretutindeni in 
lume vor găsi, desigur, aplicații in 
medicină si în agricultură.

Concluzia morală ce se desprinde 
de aici este că animalul mănincă 
pentru a se hrăni, in timp ce omul 
mănincă adeseori pentru propria sa 
plăcere. Or, din punct de vedere 
strict biologic, alimentația nu este 
echivalentă cu gastronomia sau, și 
mai puțin, cu „orgia alimentară". Ali
mentația este o chimie savantă care, 
pornind de la alimente, întreține și 
dinamizează organismul. Deci, ali
mentele îndeplinesc două roluri. Pe 
de o parte, ca și cărbunele dintr-o 
locomotivă, furnizează energie care 
asigură funcționarea mașinii ome
nești ; pe de altă parte, ele sint fur
nizoare de materie pentru întreține
rea „pieselor" și regenerarea lor, cînd 
acestea se uzează.

Atunci cînd se digeră in organism, 
toate alimentele furnizează energie, 
respectiv calorii. în schimb. întreți
nerea si regenerarea „pieselor" este 
asigurată, in principal, de către pro
teine Și, într-o măsură mai mică, de 
către minerale (calciu, potasiu, fier, 
etc) și vitamine.

Din această gamă largă, animalul 
este capabil să selecționeze alimen
tele de care are nevoie pentru a-si 
echilibra cu exactitate balanța do 
energie si de ..materie constitutivă". 
Prof. Richter, din S.U.A.. a fost pri
mul care a demonstrat aptitudinea 
remarcabilă a șoarecelui de a alege 
din acest evantai de alimente canti
tățile de proteine, vitamine, săruri 
minerale necesare întreținerii orga
nismului. Mai mult, dacă se modi
fică in mod experimental echilibrul 
intern al șoarecelui, acesta este ca
pabil să-și schimbe alimentația. De 
exemplu, el respinge zaharurile in 
favoarea grăsimilor, atunci cind de
vine diabetic si alege singur vita
mina care ii lipsește din corp. Oa
menii (cu excepția femeii gravide 
care „știe" ceea ce dorește să mă- 
nince) dimpotrivă. sint incapabili 
să facă o atare selecție : diabeticul 
continuă să consume dulciuri, sufe
rinzii de ciroză — alcool.

Exemplul cel mai frapant de ase
menea capacitate de selecție îl oferă 
găina. „Ea este reglată ca un cea
sornic". precizează dr. P. Mongin. 
care a reușit să demonstreze meca
nismul acesta la stațiunea de cerce
tări avicole din Nouzilly. Franța. 
Găina ..hotărăște" în exclusivitate 
felul si cantitatea hranei in funcție 
de evoluția oului. Ingerarea ttnei 
anumite hrane, intr-o anume canti

Populară Socialistă, care se află în
tr-o vizită în tara noastră. în cadrui 
convorbirii au fost discutate proble
me privind colaborarea și coopera
rea în domeniile agriculturii și in
dustriei alimentare.

popoarele noastre, la triumful cauzei 
generale a socialismului si păcii in 
lume.

în cuvîntul său, Kornel Henschke, 
consilier al Ambasadei R. P. Polone, 
a trecut în revistă principalele mo
mente din lupta eroică a maselor 
populare din Polonia pentru elibera
rea patriei de sub dominația fascistă, 
evocind profundele transformări în
făptuite sub conducerea Partidului 
Muncitoresc Unit Polonez, in toate 
domeniile vieții materiale si spiri
tuale.

După ce a exprimat cele mai vii 
mulțumiri pentru prietenia sinceră 
pe care poporul român o nutrește 
fată de poporul polonez, vorbitorul 
a arătat că relațiile frățești dintre 
tarile si popoarele noastre au cunos
cut o dezvoltare fără precedent in 
ultimii ani. ca rezultat al întîlnirilor 
si convorbirilor dintre tovarășii 
Edward Gierek și Nicolae Ceaușescu, 
precum si al înțelegerilor convenite 
cu aceste prilejuri. Vorbitorul a adre
sat tuturor oamenilor muncii din pa
tria noastră, cu prilejul apropiatei 
sărbători naționale de la 23 August, 
un cordial salut si urarea de a do- 
bîndi noi si importante izbînzi in 
opera de edificare a societății socia
liste multilateral dezvoltate.

în încheiere, a fost prezentată o 
gală de filme documentare si a avut 
loc vernisajul unei expoziții de foto
grafii intitulată „Știința în Polonia".

ploi locale și cu caracter de aversă, 
însoțite de descărcări electrice. In rest, 
cerul va fi variabil și va ploua izolat. 
Vînt moderat. Temperaturile minime 
vor fi cuprinse intre 10 și 20 de grade, 
iar cele maxime vor oscila între 20 și 
30 de grade, local mai ridicate. în 
București : Vreme ușor instabilă. Cer 
temporar noros. favorabil ploii de 
scurtă durată. Vînt moderat. Tempe
ratura ușor variabilă.
■■ >:■
- -----—---- --- --------—-------------------  

tate are loc la ore fixe, in funcție de 
stadiul in care se găsește oul pe 
„banda de montaj". De pildă, cind 
are ioc procesul de hidratare a oului, 
găină bea apă în cantități enorme, 
iar cind oul isi formează învelișul, 
găina consumă mari cantități de 
calciu. Aici nu este vorba de ritmu
rile zilnice, de hrană, deoarece, cind 
găinile sint crescute intr-un mediu 
luminat continuu — deci cind se su
primă succesiunea zi-noapte — se 
observă aceleași cicluri ale consu
mului.

Prof. Le Magnen, care a utilizat 
șoareci pentru experiențe, a obținut 
rezultate uimitoare. Chiar dacă acest 
animal dispune de o cantitate supli
mentară de hrană, consumul său zil
nic rămîne aproape constant. Iar 
dacă intr-o zi el mănincă mai mult, 
va reduce consumul a doua zi. în 
felul acesta, șoarecele își echili
brează balanța de intrări și ieșiri 
de energie, mentinindu-si aceeași 
greutate. Mai mult, animalul nu 
poate fi ușor înșelat. Atunci cind 
hrana sa este sărăcită din punct de 
vedere caloric, printr-un adaos de 
materie inertă, de genul celulozei, 
animalul isi mărește in decurs de 46 
de ore. cu o uimitoare exactitate, 
consumul cotidian si restabilește ast
fel rația calorică anterioară. încă un 
detaliu. Plasat intr-un. mediu rece 
sau forțat să efectueze o activitate 
musculară (ceea ce duce la un con
sum sporit de calorii), șoarecele isi 
mărește consumul zilnic de hrană 
în perioadele in care slăbește, pen
tru a-și restabili greutatea inițială. 
Un asemenea sistem automat de re
glare nii există la om. Omul, de 
pildă, după o masă copioasă, nu va 
posti a doua zi, deși ar trebui să o 
facă din cauza surplusului de calo
rii acumulat. Iată de ce omul se în
grașă.

Unde duce lipsa unui autocontrol 
riguros din partea fiecărui individ in 
condițiile cînd omul nu posedă un 
mecanism de reglare automată a ba
lanței de energie si a greutății poate 
se vede si din exemplul următor : 
să admitem că un individ se îngrașă 
lent si cîntărește la virsta de 60 de 
ani cu 20 kg mai mult decît la 30 
de ani. Un calcul demonstrează că o 
slăbire a autocontrolului, care ar im
plica chiar sl numai un surplus me
diu zilnic de 4 grame de alimente, 
este suficientă pentru ca în decurs 
de 30 de ani să producă acest impor
tant exces de greutate. S-a calcu
lat astfel că menținerea unei greu
tăți de 60 kg în limitele de l kg plus 
sau minus, pe aceeași durată de 
timp, presupune ca devierea zilnică 
în privința ingerării de calorii să nu 
depășească 1/2 500, în raport cu con
sumul caloric.

în aceste condiții, firește, facto
rul voință dobindeste un rol hotări- 
tor. Depinde de fiecare individ să-si 
impună o disciplină strictă a obiceiu
rilor alimentare, năstrindu-si. astfel, 
vigoarea fizică sau. dimpotrivă, să se 
lase în voia „seducției" gastronomice, 
subminîndu-si astfel bazele propriei 
sănătăți.
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Sub semnul voinței de unitate a popoarelor africane

La Khartum s-au deschis lucrările
Conferinței O.U.A. la nivel inalt

KHARTUM 18 — Trimisul special 
Agerpres transmite : în „Sala prie
teniei" din Khartum s-au deschis, 
marți seara, lucrările celei de-a 
XV-a Conferințe a șefilor de stat și 
de guvern din țările membre ale Or
ganizației Unității Africane (O.U.A.). 
La lucrări participă peste 30 de șefi 
de stat si de guvern, precum si alte 
oficialități din cele 49 de țări ce fac 
parte din O.U.A. Sint prezenți. de 
asemenea observatori reprezentînd 
mișcările de eliberare națională, alte 
organizații si instituții africane.

în calitate de invitat a fost prezent 
secretarul general al O.N.U.. Kurt 
Waldheim.

Pe ordinea de zi se află prezentarea 
raportului secretarului general admi
nistrativ al O.U.A.. pe perioada iulie 
1977 — iulie 1978, și a raportului ge
neral al acestuia pe perioada manda
tului său de patru ani : iunie 1974 — 
iulie 1978. Șefii de stat si de guvern

vor examina. în continuare, rezolu
țiile și recomandările 
ministerial adoptate în cursul reu
niunilor a 30-a și a 
cum și rapoartele comisiilor 
mediere ale O.U.A. între Etiopia și 
Sudan, Etiopia și Somalia, Ciad și 
Libia. Alte puncte de pe ordinea de 
zi se referă la conferințele miniștri
lor industriei și ai informațiilor din 
țările membre ale O.U.A., coordo
narea acțiunilor diplomatice ale sta
telor africane. Șefii de stat și de gu
vern vor desemna, de asemenea, pe 
secretarul general administrativ al 
O.U.A. și pe asistenții săi și vor sta
bili data și locul viitoarei conferințe 
la nivel înalt.

în cadrul ceremoniei inaugurale, 
președintele țării-gazdă. Gaafar El 
Nimeiri, care a fost desemnat pre
ședinte al O.U.A. pentru următoarele 
12 luni, a adresat participantilor un 
cuvînt de salut.

Consiliului
31-a. pre-

de

Solidaritate cu victimele represiunilor rasiste 
din Republica Sud-Africană

în cadrul ANULUI INTERNA
ȚIONAL DE LUPTA ÎMPOTRIVA 
APARTHEIDULUI, în diferite țări 
ale lumii se desfășoară o largă miș
care de solidaritate cu victimele re
presiunilor rasiste din Republica 
Sud-Africană. Prin mitinguri, de
monstrații, moțiuni de protest, mii 
de oameni de cele mai diverse 
convingeri cer să se pună capăt 
regimului de teroare din închisorile 
sud-africane, să fie amnistiat! de- 
ținuții politici.

De curind, Comitetul special al 
O.N.U. împotriva apartheidului a 
recomandat marcarea celei de-a

60-a aniversări a zilei de naștere a 
liderului sud-african Nelson Man
dela, unul din conducătorii Congre
sului Național African (A.N.C.), prin 
noi acțiuni pe plan internațional 
pentru eliberarea sa 
lor săi de luptă. Ca 
tamentului barbar la __
pus, Mandela, condamnat în 1964 la 
închisoare perpetuă, este grav bol
nav, viața fiindu-i în pericol.

în fotografie : o demonstrație la 
Paris împotriva represiunilor rasiste 
din Republica Sud-Africană. De
monstranții poartă pancarte cu por
tretul lui Nelson Mandela.

și a tovarăși- 
urmare a tra- 
care a fost su-

Opțiuni ale comuniștilor italieni în lupta pentru 
o nouă organizare a societății 

Cuvintarea secretarului general al P.C.I.
ROMA 18 (Agerpres). — Secretarul 

general al P.C. Italian. Enrico Ber- 
linguer. a rostit o cuvîntare la Are
zzo în care s-a referit pe larg la si
tuația actuală, economică și politică, 
a Italiei. între altele — releva agen
ția A.N.S.A. — el a declarat că este 
necesară nu numai ,.o schimbare ra
dicală a politicii economice generale 
a tării", ci și „impunerea unor op
țiuni vizînd o organizare nouă a so
cietății". Pentru noi — a spus Ber- 
linguer — „obiectivul fundamental 
rămine acela de a depăși structura 
capitalistă, de a face ca Italia să 
progreseze spre socialism". Pentru

comuniștii italieni — a spus in con
tinuare vorbitorul — socialismul în
seamnă o societate fondată pe jus
tiție. pe egalitate si pe respectarea 
deplină a tuturor libertăților demo
cratice.

Secretarul general al P.C.I. a a- 
preciat că situația actuală politică 
este „foarte dificilă și complexă, atit 
pe plan economic, cit si pe planul 
ordinii publice".

Referindu-se la rolul P.C.I. în ca
drul majorității guvernamentale. En
rico Berlinguer a spus : „Noi vom 
exercita în imitate funcția noastră 
de control si de stimulare asupra 
guvernului".

a primit
pe conducătorul delegației române

Incheierea sesiunii Comisiei mixte interguvernamentale româno' 
mongole

ULAN BATOR 18 (Agerpres). 
Tovarășul Jumjaaghiin 
prim-secretar al C.C. 
Popular 
dintele 
Popular 
gole, a .. __  .
Fazekas. viceprim-ministru al 
vernului. conducătorul delegației^ ro
mâne care a participat la lucrările 
celei de-a IlI-a sesiuni a Comisiei 
mixte interguvernamentale romăno- 
mongole de colaborare economică și 
tehnico-științifică.

Cu acest prilej, din partea tovară
șului Nicolae Ceausescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, a fost transmis tovarășului 
Jumjaaghiin Țedenbal un călduros 
salut prietenesc și urarea de noi suc
cese în dezvoltarea socialistă a R.P. 
Mongole.

Tovarășul Jumjaaghiin Țedenbal a 
rugat să fie transmis tovarășului 
Nicolae Ceausescu mesajul său de 
stimă si prietenie, de prosperitate și 
succese în propășirea continuă a 
României socialiste.

Țedenbal, 
al Partidului 

Revoluționar Mongol, preșe- 
Prezidiului Marelui 
al Republicii Populare 
primit pe tovarășul

Hural 
Mon- 
Janos 

gu

în cadrul convorbirii ce a avut loc 
s-a efectuat un schimb de păreri cu 
privire la stadiul actual și perspec
tivele colaborării economice româno- 
mongole. relevîndu-se de ambele 
părți posibilitățile de dezvoltare a 
cooperării economice si schimburilor 
comerciale.

IRAK

Festivitățile cu prilejul
aniversării revoluției

Dejucarea unui 
complot în Cipru

★
Tovarășul Janos Fazekas a fost 

primit, de asemenea, de Jambîn Bat- 
munh. președintele Consiliului de 
Miniștri al R.P. Mongole.

★
La Ulan Bator s-au desfășurat lu

crările celei de-a IlI-a sesiuni a Co
misiei mixte interguvernamentale 
româno-mongole de colaborare eco
nomică și tehnico-științifică. Sesiu
nea a analizat măsurile privind dez
voltarea în continuare a colaborării 
și cooperării economice în domeniile 
industriilor extractivă, a lemnului și 
al industriei ușoare, accentuării 
schimburilor economice, cooperării si 
cercetării științifice, conlucrării 
alte domenii de interes, comun.

La încheierea lucrărilor sesiunii a 
fost semnat un protocol. Din partea 
română, documentul a fost semnat 
de Janos Fazekas. viceprim-ministru 
al guvernului, președintele părții ro
mâne în comisie, iar din partea R.P. 
Mongole de M. Peljee, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, președin
tele părții mongole în comisie.

Noaptea de luni spre 
marți a fost transfor
mată de populația Bag
dadului într-o mani
festație de bucurie pen
tru succesele obținute 
in deceniul care a tre
cut de la înfăptuirea 
revoluției irakiene.

Anunțată inițial pen
tru ora 18, demonstra
ția populară care a în
cununat manifestările 
consacrate celei de-a 
X-a aniversări a revo
luției a început cu trei 
ore mai tîrziu. din cau
za căldurii sufocante 
din timpul zilei — a- 
proape plus 50 de grade
— și s-a încheiat spre 
zorii zilei de marți. Au 
luat parte peste 250 000 
de persoane — munci
tori, ostași, studenți, ță
rani, intelectuali, școlari
— reprezentanți ai tu
turor orașelor din Irak 
și ai comunelor din îm
prejurimile Bagdadului.

La demonstrație au 
participat președintele 
Ahmed Hassan Al-Bakr, 
vicepreședintele Consi
liului Comandamentului 
Revoluției, Saddam Hus
sein, membrii condu-

cerii naționale a Parti
dului Socialist Arab 
Baas, alți conducători de 
partid și de stat iraki
eni. Au fost prezente, de 
asemenea, delegații de 
peste hotare, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al 
P.C.R., președintele Re-

CORESPONDENȚA 
DIN BAGDAD

publicii Socialiste Româ
nia, a fost reprezentat 
la aceste manifestări de 
tovarășul Paul Nicules- 
cu, membru al Comite
tului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., viceprim- 
ministru al guvernului 
și ministru al finanțelor.

Prin piața in care a 
avut loc manifestația, 
situată in centrul ora
șului, pe malul Tigrului, 
în apropierea Palatului 
prezidențial, coloanele 
de demonstranți au în
fățișat prin pancarte, 
grafice, care alegorice — 
sugestiv și ingenios îm
podobite — înfăptuirile 
din acești ani in dezvol-

tarea economică Și so
cială a țării.

Așa cum se sublinia 
și in cuvintarea rostită 
cu o seară înainte la 
posturile de radio și te
leviziune de președin
tele Al-Bakr, unul din 
obiectivele esențiale ale 
programului de dezvol
tare economică și socia
lă în această etapă este 
transformarea structura
lă a economiei, bazată in 
cea mai mare parte pe 
petrol, intr-o economie 
diversificată multilate
ral, care să valorifice 
complex rezervele ma
teriale și forțele umane 
ale țării și să asigure o 
creștere trainică, con
stantă a avuției națio
nale.

Demonstrația populară 
de luni noaptea, ca și 
numeroasele manifestări 
care au precedat-o au 
exprimat viguros voin
ța poporului irakian de 
a ' .......................
pe care și le propune, 
de a asigura dezvoltarea 
liberă și independentă 
a țării sale.

Anqhel 
PARASCHIV

• AUTOMOBIL CU 
VITEZA SUNETULUI. 
Primul automobil de mare vi
teză cu motor turboreactor din 
Uniunea Sovietică a fost proiec
tat și realizat la Institutul auto- 
rutier din Harkov. „Hadi-9“ — 
cum a fost denumit automobilul 
— cîntărește 2,5 tone. Motorul 
său are o putere de tracțiune 
de 3 800 de kilograme. Se aș
teaptă ca în cursul probelor 
mașina să atingă o viteză apro
piată de cea a sunetului.

• TREN ULTRARA
PID. După cum s-a mai anun
țat, pe calea ferată Tokio — 
Osaka, în lungime de 515 km, 
face curse regulate un tren care 
străbate această distanță în nu
mai 3 ore și 15 minute. Dar încă 
de pe acum se preconizează 
construirea unor trenuri care să

sprijinManifestări de 
fată de președintele 
Spyros Kyprianou

NICOSIA 18 (Agerpres). —' Preșe
dintele Ciprului, Spyros Kyprianou, 
a anunțat că, recent, a fost dejucată 
o acțiune complotistă pusă la cale 
împotriva guvernului cipriot de ele
mente din interiorul țării și din 
străinătate.

La rîndul său, purtătorul de cu
vînt al președintelui republicii a 
precizat că organizatorul complotului 
este un cipriot cunoscut de guvern 
și a invitat populația să-și păstreze 
calmul, intrucît autoritățile 
lează situația.

★
într-un comunicat publicat 

cosia și reluat de agenția 
Partidul Progresist al Oamenilor 
Muncii din Cipru (A.K.E.L.) declară 
că „sprijină prin toate mijloacele 
acțiunea guvernului țării pentru de- 
jucarea noului complot pus la cale 
împotriva Ciprului". A.K.E.L. face 
apel la populația capitalei să parti
cipe masiv la o manifestație de spri
jin față de președintele Spyros Ky
prianou, care va fi organizată in 
cursul acestei săptămîni.

a asigura dezvoltarea
infăptui obiectivele

în

agențiile de presă transmit
contro-

la Ni-
A.F.P.,

Protocoale comerciale 
româno—cubaneze. Ha* 
vana au fost semnate Protocolul pri
vind schimbul de mărfuri pe anul 
1978 și Protocolul schimbului de 
mărfuri pe anul viitor intre Româ
nia și Cuba.

Primire Ia Phenian. Tova- 
rășul Chung Joon Gi, membru su
pleant al Comitetului Politic al C.C. 
al Partidului Muncii din Coreea, a 
primit și a avut o convorbire prie
tenească cu delegația Consiliului 
ziariștilor din România, condusă de 
Szilagy Desideriu, membru al C.C. 
al P.C.R., vicepreședinte al Consi
liului ziariștilor, redactor-șef al zia
rului „Elore".

ORIENTUL MIJLOCIU
• Convorbiri Assad-Waldheim • Reuniunea de la Leeds 

a miniștrilor de externe ai Egiptului, Israelului și S.U.A.
DAMASC 18 (Agerpres). — Pre

ședintele Siriei, Hafez. Al-Assad, a 
avut, la Damasc, convorbiri cu Kurt 
Waldheim, secretar general al O.N.U., 
care s-a aflat intr-o scurtă vizită tn 
capitala siriană. Au fost examinate 
situația din Orientul Mijlociu, pro
bleme legate de Forța interimară a 
Națiunilor Unite în Liban, situația 
din sudul Libanului și alte probleme 
internaționale actuale.

Totodată, președintele Siriei a 
avut convorbiri cu președintele Al
geriei, Houari Boumediene, care a 
făcut marți o scurtă vizită la Damasc.

LONDRA 18 (Agerpres). — La cas
telul Leeds, din comitatul Kent, a 
început, marți, reuniunea tripartită 
consacrată examinării căilor de regle
mentare a situației din Orientul Mij
lociu. la care iau parte miniștrii de 
externe ai Egiptului și Israelului. Mo
hamed Ibrahim Kamel și. respectiv.

Moshe Dayan, și secretarul de stat al 
S.U.A., Cyrus Vance. în cadrul reu
niunii sînt examinate trei documente 
principale i propunerile Egiptului, 
propunerile Israelului și bazele ne
gocierilor viitoare.

După prima ședință, purtătorul de 
cuvînt al Departamentului de Stat 
american, Hodding Carter, a apreciat 
că discuțiile au fost „serioase și 
amănunțite, toate părțile acționind in 
dorința de a realiza progrese". Purtă
torul de cuvînt israelian, Naftali La- 
vee. a declarat că ședința de diminea
ță „a reprezentat începutul negocieri
lor directe", iar, purtătorul de cuvînt al 
delegației egiptene. Hamdi Nada, a 
precizat : „Ne aflăm aici la invitația 
Statelor Unite, pentru a stabili data 
la care vor fi reluate negocierile di
recte". La rîndul său, ministrul egip
tean de externe a arătat că discuțiile 
pe care le-a avut cu Moshe Dayan și 
Cyrus Vance au fost pozitive Și că 
„lucrurile au început bine".

întrevedere Ia Pnom
Penh. Pot’secretar c.c. ai
Partidului Comunist din Kampuchia. 
prim-ministru al Guvernului Kam
puchiei 
Hyong 
externe 
înmînat 
Kim Ir 
al Partidului Muncii din 
președintele R.P.D. Coreefie. 
cursul întrevederii au fost examinate, 
de asemenea, modalitățile de extin
dere a cooperării bilaterale.

Noul guvern al Republicii 
Volta Superioară. Ouaga- 
dougou a fost dată publicității lista 
noului guvern al Republicii Volta 
Superioară. Din noul cabinet al pri
mului ministru Issoufou Joseph 
Conombo fac parte 21 de. miniștri. 
Portofoliul Ministerului Afacerilor 
Externe este deținut de Moussa 
Kargoougou.

Probleme privind rela
țiile dintre Ungaria și S.U.A. 
au fost discutate cu prilejul primirii 
de către Jănos Kâdăr, prim-secretar 
al C.C. al P.M.S.U., a cunoscutului 
om politic american Averell Harri
man, aflat într-o vizită la Buda
pesta.

Realizări economice ale 
R. D. Germane. Berlin a 
fost dat publicității comunicatul Ofi
ciului central de statistică asupra 
îndeplinirii planului economiei na
ționale a R.D.G. pe primele șase 
luni ale acestui an. în comunicat se 
subliniază că planul a fost îndepli
nit la principalele sale prevederi, 

. iar la unele chiar depășit. Venitul 
național a sporit cu 5 la sută, volu
mul producției industriale a crescut 
cu 5.2 la sută, iar productivitatea 
muncii în industrie cu 5,1 la sută, 
în această perioadă, investițiile au 
depășit cu 3,5 la sută pe cele din 
primele șase luni ale anului trecut.

Democrate, a primit pe Kim 
Ryul, ministru adjunct de 
al R.P.D. Coreene, care i-a 
o scrisoare din partea lui 
Sen, secretar general al C.C.

Muncii din Coreea, 
R.P.D. Coreene. în

Congres științific. La Ed- 
monton (Canada) s-au desfășurat lu
crările celui de-al XI-lea Congres 
mondial al Societății internaționale 
de știința solului, la care au luat 
parte peste 1 200 de specialiști din 
întreaga lume, între care și o dele
gație din țara noastră. Au fost dis
cutate problemele actuale și de per
spectivă ale fertilității solului, nu
triția plantelor, pedologiei, fizicii, 
microbiologiei, mineralogiei și tehno
logiei solului. Congresul l-a reales 
pe doctor docent în științe Cristian 
Hera. directorul științific al I.C.C.P.T. 
Fundulea, în funcția de președinte 
al Comisiei de fertilitatea solului și 
nutriția plantelor.

Vizita vicepremierului 
Kampuchiei Democrate în 
Tailanda. Ieng Sary’ viceprim- 
ministru și ministru al afacerilor 
externe al Kampuchiei Democrate, 
și-a încheiat vizita oficială de prie
tenie efectuată în Tailanda. După 
cum relatează agenția China Nouă, 
în cursul vizitei, Ieng Sary a fost 
primit de suveranul tailandez, 
Bhumibol Adulyadej, de primul mi
nistru, Kriangsak Chamanand, și a 
avut mai multe runde de convorbiri 
cu ministrul de externe Upadit 
Panchariyangkhun. Convorbirile, des
fășurate într-o atmosferă priete
nească, s-au referit la dezvoltarea 
relațiilor bilaterale, la schimbul de 
ambasadori, precum și la dezvolta
rea comerțului și a schimburilor în 
domeniul științei și tehnologiei din
tre Tailanda și Kampuchia.

Vizită la Belgrad. Iosip
Vrhoveț, secretar federal pentru 
afacerile externe al R.S.F. Iugosla
via, l-a primit pe Andrew Young, 
reprezentantul ’Statelor Unite ia 
O.N.U., aflat în vizită la Belgrad, 
informează agenția Taniug. Cu acest 
prilej s-a efectuat un schimb de 
opinii asupra diferitelor aspecte alo 
situației internaționale actuale, relevă 
agenția citată.

La încheierea reuniunii economice la nivel înalt
--------- ------------------------------

de la Bonn

Soluționarea problemelor economiei mondiale
reclamă o viziune amplă, o largă participare

EXISTA DROGURI

în circa o oră. In acest scop, la 
centrul nipon de transporturi 
pe pernă de aer se experimen
tează de mai multă vreme un 
vagon cu motor linear. In faza 
de pornire și de oprire, cînd vite
za nu depășește 150 km pe oră. 
bolidul de metal se sprijină pe 
roți prevăzute cu anvelope de 
cauciuc. După accelerarea vite
zei pină la limita maximî 
tile se retrag în interior, 
gonul zboară deasupra 
fiind susținut doar de 
magnetic.

• ȘAPTE ȚÂRI Șl UN 
FLUVIU. Egiptul, Sudanul, 
Etiopia. Uganda, Kenya. Ruanda 
și Zairul s-au unit recent. într-o 
organizație care își propune să-și 
conjuge eforturile în vederea 
realizării unor lucrări impor
tante de amenajare a fluviului 
Nil, fluviu care le străbate 
pe toate șapte. Se are în . vedere, 
în special, construirea de ba
raje, hidrocentrale și sisteme de 
irigație.

• GARAJ PLUTITOR. 
Se pare că orașul-port iugoslav 
Rjeka, cu străzile sale înguste 
(din cauza terenului restrâns de. 
care dispune) și cu traficul 
deosebit de intens în perioada 
de vară, a găsit o modalitate de 
rezolvare convenabilă a proble
mei parcării automobilelor. E- 
dilii orașului examinează un 
proiect de garaj plutitor, avan
sat de colectivul șantierelor na
vale locale. Se are în vedere 
amenajarea în acest scop a unei 
nave dezafectate cu un depla
sament de 30 000 de tone. Pe 
punțile vaporului vor putea fi 
parcate piuă la 2 000 de mașini. 
Costul proiectului este mai re
dus decît al construirii unul 
garaj „clasic" pe uscat. Nava- 
liștii iugoslavi consideră că în 
curind garajele plutitoare vor 
deveni o componentă indispen
sabilă a danelor maritime și 
fluviale din marile centre ur
bane.

La Palatul Schaumburg din Bonn 
s-a încheiat reuniunea economică 
la nivel înalt a principalelor țări 
capitaliste avansate economic (Sta
tele Unite. R.F. Germania, Japonia, 
Canada, Franța, Marea Britanie și 
Italia), in cadrul căreia șefii de stat 
sau de guvern ai „celor șapte" au 
încercat să se pună de acord asupra 
unei „strategii a depășirii crizei". în 
fapt, era vorba de a găsi mijloa
cele capabile să ducă la relansarea 
activității economice, în scopul 
creșterii nivelului de utilizare a 
forței de muncă, reducerii șomaju
lui și inflației, care in ultimii ani 
s-au ridicat la cote tot mai înalte, 
ceea ce a creat serioase probleme 
economice și sociale, in primul rînd 
țărilor în cauză, dar și pe planuri 
mai largi. Aceasta este, desigur, o 
sarcină extrem de complexă, iar 
abordarea și soluționarea ei deose
bit de dificile.

Discuțiile s-au purtat pe margi
nea „Programului general de ac
țiune concertată", elaborat de spe
cialiștii Organizației pentru Colabo
rare și Dezvoltare Economică și 
aprobat, luna trecută, de miniștrii 
de finanțe ai țărilor membre ale 
O.C.D.E. Potrivit concluziilor aces
tui document, realizarea obiective
lor propuse ar fi posibilă doar pe 
calea reîntoarcerii la stabilitatea 
monetară, eliminarea protecționis- 
mului și a altor obstacole comer
ciale. în acest sens, specialiștii 
O.C.D.E. recomandau Statelor Uni
te să-și reducă importurile de pe
trol ia căror valoare anuală a spo
rit de la 8 la 40 miliarde de dolari 
între 1973—1977), pentru a diminua 
astfel deficitul balanței lor comer
ciale, care, potrivit unor opinii larg 
acceptate, subminează stabilitatea 
dolarului șl alimentează dezordinea 
monetară de pe piețele de schimb.

Prin același document-rețetă, 
Japoniei I se solicita diminuarea 
volumului exporturilor, concomi
tent cu deschiderea mal largă a 
pieței interne, în scopul reduce
rii enormului excedent comercial 
(peste 20 miliarde de dolari in 
1977). în ce privește țările vest-eu- 
ropene, recomandările aveau în ve-

reamintește

au

dere stimularea investițiilor pro
ductive și reconvertirea sectoarelor 
industriale care nu mai sint compe
titive. Specialiștii O.C.D.E. atrăgeau 
atenția că, în absența unor acțiuni 
energice în aceste direcții, viitorul 
economiei occidentale va fi sumbru: 
ritmul de creștere se va încetini și 
mai mult, ceea ce va da noi dimen
siuni inflației și șomajului — cu 
toate consecințele social-politice de- 
ourgind din aceasta. Desfășurarea re
uniunii a pus în evidență că cercu
rile conducătoare din principalele 
țări capitaliste sînt conștiente de 
aceste perspective întunecate, insă, 
în același timp, n-au configurat și 
n-au putut configura un program 
de acțiuni practice, eficiente — atit 
din cauza manifestării unor contra
dicții, cît și din alte cauze, legate 
de chiar premisa eronată că proble
me cu un caracter mondial și-ar 
putea găsi o soluționare într-un 
cadru limitat artificial.

Este adevărat, „cel șapte"
ajuns la un compromis asupra „ba
zelor unei acțiuni concertate în fa
voarea relansării economice". Po
trivit declarației finale, publicată 
luni seara, S.U.A. s-au angajat să-și 
reducă importurile de petrol cu 
2,5 milioane de barili pe zi pînă in 
1985 și să întărească lupta împo
triva inflației. La rindul ei, Japo
nia a acceptat să ia măsuri „ex
traordinare și temporare" pentru a 
menține. în 1978, exporturile sale 
la nivelul celor din 1977. Totodată, 
Tokio a declarat că va încerca să 
favorizeze sporirea importurilor 
prin lansarea unui program de 
achiziții de mărfuri din străină
tate în valoare de 4 miliarde de do
lari. în sfîrșit, țările vest-europene 
au consimțit să-și sporească in
vestițiile productive în scopul 
impulsionării ritmului de creștere 
economică cu 0,5 pînă la 1 la sulă.

Hotărîrile adoptate indică, astfel, 
dorința principalelor țări capitalis
te de a depăși faza declarațiilor de 
intenții și a trece la acțiuni con
crete de relansare care, firește, ar 
putea influența pozitiv ansamblul 
economiei mondiale. Dar — așa cum 
se remarcă în primele comentarii

ale presei occidentale — „rezulta
tele vor depinde, în cele din urmă, 
de modul în care fiecare din -cei 
șapte» iși va respecta angajamen
tele asumate". (France Presse).

în acest context se
că nu este prima oară cînd inten
țiile inscrise în documente comune 
au rămas simple „dorințe pioase". 
La precedentele reuniuni la nivel 
inalt — Rambouillet (1975), Porto 
Rico (1976) și Londra (1977) — prin
cipalele țări capitaliste s-au anga
jat să-și impulsioneze activitatea 
economică, dar rezultatele n-au fost 
nici pe departe cele scontate. A- 
ceasta s-a datorat, după opinia 
multor specialiști occidentali, fap
tului că țările respective au căutat 
soluții doar la orizontul propriilor 
frontiere. Or. actuala criză econo
mică este produsul evoluțiilor nu 
numai din respectivul grup de sta 
te. ci și pe planuri mult mai largi ; 
fiind în bună măsură legată de 
adincirea fenomenului subdezvoltă
rii. accentuarea decalajelor dintre 
țările bogate și cele sărace. Acestea 
sint probleme cu repercusiuni la 
scară mondială, iar neincluderea lor 
în cimpul vizual, încercările de a se 
găsi remedii în condițiile eludării 
lor nu pot conduce la soluții viabile. 
Din acest punct de vedere, nici 
reuniunea de la Bonn n-a făcut un 
pas înainte, recomandări cu privire 
la „sporirea ajutorului pentru dez
voltare către țările cele maî săra
ce în anii viitori" fiind menționate 
doa<r ca un deziderat imprecis, în 
termeni vagi.

Toate acestea explică prudența 
șl chiar scepticismul cu care sînt 
comentate de multe ziare rezulta
tele reuniunii. „Chiar și o privire 
sumară asupra comunicatului final, 
scrie ziarul vest-german «KOL- 
NISCHE RUNDSCHAU». arată că 
nu există temeiuri pentru a vedea 
lucrurile în roz". La rîndul său 
ziarul „FRANKFURTER ALLGE- 
MEINE", organul cercurilor econo
mice din R.F.G., apreciind că punc
tele de dezacord și fricțiunile au 
fost atenuate într-o oarecare mă
sură, subliniază că „cei șapte n-au 
reglementat nici una din sursele de

neînțelegere prezente in valizele cu 
care au venit la Bonn".

Fenomenele și tendințele aminti
te mai sus afectează insă intr-o 
măsură crescindă atît țările avan
sate pe plan economic, cit și pe 
cele rămase in urmă. în aceste 
condiții, este de înțeles de ce tot 
mai multe state se pronunță pen
tru elaborarea unor soluții conve
nite. a unor aranjamente de dura
tă, care să dea stabilitate economi
ei și comerțului mondial, pentru a- 
bolirea neintirziată a măsurilor pro- 
tecționiste unilaterale și crearea 
unui sistem monetar Internațional 
pe baze stabile. Procesul de libe
ralizare a schimburilor comerciale 
se cere nu l'rînat, ci. dimpotrivă, 
stimulat. Restricțiile în acest do
meniu nu avantajează pe nimeni : 
tarile dezvoltate sînt interesate 
să-și lărgească continuu debușeu- 
rile, iar țările în curs de dezvoltare 
să aibă un larg acces pe pie
țele internaționale pentru a-și pu
tea desface produsele lor și a-și 
achiziționa mărfurile necesare, uti
laje și mașini, tehnologii care să 
contribuie la Industrializarea 
rapidă.

Apare tot mal evident că, 
tru a fi soluționate eficient, 
blemele economice mondiale 
buie abordate într-o 
gă, cu participarea, pe baze de 
egalitate, a tuturor țărilor inte
resate. manifestîndu-se în perma
nentă receptivitate fată de puncte
le de vedere exprimate de fiecare. 
Depășirea unor optici înguste, lua
rea în considerare a realităților 
fundamentale ale lumii de azi, a 
intereselor tuturor popoarelor sint 
garanția sigură a unor soluții juste, 
eficiente și viabile. Tocmai în acest 
sens, lărgirea schimburilor și a co
operării economico-financiare, fără 
nici un fel de bariere, restricții și 
discriminări, constituie una din ce
rințele esențiale ale noii ordini eco
nomice mondiale, menită să asigure 
dezvoltarea mai rapidă a țărilor ră
mase in urmă, progresul si bună
starea tuturor popoarelor.

lor
pen- 
pro- 
tre- 

viziune lar-
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Șl MAI PRIMEJDIOASE
Lupta împotriva tra

ficului de droguri a 
cunoscut, anul acesta, 
in S.U.A., o zodie fa
vorabilă. Este vorba de 
capturarea a nu mai 
puțin., de 40 nave, la 

bordul cărora s-a des
coperit. o cantitate to
tală de 500 tone de 
marijuana. Pînă aici 
nimic nou. Ineditul 
constă în faptul că a- 
ceste nave care trans
portau stupefiantul au 
fost reperate nu prin 
mijloace obișnuite, ci 
din văzduh, de la ma
re distanță, cu ajuto
rul sateliților artifi
ciali.

Gama largă a utili
zării in sprijinul omu
lui a acestor sateliți 
s-a îmbogățit astfel cu 
un nou domeniu de 
acțiune : combaterea 
businessului atît de 
nociv cu drogări. Iată 
o știre — comen
tează 
„Le Monde" — 
ilustrează in chip 
gestiv eforturile 
puse în diferite

ziarul francez 
care 
su- 
de- 
țări

ale lumii pentru a 
lupta împotriva otră
vurilor pe care oa

menii le folosesc pen
tru a-și 
nătatea 
rală.

Dacă 
însă de 
produse 
inalt 
notează in 
re ziarul 
— este regretabil 
informația 
nu precizează dacă a- 
ceiași sateliți nu pot 
să repereze de la dis
tanță și să facă să în
ceteze un trafic infinit 
mai periculos, pentru 
că afectează grav 
un 
sau mai mic de indi
vizi, ci întreaga ome
nire. Este vorba de 
traficul cu arme.

Pe lingă el. comer
țul ilicit cu stupefian
te reprezintă o nimica 
toată. Valoarea 
lor de tone de 
juana capturate a fost 
apreciată la 400 mili
oane de

distruge să- 
fizică și mo-
se 
otrăvuri, 

în 
grad

vorbește 
de 

cel mai 
toxice — 
continua- 

amintit 
că 

respectivă

ri îi
număr mai mare

sute- 
mari-

valoarea 
internațio- 

arme s-a ri- 
numai in 1975

fleac, 
seama 
traficului 
nai cu 

dicat
— la circa 13 miliarde 
de dolari și de atunci 
a progresat continuu. 
Iar mare parte din a- 
ceste arme nu au stat 
frumușel in depozite, 
ci au fost utilizate din 
plin, rezultatul fiind 
mii și mii de victime: 
morți, răniți, mutilați.

Pentru aceste victi
me ale comerțului cu 
arme nu există, din 
păcate, „cură de dez
intoxicare". Atunci 
din ce motive un ase
menea trafic nu este 
combătut cel puțin 
cu aceeași perseve
rență și rigoare cum 
se intîmplă in cazul 
traficului cu droguri 7
— se întreabă auto
rul însemnărilor din 
„Le Monde".

Iată o. întrebare al 
cărei răspuns ziarul îl 
lasă in suspensie...

• RECORD IN PRO
BA „COCOSTÎRCULUI". 
Fantezia omenească se pare că 
este inepuizabilă în aflarea de 
noi și noi discipline, mai mult 
sau mai puțin sportive, in care 
pot fi stabilite recorduri (există 
de altfel, după cum s-a mai a- 
mintit la această rubrică, și o 
enciclopedie care ține evidența 
acestora, „Cartea Guiness a re
cordurilor", în care multi râv
nesc și se străduiesc să figu
reze). O astfel de performanță 
a fost stabilită recent în Sri 
Lanka de către un cetățean, Us 
Anandan, în virstă de 34 de 
ani : el a stat neîntrerupt în- 
tr-un picior timp de 12 ore și 
47 minute, timp „net superior" 
vechiului... record, de 8 ore, de
ținut de un american.

• ARHITECTURA LI
TERELOR. Arhitect și sculp
tor cunoscut, francezul Bernard 
Quentin consideră că arta tre
buie să modifice rape- ' i* - 
dintre om și peisaj. Ei _ 
autorul unei concepții arhț a » 
tonice Îndrăznețe, potrivit 3- 
reia literele diferitelor alfabete 
și frazele alcătuite pe baza a- 
cestor litere pot servi ca inspi
rație pentru sculpturi, monu
mente și chiar edificii. Expozi
ția sa. inaugurată recent la Pa
ris. prezintă o suită de. proiecte 
în acest sens. Unul dintre 
prevede realizarea de-a 
drumului spre Mecca, 
sfînt al arabilor, a unui 
imobile care, prin forma 
amintească 
nului (vezi

de versetele 
imaginea de

ele 
lungul 
orașul 
șir de 
lor, să 
Cora-

Capriciile vremii
MADRID. — De patru zile, un val 

de căldură afectează întreaga Pe
ninsulă Iberică. La Sevilla si Cor
doba, termometrele au indicat 44 
grade Celsius, iar la Madrid se în
registrau luni 40 de grade la soare. 
Recordul a fost atins insă la Ecija, 
un sătuleț supranumit și „soba 
Andaluziei" — 47 grade Celsius la 
umbră.

WASHINGTON. — Valul de căl
dură care s-a abătut In această lună 
asupra statului american Texas a 
provocat pini acum decesul a 21 
de persoane. Temperatura medie în
registrată în ultimele zile pe ansam
blul teritoriului texan a fost de peste 
38 de grade Celsius, iar In localitatea 
Holney a fost consemnat un record 
pe plan local : 47 de grade Celsius la 
umbră.

dolari. C. T
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