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ȘEDINȚA COMITETULUI POLITIC 
EXECUTIV AL C.C. AL P.C.R.

Marți, 23 iunie, sub președinția tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, au avut loc 
lucrările ședinței Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R.

Comitetul Politic Executiv a examinat 
Raportul cu privire Ia planul național unic 
de dezvoltare economico-socială a Republi
cii Socialiste România în cincinalul 1981— 
1985, Raportul cu privire la proiectul pla
nului de dezvoltare a agriculturii și indus
triei alimentare pe perioada 1981—1985 și 
Blantal financiar centralizat pe cincinalul 

1985. S-a apreciat că obiectivele și 
prevederile cincinalului corespund hotăriri- 
lor și orientărilor Congresului al XII-lea al 
partidului, asigurind progresul economico- 
social susținut al țării, ridicarea nivelului 
de trai și a gradului de civilizație a poporu
lui, întărirea independenței și suveranității 
naționale, trecerea într-o etapă nouă, supe
rioară, a înfăptuirii Programului partidului 
de edificare a societății socialiste multila
teral dezvoltate și înaintare a României spre 
comunism. Comitetul Politic Executiv, apro- 
bînd proiectul planului cincinal, a stabilit 
ca el să fie supus dezbaterii și aprobării ce
lui de-al Il-lea Congres al consiliilor oame
nilor muncii, Plenarei Comitetului Central 
al partidului, precum și adoptării de către 
Marea Adunare Națională.

Comitetul Politic Executiv a analizat și 
aprobat Programul de îmbunătățire a nor
melor de muncă pe anul 1981. Elaborat pe 
baza unor studii temeinice efectuate de mi
nistere, centrale industriale și întreprinderi, 
programul reprezintă cadrul unitar și orga
nizat menit să asigure aplicarea măsurilor 
de creștere în ritmuri înalte a productivi
tății muncii, pe baza utilizării cu maximă 
eficiență a resurselor umane și materiale de 
care dispune economia noastră națională, 
îmbunătățirea normelor de muncă și nor
mativelor de personal se va realiza, în prin
cipal, pe seama extinderii mecanizării și 
automatizării, reducerii numărului persona
lului indirect productiv și de deservire, ex
tinderii acordului și a acordului global, uni
ficării normelor și normativelor de muncă, 
ridicării gradului de calificare a forței de 
muncă. Aportul cel mai însemnat în econo- 
'iiisirea forței de muncă îl vor avea introdu
cerea utilajelor de mare productivitate și de 
mecanizare complexă, tipizarea mașinilor 
și utilajelor, extinderea în activitatea de 
construcții a prefabricatelor, a materialelor 
și elementelor de construcție noi, dotarea 
unităților cu unelte și dispozitive de mică 
mecanizare, mai buna organizare a procese
lor de producție, a fluxurilor tehnologice, 
perfecționarea organizării producției și 
muncii, ridicarea gradului de calificare a 
personalului muncitor. Comitetul Politic 
Executiv a însărcinat ministerele, unitățile 
industriale, întreprinderile să ia toate mă
surile pentru îndeplinirea integrală a pre
vederilor din programul de creștere a pro
ductivității muncii și din planul de normare 
a muncii prevăzute pentru planul acestui an.

Comitetul Politic Executiv a hotărit ela
borarea unui program care să stabilească 
principiile de bază ale normării, și care să 
capete caracter de lege.

Comitetul Politic Executiv a examinat și 
aprobat raportul asupra îndeplinirii sarcini
lor privind stabilirea și aplicarea prețurilor 
și tarifelor actualizate in industrie, trans
porturi, construcții și agricultură. Noile 
prețuri și tarife asigură reflectarea mai 
reală a costurilor de producție, creînd posi
bilități pentru aplicarea, in mai bune con
diții, a noului mecanism economico-finan- 
ciar în toate ramurile economiei, pentru 
creșterea rolului prețurilor în ridicarea efi
cienței economice. Prin noile prețuri se asi
gură, totodată, un raport corespunzător în
tre ramurile și subramurile economiei na
ționale și se oglindește mai corect partici
parea acestora la formarea venitului națio
nal. Ele duc Ia mobilizarea colectivelor de 
oameni ai muncii in folosirea cu o eficiență 
mai înaltă a resurselor materiale și finan
ciare încredințate spre administrare.

Comitetul Politic Executiv a relevat că o 
importanță hotăritoare pentru desfășurarea 
unei activități rentabile in toate unitățile 
economice o au realizarea, în condițiile pre
țurilor actualizate, a sarcinilor de reducere 
a costurilor, încadrarea exporturilor în 
cursurile planificate, îndeplinirea planului 
de producție în volumul și structura stabi
lite. Comitetul de Stat al Planificării, Minis
terul Finanțelor, Ministerul Comerțului Ex
terior și Cooperării Economice Internaționa
le, Ministerul Aprovizionării Tehnico-Mate- 
riale și Controlului Gospodăririi Fondurilor 
Fixe și Comitetul de Stat pentru Pțețuri, 
alte ministere și organe centrale și locaie 
au sarcina să urmărească și să asigure înde
plinirea cu consecvență a programelor de 
măsuri pentru reducerea normelor de con
sumuri materiale și a costurilor în toate ra
murile economice, pentru ridicarea eficien
ței — condiție esențială a sporirii venitului 
național și ridicării bunăstării întregului 
popor.

Comitetul Politic Executiv a dezbătut și 
aprobat, de asemenea, un raport referitor 
la activitatea desfășurată in anul 1980 de 
Comisia centrală și comisiile județene pen
tru îndrumarea și controlul unitar al apli
cării Legii nr. 18, din anul 1968, privind 
controlul provenienței unor bunuri, ale per
soanelor fizice, care au fost obținute prin

mijloace ilicite. Apreciind activitatea desfă
șurată anul trecut de organele și organiza
țiile de partid, de masă și obștești, de orga
nele de stat și comisiile care au sarcini in 
acest domeniu, pentru creșterea rolului opi
niei publice împotriva tendințelor de îmbo
gățire fără muncă, Comitetul Politic Execu
tiv a indicat să se acționeze in continuare 
cu toată fermitatea pentru respectarea stric
tă a legalității, a hotăririlor și indicațiilor 
conducerii partidului și statului nostru, a 
principiilor eticii și echității socialiste, pre- 
venindu-se înavuțirea prin încălcarea legi
lor.

♦
In cadrul ședinței, tovarășul Nicolae 

Ceaușescu a prezentat o informare cu privi
re la vizita de stat întreprinsă, împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu, în Austria, la in
vitația președintelui federal al Republicii 
Austria, dr. Rudolf Kirchschlăger, și a 
doamnei Herma Kirchschlăger, in perioada 
9—12 iunie 1981.

Comitetul Politic Executiv a aprobat și a 
dat o deosebită apreciere rezultatelor aces
tei vizite, care, prin bilanțul său bogat, 
marchează începutul unei etape noi, supe
rioare, a colaborării multilaterale priete
nești româno-austriece, înscriindu-se, tot
odată, ca un eveniment cu profunde semni
ficații în sfera vieții internaționale.

Relevînd caracterul fructuos al vizitei, 
primirea călduroasă făcută înalților oaspeți 
români, înconjurați pretutindeni cu mani
festări de stimă și considerație, orizontul 
larg al convorbirilor oficiale pe care tova
rășul Nicolae Ceaușescu le-a avut cu șeful 
statului austriac, cu cancelarul federal, dr. 
Bruno Kreisky, ambianța de cordialitate și 
înțelegere reciprocă în care s-au desfășurat, 
rezultatele concretizate in Comunicatul co
mun ce poartă semnăturile celor doi pre
ședinți, in celelalte documente încheiate, 
Comitetul Politic Executiv consideră că ex
tinderea relațiilor dintre România și Aus
tria este în interesul celor două popoare, al 
unei mai strinse colaborări între țările din 
spațiul dunărean, din Europa și din lume.

Comitetul Politic Executiv subliniază cu 
satisfacție hotărirea comună de a se acționa 
pentru dezvoltarea pe mai departe a relații
lor dintre cele două țări, pentru continua
rea schimbului de păreri și a contactelor 
dintre guverne, parlamente, organizații și 
instituții, reprezentanți din economie, știin
ță și cultură, dintre cetățeni. S-au apreciat 
în mod deosebit înțelegerile convenite pri
vind lărgirea și diversificarea schimburilor 
economice reciproce, care asigură valorifi
carea mai deplină a posibilităților oferite de 
economiile celor două țări, a schimburilor 
comerciale pe baze echilibrate și stabile, ast
fel incit nivelul actual să se dubleze pină in 
1985. A fost reliefată importanța hotăririi 
celor două părți de a se acționa pentru fi
nalizarea unor proiecte de cooperare indus
trială și tehnică și găsirea a noi posibilități 
de intensificare a cooperării economice, in
dustriale și tehnice intre România și Aus
tria.

Comitetul Politic Executiv a luat act cu 
satisfacție de semnarea Programului de co
laborare culturală între guvernele celor 
două țări, pe anii 1981—1982, și apreciază 
măsurile preconizate ca o contribuție la mai 
buna cunoaștere a valorilor culturale, artis
tice și științifice ale țărilor noastre.

Comitetul Politic Executiv a subliniat, 
totodată, importanța deosebită a dialogului 
la nivel înalt româno-austriac privind unele 
probleme actuale ale situației internațio
nale. S-a considerat ca fiind de o deosebită 
importanță sublinierile din Comunicatul co
mun cu privire la încordarea internațională 
și apariția de noi focare de conflict în lume 
și s-a reliefat necesitatea de a se depune 
eforturi energice pentru reluarea și conti
nuarea destinderii, pentru respectarea stric
tă a principiilor egalității in drepturi, inde
pendenței și suveranității, neamestecului în 
treburile interne, nerecurgerii la forță și la 
amenințarea cu forța în relațiile intersta
tale și soluționarea prin mijloace exclusiv 
pașnice a tuturor diferendelor.

Comitetul Politic Executiv dă o înaltă 
apreciere importanței pe care cele două țări 
o acordă edificării securității pe continentul 
nostru și, în acest context, încheierii cu 
succes a reuniunii de la Madrid, astfel incit 
ea să ducă la înfăptuirea deplină a tuturor 
prevederilor Actului final de la Helsinki, să 
determine convocarea unei conferințe pri
vind aspectele militare ale securității în Eu
ropa. A fost relevată importanța schimbu
lui de vederi dintre cei doi șefi de stat pri
vind însemnătatea deosebită a încetării 
cursei înarmărilor, adoptării de măsuri con
crete în direcția diminuării continue a efec
tivelor militare și armamentelor. Comitetul 
Politic Executiv a evidențiat, totodată, im
portanța opiniilor convergente exprimate de 
cei doi președinți și in alte probleme actuale 
ale vieții internaționale.

Comitetul Politic Executiv a subliniat că 
vizita tovarășului Nicolae Ceaușescu și a 
tovarășei Elena Ceaușescu in Austria a avut 
un larg ecou, această nouă solie de pace, 
prietenie și colaborare internațională întru
nind adeziunea deplină și aprobarea unani
mă a întregului nostru popor, exprimată 
prin telegrame, scrisori și mesaje de oame
nii muncii din întreaga țară. In același timp, 
a fost subliniat largul ecou internațional al 
vizitei, care ilustrează atenția deosebită cu

care sînt urmărite și apreciate acțiunile po
litice ale României și președintelui ei.

Aprobînd în unanimitate înțelegerile și 
concluziile la care s-a ajuns cu prilejul vi
zitei, Comitetul Politic Executiv a stabilit 
măsuri corespunzătoare pentru realizarea, 
în cele mai bune condiții, a obiectivelor de 
colaborare și cooperare româno-austriece, 
pentru dezvoltarea continuă a relațiilor tra
diționale dintre țările și popoarele noastre, 
în folosul și spre binele lor, al cauzei gene
rale a Înțelegerii și păcii în Europa și în în
treaga lume.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a prezentat, 
de asemenea, o informare cu privire la vi
zita oficială de prietenie efectuată în țara 
noastră, în perioada 16—18 iunie 1981, de 
secretarul general al Partidului Socialist Re
voluționar Somalez, președintele Republicii 
Democratice Somalia, general-maior Mo
hamed Siad Barre.

Comitetul Politic Executiv a aprobat re
zultatele rodnice ale convorbirilor dintre to
varășii Nicolae Ceaușescu și Mohamed Siad 
Barre, desfășurate intr-o atmosferă de 
caldă prietenie, înțelegere și respect reci
proc, apreciind că ele reprezintă o contribu
ție importantă la intensificarea și adîncirea 
cooperării politice, economice, tehnico-ști- 
ințifice și culturale dintre România și So
malia, în folosul popoarelor român și so
malez, al politicii de pace, destindere, inde
pendență națională și cooperare interna
țională.

Comitetul Politic Executiv a dat o înaltă 
apreciere Declarației comune, semnată de 
tovarășii Nicolae Ceaușescu și Mohamed 
Siad Barre, care reafirmă hotărirea Româ
niei și Somaliei de a extinde și adinei co
laborarea, atit pe plan bilateral, cit și in 
sfera vieții internaționale, considerind că 
aceasta este in interesul asigurării pro
gresului economic și social mai rapid al ce
lor două țări și constituie, in același timp, 
o contribuție de seamă la eforturile gene
rale pentru edificarea noii ordini economice 
internaționale, la instaurarea unor raporturi 
noi și echitabile între state. A fost reliefată 
însemnătatea măsurilor stabilite pentru dez
voltarea cooperării economice și a comer
țului româno-somalez, pentru intensificarea 
conlucrării in domeniile științei și tehnolo
giei, învățămîntului și culturii, care vin în 
sprijinul eforturilor pe care Ie fac cele două 
țări in scopul asigurării progresului lor eco
nomic și social. S-a subliniat satisfacția in 
legătură cu semnarea in timpul vizitei a 
Programului de dezvoltare pe termen lung 
a cooperării economice și tehnice și a schim
burilor comerciale între Guvernul Republi
cii Socialiste România și Guvernul Repu
blicii Democratice Somalia, document ce 
deschide largi perspective colaborării ro- 
mâno-somaleze, prin obiectivele lărgirii și 
diversificării cooperării și schimburilor eco
nomice, prin formele și modalitățile con
crete de realizare a acestora.

Comitetul Politic Executiv a apreciat, de 
asemenea, hotărirea de a dezvolta legăturile 
de solidaritate existente între Partidul Co
munist Român și Partidul Socialist Revolu
ționar Somalez, care au un rol important in 
promovarea colaborării româno-somaleze, 
contribuind, totodată, la mai buna cunoaș
tere reciprocă a preocupărilor și experienței 
în construcția social-economică internă, la 
întărirea prieteniei dintre cele două po
poare.

Comitetul Politic Executiv și-a manifestat 
deplinul acord față de concluziile la care au 
ajuns tovarășii Nicolae Ceaușescu și Moha
med Siad Barre în legătură cu problemele 
actuale ale situației internaționale, cu care 
prilej s-a constatat o identitate sau o mare 
apropiere a punctelor de vedere privind 
aceste probleme. Comitetul Politic Executiv 
și-a exprimat profunda satisfacție pentru 
faptul că, în timpul convorbirilor, cei doi 
conducători de partid și de stat au dat glas 
hotăririi României și Somaliei de a contri
bui activ, in actuala situație internațională 
deosebit de complexă, la promovarea politi
cii de destindere, colaborare, independență 
națională și pace, la soluționarea în inte
resul popoarelor a problemelor care con
fruntă omenirea, la înfăptuirea dezarmării 
generale, și in primul rind a dezarmării nu
cleare, la eliminarea subdezvoltării și in
staurarea unei noi ordini economice inter
naționale, la lupta împotriva imperialismu
lui, colonialismului și neocolonialismului, a 
politicii de apartheid și discriminare rasială, 
pentru libertatea tuturor popoarelor, la re
glementarea pe cale pașnică, prin tratative, 
a tuturor diferendelor dintre state. Ia sta
tornicirea unui climat de pace, securitate, 
cooperare și înțelegere in Europa, Africa și 
întreaga lume, la înfăptuirea năzuințelor de 
pace, independență și progres ale tuturor 
popoarelor.

Comitetul Politic Executiv, aprobînd în 
unanimitate documentele și înțelegerile con
venite cu prilejul vizitei, a stabilit măsuri 
pentru realizarea în bune condiții a obiec
tivelor de colaborare și cooperare prevăzute, 
pentru dezvoltarea in continuare a bunelor 
relații româno-somaleze, în conformitate cu 
dorințele și aspirațiile celor două țări și 
popoare.

★

Comitetul Politic Executiv a soluționat, 
de asemenea, probleme ale activității cu
rente de partid și de stat.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, a primit, marți, pe 
Mohamed Kraiem, membru al Birou
lui Politic al C.C. al Partidului So
cialist Desturian din Tunisia, minis
trul tineretului și sportului, șeful 
delegației tunisiene de partid și de 
stat care a făcut o vizită în țara 
noastră, la invitația C.C. al P.C.R.

La întrevedere a participat tovară
șul Emil Drăgănescu, membru al C.C. 
al P.C.R., ministrul turismului și 
sportului, președintele Consiliului 
Național pentru Educație Fizică și 
Sport.

A fost de față Zouhir Chelii, am
basadorul Tunisiei in România.

Oaspetele a transmis tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, din partea pre
ședintelui Republicii Tunisiene, pre
ședinte al Partidului Socialist Destu
rian, Habib Bourguiba, un mesaj de 
salut, împreună cu cele mai bune 
urări de fericire personală, de pros

peritate pentru poporul român 
prieten.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit și a rugat să se transmită 
președintelui Habib Bourguiba un 
salut prietenesc și cele mai bune 
urări de sănătate, de progres și pros
peritate poporului tunisian prieten.

în cadrul întrevederii s-a exprimat 
satisfacția nentru evoluția ascendentă 
a relațiilor de prietenie și colaborare 
dintre Partidul Comunist Român și 
Partidul Socialist Desturian, dintre 
România și Tunisia și a fost reafir
mată dorința comună de a se acționa 
pentru diversificarea și intensifica
rea acestora, în folosul ambelor 
popoare, al cauzei păcii, destinderii, 
securității și cooperării internaționa
le. S-a evidențiat necesitatea de a se 
depune în continuare eforturi în 
vederea dinamizării raporturilor de 
colaborare româno-tunisiene în do
meniile politic, economic, tehnico-ști- 
ințific și în alte sfere de activitate șl 
a fost relevat rolul ce revine colabo

rării bilaterale pe linia mișcării de 
tineret și sportive în mai buna cu
noaștere reciprocă, In apropierea 
dintre cele două țări și popoare.

Schimbul de vederi în probleme 
internaționale a pus in relief necesi
tatea intensificării eforturilor tuturor 
forțelor politice progresiste și demo
cratice, ale țărilor în curs de dezvol
tare, ale țărilor nealiniate, ale tuturor 
statelor pentru a se opri cursul spre 
agravare a climatului politic mondial, 
pentru respectarea în relațiile, in
terstatale a principiilor independenței 
și suveranității naționale, neameste
cului in treburile interne, egalității in 
drepturi și avantajului reciproc, 
nerecurgerii la forță și la amenința
rea cu forța, pentru soluționarea pe 
calea tratativelor a tuturor proble
melor litigioase ce se mențin în di
ferite zone ale globului, pentru rea
lizarea dezarmării, și în primul rînd 
a dezarmării nucleare.

întrevederea a decurs într-o atmos
feră de caldă prietenie.

Directorul editurii „Nagel“ din Paris
Președintele Republicii Socialiste 

România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a primit, marți, pe cunoscutul publi
cist și editor Louis Nagel, directorul 
editurii „Nagel“ din Paris, care efec
tuează o vizită în țara noastră Ia 
invitația Consiliului Național al Fron
tului Democrației și Unității Socia
liste.

Oaspetele a exprimat întreaga gra
titudine pentru întrevederea acorda

tă, pentru posibilitatea oferită de a 
vizita din nou România. Editorul 
francez a rugat pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu să primească un exemplar 
din „Antologia de poezie româneas- 
că“, lucrare, în limbile franceză și 
română, tipărită de editura „Nagel“ 
din Paris, in colaborare cu Uniunea 
scriitorilor din România. El a arătat 
că acest volum reprezintă un cald 
omagiu adus culturii românești.

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a subliniat că noua lucra
re publicată de editura „Nagel“ din 
Paris — dedicată poeziei românești — 
constituie o contribuție la mai buna 
cunoaștere a României, a valorilor 
ei spirituale, la întărirea prieteniei 
tradiționale dintre popoarele român 
și francez.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

f UN MOMENT DE IMPORTANTĂ DEOSEBITĂ IN VIATA POUTICA SI SOCIALĂ ) 

A TĂRII, IN AFIRMAREA DEMOCRAȚIEI MUNCITORESTI SOCIAIISTE

Azi se descliiile la București Congresul al ll-lea 
al consiliilor oamenilor muncii

Congresul consiliilor oamenilor muncii va reprezenta un 
mare forum al democrației noastre socialiste. Acționăm și dorim 
să crească răspunderea consiliilor de conducere, a adunărilor 
generale, participarea directă a clasei muncitoare și a celorlalte 
categorii de oameni ai muncii la conducerea tuturor sectoarelor, 
a întregii societăți.

NICOLAE CEAUȘESCU
Astăzi ee deschid în Capitală lu

crările celui de-al Il-lea Congres 
al consiliilor oamenilor muncii, 
înalt forum al clasei muncitoare, al 
tuturor oamenilor muncii din in
dustrie, construcții, transporturi, 
circulația mărfurilor și finanțe. In- 
stituționalizat prin lege, din iniția
tiva tovarășului Nicolae’Ceaușescu, 
congresul se înscrie în practica 
consecventă a conducerii partidului 
și statului de a se consulta siste
matic cu făuritorii bunurilor ma
teriale din diverse sectoare de ac
tivitate, cu întregul popor in adop
tarea hotăririlor de larg interes, ce 
privesc mersul ferm înainte al 
patriei noastre pe calea progresu
lui și bunăstării, constituind astfel 
o autentică expresie a profundului 
democratism al societății noastre 
socialiste, a afirmării tot mai pu
ternice a rolului clasei muncitoare 
în conducerea întregii vieți econo- 
mico-sociale a țării.

Așadar, un moment de o deose
bită însemnătate se înscrie în bo
gatul nostru calendar politic. Con
gresul consiliilor oamenilor muncii 
încadrindu-se organic într-o suită 
de manifestări — urmînd recente
lor congrese ale consiliilor popu
lare, țărănimii și sindicatelor. Sînt 
evenimente care exprimă, în dife
rite sfere și domeniiWe activitate, 
una din realitățile fundamentale, 
definitorii pentru evoluția societă
ții noastre, pentru istoria acestor 
ani — procesul de continuă dez
voltare a democrației noastre so
cialiste. O democrație care expri
mă cu adevărat puterea clasei 
muncitoare, a întregului nostru 
popor, care acționează cu înaltă 
conștiință și responsabilitate civică 
pentru înfăptuirea neabătută a po
liticii partidului, a mărețului Pro
gram de făurire a societății socia
liste multilateral dezvoltate și de 
înaintare a României spre comu
nism.

Sînt prezenți, azi, in marea sală 
a congresului mii. și mii de dele
gați și invitați din toate colțurile 
țării, oameni care aduc cu ei man
datul încredințat de adunările ge
nerale ale oamenilor muncii și de 
conferințele județene ale reprezen
tanților oamenilor muncii de a face 
totul, de a pune în valoare întreaga 
capacitate de muncă și creație pen
tru înfăptuirea exemplară a planu
lui pe acest an și pe întregul cin

cinal, pentru ridicarea pe o treaptă 
calitativ superioară a activității e- 
conomice, pentru progresul tot mai 
susținut al patriei socialiste. De la 
înalta tribună a congresului vor fi 
rostite noi idei și propuneri, aduse 
din miezul fierbinte al producției, 
menite să contribuie la perfecțio
narea- în- C'Witinuare a stilului și 
metodelor de muncă ale organelor 
de conducere colectivă din econo
mie, afirmarea tot mai puternică a 
principiilor autoconducerii munci
torești. Totodată, largul schimb de 
experiență prilejuit de congres va 
permite, prin confruntarea rigu
roasă a realității cu cerințele pro
gresului multilateral al societății, 
să se evidențieze marile posibili
tăți pentru îmbunătățirea intregii 
activități economice, Înfăptuirea cu 
succes a obiectivelor actualului 
plan cincinal prâind dezvoltarea și 
modernizareaujjMMriei și a celor
lalte raniiird^^^Kononiiei națio
nale, pent^^^^Kirea nivelului 
tehnic și a q^^^HB'rodușelor, pen
tru creștereaTm|Waccelerată a pro
ductivității muncii și reducerea 
cheltuielilor materiale, a costurilor 
de producție, pentru realizarea e- 
xemplară a planului la investiții, 
pentru mai buna organizare și con
ducere a întregii activități, în fie
care ramură și în fiecare unitate 
economică.

Miile de reprezentanți ai oame
nilor muncii din întreaga țară, 
prezenți în sala congresului, vor 
da glas înaltului mandat politic în
credințat de adunările generale și 
conferințele județene ale reprezen
tanților oamenilor muncii care, 
într-o impresionantă unanimitate, 
în consens cu voința întregii noas
tre clase muncitoare, a întregului 
nostru popor, au hotărit ca tova
rășul Nicolae Ceaușescu, cel mai 
iubit și devotat fiu al poporului 
român, conducătorul încercat al 
partidului și statului nostru, stră
lucit exemplu de muncă și de via

ță comunistă, de înțeleptriune și 
consecvență revoluționară» să fie 
reales in funcția de mare răspun
dere de președinte al Consiliului 
Național al Oamenilor Muncii. 
Aceasta constituie garanția deplină 
și sigură a înfăptuirii neabătute a 
principiilor autogestinnii econo- 
miâo-financiare și . autoconducerii 
muncitorești, a adîncfrii și perfec
ționării continue a democrației 
noastre socialiste, a afirmării spi
ritului înnoitor in toate sferele vie
ții economice și sociale, pentru în
deplinirea exemplară a mărețelor 
obiective de dezvoltare a României 
socialiste stabilite de Congresul al 
XII-lea al P.C.R., a înaintării ei 
pe noi trepte de cfvîlizație, de 
bunăstare și progres.

Ne-am obișnuit ca la fiecare înalt 
forum al democrației noastre so
cialiste să consemnăm sute și mii 
de idei, propuneri, sugestii privind 
perfecționarea in continuare a în
tregii activități ecoriomico-sociale. 
Cu convingerea și certitudinea că 
și de această dată, sub conducerea 
gloriosului nostru partid comunist, 
în spiritul înaltelor exigențe for
mulate de partid, de secretarul 
său general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, hotărîrile care vor fi 
adoptate de congres vor mobiliza 
amplu clasa muncitoare, întregul 
popor în înfăptuirea măreței ope
re jde edificare socialistă multila
terală a patriei, vor da un impuls 
și mai mare imbunătățirii stilului 
și metodelor de muncă ale organe
lor de conducere colectivă munci
torească, în vederea sporirii efi
cienței producției, a productivității 
muncii, obținerii unei calități noi, 
superioare în toate domeniile de 
activitate, valorificării tuturor re
surselor pentru dezvoltarea și în
florirea multilaterală a patriei 
noastre socialiste, urăm succes de
plin lucrărilor celui de-al Il-lea 
Congres al consiliilor oamenilor 
muncii I

Astăzi, in jurul orei 9,00, posturile de radio și tele
viziune vor transmite in direct ședința de deschidere a 
Congresului al ll-lea ol consiliilor oamenilor muncii din 
industrie, construcții, transporturi, circulația mărfurilor și 
finanțe.

In Gara de Nord : aspect de la sosirea delegaților la congres Foto : S. Cristian

In pagina a lll-a: Ancheta social-politică a „Scînteii" - CLASA 
MUNCITOARE CONDUCE, DECIDE, ACȚIONEAZĂ
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Puțini mai știu astăzi că satul 

Negești din comuna Cotmeana, 
județul Argeș, a fost prima lo
calitate din țară care a încheiat 
vasta acțiune de alfabetizare 
pornită după eliberarea țării. 
Tot in acest sat răsfirat pe 
dealuri, corespondentul volun
tar al ziarului nostru Vasile 
Negescu a inaugurat, în urmă 
cu 20 de ani, o frumoasă acțiu
ne de formare a pasiunii copii
lor pentru lectură. El acordă 
cărți, la fiecare sfirșit de an 
școlar, copiilor premianți din 
clasele I—IV. Cărți pe care le 
oferă in dar in afara celor pe 
care le acordă, in mod obișnuit, 
școala. Cite două cărți pentru 
fiecare premiant: una de pro
ză și alta de poezie, in concor
danță cu programa școlară, spe
cifice virstei. Cărți care figu
rează la loc de cinste in biblio
tecile personale ale foștilor ab
solvenți de-a lungul anilor și 
care au rămas și azi iubitori de 
literatură, de frumos.

Mogildeafa 
din lan

■E vremea secerișului. O com
bină recolta de zor orzul in 
Insula Mare a Brăilei. La un 
moment dat, omul de pe combi
nă a zărit in mijlocul lanului o 
mogildeață. Nici n-a apucat bine 
să oprească mașina, că din fața 
ei a și țîșnit un pui de căprioa
ră. Din păcate, rănit la un pi
cior. In timp ce inginerul Viorel ■ 
Gurgu îi pansa rana, mingiin- 
du-l, puiul de căprioară — spun 
martorii oculari — lăcrima ca 
un copil. Apoi, după ce i-a mai 
trecut durerea, frumosul pui de 
căprioară a făcut 
plecat in lumea lui.

In dublu 
exemplar

Ioan Miron, de 
din Cluj-Napoca al 
rii „Teleconstrucția", circula cu 
autospeciala 35-B-1854. La un 
control, cind i s-au cerut actele, 
șoferul a prezentat o foaie de 
parcurs, dar o altă i-a căzut jos 
din mină. Pe prima erau trecute 
cursele efectuate in interes de 
serviciu, iar pe cealaltă, cele in 
interes personal, in majoritate 
cu destinația satul Vechea, unde 
iși are domiciliul. Ba, mai mult: 
asupra lui s-au mai găsit încă 
24 foi de parcurs, in alb. Amen
da aplicată a fost in 
exemplar : una pentru

un salt și a

la șantierul 
Intreprinde-
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dublu 

____ ,__  , __  ,____ șofer, 
cealaltă pentru șeful de coloană 
de care aparține.

Anuta și naivii
La cei 28 de ani ai săi, Anuța 

Gheighiș din Baia Sprie s-a 
gindit că, fiind tinerică și fru
mușică, ar putea ca, in loc să 
muncească, să caute naivi să-i 
păcălească. Și i-a găsit. Lui Pe
tru B. din Lăpușel i-a ticluit o 
poveste precum că Anuța iși 
pierduse mama, biata de ea, și 
omul, milos din fire, gata-gata 
să plingă, i-a împrumutat bute
lia de aragaz, pe care n-a mai 
văzut-o. Apoi, bătind la ușa Mă
riei C. din Baia Sprie, l-a trimis 
pe fiul acesteia, singur acasă, 
după niște cumpărături, iar 
Anuța, in lipsa lui, a înșfăcat 
din casă tot ce-a găsit la înde
mână, plus niște bani gheață. 
Apoi, în piață l-a intîlnit pe 
Petru T. din Nănești, care vin
dea cergi. L-a convins s-o înso
țească pină la un restaurant, , 
unde lucra, chipurile, mama ei 
(despre care primului credul ii 
spusese că decedase), pentru a 
vedea și ea cergile. Omul a aș
teptat afară. Și a așteptat mult 
și bine, pentru că Anuța a in
trat cu cergile in restaurant pe 
o ușă și a ieșit pe alta. Acum 
este și ea așteptată la judecată.
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Sd nu-ți vină să crezi ! Oare 

chiar el, Sucală, să fie răufăcă
torul care arunca substanțe to- ■ 
xice in apă, după care, cu alți 
doi indivizi, culegea peștii care 
pluteau cu burțile in sus ? Să 
fie oare chiar el, Sucală, tocmai 
omul investit cu atribuții și răs
punderi pentru a combate ase
menea acte nesăbuite care aten
tează la sănătatea mediului am
biant ?

Dar cine este, la urma-urmei, 
acest braconier care pescuia cu 
substanțe toxice, sfidind natura 
și legile ? Este unul și același 
cu Dumitru Sucală, inginerul- 
șef al cooperativei agricole din 
Turț, județul Satu Mare.

La inceput, in fața anchetato
rilor, a tăcut ca... peștele, vrind 
să-i facă pe aceștia să pescuias
că in ape tulburi. Dar legea 
le-a „limpezit" pe toate.

Buni de plată
Autoutilitara 31-MS-3629, . 

prietate a întreprinderii agricole 
de stat Batoș, județul Mureș, 
este destinată asigurării asisten
tei tehnice, 
fost surprinsă intorcindu-se toc
mai de prin părțile Sibiului. In 
autoutilitară se aflau Emil Se
bastian — tehnician, Ovidiu Pop
— medic veterinar, Ilie Pantea
— maistru mecanic, Gheorghe 
Pintea — tehnician zootehnist, 
plus șoferul. Potrivit declarației 
ocupanților acesteia, autoutilita
ra fusese... utilizată cale de 400 
(patru sute) de kilometri dus- 
intors nu pentru o asistență sau 
intervenție tehnică, ci pentru ca 
respectivii să se... documenteze 
in vederea construirii unui grajd. 
Declarația lor verbală a fost con
trazisă de autorizația de trans
port. Care autorizație preciza 
negru pe alb: autoutilitara trans
portă piese, scule și utilaje. 
Fapt pentru care vilegiaturiștii 
sint

pro-

tntr-o seară, a

buni de plată.
Rubrică realizată de 
Petre POPA 
ți corespondenții „Scinteii*
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SECERIȘUL ORZULUI 
poate și trebuie să fie încheiat

pînă la sfîrșitul acestei săptămîni
Din ultimele date furnizate de Ministerul Agriculturii rezultă că secerișul 

orzului se desfășoară în 16 județe situate în vestul ți sudul țării, pînă în 
seara zilei de 23 iunie producția fiind strînsă de pe 117 500 hectare. 
Dintr-un început trebuie spus că aceste rezultate sint cu mult sub 
posibilități. Deși secerișul a fost declanșat cu mai bine de o săptămînă în 
urmă în nici un județ nu a fost realizată viteza zilnică stabilită. Acum, 
timpul tatonărilor a trecut și, în toate județele din vestul și sudul țării, unde 
orzul a ajuns la maturitate, este nevoie de o maximă concentrare a forțelor 
mecanice pentru ca, așa cum s-a stabilit, recoltarea orzului să se încheie 
în 3-4 zile, adică cel tîrziu pînă la sfîrșitul acestei săptămîni.

Ploile din ultimele zile nu pot constitui o scuză pentru răminerea în 
urmă la seceriș. Specialiștii din unitățile agricole trebuie să urmărească 
permanent starea lanurilor, pentru a hotărî fără întîrziere momentul optim 
de reluare a recoltării. Pretutindeni, activiștii de partid, repartizați să 
răspundă de cîte o formație complexă de recoltare, trebuie să se afle 
•permanent în cîmp, unde au datoria să coordoneze întreaga activitate, 
asigurînd executarea in flux continuu a tuturor lucrărilor — recoltarea, 
livrarea întregii producții planificate la fondul de stat în același timp cu 
secerișul, strîngerea și depozitarea paielor, pregătirea terenului și însă- 
mînțarea culturilor duble de porumb pentru boabe, porumb siloz și iegume, 
la cel mult 48 de ore de la intrarea combinelor în lan. încheierea sece
rișului orzului în această săptămînă ih județele din vestul și sudul țării 
se impune cu atît mai mult cu cit în aceste zone, de săptămînă viitoare, 
formațiile complexe de mecanizare trebuie să fie pregătite pentru a începe 
cu toate forțele recoltarea griului pe suprafețele unde acesta s-a copt.

mai obiective de ordin tehnico-mate- 
rial, în special lipsa unor piese — 
cutii de viteză, reductoare, acumula
toare și altele. (Avizăm. în acest sens, 
furnizori de piese ca întreprinderea 
„Semănătoarea" București și „Nep- 
tun“ din Cîmpina !) Nu pare a fi insă 
deloc obiectivă cauza situației nega
tive de Ia S.M.A. Batăr. a cărui con
ducere abia acum se preocupă mal 
intens de repararea unor combine. 
Cum or fi reușit totuși alte S.M.A., 
ca acelea din Săcueni, Otomani. Dlo- 
sig, Biharia și Oradea, să aibă pre
gătit mai de multă vreme întregul 
parc de combine și celelalte ma
șini ? Un răspuns ar fi autoajutora- 
rea, inclusiv prin multe recondițio- 
nări de piese, și prin bună organi
zare. (Alexandru Peti).

IALOMIȚA. Cum se desfășoară
transportul și depozitarea producției 
de orz la bazele de recepție. Cu alte 
cuvinte, vom da răspuns la întrebă
rile : ajunge orzul pe cel mai scurt 
drum în hambare și sint folosite mij
loacele de transport la capacitatea 
maximă ?

ÎN ÎNTÎMPINAREA CONGRESULUI AL ll-LEA 

AL CONSILIILOR OAMENILOR MUNCII

REMARCABIL RAPORT
MUNCITORESC

ARAD toatc unftățile agri
cole a Început recoltatul orzului, 
pină la 23 iunie producția fiind 
strînsă de pe 7 705 ha din cele 37 775 
însămînțate. Folosind fiecare „fe
reastră" bună de lucru și acționînd 
cu formații complexe de mecanizare, 
în consiliile unice Șiria, Curtici, 
Nădlac și Ghioroc orzul a fost strîns 
de pe 40 la sută din suprafețele cul
tivate. După cum ne-a informat to
varășul Nicolae Mihalache, director 
adjunct al direcției agricole jude
țene, pînă vineri sau cel mai tîrziu 
sîmbătă dimineața, recoltarea orzu
lui se va încheia în tot județul. Pen
tru aceasta însă este necesar ca în 
toate consiliile unice și îndeosebi in 
cele din Săvîrșin, Timova și Soco- 
dor să se acționeze cu mai multă 
răspundere pentru utilizarea la ca
pacitate maximă a combinelor și 
folosirea deplină a fiecărei ore bune 
de lucru. (Mircea Dorgoșan).

CĂLĂRAȘI. Inalnte de inccpe'
rea secerișului orzului, stațiunile de 
mecanizare au raportat că toate ma
șinile și utilajele reparate sint la 
capul locului, bune de lucru adică. 
S-a mai raportat că reparațiile sint 
de calitate. Cu alte cuvinte, garanții 
ferme că secerișul orzului se va În
cheia în 4 zile și că producția va 
fi transportată în același ritm cu re
coltarea. Cu toate acestea, la C.A.P. 
Vărăști orzul mai aștepta încă in 
curtea C.A.P.-ului. Din 160 tone.’re
coltate-, doar 32 erau duse la bază. 
Cu ce să fie recoltat orzul la C.A.P.
Frumușani dacă dintr-o formație de 
12 combine lucrau numai 8 ? Nici 
vorbă, în cazul acesta, de respectarea 
ritmului de recoltare. La C.A.P. Va-
silați, intr-o zi bună de lucru o ar
mată de mecanizatori reparau de zor 
8 combine, pe cînd în lan lucra una 
singură. Este inadmisibil ca în toiul 
campaniei de recoltare să se alerge 
după tuburi de oxtoj, după ulei, 
sirmă pentru bajjflBfemașini de 
transportat ! Oamenii fac tot ce le 
stă în putere, le-au venit |i ajutoare 
din nordul țării, n^^HHoc să lu
creze efectiv pe confflR; tot cu re
paratul utilajelor se îndeletnicesc. 
Ne-am referit doar la citeva neajun
suri, mai puțin obiective, care ex
plică, în bună măsură, ritmul neco
respunzător la secerișul orzului din 
unele unități agricole călărășene. (Ro- 
dica Simionescu).

MEHEDINȚI. Cooperativa agri
colă din Salcia a început prima sece
rișul orzului. După cum ne spunea 
Constantin Bădița, președintele uni
tății, datorită bunei organizări a

muncii în cîmp, în ciuda vremii ca
pricioase, întreaga producție de orz 
a fost strînsă de pe cele 180 hectare 
cultivate în mai puțin de o zi și ju
mătate. Folosindu-se din plin mij
loacele de transport proprii, produc
ția a fost adusă direct din combine 
și depozitată la baza de recepție. 
Este de reținut recolta de orz obți
nută de cooperatorii din Salcia: 
5 009 kg la hectar. Și un alt amănunt. 
La 48 de ore după încheierea recol
tării, toate cele 180 hectare eliberate 
de paie au fost însămînțate cu po
rumb pentru boabe. Și în celelalte 
unități agricole din Consiliul unic 
agroindustrial Cujmir — Obirșia de 
Cîmp, Dirvari, Cujmir șl Gemeni — 
combinele au intrat din plin în lanu
rile de orz. După cum preciza Ale
xandru Dugăiașu, președintele consi
liului, producția de pe cele 1 080 hec
tare cultivate va fi strînsă în mai 
puțin de 4 zile. (Virgil TăUru).

BIHOR. Lanurile de orz au că
pătat și in Bihor culoarea aurie a 
maturității. Stadiul de coacere este 
însă diferențiat, de la o unitate la 
alta. Oricum, secerișul este de acum 
în actualitate, fără a putea vorbi încă 
de desfășurarea lucrării în condiții 
optime și în ritmul stabilit. Princi
pala cauză este starea de umiditate 
mult superioară procentului admis. 
In cadrul măsurilor luate pentru buna 
desfășurare a lucrării s-au transferat 
circa 200 combine din zona colinară 
în cîmpie. Măsură binevenită, care 
totuși era mai puțin necesară dacă 
unele S.M.A. nu ar avea și acum 
combine inapte de lucru. Au existat 
și mai există, ce este drept, și cauze

în cooperativele agricole de pro
ducție din Vlădeni și Făcăenl majo
ritatea mijloacelor de transport re
alizează minimum 3—4 curse pe zi, 
dar sint conducători auto care fac 
4—5 transporturi. Jumătate din mij
loacele de transport sint încărcate de 
seara și pornesc spre bazele de re
cepție dimineața la ora 5.

La baza de recepție Fetești-Est, 
condusă de Victor Radu, unde aduc 
orzul unitățile agricole cooperatiste 
și de stat din Vlădeni, Făcăenl. Ce- 
gani, Bordușani și Stelnica, preluarea 
se efectua cu operativitate, cele 5 
guri de descărcare fiind dotate cu 
planuri înclinate și cricuri pentru 
autocamioanele și remorcile care nu 
se basculează. Aici în 20 /ie minute 
de la sosire mijloacele de transport 
sint descărcate. La efectuarea cîntă- 
ririi și analizelor participă și lucră
tori ai unităților producătoare. La 
bazele de recepție din Țăndărei și 
Bucu am găsit alături de operativi
tatea necesară și o grijă deosebită 
pentru depozitarea in condiții per
fecte de conservare. La realizarea 
unei depozitări bune contribuiau și 
echipele de descărcători apartinînd 
fiecărei unități agricole. Aceste echi
pe vin în b^za de recepție dimineața 
și pleacă Seara la ora 22. în aceste 
unități de preluare, ca dealtfel și în 
fabricile de nutrețuri combinate, or
zul cu umiditate mai mare este de
pozitat pe pistele asfaltate, unde se 
face uscarea naturală prin solarizare. 
Folosind acest procedeu vor fi us
cate peste 15 000 tone de orz, făcin- 
du-se importante economii de ener
gie electrică. în aceste condiții, se
cerișul cunoaște ritmuri tot mai in- 

, tense. (Mihai Vișoiu).

La I.A.S. Giarmata, județul Timiș, a inceput recoltarea orzului
Foto : E. Robitsek

BUNUL GUST-CRITERIU DE PRODUCȚIE 1N DOMENIUL BUNURILOR DE CONSUM

în culisele... decorațiunilor interioare
După ce într-o anchetă anterioară („Scinteia" nr. 12074) au fost abordate 

citeva aspecte ale modului in care cerințele bunului gust — ca problemă im
portantă a calității — iși găsesc aplicare in domeniul confecțiilor, tricotajelor 
și încălțămintei, astăzi ne optim in sfera produselor destinate interiorului 
locuințelor.

...Cu mai bine de zece ani în urmă, 
pe strada Academiei din Capitală se 
deschidea un mare magazin de „De- 
corațiuni interioare". Se rezolva, ast
fel, cerința de a se pune la dispo
ziția celor interesați diferite soluții 
(obiecte) pentru înfrumusețarea lo
cuințelor. Problema iși are impor
tanța ei, dacă avem in vedere că, în 
fiecare an, se mută în case noi zeci 
și sute de mii de familii, că locuința 
este o comporientă esențială a cadru
lui de viață cotidian ai omului. Și, 
intr-adevăr, ani și ani in șir, în ma
gazin s-au pus in vînzare produse de 
bună calitate și bun gust, „semnate" 
de artizani din întreaga țară și de 
alți colaboratori remarcabili ai coo
perației meșteșugărești bucureștene. 
Vinzărlle au ajuns pină la impresio
nanta cifră de 1,5 milioane lei pe 
lună. în consecință, de la an la an, 
rețeaua magazinelor de „Decorațiuni 
interioare" a proliferat. Dar, de la un 
timp încoace, volumul desfacerii a 
început să scadă, ajungind pină la cel 
mult 200 000 lei pe lună.

Nefiresc dar... explicabil. Mai ales 
avînd in vedere actualul „peisaj" de
zolant al magazinului — altădată un 
real „etalon al bunului gust". însăși 
gama obiectelor s-a „autorestrins" Ia 
8—10 modele de lustre și aplice din 
fier forjat sau zamac — „monumen
tale" prin... greutate și „somptuoase" 
prin... „zorzoane" — un lampadar ca 
un ciomag înflorat și niște abajururi 
de pe vremea bunicii ...Mai există 
„animale" din blană sintetică, su
porturi de luminări, luminări șl „a- 
plice culturale" (vom reveni asupra

lor). Și aceste articole, și alte citeva 
sint „decorative" în... virtutea fir
mei.

Resemnarea cu care tovarășa Mar
gareta Nicolau, șefa magazinului, 
ne-a prezentat situația impunea cel 
puțin o întrebare :

— Dacă ați fi cumpărătoare, ce ați 
alege din magazinul in care lucrați 7

Răspunsul a venit pe ocolite :
— Nu mă ocup eu de aprovizio

nare. Și cu atit mai puțin de orien
tarea producției. Chiar dacă, după 
părerea mea, multe din aceste pro
duse n-ar avea ce căuta in nici un 
fel de magazin, n-am de ales. Se 
produc — trebuie vindute.

De ce se produc articole nerepre
zentative pentru bunul gust ?

Există o filieră firească a apariției 
produselor noi : 1) testarea preferin
țelor beneficiarilor sub aspectul- 
formei, culorii, performanțelor teh
nice, materiei prime ș.a.m.d. ; 2) 
creație la nivel de schițe ; 3) proiec
tare ; 4) realizare de prototip etc. La 
„Metalo-casnica", și nu numai aici, 
lucrurile se petrec exact invers. Un 
meseriaș, mai mult sau mai puțin in
spirat, dar indemînatic, face proto
tipul, comisia tehnico-economică zice 
„da" sau „ba", după care, în cazul 
acceptării, atelierul de proiectare 
„traduce" pe hirtie de calc produsul 
gata realizat. Altfel spus, căruța este 
pusă inaintea cailor. Așa a fost posi
bil să se fabrice, la un moment dat, 
lustre ale căror brațe n-au altă ca
litate estetică decît identitatea cu... 
picioarele unui godin Fascinat de 
respectivele „labe cu ghiară" din

fontă, un creator a voit neapărat să 
le perpetueze, iar cum godine nu se 
mai caută, a fabricat... o lustră.

Am asistat la omologarea unor lus
tre din această „familie". Modelul 
cu 10 brațe — o adevărată halteră 
dintr-un aliaj de zinc, aluminiu și 
cupru (apropo de economia de mate
riale rare I) — era practic de neridi
cat de la pămînt, darmite de atirnat 
în tavan !

O întimplare ? Nu, căci ea reflectă 
o concepție din nefericire persistentă 
în acest sector — respectiv luarea în 
considerare, la obiectele respective, 
doar a laturii tehnico-economice, și 
neglijarea celei estetice, ignorarea 
rolului șl necesității concursului 
„specialistului în frumos". în ianua
rie anul trecut, la cooperativa citată 
a fost încadrat un creator de modele 
dintre absolvenții secției de speciali
tate — „ceramică, sticlă, metal" — a 
Institutului de arte plastice „Nicolae 
Grigorescu". Postul său — inginer 
(? !) in atelierul de proiectare. Ingi
ner deoarece meseria pe care a învă
țat-o în facultate... nu are corespon
dent in statele de funcțiuni. Un ab
solvent de nota 10. A propus circa 50 
de modele de produse noi : de la 
corpuri de iluminat la plastică mică. 
Dar comisia tehnico-economică, din 
care nu fac parte decît conducerea 
cooperativei și șefii diferitelor com
partimente și care — după cum su
gerează însăși titulatura — ar fi 
competentă să se pronunțe doar-sub 
aspect tehnic și economic, Ie-a res
pins pe motiv că... NU SINT FRU
MOASE. După care singurului „spe
cialist in frumos" din cooperativă 
1 s-a recomandat să facă muncă de... 
dispecerat. Ignorate pentru producția 
de serie a cooperativei, produsele 
aceluiași creator și-au găsit, cum era 
și firesc, beneficiar : se vînd la preț

In cinstea Congresului consiliilor oamenilor muncii, colectivele 
din numeroase unități economice au înregistrat importante succese 
In realizarea planului la producția fizică și la export, in creșterea 
eficienței economice, lată citeva din aceste remarcabile fapte de 
muncă desprinse din știrile sosite ieri la redacție.

Au îndeplinit planul semestrial

OAMENII MUNCII DIN INDUSTRIA JUDEȚUIUI VRANCEA
în cinstea Congresului consiliilor oamenilor muncii, colectivele din 

întreprinderile industriale ale județului Vrancea raportează îndeplinirea 
prevederilor planului pe primul semestru al acestui an în ziua de 23 iu
nie. Ca urmare, s-au creat premisele ca pînă la 30 iunie să se obțină 
suplimentar o producție-marfă industrială de peste 140 milioane lei, con
cretizată în realizarea a 13 000 mc prefabricate din beton-armat, 3 000 mc 
cherestea, 158 000 mp furnire estetice și placaje, produse de mecanică 
fină, utilaje și piese de schimb pentru industria chimică și alimentară, 
tricotaje, bunuri alimentare și altele.

în telegrama adresată cu acest prilej Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, tovarășului Nicolae Ceaușescu, Comitetul jude
țean Vrancea al P.C.R. subliniază că preocuparea pentru creșterea con
tinuă a eficientei întregii activități economice, pentru aplicarea în prac
tică a cerințelor noului mecanism economico-financlar, a autogestiunii și 
autoconducerii muncitorești s-a concretizat în primele 5 luni ale anu
lui în diminuarea cheltuielilor de producție și în mod deosebit a celor 
materiale față de prevederi cu peste 22 lei la 1000 lei producție-marfă.

Raportînd aceste succese, se spune in telegramă, sîntem pe deplin 
conștienti că trebuie să ne mobilizăm și mai mult, să acționăm cu 
perseverentă pentru valorificarea eficientă a resurselor materiale, pen
tru afirmarea deplină a capacității creatoare a întregului personal mun
citor din industrie, în vederea realizării la nivel calitativ superior a 
indicatorilor de plan, a tuturor sarcinilor economico-sociale.

Folosim și acest prilej pentru a ne angaja în fața conducerii parti
dului nostru, a dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe secretar 
general, că toți oamenii muncii din Vrancea vor acționa cu toată hotă- 
rîrea pentru îndeplinirea îndatoririlor ce le revin, pentru transpunerea 
în viață a Programului partidului, a orientărilor, indicațiilor și sarci
nilor ce Ie veți pune în fața noastră la marele forum al clasei mun
citoare.

52 unități industriale 
din județul Cluj

Colectivele de oameni al muncii, 
români, maghiari și de alte națio
nalități din 52 de unități industriale 
din județul Cluj au îndeplinit, 
înainte de termen, prevederile pla
nului producției industriale marfă 
pe primul semestru al anului. Prin
tre acestea se numără întreprinde
rile „Carbochim" din Cluj-Napoca, 
Combinatul minier, întreprinderile 
„Mucart" din Cluj-Napoca și „9 
Mai" din Turda. (Alex. Mureșan).

30 de întreprinderi 
din județul Bacău

Acordînd o deosebită atenție per
fecționării organizării muncii, folo
sirii mai bune a timpului de lucru 
și a utilajelor, creșterii productivi
tății muncii, 30 de unități econo
mice din județul Bacău, printre care 
întreprinderea mecanică din Bacău, 
întreprinderea de electrocentrale 
Borzești, întreprinderea minieră 
Comănești, Rafinăria din Dărmă- 
nești și Trustul petrolului Moinești, 
au raportat pină ieri îndeplinirea 
planului semestrial la producția 
marfă. Avansul ciștigat permite co
lectivelor de muncă din unitățile 
respective ca pînă la sfîrșitul lunii 
să livreze suplimentar o producție- 
marfă în valoare de 236 milioane 
lei, concretizată în importante can
tități de energie electrică, cărbune, 
produse petroliere, polistiren, cau
ciuc sintetic, organe de asamblare, 
țesături, alte produse solicitate de 
economia națională. (Gh. Baltă).

20 de întreprinderi 
din județul Vîlcea

Colectivele de oameni ai muncii 
din 20 întreprinderi industriale și 
de construcții din județul Vîlcea ra
portează îndeplinirea sarcinilor de 
plan la producția-marfă, precum șl 
la alți indicatori prevăzuți pentru 
primul semestru al acestui an. între 
unitățile economice cu depășiri mai 
importante se află Combinatul chi
mic Rimnicu Vilcea, întreprinderea 
minieră Horezu, întreprinderea 
pentru exploatarea agregatelor mi
nerale de construcții Drăgășani, 
Grupul de șantiere pentru construc
ții hidroenergetice Olt-Defileu șl

altele. Pînă la sfîrșitul lunii, colec
tivele acestor întreprinderi vor pune 
la dispoziția economiei naționale 
noi produse, printre care 11 000 tone 
lignit, 539 tone utilaj tehnologic 
pentru industria chimică, 1 960 tone 
PVC, 4 705 metri cubi bușteni răși- 
noase, fag și stejar, 2 105 metri cubi 
lemn pentru celuloză, 592 tone con
serve din legume și alte sortimen
te, în valoare totală de peste 180 
milioane lei. (Ion Stanciu).

15 unități economice 
din județul 

Bistrița>Năsăud
Prin folosirea eficientă a capaci

tăților de producție și a timpului 
de lucru, îmbunătățirea tehnologii
lor de fabricație, reducerea consu
murilor de materii prime și mate
riale, de combustibil și energie, 15 
unități economice din județul Bis- 
trița-Năsăud au livrat economiei 
naționale, peste sarcinile de plan 
din acest an, produse de mecanică 
fină, optică și echipament hidrau
lic în valoare de aproape 5 mili
oane lei, 13 tone utilaje pentru ex
ploatarea și prelucrarea lemnului, 
prefabricate din beton-armat, ma
teriale și elemente pentru construc
ții din mase plastice, 54 tone piese 
turnate din fontă, țesături, fire tip 
lină pieptănată, sticlărie, cupru în 
concentrate, cherestea și alte pro
duse. Printre fruntașele întrecerii 
socialiste se numără și colectivele 
din noile unități, cum sint Filatura 
de lină pieptănată, Fabrica mecani
că și întreprinderea de materiale 
de construcții Bistrița. (Gheorghe 
Crișan).

17 unități industriale 
din județul Alba

Pînă în prezent, un număr de 17 
unități industriale din județul Alba 
au raportat îndeplinirea, Înainte de 
termen, a sarcinilor de plan pe 
6 luni la producția-marfă, estimînd 
realizarea, peste prevederi, a unei 
producții in valoare de peste 100 
milioane lei. Printre unitățile frun
tașe se află întreprinderea de pro
duse refractare „Ardeleana" și 
Uzina de utilaj minier și reparații 
din Alba Iulia, Combinatul de pro
duse sodice din Ocna Mureș și în
treprinderea de prefabricate din be
ton Aiud. (Ștefan Dinică).

Modernul strung carusel de 
16 metri, fabricat la I.M.U.A.B., 
sporește zestrea tehnică a în
treprinderii de mașini grele 

din Capitală 
Foto : E. Dichiseanu

10 unități economice 
din județul Harghita

Oamenii muncii, români și ma
ghiari, din 10 unități economice ale 
județului Harghita au realizat, 
înainte de termen, planul produc
ției industriale pe primul semestru 
al anului, înregistrînd o producție 
suplimentară în valoare de aproape 
70 milioane lei, materializată în im
portante cantități de fontă cenușie, 
pirită, aparataj electric de joasă 
tensiune, cherestea, țesături și alte 
produse necesare economiei națio
nale. (I. D. Kiss).

10 întreprinderi 
din județul lași

Colectivele de oameni ai muncii 
din 10 întreprinderi industriale din 
județul Iași anunță îndeplinirea, 
înainte de termen, a sarcinilor ce 
le-au revenit la indicatorul produc- 
tie-marfă pentru primul semestru 
al anului in curs. Pînă Ia sfîrșitul 
lunii iunie, cele 10 unități ieșene 
vor realiza peste prevederi o pro- 
ducție-marfă în valoare de 110 mi
lioane lei. (Manole Corcaci).

bun, dar— nu la cooperativă, ci la 
Fondul plastic. Ca unicate.

Este un adevăr evident, elementar: 
se va pune stavilă pătrunderii obiec
telor certate cu bunul gust, care, pe 
lingă „poluarea" gustului, imobili
zează importante resurse materiale, 
numai dacă se asigură — in cadrul 
organizatoric și funcțional existent, 
fără nici un fel de hipertrofieri biro
cratice, fără „umflarea" schemelor
— un loc pentru profesionistul, pen
tru specialistul în frumos, incit a- 
precierile estetice să nu rămînă de 
resortul exclusiv al comisiilor tehni
co-economice. Oare de ce la artico
le vestimentare — care se cumpără 
pentru mult mai puțin timp — se fac 
avizări și din punct de vedere este
tic, iar în domeniul producției de ar
ticole destinate decorării locuințelor 
să fie suverană părerea nespecialis- 
tului ?!

...Frumosul, bunul gust au ca prin
cipal aliat simplitatea. Se știe cit de 
atractive și elegante sint, de pildă, 
lămpile cu picior simple — un posta
ment, o tijă metalică, un abajur ci
lindric uni — frumoase, elegante, 
dar— imposibil de găsit. Tocmai pen
tru că... sint simple. Linia simplă 
este căutată de public, dar nu și de 
producători pe motivul că... s-ar ief
tini produsul care nu ar mai putea fi 
„încărcat la preț". Adevărul este că 
dacă multe obiecte destinate interi
oarelor plătesc tribut greu kitsch-u- 
lui, una din aceste cauze este exacer
barea considerentelor financiare, adi
că goana după producție valorică ar
tificial umflată.

Un exemplu concludent este acela 
al cuierelor cu „buton!" : o placă din 
lemn cit un perete, tapițată cu ma
terial plastic in romburi, ca O pla
pumă, cu o ladă „amenajată" jos și 
o poliță sus. Toate, după cum ni s-a 
spus, sint pretext pentru niște mi
nere rotunde, înflorate — „bufonii"
— cu cîte unui sau două cirlige de
desubt. Prețul unui cuier obișnuit, 
fără „bufoni", este în jur de 1 000 de 
lei. Cu patru „bufoni" în schimb, 
ajunge la I 600.

— Eu unul — ne-a declarat tova
rășul Nicolae Drăgușan, vicepreședin
tele cooperativei — sint amator de 
mobilă veche. Nu-mi plac cuierele cu 
„butoni". Dar pentru mine, singurul

criteriu estetic este : se vînd sau nu 
se vînd. Și, se vînd.

De ce ? Pentru că astea se gă
sesc.

Așa se ajunge la încărcarea obiec
telor cu nenumărate floricele, ghir
lande, frunzulițe, ciorchini. Așa s-a 
ajuns, de pildă, la „aplica cultu
rală port-vedere": un cerc din 
material plastic înflorat, de culoare 
alb-murdar, cu o veveriță așezată în 
prim plan, undeva in partea de jos ; 
veverița sparge alune ; în spatele ei, 
pe fundal se poate așeza o vedere. 
De la un model la altul diferă fie 
animalul, fie vederea, fie amîndouă. 
Valoarea „artistică" rămîne însă 
constant aceeași : prost gust, kitsch 
patentat ! Și, culmea — opera res
pectivă reprezintă rodul unei călă
torii de documentare în străinătate 
a unui „specialist" 1 A fost propus 
comerțului in anul 1976 ca... artiza
nat. Respins însă de comisia de 'avi
zare — pentru caracterul său poluant 
din punct de vedere estetic — i s-a 
schimbat „încadrarea" din „artiza
nat" în... „bun cultural". Deoarece un 
„bun cultural", potrivit reglementări
lor în vigoare, nu mai trebuie avizat 
de nimeni...

— Aveți în casă așa ceva ? — l-am 
întrebat pe tovarășul Ștefan Mihail, 
șeful biroului de aprovizionare-des- 
facere.

— Nu. Și nu este acesta singurul 
produs de care, mie cel puțin, îmi 
este pur și simplu rușine.

Fără comentarii.
...Există un institut specializat — 

în economia comerțului și turismului 
— care face in fiecare an ample tes
tări ale gustului cumpărătorilor și 
studii de prospectare a pieței unui 
produs sau grupe de produse. Con
cluziile rezultate sint puse la dispo
ziția organelor comerciale și produ
cătorilor. Dar... nu sint totdeauna 
luate în seamă de către aceștia. In
cit, în fiecare an, rămîn fără răspun
sul faptic întrebări ca: de ce nu apar 
pe piață produsele prezentate la tir- 
gurl și expoziții ? ; de ce există 
stocuri de produse urite, nevanda
bile ? ; de ce se fabrică în continuare 
ceea ce pe piață nu se cere ?

Florin CIOBANESCU

Un nou hotel 
turistic 

la Cluj-Napoca

In apropiere de parcul muni
cipiului Cluj-Napoca, într-un ca
dru natural pitoresc, a fost con
struit și dat în funcțiune un nou 
hotel turistic cu 266 locuri de 
cazare, restaurant și diferite 
unități prestatoare de servicii. 
Fiind aproape de bazele sporti
ve cele mai importante ale mu
nicipiului, edificiului i s-a dat 
numele de „Sport". Arhitectura 
exterioară, lambriurile. placaje
le, ornamentele, mobilierul și 
alte elemente de interior fac ca 
noul hotel al O.J.T. să se înscrie, 
alături de „Napoca" și „Belve
dere", printre cele mai moder
ne de acest fel. (Al. Mureșan).

în fotografie : Noul hotel tu
ristic
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Clasa muneitoore este chemată azi, prin reprezen
tanții săi, să dezbată și să decidă in marele forum de
mocratic al Congresului consiliilor oamenilor muncii. Este 
cel de-al doilea Congres al clasei muncitoare - înaltă 
expresie a profundului democratism ce caracterizează 
societatea noastră socialistă, a rolului conducător pe 
care ii are clasa noastră muncitoare în întreaga viață 
economico-socială a țării. Am notat, pe parcursul mai 
multor zile premergătoare congresului, mimercase fante 
de muncă, Idei, propuneri, sugestii ale oamenilor din 
producție - toate pornite din hotărirea fermă a mun
citorilor și specialiștilor de a pune umărul, de a parti
cipa cu întreaga lor capacitate de muncă și creație 
la înfăptuirea programului de dezvoltare multilaterală

a patriei socialiste - programul bunăstării noastre, pro
gramul civilizației socialiste și comuniste.

Sînt astăzi prezenți, în sala congresului, peste 11 000 
de reprezentanți ai clasei muncitoare din industrie, 
construcții, transporturi, cercetare și inginerie tehnolo
gică, circulația mărfurilor și finanțe. Fiecare dintre ei 
poartă mesajul colectivelor de oameni ai muncii In 
mijlocul cărora își desfășoară activitatea, flecare dintre 
ei se prezintă la congres cu experiență proprie, gata 
pentru a o împărtăși și altora, cu noi idei menite să 
asigure perfecționarea in continuare a întregii activi
tăți economice. Am adresat mai multor participant!, 
delegați și invitați la congres, aceeași întrebare sim
plă : cu ce ginduri, cu ce experiență, cu ce propuneri 
vă prezentați la marele forum al clasei muncitoare 1

și agresate, precum și două linii 
tehnologice automate : prima, forma
tă din 23 agregate, este destinată 
prelucrării punții din spate și a doua, 
formată din cinci agregate, este des
tinată prelucrării piesei așa-zis in
termediare de la autocamioanele 
grele. Iar valoarea acestor mașini și 
agregate se ridică la 90 milioane lei, 
din care circa jumătate reprezintă 
economii valutare.

Firește, mecanismul autoconducerii 
poate fi perfecționat. Astfel, in scopul 
sporirii eficienței deciziilor adoptate 
de consiliul oamenilor muncii, ar fi 
necesar ea birourile executive ale 
consiliului oamenilor muncii să exer-

la atelierul nostru de croit la unita
tea furnizoare...

— Ce efect a avut această Iniția
tivă T întrebarea o punem de această 
dată tovarășei Georgeta Podara, se
cretara comitetului de partid șl pre
ședinta consiliului oamenilor muncii 
de la Întreprinderea furnizoare — 
MTextila“-Botoșani.

— Citeva zile a „clocotit" întregul 
nostru colectiv. Mai mult chiar, unii 
au insistat să intrerupem acest sis
tem de lucru, adică activitatea con
fecționărilor ta unitatea noastră, spu- 
ntad : „Află orașu-ntreg, ajungem 
de rîsul copiilor". „Ajungem, răs
pundeam, dacă n-am fost în stare de

ritului revoluționar muncitoresc, de 
dezvoltare a conștiinței socialiste.

— Ce anume a determinat îmbrăți
șarea acestei inițiative ?

— Crearea posibilității participării 
muncitorilor la conducerea treburilor, 
la gospodărirea avuției naționale im
pune, așa cum subliniază mereu se
cretarul general al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, o conștiință 
Înaltă și o răspundere politică pe mă
sură. In consecință, ne-am gîndit să 
recurgem la o formă practică de uce
nicie și de învățare a cerințelor și 
exigențelor autoconducerii de către 
muncitorii noștri în calitatea lor de 
proprietari, producători și beneficiari.

brigada, ne-am 
de muncă un

Cu ce ginduri venim Ia Congresul 
nostru, al clasei muncitoare ? 
Și ta timp ce repeta întrebarea.

Badea,tovarășul Dumitra 
secretarul comitetului de partid și 
președintele consiliului______ _____ oamenilor 
muncii de la întreprinderea „23 Au
gust" — București, voia parcă să-și 
ordoneze ideile. Cunoaște bine pro
blemele colectivului în mijlocul că
ruia lucrează încă de cind era ucenic, 
după cum bine îi cunoaște și ambi
țiile.

— Nu cred că există azi om la 
întreprinderea „23 August" care să 
nu poată spune ce are de făcut con
cret, ,1a locul său de muncă, din „ho- 
tărîrea-program" elaborată sub 
directa îndrumare a secretarului ge
neral al partidului nostru, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, dezbătută-și apro
bată la adunarea generală de între
gul colectiv. Practic, pe baza acestei 
„hotăriri-program", putem spune că 
așezăm producția întregii uzine pe 
baze tehnologice și organizatorice noi, 
moderne. In acest sens, in flecare 
atelier, in fiecare secție se întîmplă 
cite ceva deosebit pe linia preface
rilor i>r,«Jtoare. Iar faptul că pină 
la congres toate prevederile scaden
te din „hotărîrea-program" — unele 
foarte complexe — au fost înfăptuite 
la termen sau înainte de termen 
spune, cred, mult despre entuzias
mul cu care se muncește ta Între
prindere.

Datorăm ta măsură decisivă secre
tarului general al partidului această 
regîndire Înnoitoare a întregii noastre 
activități. In această primă parte a 
anului, tovarășul Ceaușescu a găsit 
timp, din timpul său supraaglomerat, 
să ne viziteze de două ori uzina și 
să participe, o după-amiază întreagă, 
la adunarea generală a oamenilor 
muncii. Am primit, cu aceste prile
juri, indicații prețioase, după cum și 
critici aspre, unde a fost cazul ; am 
primit acel tonifiant îndemn patrio
tic să vrem mai mult, să lucrăm mai 
bine, să atingem performanțe mon
diale in tot ce producem. Și de fie
care dată tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a găsit timpul necesar ca, pe lingă 
problemele majore de producție, să 
discute direct cu muncitorii cele mai 
bune soluții și pentru problemele 
sociale, unele aparent mărunte. Dar 
pentru dinsul toate, toate amănuntele 
legate de muncitor, de munca și via
ta lui sînt foarte importante. Veți 
înțelege prin aceste puține cuvinte 
de ce mandatul cel mai ales cu care 
venim la congres, mandat pe care 
l-am primit toți reprezentanții colec
tivelor bucureștene la Conferința pe 
Capitală a reprezentanților oamenilor 
muncii, este acela de a vota din toată 
inima realegerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu in înalta funcție de pre
ședinte al Consiliului Național al 
Oamenilor Muncii. Pentru noi aceasta 
este o garanție sigură că democrația 
muncitorească va dăinui și se va 
perfecționa, că mărețul program de 
înflorire a patriei noastre scumpe, 
adoptat de Congresul al Xll-lea al 
P titlului, se va înfăptui neabătut.

Minerul 
Chioțea 
Rosia-Ji
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nîco-materiale. Noi, 
ales drept deviză 
obiectiv concret: „Să construim două 
apartamente pe lună din materiale 
economisite, fără nici un rabat la 
normele de calitate". După ce ne-am 
sfătuit în colectiv, am introdus fișa- 
limită de consum pentru fiecare 
obiectiv care se construiește. Pină 
acum, in acest an, folosind bine, cu 
folos, zestrea tehnică de care dispu
nem, am economisit 21 500 cărămizi 
și 155 metri cubi mortar.

Sigur, noi avem experiența noastră. 
Alte brigăzi, alte unități de con
strucții au experiența lor. Aș pro
pune ca pe agenda de lucru a noului 
Consiliu Național al Oamenilor Mun
cii, care va fi ales să figureze orga
nizarea unui amplu schimb de ex
periență. la fața locului, între colec
tivele de constructori din întreaga 
țară.

excavatorist Octavian 
___ _ lucrează la cariera 
Roșia-Jiu a întreprinderii Ro- 
șia-Peșteana din bazinul carbo

nifer al Gorjului. Este unul din eroii 
acestei meserii bărbătești spre care 
privim cu atita admirație. Pentru el, 
ca și pentru ortacii lui din bazinul 
minier al Gorjului, sau al Văii Jiului, 
sau din oricare parte a țării, lozinca 
„Țării — cit mai mult cărbune !“ are 
o rezonanță aparte, pe care o creează 
munca lor aspră, plină de dăruire. 
Să-1 ascultăm :

— A devenit o realitate a demo
crației noastre ca secretarul general 
al partidului să se întîlnească siste
matic cu noi, muncitorii. Sînt nume
roase vizitele pe care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu le-a efectuat aici, 
în bazinul carbonifer al Gorjului. 
întotdeauna dialogul cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a fost cald, sincer, 
purtat cu conștiința că numai prin 
munca noastră, strîns uniți în jurul 
partidului, putem să înfăptuim fru
mosul program de înflorire a patriei 
noastre dragi. Cu prilejul vizitelor de 
lucru ne-a cerut să atingem produc
ția zilnică de 100 mii tone cărbune. 
Este o sarcină mobilizatoare. Ținind 
însă seama de puternica și moderna 
dotare tehnică de care dispunem, de 
energia și spiritul organizatoric ale 
oamenilor din acest bazin minier, 
sintem convinși că sarcina va putea 
fi realizată.

— Un exemplu ar avea darul să ne 
întărească și nouă această convin
gere... 4— Eu lucrez pe un excavator de 
mare capacitate — tip 2 000, la de- 
copertarea sterilului în cariera Ro
șia-Jiu. Trebuie să vă spun că pro
bleme tehnice, organizatorice au 
fost și vor apărea mereu, ținind sea
ma de specificul exploatării in ca
riere. Poate de aceea, noi, minerii 
„de suprafață", mai mult decît alții, 
trebuie să fim și buni tehnicieni, și 
oameni de inițiativă. Multă vreme, 
chiar și în prima parte a acestui an, 
rezultatele obținute de noi erau fluc
tuante, Sub nivelul planului. Prin 
aprilie, am hotărit să ne intrunim 
toți cei 27 de membri ai brigăzii, 
într-o scurtă dezbatere la sala de 
apel. Ce trebuie făcut pentru a ri
dica ritmul de excavare ? „Să per
manentizăm oamenii cu inaltă cali
ficare la posturile-cheie ale comple
xului și pe linia de front" — a pro
pus lăcătușul Victor Dragomir. „Să 
echilibrăm producția pe schimburi, 
sporind răspunderea fiecărui om, fie
cărei echipe" — a fost de părere ex- 
cavatoristul Vasile Porojnicu. Au 
rezultat de asemenea alte măsuri și 
soluții...

— Altfel zis, a pus fiecare umărul.
— Ba eu cred că și-a bătut fie

care capul ! Să conduci azi și mai 
ales să conduci eficient trebuie să 
știi, să poți să gindești. Și iată e- 
fectul acestui efort colectiv de gin- 
dire : au sporit considerabil timpul 
de funcționare a utilajelor și pro
ductivitatea muncii, excavind, nu
mai în luna mai, 250 000 mc masă 
minieră, cu mult peste nivelul sar
cinilor de plan.

Din bazinul minier al Gorjului, 
la Hunedoara. Aici, la oțelăria 
electrică nr. 1 a combinatului 
siderurgic l-am întîlnit pe 

maistrul principal Florian Giurcă. 
Controla cu mare atenție elaborarea 
unei șarje de oțel. De la el aflăm

conduce
• Aducem la congres 

hotărirea fermă și dorința 
fierbinte, 
lectivelor muncitorești, a 
clasei muncitoare, a între
gului popor ca tovarășul 
Nicolae Ceaușescu să fie 
reînvestit în înalta funcție 
de președinte al Consiliu
lui Național al Oamenilor 
Muncii.

• IWâsura reală a demo 
crației o dau faptele; fap 
tele de producție, faptele 
consacrate realizării pla
nului, înfăptuirii unei noi 
calități în economie.

• In sistemul autocondu 
cerii muncitorești - două 
pîrghii de bază: inițiativa 
și spiritul de răspundere

9 Partidul, clasa munci 
toare, poporul - într-o uni 
tate de nezdruncinat, pe 
drumul transpunerii în via 
ță a programului de înflo 
rire a patriei socialiste

că, în acest an. colectivului de oțe- 
lari de aici îi revin sarcini impor
tante privind realizarea unor mărci 
de oțeluri cu proprietăți - fizico-me- 
canice deosebite, destinate unor do
menii de virf ale industriei con
structoare de mașini.

— Este o. îndatorire concretă, pe 
care, in mecanismul autoconducerii 
muncitorești, noi, cei din producție, 
trebuie să o abordăm cu toată răs
punderea și să'o ducem la bun sfir- 
șit. Prin această prismă, fiecare oțe- 
lar trebuie să gindească și să ac
ționeze ca și cum de el ar depinde 
bunul mers al producției. In fond, 
așa și este. Cum vedeți, fiecare are 
îndatoriri exacte, concrete, fiecare 
contează în buna desfășurare a pro
ducției, fiecare, deci, muncește dis
ciplinat. A spus-o de atitea ori to
varășul Ceaușescu : Fără muncă mai 
spornică și de calitate nu poate fi 
bunăstare ! Iar rezultatele muncii 
noastre sînt cele dorite și pentru că 
fiecare om știe bine ce anume are 
de făcut. Noi nu stabilim de undeva 
de sus niște sarcini, niște obligații, 
ci prezentăm deschis muncitorilor ce 
avem de făcut, ce așteaptă de la noi 
conducerea partidului. Și fiecare 
bine că nu poate veni cineva 
afară să facă ceea ce, de fapt, 
buie să facem noi. Altfel, zis, la 
au toconducerea 
este nicidecum o lozincă 
ci o expresie concretă, 
democrației muncitorești in acțiune, 
o democrație a faptelor de muncă. 
O democrație care presupune îna
inte <le toate spirit de răspundere, 
răspundere de conducător, răspun
derea de producător, de proprietar, 
de beneficiar. Pălăvrăgeala despre 
democrație nu are nimic comun cu 
adevărata democrație a noastră. O 
democrație in care discutăm ce avem 
de făcut, dar și punem mina la trea
bă, cum se spune. Totuși, eu cred 
că în etapa actuală se impune creș
terea numărului muncitorilor in or
ganismele colective de conducere din 
întreprinderi, centrale și ministere. 
Astfel ar fi mai bine antrenată opi
nia muncitorilor la elaborarea deci
ziilor, ar fi mai judicios stimulată 
voința lor de a transpune în viață 
sarcinile care le revin pentru dez
voltarea și modernizarea producției.

muncitorească

știe 
din 
tre- 
noi, 
nu 

generală, 
practică a

unanimă a co-

acționeazădecide
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O ascultăm pe muncitoarea Paras- 
chiva Pascu, bobinatoare la între
prinderea de 
Brașov.

— Eu cred că 
tăm în colectiv, 
tiv, dar că

autocamioane din

așa e bine să discu- 
să hotărîm în colec- 
propunerea odată 

gîndită și acceptată trebuie Obli
gatoriu însoțită de faptă. Să fiu 
cît se poate de concretă. Cu circa 
un an și ceva în urmă. în cadrul 
unei ședințe a consiliului oamenilor 
muncii pe întreprindere, s-a discu
tat, printre altele, necesitatea pro
iectării și construirii prin autoutila- 
re a unor mașini și agregate com
plexe necesare producției, care să 
înlocuiască importul. In prim-plan 
s-au situat trei mașini speciale de 
strunjit manetoanele arborelui cotit 
de la motoarele pentru autocamioa
nele grele. După ședință, inginerul 
Mihai Baltag, șeful secției agregate, 
a ținut să se consulte cu membrii 
activului de bază al secției și cu cei 
ai consiliului oamenilor muncii pe 
secție. Și aceasta atit pentru a le 
solicita părerea asupra posibilități
lor de execuție, cît și pentru a-i 
biiiza la realizarea lor. Deci 
procedat și de data aceasta în 
ritul democrației muncitorești, 
dent, înțelegind urgența acestor 
șini pentru fabricație, colectivul 
ției s-a angajat să le execute nu nu
mai intr-un termen redus, dar și la 
un nivel tehnic și calitativ egal cu 
al mașinilor similare străine. Dar 
lucrurile nu s-au oprit aici : pro
blema a fost apoi dezbătută cu în
tregul cplectiv al secției. S-au fă
cut noi propuneri, s-a concretizat 
un program de acțiune. După care 
s-a muncit cu îndîrjire pentru reali
zarea lui. Zilele trecute, prima din 
mașini a fost racordată Ia circuitul 
productiv, urmînd ca celelalte 
să fie puse in funcțiune 
puțină vreme. Acesta este 
un fapt. Dar trebuie să 
că nimic nu se concepe, 
hotărăște, nu se inițiază fără con
sultarea și participarea întregului 
colectiv la dezbaterea și înfăp
tuirea hotărîrilor și deciziilor care 
se iau. Așa se explică, 
oară, că, in această 
mătate a anului, noi 
zat prin autoutilare

cite un control sistematic asupra mo
dului în care se aplică aceste decizii 
și mai ales asupra felului în care își 
îndeplinesc sarcinile membrii consi
liului oamenilor muncii, aducind in 
discuție, periodic, și stilul și meto
dele de muncă ale acestora.

mo- 
am 

spi- 
Evi- 
ma- 
sec-

douâ 
peste 
doar 
spun 

nu se

bună- 
primă ju- 
am reali- 
26 mașini

îteodată, și nu de puține ori, 
este necesar ca autoconducerea 
muncitorească să nu se rezume 
numai la perimetrul întreprin

derii din care face parte colectivul 
respectiv — ne spune tovarășa Luci- 
ca Tudose, secretara comitetului de 
partid, președinta consiliului oame
nilor muncii de la întreprinderea de 
confecții din Botoșani. Mă gindesc Ia 
faptul că, uneori, atunci cind se 
ivește o problemă de colaborare între 
întreprinderi,, soluția se caută încă 
adesea prin schimburi de adrese și 
„dueluri" juridice la arbitraj, uitin- 
du-se că, de fapt, este vorba de co
laborarea intre două colective mun
citorești. Noi însă ne-am gindit că ar 
fi bine să nu uităm de aceste prac
tici. La începutul lunii, aprilie, recep- 
ționerii noștri au semnalat din nou 
defecțiuni de calitate -la articolele 
primite de la o întreprindere tot din 
Botoșani. „Le respingem produsele 
și de data asta" — a venit cineva 
cu ideea într-o ședință a consiliului 
oamenilor muncii. „Și credeți că prin 
asta rezolvăm ceva ? — a intervenit 
altcineva. Să organizăm mai bine o 
discuție cu ei. Le-ar fi de folos și 
lor, dar și nouă". Zis și făcut. Ne-am 
pregătit in amănunt discuția cu re
prezentanții unității vecine. Cind 
colo, cine credeți c-a venit să parti
cipe ? Cîțiva oameni care n-aveau 
nici in clin, nici în minecă cu calita
tea produselor.

— Bineînțeles, i-ați criticat...
— Nici n-am ținut dezbaterea mă

car. Ne-am deplasat cu toții la acea 
unitate. Aproape din fiecare secție 
sau compartiment cite unul, doi re
prezentanți, inclusiv muncitoare din 
producție. Am discutat operativ fie
care la nivelul său : președinții con
siliilor oamenilor muncii, directorii, 
președinții comitetelor de sindicat, 
inginerii-șefi, maiștrii și muncitorii 
între ăgi. In urma discuțiilor, a doua 
zi am și mutat o parte din recep- 
ționeri și chiar dintre tehnologii de

mai bine". Fapt este că, nu după mult 
timp, n-am mai înregistrat reclamații 
de la „Confecția". Ba chiar nici de 
la alți beneficiari cărora le mai pri- 
cinuiam necazuri. Colaborarea cu ve
cinii noștri nu a încetat insă, 
C.T.C.-iștii noștri sînt cind la „Tex
tila", cind la „Confecția". La fel și 
cei din conducere, inclusiv directo
rul... Am descoperit cu acest prilej și 
alte neajunsuri. De pildă, că norma
tivul de calitate după care lucrează 
unitățile textile nu corespunde cu cel 
dat confecțiilor. Iată un lucru care 
trebuie analizat de organele de resort.

— Revenind asupra experienței 
ciștigate din această inițiativă, cum 
ați denumi-o ?

— Cel mai potrivit gindesc că i s-ar 
putea spune „Dialog muncitoresc" 
— și v-aș ruga să subliniați cuvintul 
muncitoresc — intre furnizori și be
neficiari. Un dialog întreprins direct, 
fără „via centrală", „via minister" 
ori „via arbitraj", un dialog care a 
dat rezultate foarte bune. De asta 
mi-am și propus a-1 recomanda să se 
practice pe o scară cit mai largă, în
tre toți furnizorii și beneficiarii. Dar 
repet : direct, operativ, muncitorește, 
cu răspunderea pe care o poartă cla
sa noastră muncitoare, in calitate de 
conducător, de producător, proprietar

beneficiar.Ș»

țn sistemul democrației noastre 
I muncitorești se discută tot mai 
| mult despre valoarea inițiativei 

muncitorești, despre ambiția de 
munci mai bine, mai eficient in
1“ L

muncitorești 
mult despre

a
atmosfera stimulatoare a inițiativelor 
muncitorești.

— Ce experiență în privința auto
conducerii muncitorești vi se pare 
definitorie pentru activitatea colecti
vului din care faceți parte ? — il în
trebăm pe maistrul metalurgist Lu
dovic Vida, secretar-adjunct cu pro
bleme organizatorice al comitetului 
de partid de la întreprinderea meta
lurgică de metale neferoase Baia 
Mare, delegat la congres.

— M-aș opri mai întîi la inițiativa 
muncitorilor din secția oxizi și lami
nate de plumb intitulată „Colectiv 
model de muncă și educație comu
nistă". Este o inițiativă care se aplică 
de trei ani și a devenit o bună școa
lă de promovare a atitudinii și spi-

De aceea, obiectivele ce și le-a fixat 
acest colectiv privesc formarea unor 
trăsături moral-politice și profesio
nale, precum și o conduită etică 
exemplare . pe seama îndeplinirii, 
etapă cu etapă, a unor angajamente 
cu privire la înfăptuirea sarcinilor 
economice la parametri 1. _
exigență. Dar să spicuim pe scurt 
din programul-angajament al acestui 
colectiv model : o comportare etică 
exemplară, fără acte de indisciplină 
în colectiv sau in familie, fără ab
sențe sau întirzieri de la locul de 
muncă, fără accidente ; promovarea 
spiritului revoluționar muncitoresc 
față de lipsuri, și neajunsuri, fiecare 
să dobindească o pregătire profesio
nală înaltă prin cursuri de perfecțio
nare. Și dintre obiectivele economice 
concrete : reducerea consumului de 
energie electrică cu 2 kWh pe tona 
de oxizi, obținerea a cel puțin 
150 000 lei economii la lucrările de 
•întreținere a instalațiilor, sporirea 
productivității muncii cu 1 la sută 
peste plan ș.a.

...Și tot despre o inițiativă munci
torească, dar de.astă-dată pe un șan
tier de construcții.

— Colectivul nostru, al Trustului 
de construcții-montaj al județului 
Neamț, este după cinci luni din acest 
an pe primul loc în întrecerea so
cialistă — și-a început relatarea zi
darul Vasile Baciu, șeful unei brigăzi 
de zidari, propus de tovarășii săi de 
muncă drept candidat pentru Consi
liul Național al Oamenilor Muncii. 
Aceasta ne bucură, dar știm că între
cerea constructorilor este îndirjită și 
de aceea va trebui să muncim mai 
bine pentru a ne putea păstra poziția 
fruntașă ciștigată. Desigur, avem mai 
multe lucruri de făcut pentru a 
realiza ceea ce ne-am propus : darea 
in funcțiune la timp sau in avans a 
obiectivelor de investiții, asigurarea 
unei înalte calități a construcțiilor, 
gospodărirea judicioasă a bazei teh-

inalți de

Delegată la congres, chimista 
Csegezi Estera reprezintă la 
acest mare forum colectivul 
unuia din punctele „cheie" ale 

producției marelui combinat „Azo- 
mureș", cel al laboratorului secției de 
îngrășăminte chimice complexe.

— Conduceți laboratorul de care 
depinde in mod decisiv calitatea pro
ducției realizate în combinat. Cu ce 
experiență concretă vă prezentați la 
acest mare forum muncitoresc ?

— La noi în combinat a conduce 
un laborator (o secție) este un fel de 
a spune. Aici, unde fiecare — de la 
inginerul chimist la laborant sau cea 
mai tinără absolventă a liceului de 
chimie — are sarcini precise, de 
mare răspundere pentru calitatea și 
securitatea producției, actul de deci
zie individuală și colectivă este un 
lucru de maximă importanță. Fiecare 
cunoaște exact „mersul" întregului 
proces tehnologic : tncepînd cu cali
tatea produsului finit, analiza mate
riei prime, a pierderilor necontrolate 
în substanță activă și terminînd cu 
obținerea compoziției dorite pentru 
sortimentul prevăzut în contract. Iată 
de ce aș spune, fără a folosi deloc 
cuvinte mari, că competența indivi
duală și colectivă — rezultată din 
exercitarea autoconducerii muncito
rești — este lucrul cel mai de preț 
dobîndit de noi pînă acum prin exer
citarea democrației muncitorești.

Un cuvint decisiv în înfăptuirea 
programului de dezvoltare economică 
și socială a țării revine cercetării 
științifice și ingineriei tehnologice. în 
legătură cu marile răspunderi ale 
lucrătorilor din acest domeniu, su
gestiv este 
tovarășului 
președintele 
la Institutul 
inginerie tehnologică pentru automa
tizări, tehnică de calcul și telecomu
nicații București.

— Dintre tehnicile de virf, auto
matica și tehnica de calcul au cel 
mai rapid ritm de înnoire : la in
tervale de 1,5 pînă la 2,5 ani, față 
de 3—4 ani cit era în cincinalul tre
cut, apar noi produse cu performanțe 
net superioare celor aflate în fabrica
ție. Iată de ce, așa cum a subliniat 
din nou tovarășul Nicolae Ceaușescu 
la recenta Conferință a reprezentan
ților oamenilor muncii din Capitală, 
trebuie să facem totul ca fiecare pro
dus pe care il concepem și realizăm 
să fie competitiv cu oricare produs 
similar pe plan internațional. în 
acest sens, o experiență bună, pe 
care doresc, s-o prezint, este elabo
rarea unui produs nou, de la cerce
tare și pină Ia fabricarea lui, de 
către colective sau echipe de lucru 
mixte, complexe, din care fac parte 
specialiști din cercetare, învățămint 
superior și producție. Este un bun 
exemplu de intrajutorare muncito
rească. Primele noastre 
mixte au funcționat în 1975—1976 cu 
specialiști de la noi, de la Facultatea 
de automatică București, de la în
treprinderea de elemente pentru au
tomatizări și întreprinderea „Auto
matica". Colectivele mixte aveau sar
cină de a elabora sistemul electronic 
de reglare automată (cu F.E.A.) și de 
a realiza instalațiile de dozare și cîn- 
tărire automată (cu întreprinderea 
„Automatica"). Rezultatele au lost 
foarte bune, adoptarea acestei for
mule de lucru constituind, in adevăr, 
un ciștig pentru îmbunătățirea teh
nologiei produselor, prin faptul că 
specialiștii din întreprinderi au venit 
cu propuneri și soluții care se puteau 
materializa pe utilajele și tehnolo
giile existente în fabrică. După 
această primă experiență am extins 
formula colectivelor mixte de specia
liști la numeroase alte produse. Iată 
de ce considerăm că echipele mixte 
sau complexe de specialiști constituie 
o experiență bună, care poate fi 
extinsă in toate unitățile de cerce- 
tare-proiectare.

punctul de vedere al 
ing. Matei Constantin, 
consiliului științific de 

de cercetare științifica și

colective

Pentru prima dată participă la 
Congresul consiliilor oamenilor 
muncii și reprezentanți ai coope
rației meșteșugărești și ai co

merțului.
— Măsurile luate din inițiativa 

secretarului general al partidului 
nostru ca și reprezentanții celor ce 
muncesc în unitățile cooperației 
meșteșugărești, ai celor care lucrează 
în unitățile industriei mici să parti
cipe la Congresul consiliilor oameni
lor muncii constituie un prilej deo
sebit pentru noi, ne mobilizează și 
mai mult să ridicăm activitatea la 
nivelul și cerințele impuse de actuala 
etapă de dezvoltare a societății noas
tre — ne spune inginera Constanța 
Neguliță, vicepreședinte al U.J.C.M. 
Tulcea. O sarcină primordială pentru 
noi este de a valorifica superior 
resursele materiale refoiosibile, ma
teriile prime locale, fără -a neglija 
insă satisfacerea cerințelor populației 
atit in ceea ce privește asigurarea 
unor bunuri de consum, cît mai ales 
a serviciilor. . Avem o experiență 
bună în valorificarea resurselor ma
teriale existente în județul nostru și 
a materialelor refoiosibile. In anul 
1980, pe această cale, cooperativele 
meșteșugărești din județ au obținut 
venituri de sute de milioane de lei. 
O treime din producția industriei mici 
a unităților cooperației meșteșugă
rești din județ se fabrică din 
materiale recuperabile și resurse 
locale. în numele meșteșugarilor tul
ceni, la Congresul consiliilor oame
nilor muncii doresc să propun să se 
schimbe denumirea consiliilor de 
conducere ale cooperativelor mește
șugărești și uniunilor județene in 
consilii ale oamenilor muncii, in care 
secretarii de partid să fie președinți 
ai consiliilor oamenilor muncii, iar 
secretarii U.T.C., președinta comisiei 
de femei, președintele O.D.U.S. șl 
cite unui din cei mai buni muncitori 
să fie aleși vicepreședinți.

Sute și sute de alte asemenea ginduri și idei vor fi exprimate la trl* 
buna Congresului dasei muncitoare, cu convingerea și hotărirea fermă 
de a acționa neabătut pentru înfăptuirea programului de înflorire mul
tilaterală a patriei noastre socialiste stabilit de Congresul al Xll-lea 
al partidului.

Pagină realizata de : Viorel SĂLAGEAN, Corneliu CÂRLAN 
și corespondenții „Scinteii"
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VALORI VECHI ȘI NOI CENTENAR GEORGE ENESCU
ÎN SATUL CONTEMPORAN

— Avem o mare tradiție a litera
turii inspirate din viata satului : ce 
șanse mai are astăzi țăranul in lite
ratură, acest univers uman care, tn 
infelesul lui tradițional, s-a destră
mat lăsindu-se înlocuit de un nou 
tip uman, definit de alte relații cu 
natura, pămintul, semenii ?

— Eu leg această șansă literară da 
ceea ce se Intîmpjă in realitate. Nu 
poate fi în literatură altfel decît in 
realitate. Am fost întrebat de ce 
nu continui „Niște țărani" de ci
neva care nu părea să înțeleagă 
natura închisă, „canonică", tradi
țională a universului de acolo. 
Poate voi scrie altă carte, despre 
„alți țărani", o carte fără nici o le
gătură i cu țăranii din romanul cu 
care am debutat. Mă obsedează pro
blema țăranului, dar nu a aceluia 
care-1 continuă, idilic, pe cel care a 
fost odată... Este la mijloc o dramă, 
o transformare radicală, dificilă și 
complexă. Și trebuie șă ne obișnuim 
cu Ideea că realitatea, așa cum este, 
cu toate contradicțiile ei, este funda
mentală pentru opera de artă și decî 
că opera nu este, nu poate fi autoa
rea realității. Insă ea răspunde 
în fața realități! cu adevărul pe care 
este datoare să-l descopere și 
să-1 afirme. în «cest sens ea 
poate, nici vorbă, influenta rea
litatea, dar numai pornind de la 
cea care există. Și dacă nu putem 
reproșa scriitorului că nu s-a strîns 
recolta Ia timp sau să-i imputăm 
cumva tot lui că țăranul din Vîlcea 
nu se mai scoală la 4 dimineața, îi 
putem imputa, în schimb, dacă e ca
zul, că nu spune ce trebuie să spună 
spre a ne face mal conștienți de rea
litate. Asta da, putem. Căci litera
tura este una dintre cele mai acute 
forme ale conștiinței sociale, cea mal 
ascuțită ipostază a conștiinței ; ea 
dispune de capacitatea de a-1 face 
conștient pe cititor de ceea ce se în- 
timplă in realitatea de azi, să zicem 
in satul românesc, cu țăranul român.

— Și ce se Intimplă ?
— După părerea mea, realitatea 

din literatura satului românesc de 
azi nu e. din nefericire, conformă cu 
realitatea... reală. Firește, literatura 
n-are obligația, bunăoară, a presei 
care informează cu situația la zi a 
însămințărilor șau recoltatului, ba 
uneori mai și Iuind-o înaintea reali
tății (ar trebui să renunțăm la acest 
tip de informații așa-zis mobiliza
toare). Aș vrea să observ însă că, în 
ultimii ani, s-a scris mai puțin des
pre țăranul român, despre universul 
satului românesc de azi, scris

chiar foarte puțin șl, oricît aș vrea să 
fiu de obiectiv, constat că nu vă pot 
cita o pagină de literatură adevă
rată despre țăranii de azi. Romanele 
de azi reflectă o epocă de care no 
despart mai bine de douăzeci de 
ani...

— 51 de ce credeți că stăruie a- 
ceastă întirziere ?

— Observați și dv. că o teză ero
nată, asupra căreia tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a atras pe bună dreptate 
atenția, șl anume cu privire la eco
nomia socialistă văzută exclusiv 
prin prisma industrializării, a avut 
repercusiuni și in literatură, în artă. 
Cu mulți ani ta urmă apăreau ta
blourile unor pictori înzestrați care 
se extaziau coloristic în fața pătrun
derii tractoarelor și combinelor în 
agricultură. Foarte bine, dar aceste 
tractoare și combine eclipsau chipul 
țăranului. Iar noi rămineam — și 
mai rămînem ! — să ne extaziere in 
fața „Odihnei la cimp" a lui Baba 
— o mare operă care însă « mai

fața spre uliță, fereastra larg des
chisă și aparatul cintind : „Lie, lie 
ciocîrlie / Cum muncim noi in fră
ție 1" și toate femeile in tîrg, la Ho
rezu, să cumpere leuștean. E cazul 
să înțelegem că a trecut timpul cind 
numărul aparatelor de radio dădea 
măsura nivelului de trai și nu numă
rul răsadurilor de ceapă, roșii, leuș
tean. Una e să ne bucurăm că tot ță
ranul e receptiv la industrie și pleacă 
de la sapă la Govora, la combinat 
și alta e să ne bucurăm că țăranii 
(ca să vorbesc de lumea cănilor mele) 
de la Slătioara nu mai trimit recla- 
mații semnate de „un grup de țărani 
muncitori cinstiți" la conducerea 
partidului pentru că li s-a desființat 
aprozarul. Aprozar la țară ?!

Aș vrea să mai adaug și faptul că 
în cadrul revoluției generale care a 
tulburat pozitiv vechile așezări și 
stratificări ale mentalității a apărut 
și conștiința că țăranul reprezintă o 
realitate economică. Opera scriitoru
lui de azi, după părerea mea. nu tre-

NOUA CONDipE UMANĂ A ȚĂRĂNIMII 
ÎN CREAȚIA LITERAR-ARTISTICĂ

Convorbire cu Dinu SARARU

„Fiul munților46
Pentru că n-are rost să tragi 

cu tunul intr-un stol de vrăbii, 
•cel mai potrivit lucru la o ase
menea nouă producție de aven
turi pentru copii ar fi consem
narea ei sumară la rubrica „am 
mai văzut". încă o peliculă de 
nivel (sub)mediu, încă o încer
care (hazardată) de a capta in
teresul celor mai mici specta
tori cu vitejii super-copilărești 
montane. De văzut „la rigoare" 
pe timp ploios, ca să nu se 
piardă ștrandul. Ar fi păcat... 
Dar cum orice premieră cine
matografică e rezultatul unul 
susținut efort al unei întregi 
echipe de oameni harnici și 
entuziaști, stînd zeci de zile 
sub încordarea „dacă plouă toc
mai acum și nu se poate filma 
secvența declanșării avalanșei 
ori fuga copiilor pe puntea sus
pendată deasupra prăpastie! ?“
— atunci nu te mai lasă inima 
să treci cu atîta ușurință peste 
dificultățile unei atari antre
prize. Chiar dacă ea nemulțu
mește criticul — pînă și pe cel 
de exigență medie, temperată. 
Și atunci începi să-ți amin
tești că in alte condiții același 
regizor... că in alte situații ace
lași scenarist... că imaginea — 
ea singură — are valori ce te 
îndeamnă s-o apreciezi, că ln- 
terpreții sînt bine cunoscuți și 
apreciați din alte pelicule, că 
ce greu se lucrează cu copiii- 
actori mai ales cînd intervine 
post-sincronul pe o zi toridă, 
acordind intonația și tempera
tura jocului din cabina capito
nată. cu intonația și jocul de 
la filmare pe vîrf de munte 
într-un viscol ce-ți tăia răsu
flarea. E onest din partea re
cenzentului ? Este, pentru că el 
nu modifică adevărul, omite 
doar. Lansează adevăruri gene
rale. neglijînd amănuntul par
ticular : acela că filmul — 
oricită bunăvoință i-ai acorda
— păcătuiește printr-o totală 
neverosimilitate. Că scenaris
tul (Petre Luscalov), oricît de 
antrenat în literatura pentru 
copii, a trecut de la fantezii 
plauzibile (cum erau aventurile 
lui Babușcă în Deltă) la fabu
lații semifantastice, fără să 
schimbe titulatura și cadrul — 
perfect realist — al povestirii. 
Și cînd acumulările de fapte 
ilogice depășesc o anume limită 
(reacția complet nefirească a 
unei mame ce nu pare deloc 
speriată cind copila îl dispare 
în furtună și in loc să încerce 
s-o caute, ea se grăbește să șe 
adăpostească, lăsînd în grija 
unui băiețel — e drept alpinist 
și a unui urs — e drept toarte 
simpatic — lămurirea misteri
oasei dispariții) atunci șase ani 
dacă împlinești și tot te minu
nezi de intimplare. „Un basm"
— încearcă să-l salveze în pre
zentarea din program regizo
rul filmului, Gheorghe Naghi. 
Dar nu era mai simplu — pen
tru că tot e și coautorul sce
nariului — să încerce a salva 
ceva din logica și psihologia 
acestor personaje stranii ce 
par. prin derutantul lor com
portament, mai degrabă niște 
extratereștri deghizați în vînă- 
tori, hoți de copii sau in mame 
șantajate ?

Sigur că se poate menționa 
reușita filmărilor operatorului 
Vivi Vaslle Drăgan, sigur că 
tehnica alpinisto-transmisionis- 
tă a micului interpret Iulian 
Bălțătescu poate Impresiona, ca 
și frumusețea — deloc ade
rentă la peisaj — a actriței 
Carmen Maria Strujac. „Si non 
e vero, e bene trovato." Dar la 
ce bun ?

■proape de 1907 decît de zilele noas
tre ! Trebuie să recunoaștem că o li
teratură cum e cea românească, dis- 
punlnd de o mare și tulburătoare 
tradiție in luminarea spiritualității 
lumii țărănești, spiritualitate funciară 
încă pentru poporul român, după pă
rerea mea, nu-și află, cu excepția a 
două-trel „excepții", continuarea fi
rească. Este indiscutabil faptul că in 
lumea țărănească socialismul a deter
minat o revoluționare profundă a tu
turor structurilor și mentalităților. ȘI 
această revoluție privește, pe de o 
parte, dispariția, în esență nobilă, a 
patimii proprietății asupța palmei 
de pămtat. O scenă ca aceea din Re- 
breanu, azi, este neverosimilă. La 
mine, la Slătioara, nu se mai omoară 
nimeni cu 6apa pentru o mejdină 
de-o palmă. Este, indiscutabil, o re
voluție în conștiințe, o revoluție cu 
caracter profund pozitiv. Dar tot atît 
de necesar de observat îmi pare și 
faptul că nu arare nu prea se mai 
omoară țăranul, cum ar fi cazul, 
pentru palma de pămlnt nelucrată t 
Să fim foarte atenți : una este pati
ma proprietății pentru o palmă de 
pămint și alta dragostea pentru 
aceeași palmă de pămint. In urmă cu 
1—2 ani ara făcut o călătorie de Ia 
Horezu la Bălceștil Vilcii de la ora 
5 la 7 dimineața, vara, și nu se 
sculase nici un țăran, deși nu era 
nici duminică, nici sărbătoare. Cfnd 
mă duceam la școălă, la țară cine 
nu se scula la 4 dimineața se făcea 
de rîs : la 4 dimineața vuia satul, 
pentru că toți doreau să arate că 
s-au sculat, că n-au rămas ultimii. 
Te duci, acum, la țară ca într-un 
sanatoriu, e o liniște la primele ore 
ale dimineții de-țl țiuie urechile : te 
vindeci de astenie. Nu e normal. Vin 
dintr-o zonă de munte. Rîdeam la 
școală de o biată bătrtaă, Livruța, 
care dormea iarna cu cele 4 oi sub 
pat. Era cea mai săracă dintr-un sat 
sărac. Mi-aș dori, azi, ca toți țăra
nii mei să țină iarna, și nu neapărat 
sub pat, patru oi !

Ce văd eu insă 1 La fiecare fereas
tră de casă un aparat de radio cu

bule să piardă din vedere această 
ipostază a conștiinței muncitorului 
agricol care devine responsabil de 
propria lui forță. Dar, pe de altă 
parte, cred că nu trebuie să ignorăm 
că această conștiință iși așteaptă cea 
mai propice canalizare sub raport 
economic și politic. Sigur că sînt zone 
numeroase unde zodia fericită a pă- 
mintului a permis și transhumanta la 
oraș, în industrie, a țăranului și o 
«numită producție, mare, la hectar. 
Pe scriitor însă îl interesează proce
sul uman, complexul psihic, moral ce 
pecetluiește destinul uman în noile 
condiții. Este de observat astfel că 
țăranul a devenit foarte receptiv nu 
numai la industrie, la tehnică, dar și 
la furnizarea unor valori superficiale 
care mențin imaginea lui la suprafa
ță, ca dopul deasupra uleiului : el iți 
vinde cojocul, fluierul, opincile, cusă
tura pe ie, obiceiurile, dar este mai 
puțin atent și sobru în fața arăturii... 
Toate ipostazele artei populare sînt 
reflexe ale tradiției. Arătura se face 
însă în fiecare primăvară ! Toate tă
răncile de la Slătioara lucrează la 
Cooperativa „Arta populară" altițe și 
borangicuri, dar bobocii de gîscă 
cresc greu ca să nu mai spun de cei 
de curcă fiindcă ei mor repede, ta 
primul bubat.l.

Din fericire, cel care « «tras aten
ția asupra discrepanței dintre teză și 
realitate a fost secretarul general al 
partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și este, cred, o șansă pen
tru scriitori să abordeze realitățile 
foarte diverse ale satului românesc 
din perspectiva acestei atitudini cu 
adevărat revoluționare. Nimeni n-a 
vorbit mai frumos, mai tulburător 
despre ce înseamnă să fii, astăzi, ta 
socialism, țăran. „Miorița" nu trebuie 
să rămînă o simplă legendă ta lumea 
socialistă. Nu trebuie să ne întoar
cem la primitivitatea transhumantei 
de acum 1 000 de ani. Transhumanta 
poate avea loc și cu locomotivele die
sel, și cu ARO de teren, și cu radio 
de comunicare, și cu elicopterul, șl 
cu televizorul : dar nu se poate tace 
fără dragoste, fără acea cutremură-

toare dragoste care a născut „Miori
ța". Socialismul nu infirmă „Miorița", 
ci o potențează. Cunosc azi oieri — 
Strungăreanu din Vaideenii Vilcii — 
care nu-și pot concepe viața în afara 
baladei care ne-a făcut celebri ca 
spiritualitate In lume...

— Sd ne întoarcem deci la litera
tură... Ce ar putea să-l definească, 
după opinia av., pe actualul locuitor 
al satelor din literatura română 
de azi ?

— Pentru a face agricultură șl a 
iubi agricultura nu înseamnă deloc 
că țăranul român ar trebui să se în
toarcă în torhatul Iui Sadoveanu și 
să privească lumea prin cețurile le
gendelor, cu ochii împăienjeniți de 
aburi mitici și cu auzul sufocat de 
clopotele tuturor învierilor. Dealtfel, 
nici în istorie țăranul român n-a fost 
atit de „bisericos" ineît să piardă din 
vedere că el este primul creator. De 
unde și biserica Viorești de la Slăti
oara care în loc de sfinți aro pictați, 
de jur împrejur, țărani de pe malul 
Cernii, călări pe cai ori cu nevestele 
șl copiii lor de mină și uitînd cu 
toții, dar absolut toți, să țină vreo 
cruce în mină ! Cît despre „resem
nare" și „fatalism" ori „boicot al is
toriei", îmi permit să vă spun că vin 
dintr-o lume care, deși profund țără
nească, dacă a fost și este ținută In 
viață atunci aceasta se datorează 
uluitoarei pofte de a trăi. N-am'vă
zut, la mine în Sat, o pomană la care 
să nu se pună la cale ziua de inline : 
ăsta e țăranul român 1 Chiar și „spa
țiul mioritic" a fost adesea interpre
tat ca o ipostază a fatalismului în li
teratura română, pa cînd ei — în con
cepția lui Blaga — este ilustrare» 
unei vitalități cuceritoare. Nici un ță
ran n-a citit In stele sfirșitul : a vrut 
să afle în stele, cu o zi mal devreme, 
cum va fi ziua lui de miine, viito
rul.

— Așadar, cum ri te pare viitorul 
literaturii privindu-l de pa malul ță
rănesc al lumii noastre ?

— Sînt în momentul de față cîțiv» 
scriitori capabili să susțină în litera
tura română marea tradiție, dacă 
vreți vizionară, a unei culturi car» 
nu se va putea multă vreme des
prinde de valorile fundamentale ale 
spiritualității țărănești. Există o uni
că și mare apartenență pe care ope
ra fiecăruia și a tuturor la un loc o 
divulgă : apartenența la o spiritua
litate inconfundabilă, cu adtaci ră
dăcini în solul nostru veșnic... Apoi, 
nici nu cred că putem ieși în lume, 
și nu vom putea ieși, decit ca pur
tători de cuvtat ai unei spiritualități 
ce nu se poate Identifica simplu cu 
viteza calculatoarelor electronice, ui
tînd de culoarea cerului și de pîlpîi- 
rea stelelor ce ne stau deasupra. 
L-am cunoscut, ta Golful Finic, pe 
Gabriel Garcia Marques care știa 
foarte precis că n-ar Ci putut ieși în 
lume fără țăranii din „veacul de sin
gurătate" al satului de pescari Ma- 
condo, unde acum Intr-adevăr toată 
lumea vine să confrunte pagina lui cu 
realitatea.

Fiecare literatură cultă trebuie să 
ajungă la înălțimea mitologiei care 
a determinat-o. Și azi, cînd zburăm 
ta Cosmos, mitologiile pămîntului sînt 
cele care ne fac inconfundabili. Cred 
în continuare că literatura cu țărani 
și despre țăranul român este capabilă 
să ne facă Inconfundabili. Toate ba
rurile seamănă intre ele și litera
tura noastră nu trebuie să-și doreas
că popularitatea lui Johnny Cash, ci 
universalitatea și individualitatea Vi- 
toriei Lipan.

Program bogat 
oferit de 

Radioteleviziunea 
română

„Muzica este un grai izvorît 
din inimă și menit sd aducă 
dragoste și înfrățire"... Iată cu
vintele d« neuitat rostite de 
George Enescu, crezul marelui 
compozitor, geniu al muzicii ro
mânești, proeminentă personali
tate a vieții artistice a secolului 
nostru. Aceste memorabile cu
vinte sînt laitmotivul pro
gramului deosebit de cuprinză
tor pe care Radioteleviziunea 
română îl prezintă în aceste 
luni. Un program alcătuit cu 
profesionalism, destinat largii 
valorificări a operei enesciene, 
a personalității multilaterale a 
marelui muzician : compozitor, 
violonist, pianist, pedagog, „Lu
ceafăr' al muzicii românești, 
cel prin care școala națională 
de muzică a intrat în universa
litate, Enescu — muzician pa
triot. Răsfoind Caietul-program 
editat de Radioteleviziunea re- 
mănă (o ediție ilustrată de Mihu 
Vulcănescu), amintim doar cite- 
wa din numeroasele evenimen
te : „Oedip", spectacol al Tele
viziunii române, „Poema româ
nă", Suita a lll-a „Săteasca* — 
originale transpuneri în imagini, 
cu participarea Orchestrei sim
fonice a Radioteleviziunii Ro
mâne, dirijate de Iosif Conta, 
filmul „George Enescu — lu
ceafărul muzicii românești", noi 
înregistrări TV ale opusurilor 
enesciene, concerte cu public. 
De asemenea, la posturile de ra
dio sint prezente, ta aceste luni, 
emisiuni închinate lui George 
Enescu ; „George Enescu — de la 
Poema română la Simfonia de 
cameră" (emisiuni însoțite de 
comentariile unor cunoscuți 
compozitori și muzicologi), „Mu
zica lui George Enescu și inter
pret lumii", „Coordonate ale 
interpretării enesciene", „George 
Enescu in muzica secolului 
XX"...; o suită de „medalioane" 
muzicale, care culminează am
plul program pe care micul 
ecran și posturile de radio il 
propun pentru ziua de 19 au
gust, ziua nașterii lui George 
Enescu.

S. OTEANU

Un nou teatru 
muncitoresc 

la întreprinderea 
minieră din Cimpulung

FESTIVALUL NATIONAL 
„ClNTAREA ROMÂNIEI"

Rezonanțele actuale ale muzicii vechi
în municipiul Miercurea Ciuc s-a desfășurat recent cea de-a doua 

ediție a FESTIVALULUI MUZICII VECHI, manifestare culturală de 
largă rezonanță care a polarizat atenția iubitorilor de muzică și frumos, 
nu numai din județul Harghita, ci și din întreaga țară.

C. STANESCU

Un pou teatru muncitoresc a 
luat ființă în urmă cu cîteva 
luni pe lingă întreprinderea 
minieră din Cimpulung. Cu 
sprijinul generos al condu
cerii întreprinderii (director 
Florea Stoenescu), 32 de entu
ziaști iubitori de teatru din a- 
ceastă colectivitate muncito
rească (locul II in întrecerea 
socialistă pe ramură in primul 
trimestru al anului) au hotărit 
să iși dedice o parte din tim
pul lor liber artei scenice. Ei au 
ales, pentru început, 
de Marcel Bunescu, 
soarelui", piesă care 
rează Intîmplările 
prin care a trecut Tudor Vladi- 
mirescu cu cîteva zile înainte 
de a-și încheia tragic marele 
său destin. Amatorii musceleni 
și-au propus să prezinte pre
miera în cadrul manifestărilor 
care vor avea loc In august la 
Cimpulung, cu prilejul sărbăto
ririi a 90 de ani de atestare do
cumentară a mineritului pe a- 
ceste meleaguri. Pentru reali
zarea spectacolului au cerut 
sprijinul artistic al A.T.M. Răs- 
punzînd acestei solicitări, săp- 
tămlna trecută, un grup de oa
meni de teatru s-au Intîlnit la 
Cimplung cu membrii colec
tivului, urmînd ca ta luna 
Iulie un regizor din cadrai sec
ției de regie-teatru a A.T.M. să 
conducă efectiv, la fața 
repetițiile. O conlucrare 
te șansele de reușită 
Asociația oamenilor de 
propune să li dea o deosebită 
amploare.

o scriere 
„Floarea- 
rememo- 

dramatice

locului, 
cu toa- 

căreia 
artă își

Un anotimp liric
Poeziile acest

volum semnat de 
Nagy Erzsâbeț (Octom
brie, editura 
tros") stat, 
ma vedere, 
după natură, 
tură surprinsă tn a- 
notimpul ei melan
colic, toamna, cînd 
culorile peisajului se 
sting încet, lăsînd loc 
amintirilor. O atmos
feră nostalgică, plină 
de delicatețe, străbă
tută de cețuri străve
zii, se degajă din pei
sajele 
bintuite 
tarile 
rămase 
Sufletul 
la granița subțire din
tre peisajul real, au
tumnal, adesea sur
prins in ora Iul cre-

rrAlba- 
la pri- 

notații 
o na-

evocate aici, 
adesea de cu- 
primăvăratice 
in memorie, 
liric plutește

pusculară, șt cel ideal, 
visat ca o nesfîrșită 
primăvară a naturii 
bogate și rodnice. Din 
intilnirea celor două 
peisaje se naște o 
poezie nostalgică, de 
semitonuri, de șoapte, 
de regrete pe jumăta
te mărturisite ori nu
mai subînțelese. Culo
rile primăvăratice ale 
amintirii stat contra- 
punctate de imagini 
autumnale simbolizind 
o sentimentalitate de
licată, retractilă: 
tecul păsărilor 
toare",
cumpene 
„ramuri golașe", 
reci" ,etc. tn 
urmă, avem 
cu o poezie 
ior, tn care

„cîn- 
călă- 

„fîntîni goale, 
părăsite",

„case
cele din 
de-a face 
a vîrste- 
nostalgia.

Alice MANOIU

regretul 
culorile 
născute 
reînviere

se topesc tn 
speranței, 

din veșnica 
a naturii. 

Starea de spirit domi
nantă este una a con
fruntării dintre virsta 
lucidă, matură, care 
percepe acut scurge
rea timpului* și credin
ța ta „revedere", ta 
refacerea în amintire, 
deci in poezie, a unui 
peisaj sufletesc ante
rior, primăvăratic. 
Confruntarea dintre 
cele două anotimpuri 
'poetice, dintre culorile 
și nuanțele lor carac
teristice degajă un 
anume dramatism și 
dă versurilor p vibra
ție aparte, de o nota
bilă sinceritate umană.

Substanța acestui 
act de pietate lirico- 

epică cu prilejul unei 
mari aniversări — 
2050 de ani de la uni
tatea statului geto- 
dac, sub Burebista", 
cum recomandă Șer- 
ban Cioculescu volu
mul, străbate printre 
interstiții și răsuciri, 
printre felurite alte 
artificii, țișnind ade
sea tn mod remarca
bil și dînd măsura în
zestrării autorului, ca 
în această evocare a 
dorului: „Un stei ră- 
min ia toate, / deloc

mă-nfior, / Dar 
cînd ti simt chema
rea, / și patria ml-e 
sbor, / îmi sîngeră su
flarea, i și mă gfîșii 
de DOR". Cu reflexe 
din Bolintineanu și 
Goga, din loan Neni- 
țescu ori dintr-o sea
mă de contemporani, 
vibrînd de mtndrie 
patriotică, ale cărei 
temeiuri istorice în
cearcă «ă Ie dezvăluie 
din nou, proiectîn- 
du-le intr-un viitor 
mereu mai limpede 
acest volum, încărcat

de performanțe
nice, relevă încă o la
tură a complexei per
sonalități a autorului 
său. Medicul Gheor- 
ghe Marinescu, mem
bru al mai multor 
cietăți științifice 
academii străine, 
uitat că se trage
Izvora argeșean și a 
vrut ca, sub pseudo
nimul George Din- 
izvor să-i elogieze, 
deopotrivă, pe strămoși 
Și pe contemporani. E 
un act 
merită

— Inițiativa organizării unui fes
tival a) muzicii vechi — ne-a spus 
prof. Măjai Albert, președintele 
comitetului județean de cultură si 
educație socialistă — s-a născut cu 
mai bine de doi ani în urmă, cu 
prilejul sărbătoririi a 350 de ani de 
la nașterea lui loan Caioni, savant 
recunoscut, poet-compozitor, cu o 
vastă cultură universală, care, pe 
aceste meleaguri, a continuat. în 
secolul al XVII-lea, tradiția tipări
rii cărților. Cinstind cum se cuvine 
amintirea marelui cărturar, ne-am 
gindit că este de datoria noastră 
să facem cunoscut oamenilor mun
cii de azi tot ce ne-a lăsat moște
nire acest mare înaintaș prin truda 
sa pilduitoare. Astfel, am ajuns la 
muzică, mai bine zis la piesele mu
zicale create, culese și imortalizate 
de marele cărturar, cuprinse într-o 
antologie muzicală complexă, cu
noscută sub denumirea de „Codex 
Caioni". Nevoia de a păstra și per
petua această bogăție de o valoare 
inestimabilă; născută din îngemă
narea creațiilor muzicale culte 
medievale cu cele legate de stră
bunele datini și obiceiuri folclo
rice românești și maghiare, și-a 
spus plnă la urmă cuvîntul. Hotă- 
rtrea noastră de a organiza la 
Miercurea Ciuc un festival care își 
propune să păstreze tezaurul mu
zical creat de marii înaintași a fost 
posibilă datorită cadrului generos 
oferit de Festivalul național „Cîn- 
tarea României", Mai tatii, am che
mat la viață în orașul Miercurea 
Ciuc o formație de muzică veche 
care poartă numele marelui înain
taș și în cadrul căreia activează 
tineri muzicieni talentați, cu multă 
■dragoste și pasiune față de nobila 
misiune de mesageri ai muzicii 
vechi. Apoi, dispunind de un cadru 
adecvat, de epocă, am trecut la or
ganizarea primei ediții a festiva
lului, care, prin atenția remarca
bilă a comitetului județean de 
partid, s-a dovedit a fi o adevărată 
reușită, bucurindu-se de prezența 
unor reputate formații muzicale din 
întreaga țară.

Ediția din acest an a Festivalu
lui muzicii vechi din municipiul 
Miercurea Ciuc, desfășurată timp

Prestigiul
Ajunse anul acesta la cea de-a 

XIII-a ediție, desfășurate recent, 
Zilele culturii călinesciene, care se 
organizează fără Întrerupere, din 
1988 încoace, în orașul de pe Tro- 
tuș, fac parte din șirul acelor ac
țiuni culturale de o puternică perso
nalitate ; ele se constituie, ca o do
vadă a tradiției noului în cultura 
românească de azi. Dar a conferi 
noului în cultură emblema de tra
diție înseamnă a vorbi deopotrivă 
de maturitate, de competență și au
toritate. Cum s-a ajuns la toate a- 
ceste atribute îngemănate și incon
testabile in „istoria" unei acțiuni, 
a unei manifestări culturale și ar
tistice de numai 13 ani 1 Un grup 
de intelectuali entuziaști — intre a- 
ceștia, profesorul și poetul Con
stantin Th. Ciobanu — au avut in
spirata idee de a perpetua într-un 
chip viu. cu totul aparte, studiul 
operei lui Călinescu. acest mare 
cărturar și artist al epocii contem
porane. La început, proiectul viza 
așadar un program mai „modest" : 
adîncirea sensurilor și ideilor ge
neroase ale linei activități uriașe, 
complexe, cum ni se înfățișează 
fără dubii viața și opera lui Că- 
linescu. Dar cum marele critic, ar
tist și umanist erudit căpătase încă 
in viată fiind aură de simbol — de 
simbol al dinamicii artei și cultu
rii românești din ultimele decenii — 
zilele dedicate lui in orașul de pe 
Trotuș au devenit tot mai mult, 
de tapt, zile ale culturii, ale artei 
și civilizației românești contempo
rane. cum bine spunea în deschi
derea celei de-a XIII-a ediții prof, 
univ. dr. Romul Munteanu. Este 
mult adevăr in cuvintele de mai 
sus, deoarece acest uriaș explora
tor al literelor noastre de la ori
gini pînă în prezent a fost — prin 
întreaga sa operă — un apărător 
fervent al virtuților nepereche ale 
artelor românești, dar și al dialo
gului lor permanent cu lumea, cu 
spiritul universalității, așa cum il 
dorim, cum il înfăptuim tot mai 
mult astăzi.

Iată de ce ideea de a face din 
«ceste zile un amplu periplu al 
culturii și artei noastre dintot- 
deauna a devenit, cum spuneam, 
spectrul tematic, mult mai larg și 
cuprinzător al edițiilor din ultimii 
ani. la care au participat, tatr-o ar

de trei zile, a prilejuit largi posi
bilități de cunoaștere a marilor 
valori muzicale realizate între se
colele XIV—XVII, precum și pen
tru stringerea legăturilor de prie
tenie intre muzicieni români, ma
ghiari, germani și de alte naționa
lități din țara noastră, uniți sub 
semnul acelorași idealuri, stimulați 
de îndemnurile secretarului gene
ral al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, de a păstra și de a duce 
mai departe tot ceea ce poporul ! 
nostru, geniul uman universal a 
creat ta momente de mare inspi
rație.

Programul festivalului a cuprins 
o serie de concerte muzicale și co
rale susținute pe scena în aer liber 
din curtea Cetății „Mikd", precum 
și ta incinta Catedralei din Șu- 
muleu-Ciuc de către formațiile 
„Consort" șl „Musica antiqua" din 
Cluj-Napoca, „Camerata" din Ba- 
raolt, „Cantus serenus" din Brașov, 
„Tlnodi" și „Vox humana" din 
Sfintu Gheorghe, „Caioni" din 
Miercurea Ciuc, „Hortius musicum" 
din Odorheiu-Seculesc și o forma
ție de muzică veche din orașul 
Cărei. De asemenea, programul 
festivalului a fost completat in mod 
fericit de recitaluri muzicale sus
ținute de instrumentiști cunoscuți 
ca Botâr Katalin din C1J? JNapoca 
și Hans Eckart Schlantjt dm Bra- I 
șov, precum și de cojocvil muzi
cale și de mese rotunde organizata 
pentru membrii formațiilor parti
cipante la festival.

Fiind înființat în anul trecut, ca 
o nouă modalitate de cunoaștere 
și valorificare a tezaurului muzical 
creat de înaintași, festivalul exer
cită o influență pozitivă asupra 
îmbogățirii continue a repertoriu
lui formațiilor existente, determl- 
nind înființarea de noi formații atit 
în Harghita, cit și în celelalte ju
dețe ale țării. Dovadă, formațiile 
„Consort" din Cluj-Napoca, „Can
tus serenus" din Brașov, „Hortius 
musicum" din Odorheiu-Secuiesc și 
altele apărute pe scena vieții noas
tre muzicale după prima ediția a 
acestui mare festival.

I. D. KISS 
corespondentul „Scintall"

creației
monioasă colaborare, prozatori *1 
critici, poeți, esteticieni, istorici și 
sociologi literari, pictori și sculp
tori, critici de artă plastică și cri
tici muzicali — prezenți, rînd pa 
rînd, cu comunicări științifice, ex
poziții. audiții, întilniri cu cititorii 
etc.

Astfel, ta cadrul celei de-a XIII-a 
ediții, pe lingă secția G. Călinescu, 
au funcționat, ca și în anii din 
urmă, secții de Literatură clasică 
(dedicată acum unor doi mari scrii
tori : Goga și Lovinescu), de Arte, 
consacrată deopotrivă centenaru
lui Enescu, dar și nevoii do monu
mental în spațiul civilizației româ
nești actuale. Alte două secții, cea 
de Literatură contemporană, care a 
luat în dezbatere Nou și vechi în 
critica literară, precum și cțta de 
Sociologia literaturii, care a vut 
drept temă Coexistenta dintre'ge
nerații, au completat șirul cercetă
rilor din cadrul Zilelor culturii că
linesciene. Spunem : al cercetărilor, 
deoarece multe alte manifestări 
programatice au venit și în acest 
an să impună ideea generoasă a 
relației tot mai vii dintre creator 
și public în epoca noastră (recita
lul de poezie : Poetul în Cetate, 
valorosul spectacol al Teatrului de 
animație din Bacău, lansarea căr
ții Eminescu — Studii și articole 
de N. Iorga din prestigioasa co
lecție Eminesciana a Editurii „Ju
nimea". ajunsă la cel de-al 25-le« 
volum ș.a.).

O premieră care conferă un re
lief «parte celei de-a XIII-a edi
ții a fost acordarea Premiului 
„G. Călinescu" al criticii literare de 
către Societatea culturală „G. Că
linescu" a oamenilor muncii din 
municipiul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej.

Iată numai cîteva repere ale de
venirii. ale prefacerii unei acțiuni 
tatr-o autentică și amplă manifes
tare, în viața căreia putem tot mai 
mult desluși de la un an la altul 
temeiurile unei adevărate creații. O 
creație care capătă cu atît mai 
mult, prin prestigiul ei în publicul 
oneștean — dar și în straturile tot 
mai mari ale publicului cultural al 
întregii țări — o semnificație deo
sebită.

Constantin CRISAN

Csire GABRIELLA.

Omagiu înaintașilor
Medie cu o activita

te clinică, didactică, 
științifică și zocială de 
natură a face din el 
un savant, Gheorghe 
Marinescu șl-a desco
perit eu mai mulți ani 
ta urmă și aptitudini 
de scriitor. tntilnit 
prin cenacluri, pre
zent In unele culegeri 
și reviste („Luceafă
rul". „Vatra", „Fami
lia" și altele), al vine 
acum cu un volum de 
versuri (Pururea, ed. 
„Junimea") de o factu
ră deosebită. Subinti-

tulat „Cintare limbii ?i 
tării dacilor", acesta 
însumează 89 de poe
me. Toate poemele au 
fost scrise 
alexandrin 
dublu stih 
cu cezură

în vers 
(de fapt, 

alexandrin 
mediană, 

sistem nefolosit 
pînă acum In 
română), intr-o 
că particulară 
podul 
cum afirmă 
intr-o utilă 
în care se mai dau și 
alte elemente privi
toare la tehnica versi-

tacă 
limba 

metri- 
(tetro- 

amfibrahic), 
autorul 

postfață,

Cicațiel pentru care a 
optat. Dar metricia- 
nul, cum ar fi zis Vla
dimir Streinu, căruia 
i-a fost elev, nu s-a 
oprit aici. Și-a mai 
adăugat canonul de a 
face ca fiecare poem 
să se Încheie cu un 
cuvint dacic, scris cu 
majuscule, ca în
xemplul : „Poate co- 
dra-nfoliat / frunzele 
să-și lepede, / Apele 
să curgă iar, / către 
mare, repede, / Noi, 
aici, ne-am pomenit / 
neclintită LESPEDE..."

e-

so- 
și 

n-a 
din

de conștiință ce 
a ti remarcat.

Viziune livrescă
Cunoscut 

ca publicist 
literar, ca . 
«vizat și autor al unor 
studii monografice 
despre o seamă de 
scriitori ți motive li- 
terar-culturale, Henri 
Zalis se înfățișează 
acum cititorului cu un 
volum de versuri 
(Acolada, ed. „Cartea 
românească"). Cu oaze 
de gingășie neaștepta
tă, poezia lui H. galiș 
Indică un suflet obse
dat de trecerea timpu
lui și de alte ne- 
tmpliniri („toate po
tecile zilei prelungesc 
un suspin"), un chip 
substanțial livresc de 
a percepe înfățișările 
iumii : „Zeu al zilei, 
gîndul decupează pe 
fila albă șiruri albas
tre. / Cerneala se

tndeosebi 
și critic 
bibliograf

Ascunde 
aromă / 
Adie un 
In vre- 
croiesc 
măsură 
Cuvin- 
rievofe 
o pra

Florile amatorilor

mută sfioasă, 
eu strania ei 
prezența mea. 
fel de alizeu 
me / ce eu 
vorbe, le iau 
propozițiilor. / 
tele astea au 
să le mai fac 
E>ă. / Nu stat un croi
tor norocos, să nime
resc / măsura potrivi
tă imediat". Această 
luciditate, filtrarea a- 
proape continuă a li
rismului și detașarea 
aproape paralizantă 
care se strecoară mai 
peste tot constituie in 
bună măsură nota 
specifică a poeziei lui 
H. Zalis. E o poezie de 
atelier, adesea lineară 
ca înălțime.

Nostalgiile cele mai 
diverse, de la cea a 
copilăriei la cea tu

sau * liniștii și 
active,

ristică 
purității active, a 
dreptății umane și a 
anonimatului In care 
sugerează a vrea să 
ie piardă, se împle
tesc cu elanuri con
structive și viziuni ce 
sporesc înțelesurile. 
Versuri «le unui ti
mid, eu „ochiu! aburit 
de înțelepciune", n- 
mintind de cele «le lui 
Perpessicius ți Vianu, 
dar și de ale multor 
altora, eu străluciri 
studiate și referințe 
culturale diverse, pro
ducțiile lirice din acest 
prim votam de versuri 
ale lui Henri Zalis 
atestă In primul rînd 
o notabilă capacitate 
de trăire a poeticului.

• „Omul șl natura", 
expoziția de artă de
corativă a Istoricului 
Virgillu Z. Teodorescu, 
deschisă In holul sălii 
de festivități a Casei 
de cultură din strada 
Mihai Vodă nr. 17, con
ținu» o preocupare mai 
veche a autorului — 
aceea de a alcătui mo
zaicuri din fragmente 
de porțelan și faianță. 
Preocuparea de a ex
ploata resursele de 
ordin decorativ pe 
care le pot oferi jocu
rile cromatice și volu
metrice. strălucirea 
materialului folosit se 
îmbină de data n- 
ceasta cu dorința măr
turisită de a-și fixa 
drept sursă de Inspi

rație natura. Macii și 
orhideele, nuferii , și 
florile de cimp. crinii 
și anemonele, brtn- 
dușele, albăstrelele 
sau crizantemele au 
constituit motivele de 
inspirație ale unor lu
crări cu frumoase 
efecte decorative. Fi
rește, autorul n-a ui
tat preocuparea sa de 
căpetenie, aceea de 
istoric : o dovedesc 
lucrări precum „De- 
cebal. strămoșul eroi
lor" sau „Mihai Vi
teazul".
• tn incinta Liceu

lui de matematică-fi- 
zică „I. L. Caragiale" 
din Capitală a fost 
deschisă prima expo
ziție personală de pic

tură a profesorului de 
fizică Mihai Modreanu. 
Apellnd la frumusețea 
suprafeței colorate, ar
tistul amator a tălmă
cit. In imagini de o 
remarcabilă acuratețe 
a realizării, mai ales 
peisaje. Lucrări ca 
„Ce te legeni". „Curbe 
in lumină". „Verde 
crud" au exprimat, în
tr-o bună tradiție im
presionistă, sensibili
tatea acestui artist 
amator față de o na
tură ale cărei aspecte 
ta veșnică schimbare 
a căutat să le fixeze ta 
lucrări de un cald și 
echilibrat lirism.

P. MARIN

Faza republicană 
a teatrelor dramatice profesioniste

George MUNTEAN

După trei săptămîni de intensă 
desfășurare, a luat sfîrșit faza re
publicană a Festivalului național 
„Cintarea României" pentru teatre
le dramatice profesioniste, prilej de 
evidențiere a potențialului artei 
noastre scenice actuale, de depista
re și promovare a talentelor auten
tice, a creațiilor și realizatorilor de 
certă valoare.

Teatrul „C, I. Nottara" a marcat, 
marți, prezența sa ta etapa finală 
a marii întreceri prin susținerea ce- 

de-al 100-lea spectacol cu piesa

„Jocul vieții șl al morțti ta deșer
tul de cenușă" de Horia Lovinescu. 
distinsă cu premiul secției de criti
că a Asociației oamenilor de artă 
din instituțiile teatrale și muzicale 
pe 1979 și cu premiul Uniunii scrii
torilor pe 1980. Etapa republicană | 
a festivalului pentru teatrele dra
matice profesioniste s-a desfășurat 
ta patra mari centre ale țării — Ti
mișoara, Tg. Mureș, Iași și Bucu
rești — antrenînd peste 30 de co
lective artistice.

(Agerpras) i
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Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Vă adresez cele mai sincere mulțumiri pentru amabilul mesaj de 
felicitare.

Cu salutări cordiale,
JULIO CESAR TURBAY AYALA

Președintele Republicii Columbia

^COTIDIAN—
Relatări ale reporterilor 

și corespondenților „Scînteii“
■ Participînd, în cadrul „Acțiu

nii 7 000" — ediția 1981, în bazinul 
minier Oltenia, brigada celor 60 de 
șoferi din județul Maramureș a 
transportat pînă in prezent cea mai 
mare cantitate de steril și balast, 
»ituîndu-se pe primul loc în între
cere. loc pe care sînt hotârîți să 
și-l mențină. Succes I

■ Colectivul Depoului C.F.R. 
Buzău anunță, printre alte realizări, 
importante economii de combustibil. 
Cît de importante ? Calculul arată 
că numai economiile de combustibil 
realizate in acest an sînt suficiente 
pentru a fi remorcate, pe distanța 
Buzău — Ploiești, peste 100 de tre
nuri.

■ Noua autogara din Gheorgheni 
își îr+:irpină călătorii nu numai cu 
un *. Ificiu modern și funcțional, ci 
și cu florii Cu foarte multe flori pe 
pervazurile geamurilor. Atît florile, 
cît și curățenia lună creează o am
bianță plăcută, reconfortantă. E 
rîndul călătorilor să respecte stră
dania și ospitalitatea gazdelor.

■ In comuna Rîciu, județul Mu
reș, a fost dat în folosință un nou 
bloc de locuințe, cu o cofetărie la 
parter. In cofetărie s-a montat un 
frigider cu un motor ca de... trac
tor, care nu-i lasă pe oameni, nici 
noaptea, nici ziua, să se odihneas
că. Cei care au fost sesizați de 
acest lucru n-au mișcat un deget. 
Deși zgomotul frigiderului a ajuns 
acum, vara, și la urechile lor, i-a 
lăsat... rece.

■ In ultimii trei ani, In județul 
Suceava au fost plantați 30 000 de 
nuci. Este meritul Stațiunii de cer
cetări și producție pomicolă din 
Fălticeni care, deși nu se află într-o 
zonă propice cultivării nucului, 
aduce o contribuție importantă la 
ocrotirea și înmulțirea acestei spe
cii valoroase.

• In urma sesizării din „Carnetul 
cotidian”, la stațiile PECO din ju
dețul Neamț au reapărut (ba chiar 
și funcționează I) pompe absorban
te pentru schimbarea uleiului la 
autoturisme. Deci, se poate I

■ Pentru ca pasagerii venlți cu 
autocarul să-și poată coborî baga
jele, șoferul a oprit în fața hote
lului „Capitol", pe Calea Victoriei 
din București. Acolo există însă un 
semn restrictiv de circulație și șo

ferul a fost amendat. Dacă ar fi 
oprit la punctul cel mai apropiat 
de hotel, zecile de pasageri și-ar 
fi cărat bagajele zeci de metri. Ce-i 
de făcut ?

B De la ^începutul anului șl 
pînă acum, întreprinderea de an
velope „Victoria" din Florești, ju
dețul Prahova, a realizat peste 
plan 50 000 de anvelope și camere 
auto. Cu alte cuvinte, aici hărnicia 
merge... ca pe roate.

® Veste primită ieri de la co
respondentul nostru voluntar Nicu 
Sbuchea : în orașul Hațeg s-a con
struit o nouă și modernă policlini
că. Deci, o nouă veste... sănătoasă.

ffl Intr-o acțiune gen filtru, în ju
dețul Olt au fost depistați 23 de 
șoferi conducînd mașinile statului 
în alte interese decît ale statului. 
Marcel Andrei mergea cu autobas
culanta 31-DJ-7002 din Craiova la 
domiciliul său din județul Olt, cale 
de 134 de kilometri. In loc să se 
afle pe cîmp, Dumitru Călin din 
Negreni - Olt își plimba nașii cu 
tractorul. Și-a găsit și el... nănașul.

B Două noi modele de bărci din 
fibră de sticlă au fost realizate de 
cooperativa meșteșugărească „Mo
bila" din Galați. Meșterii de aici 
confecționează, tot din fibră de sti
clă, diferite obiecte de uz casnic și 
gospodăresc. Obiecte care înlo
cuiesc cu succes lemnul sau meta
lul și sînt pe cît de utile, pe atît 
de frumoase.

K Specialiștii întreprinderii „Rom- 
lux" din Tîrgoviște au asimilat în 
fabricație electrozii pentru lămpile 
cu descărcare în gaze de înaltă 
presiune. O realizare remarcabilă, 
care duce la eliminarea importului 
de astfel de produse pretențioase 
și costisitoare. Fiind vorba de lămpi, 
vestea e cu atît mai luminoasă.

■ în comuna Cășeiu, județul 
Cluj, a fost construită și pusă în 
funcțiune de către Grupul întreprin
derilor de gospodărie comunală 
Cluj o termocentrală pentru a în
călzi blocul specialiștilor și edi
ficiile altor Instituții din centrul 
civic. Din păcate, din cauza unor 
defecțiuni de construcție, termo
centrala nu funcționează cum tre
buie. Constructorul amină mereu re
medierea acestora. E cazul să se 
grăbească. Acuș-acuș vine iarna...

Cronica zilei
Marți, tovarășul Cornel Burtică, 

viceprim-ministru al guvernului, mi
nistrul comerțului exterior și coope
rării economice internaționale, a 
primit pe Hatem Abdul Rasheed, 
adjunct al ministrului comerțului din 
Irak, aflat într-o vizită in țara 
noastră.

în cursul convorbirii au fost rele
vate cu satisfacție bunele relații, pe 
multiple planuri, existente între 
România și Irak, subliniindu-se, 
totodată, posibilitățile de extindere 
a schimburilor comerciale, de lăr
gire a colaborării și cooperării eco
nomice româno-irakiene, în interesul 
celor două țări și popoare.

La primire a participat Ion M. Ni- 
colae, prim-adjunct al ministrului co
merțului exterior și cooperării eco
nomice internaționale.

★
Tovarășul Cornel Burtică, viceprim- 

ministru al guvernului, ministrul co
merțului exterior și cooperării eco
nomice internaționale, a primit, marți, 
pe Constantinos Kittis, ministrul 
comerțului și industriei din Cipru, 
care face o vizită in țara noastră.

Evidențiindu-se bunele relații de 
prietenie și colaborare dintre Româ
nia și Cipru, în timpul Întrevederii 
a fost exprimată hotărîrea comună 
de a se acționa în continuare pentru 
intensificarea și diversificarea schim
burilor economice dintre cele două 
țări.

Au fost, totodată, relevate noi căi 
și posibilități de extindere a schim
burilor comerciale și acțiunilor de 
cooperare economică bilaterală pe 
baze reciproc avantajoase.

A participat Ion Stanciu, adjunct 
al ministrului comerțului exterior și 
cooperării economice internaționale.

★
La invitația Comitetului Național 

pentru Apărarea Păcii au făcut o 
vizită in țara noastră James Lamond, 
membru al Parlamentului britanic, 
președinte a! Adunării pentru pace 
din Marea Britanie, vicepreședinte al 
Consiliului Mondial al Păcii, îm
preună cu soția, June Rose, activistă 
pe tărîm social, membru al Consi
liului primăriei Aberdeen.

Oaspeții au avut întrevederi la 
Marea Adunare Națională, Ministe
rul Afacerilor Externe, Ministerul 
Sănătății, Centrul național pentru 
promovarea prieteniei și colaborarea 
cu alte popoare, Consiliul popular al 
județului Brașov, precum și la Co
mitetul Național pentru Apărarea 
Păcii.

Schimbul de păreri care a avut loc 
cu acest prilej a scos în evidență 
rolul opiniei publice, al popoarelor 
în promovarea idealurilor de pace, 
colaborare și securitate.

(Agerpres)

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST DIN GRECIA

în numele Partidului Comunist Român, vă adresăm sincere condoleanțe 
în legătură cu încetarea din viață a tovarășului Apostolos Grozos, președinte 
de onoare al Partidului Comunist din Grecia.

Vă rugăm să transmiteți familiei îndoliate expresia profundei noastre 
compasiuni.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

tv
PROGRAMELE 1 ȘI S
In jurul orei 9 — transmisiune 
directă : Ședința de deschidere 
a Congresului al doilea al Con
siliilor oamenilor muncii din in
dustrie, construcții, transporturi, 
circulația mărfurilor și finanțe.
PROGRAMUL 1

ÎS,00 Telex
16,05 Teleșeoalâ • 16,05 — Admite

rea în treapta a Il-a de liceu. Bio
logie : Micro șl macrosporogene- 
za • 16,3C — Politehnica TV. Chi
mie. Izomerla (ciclu de pregătire 
pentru admiterea în învățămintul 
superior)

17,00 Melodii populare
17,20 Tragerea Pronoexpres
17,30 Finala „Cupei României* la fot

bal : Universitatea Craiova — Po

litehnica Timișoara. Transmisiune 
directă de la București. In pauză: 
(18,15 — 1001 de seri)

19,15 Telejurnal * Congresul consiliilor 
oamenilor muncii

30.10 Actualitatea economică • Seceriș 
'81

20,30 Intr-un glas cu țara. Spectacol 
muzlcal-llterar

20.55 Telecinemateca, Ciclul : „Mari ac
tori", „Soarta unui om". Produc
ție a studiourilor sovietice. Cu : 
Serghel Bondarcluk, Pavlik Bo
riskin, Z. Kirienko, p. Volkov, 
I. Averin, K. Alexeev. Regla : 
S. Bondarciuk

22,20 Telejurnal
PROGRAMUL 1

19,15 Telejurnal • Congresul consiliilor 
oamenilor muncii

20.10 Actualitatea economică
20,30 Buletinul rutier al Capitalei
20,45 Studioul șlagărelor
21.55 Din țările socialiste • Realizări în 

cultura plantelor In R. p. Bulgaria 
• Orașe cehoslovace — Karlovy- 
Vary

22,20 Telejurnal

Pe noua linie de cale ferata din defileul Oltului

A fost străpuns ultimul tunel
Ieri, 23 Iunie, cu o săptămlnă 

mai devreme față de termenul sta
bilit, a fost străpuns ultimuî tunel 
săpat sub steiuriîe masivului Cozia, 
în defileul Oltului, pentru a se des
chide un nou drum de cale ferată. 
Timp da aproape patru ani, mine
rii Șantierului 83 tuneluri al I.C.T. 
Brașov au executat mai multe tu
neluri, lnsumînd laolaltă peste 3100 
metri liniari. Această importantă 
realizare, care a necesitat executa
rea a 3 400 metri liniari terasamente 
și 330 000 metri cubi derocări subte
rane, Încununează eforturile colecti

vului din acest șantier, chemat să 
modifice configurația rutieră și de 
cale ferată a Văii Oltului și să o facă 
aptă condițiilor noi impuse de viito
rul lac de acumulare al hidrocentra
lei Tumu. Ieri, la ora 10 dimineața, 
pe tronsonul dintre Cîrligu Mare și 
Brezol a răsunat ultima pușcătură. 
Citeva clipe mai târziu, minerii din 
brigăzile conduse de Marin Burcuș 
și Gheorghe Miron, care au atacat 
simultan acest tunel din aval și din 
amonte, și-au strins bărbătește mîi- 
nile, bucuroși că misiunea ce le-a 
fost încredințată a fost îndeplinită 
exemplar. (Iod Stanciu).

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 25, 

26 și 27 iunie. In țară : Vreme în curs 
de încălzire ușoară. Cerul va îi favora
bil, cu înnorări mai accentuate în ves
tul și nordul țării, precum șl în zona 
de deal si munte, unde vor cădea ploi, 
care vor avea și caracter de aversă în
soțite de descărcări electrice. Pe 
alocuri cantitățile de apă pot depăși 20

de litri pe metru pătrat. în rest, averse 
izolate. Vint slab pină la moderat, cu 
intensificări locale de Scurtă durată. 
Temperaturile minime vor ti cuprinse 
între 10 și 20 de grade, iar maximele 
între 20 șl 30 de grade. Izolat condiții 
de grindină, tn București : Vreme in 
încălzire ușoară. Cerul va fi Schimbă
tor, favorabil ploii sub formă de averse 
însoțite de descărcări electrice. Vînt 
slab pînă la moderat. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse între 14 și 17 
grade, iar cele maxime între 28 și 29 
de grade. (Ileana Mihăllă, meteorolog 
de serviciu).

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

U. R.S.S.

O prețioasă sursă energetică
Șisturile bituminoa

se estoniene sint re
cunoscute a fi printre 
cele mai valoroase pe 
plan mondial. Deose
bit de favorabile sînt 
și condițiile de ex
ploatare a lor : grosi
mea stratului atinge 
2,5—3 metri, dispune
rea lui este orizontală 
și se află Ia o adîn- 
cime nu mai mare de 
70 de metri. în pre
zent, în Estonia exis
tă puternice termocen
trale ce funcționează 
pe baza acestui com
bustibil. Ele livrează 18 
miliarde de kilowați- 
oră de energie elec
trică.

Dar șisturile bitumi

noase sînt folosite nu 
numai în energetică ; 
ele constituie o pre
țioasă materie primă 
pentru producția de 
fenoli, sulf, ulei pen
tru tratarea lemnului 
și numeroase alte pro
duse. în cursul actua
lului cincinal prelu
crarea chimică a șistu
rilor bituminoase se 
va extinde rapid in 
Estonia, unde extrac
ția lor depășește în 
prezent 30 de milioane 
de tone anual. In a- 
ceastă republică se u- 
tiiizează și cenușa re
zultată din arderea 
șisturilor de către ter
mocentrale pentru pro
ducția de materiale de

construcții. Din deșeu- 
riie prelucrării termice 
a șisturilor se obține 
și vată minerală.

Carierele exploatate 
slnt recultivate, pe su
prafețele lor amenaja
te crește din nou pă
durea.

La Congresul al 
XXVI-lea al P.C.U.S., 
președintele Academiei 
de științe a U.R.S.S., 
Anatoli Alexandrpv. a 
propus extinderea ex
perienței specialiștilor 
estoni in utilizarea șis
turilor bituminoase in 
scopuri energetice și 
în regiunea Volgăi și 
în Kazahstan. unde 
există rezerve impor
tante de șisturi.

R.P.D. COREEANĂ

Avîntul industriei textile
Cel de-al VI-lea 

Congres ai Partidului 
Muncii din Coreea a 
stabilit pentru indus
tria textilă a tării o- 
biectivul de a se atin
ge, în actualul dece
niu. 1,5 miliarde metri 
pătrați de țesături. în 
anii din urmă au fost 
înălțate in toată țara 
numeroase întreprin
deri textile și se află în 
plină desfășurare un 
amplu proces de mo
dernizare a producției.

Alte fabrici vor fi puse 
în funcțiune tn anii 
următori.

Dacă în 1960 indus
tria textilă a tării dă
dea doar 190 de mi
lioane de metri pătrați 
de țesături, la sfirșitui 
planului șesenal (1971 
—1976) producția de
pășea 600 de milioane 
de metri pătrați. După 
ce obiectivul de 1,5 
miliarde metri pătrați 
va fi atins, de fiecare

locuitor vor reveni 80 
mp, R.P.D. Coreeană 
situindu-se. din acest 
punct de vedere, pe 
unul din primele locuri 
pe plan mondial. Tot
odată, se va acorda o 
atenție deosebită ridi
cării continue a cali
tății țesăturilor. în
treaga cantitate de fi
bre necesară pentru o 
producție de o astfel 
de anvergură este pro
dusă in țară.

R.D. GERMANĂ

Valorificarea complexă a cărbunelui 
brun

---------- —

0 invitație a O.J.T.-Timiș la Joia bănățeană11

Retrospectivă și actualitate
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pesta, 1965 ; V. Tokyo, 1967 ; VI. To
rino, 1970 ; VII. Moscova. 1973 ; 
VIII. Roma, 1975 ; IX. Sofia, 1977 ; 
X. Ciudad de Mexico, 1979.
• Cele mai bune rezultate obținu

te la aceste ediții de reprezentanții 
studenți ai sportului românesc : locul 
II, în clasamentul neoficial pe na
țiuni, la Sofia, 1961 (20 medalii :
6+6+8) ; locul III la Moscova 1973 
(19 medalii : 4+7+8) ; locul IV la 
Sofia 1977 (35 medalii : 11 + 10 + 14) ; 
locul III la Ciudad de Mexico 1979 
(31 medalii : 13+3+15).

Republica Democra
tă Germană se situea
ză pe primul loc pe 
plan mondial în ceea 
ce privește exploata
rea cărbunelui brun. 
Ponderea ei in aceas
tă privință este de 28 
Ia sută.

Nu mai puțin de 30 
la sută din totalul in
vestițiilor destinate 
industriei tn acest an 
sînt prevăzute pentru 
dezvoltarea în conti
nuare a bazei energe
tice a țării, în primul 
rind pentru sporirea 
extracției de cărbune 
brun. Producția ur
mează să crească de

la 258 milioane tone la 
minimum 261,1 milioa
ne de tone. In exploa
tările Ia zi, minerilor 
le stau la dispoziție 
mașini moderne și de 
mare randament, cum 
este, de exemplu, noul 
excavator cu rotor 
SRS-1300, care poate 
deplasa 3 600 de metri 
cubi de steril pe oră.

Producția de ener
gie electrică a tării se 
bazează în proporție 
de 80 la sută pe căr
bunele brun. în cursul 
acestui deceniu vor fi 
deschise 16 exploatări 
noi la zi pentru a se

putea atinge în 1990 o 
producție anuală de 
300 milioane tone.

Pe lingă utilizarea 
cărbunelui brun pen
tru ardere, ei este, tot
odată, și o prețioasă 
materie primă pentru 
industria chimică. Ast
fel. din el se extrage 
gaz de sinteză, a că
rui producție va atin
ge, pînă in 1990. șapte 
miliarde de mc. Tot 
din cărbune brun se 
obțin carbid și o serie 
de produse cu un înalt 
grad de înnobilare, 
cum sint masele plas
tice și produsele far
maceutice.

Săptămînal, joia, 
saloanele restauran
tului „Continental" din 
Timișoara, aparținind 
O.J.T. Timiș, găzdu
iesc o veritabilă săr
bătoare a cintecului 
popular bănățean și a 
bucătăriei bănățene. 
Inițiativa de a se or
ganiza „Joia bănățea
nă" aparține celor doi 
șefi de unitate, Cornel 
Urcan și Iosif Szabo. 
Inițiativa, luată cu 4 
ani in urmă, a de
venit tradiție și mod 
original de petrecere 
plăcută a timpului 
liber atit de către 
localnici, cît și de tu
riștii din țară și țle 
peste hotare. Este, in

fapt, o izbutită mani
festare artistică, la 
care își dau con
cursul orchestra con
dusă de cunoscutul 
taragotist Luca Novac 
și cei mai renumlți 
soliști de muzică 
populară din această 
străveche vatră fol
clorică a țării, etalînd 
pe parcursul a patru 
ore tot ce are mai va
loros melosul bănă
țean. In același timp, 
la cină se servesc în 
exclusivitate prepara
te din bucătăria bănă
țeană. La toate aces
tea se adaugă ambian
ța plăcută a localului 
și profesionalitatea 
personalului. Direc

torul O.J.T. Timiș, 
Ioan Grozescu, a ■ ți
nut să ne precizeze că 
„Joia bănățeană" a 
inspirat organizarea și 
a altor manifestări 
similare în unități de 
alimentație publică 
timișene. Bunăoară, Ia 
„Crama Bastion", uni
tate vecină cu „Conti
nentalul", în fiecare 
vineri se organizează 
„Seara preparatelor 
vînătorești și pescă
rești", agrementată de 
spectacolul susținut de 
orchestra și un grup 
de soliști vocali și 
dansatori ai ansam
blului artistic profe
sionist „Banatul". (Ce
zar Ioana).

• Jocurile Mondiale Universitare 
se desfășoară sub egida F.I.S.U. și a 
C.I.O., de regulă din doi in doi ani 
de zile. Ele constituie cea mai cu
prinzătoare și mai Importantă com
petiție sportivă internațională (cu 
ediții de vară și de iarnă) in răs
timpul dintre două olimpiade.

• F.I.S.U. Înseamnă Federația In
ternațională a Sportului Universitar ; 
cuprinde 70 organizații naționale stu
dențești — printre care și U.A.S.C.R. 
— dar inițiază și patronează acțiuni 
complexe (sportive șl cultural-educa
tive) deschise tuturor celor circa 200 
milioane de studenți ai lumii.
• După Inaugurarea lor — Paris, 

1923 — J.M.U. (care prin tradiție sînt 
găzduite numai in cite un oraș) s-au 
desfășurat la Varșovia (1924), Roma 
(1927), Paris (1928), Darmstadt (1931), 
Torino (1933), Budapesta (1935), Paris 
(1937), Monaco (1939). întrerupte în 
perioada războiului, au fost reluate, 
cu o amploare mult mai mare, sub 
denumirea de Universiade.
• Bucureștiui găzduiește cea de-a 

Xl-a ediție a Universiadei. Cele 10 
ediții anterioare s-au desfășurat ast
fel : I. Torino. 1959 ; II. Sofia. 1961 ; 
III. Porto Alegre, 1963 ; IV. Buda-

• Bilanțul internațional al șportu- 
lui nostru studențesc este Întregit de 
performantele realizate la jocurile 
care-și organizează competiții sepa
rat de Universiadă, dar tot sub egi
da F.I.S.U.: campionatele mondiale 
universitare) de handbal masculin 
(România de trei ori campioană 
mondială), campionatele europene 
și mondiale studențești de fotbal 
(România de asemenea două titluri).

• Țara noastră a mai fost și in alte 
rînduri gazda bine apreciată a unor 
competiții internaționale rezervate 
fiilor „Almei Mater" : campionatul 
mondial universitar de șah (1967), 
turneul Internațional de tenis de 
masă (1971), campionatul european 
universitar de fotbal (1972), campio
natul mondial universitar de handbal 
(1975), „Internaționalele" de gimnas
tică universitară (1978).
• în programul Universiadelor fi

gurează 10 discipline sportive. Din
tre ele. 9 Bint permanente : atletism, 
baschet, gimnastică, Înot, polo, sări
turi in apă, scrimă, tenis de cimp. 
voleL A 10-a este aleasă, de fiecare 
dată, de organizatori : In 1979, spre

exemplu, mexicanii au preferat fot
balul ; pentru 1981, noi am preferat 
luptele — ca și organizatorii bulgari 
în 1977.
• Regulamentul Universiadei dă 

drept de a concura tinerilor sportivi 
care Îndeplinesc următoarele condi
ții : posedă naționalitatea tării pe 
care o reprezintă ; au împlinit 17 ani 
și n-au trecut de 28 ani (în anul U- 
niversiadei) ; sînt studenți ori au 
obținut diploma cu un an înainte de 
anul Universiadei ; sînt sportivi ar
matori in sensul stabilit de C.I.O. 
Din țările eu o populație mai mică 
de 2 milioane locuitori, sau cu mai 
puțin de 5 000 studenți, pot participa 
și elevi de la anii II în sus.
• La Universiada de la București 

au confirmat participarea, pină la 
această oră, 4 650 de sportivi și ofi
ciali din 86 de țări. Deja au fost În
trecute recordurile de participare de 
la Sofia (4 397) și Ciudad de Mexico 
(4 381), iar înscrierile și confirmările 
continuă.

• Cinci țări confirmaseră pînă ieri 
că vor participa Ia toate cele 
zece discipline : Bulgaria, R.P. Chi
neză, S.U.A., Japonia și, bineînțeles. 
România.
• Cele mai numeroase delegații 

B-au anunțat din S.U.A., (308 sportivi 
și oficiali), U.R.S.S. (300). Cuba (247). 
Din loturile respective tac parte o 
seamă de campioni olimpici, cam
pioni mondiali și continentali.

Pe măsură ee se apropie ziua des
chiderii Universiadei de la Bucu
rești, ziarul nostru va publica — Ia 
această rubrică — note și informații 
despre marea competiție și despre 
pregătirile loturilor universitare ale 
României. Totodată, vom ține citito
rii la curent cu cele mai recente 
vești sosite Ia Comitetul Național 
de Organizare privind numărul șl 
componența delegațiilor oaspete.

Gheorghe MITROI

Azi, finala „Cupei
Astăzi, pe stadionul Republicii, 

amatorii de fotbal din Capitală vor 
putea urmări finala „Cupei Româ
niei", în care se intîlnesc echipele 
Universitatea Crâiova, campioana 
țării, și Politehnica Timișoara, deți
nătoarea trofeului. Jocul va începe 
la ora 17,30 și va fi arbitrat de Carol 
Jurja. în caz de egalitate, la sfîrși- 
tul celor 90 de minute, meciul se va 
prelungi cu două reprize a cite 15 
minute. Dacă și după prelungiri va 
persista rezultatul de egalitate, atunci 
partida se va rejuca a doua zL Uni
versitatea Craiova, care zilele trecu
te a cucerit pentru a treia oară titlul 
de campioană a țării, va încerca as-

României" la fotbal
tăzi să obțină și cupa. în trecut doar 
trei echipe au reușit acest „event" : 
Ripensia Timișoara, Dinamo și 
Steaua.

în deschidere, de la ora 15,30, in
tr-un meci contînd pentru categoria 
B, se intîlnesc formațiile Rapid 
București și Pandurii Tg. Jiu. în caz 
de ploaie, această partidă se va juca 
incepind de la ora 19,30 — după fi
nala „Cupei României".

Finala dintre echipele Universitatea 
Craiova și Politehnica Timișoara va 
fi prezentată in întregime pe micul 
ecran. De asemenea, posturile noas
tre de radio vor transmite pe progra
mul I această întîlnire.

Turneul de tenis 
de Ia Wimbledon

• Au continuat Întrecerile turneu
lui internațional de tenis de la 
Wimbledon. Rezultate tehnice : Clerc 
(Argentina) — Fillol (Chile) 3—6, 
6—3, 2—6, 6—4, 9—7 ; Scanlon (S.U.A)
— Pecci (Paraguay) 7—6, 6—0, 6—0 ;
Fleming (S.U.A.) — Docherty
(S.U.A.) 7—6, 6—2, 3—6, 7—6 ; Ge- 
rulaitis (S.U.A.) — Holryod (S.U.A.) 
6—3, 6-4, 6—3 ; Tanner (S.U.A.) — 
Mason (S.U.A.) 6—1, 6—4. 6—4 ;
Dupre (S.U.A.) — Smid (Cehoslova
cia) 7—5, 6—3, 3—6, 6—2 : McNamara 
(Australia) — Guenthardt (Elveția) 
6—1, 6—1, 2—6, 7—5 ; Smith (S.U.A.)
— Haroon Ismail (Zimbabwe) 6—3, 
6—1, 6—1.

ALBA • în orașul Cimpeni s-a 
desfășurat cea de-a IX-a ediție a 
Festivalului cultural-artistic „Tul
nicul moților", manifestare tradi
țională, care programează, printre 
altele, o sesiune de comunicări cu 
tema : „Omagiul adus partidului, 
poporului și patriei", inaugurarea 
expoziției „Calitate și eficiență in 
munca de creație a oamenilor mun
cii din Cimpeni", expuneri și 
schimburi de experiență, recitaluri 
de muzică și poezie patriotică, spec
tacole artistice. (Ștefan Dinică).

ARGEȘ • Sub genericul „Ziua 
Sloboziilor", în comuna Slobozia 
din județul Argeș s-au întîlnit for
mațiile artistice de amatori din lo
calitățile ce poartă acest nume din 
județele Dîmbovița, Galați, Giurgiu, 
Ialomița, Teleorman, Vrancea. Pro
gramul a cuprins vizitarea iocali- 
tății-gazdă, vernisajul expoziției 
„Cartea de aur a Sloboziilor", o se
siune de comunicări științifice. 
(Gh. Cirstea).

TIMIȘ • La galeria „Hellos" din 
Timișoara expun lucrări de pictură, 
sculptură și grafică membrii cena
clului tineretului din cadrul filialei 
locale a U.A.P. Cele cinci colective 
artistice din cadrul Căminului cul
tural din comuna Darova au pre
zentat un spectacol in limba ger
mană In mai multe localități ale 
județului. Și-au dat concursul for
mațiile de teatru, muzică folk, dans 
modern, muzică populară și grupul 
vocal mixt (Cezar Ioana).

HUNEDOARA • La Hațeg și 
Buceș s-au încheiat festivalurile 
educației politice și culturii socia
liste „Prag de plămădire a istoriei 
românești" și, respectiv, „Za- 
rand ’81", tn cadrul cărora au avut 
Ioc simpozioane, dezbateri, expu
neri, montaje literar-muzieale și 
alte numeroase acțiuni, la care au 
luat parte mii de cetățeni. în în
cheiere au avut loc parăzi ale por
tului popular și spectacole susținu
te de formații artistice. (Sabin 
Cerbu).

BRAȘOV • în scopul ridicării pe 
o treaptă superioară a activității 
artistice in unitățile de invățămînt, 
la școala populară de artă din Bra
șov se desfășoară in aceste zile 
cursurile de pregătire a cadrelor 
didactice care instruiesc formații 
de teatru, brigăzi artistice, coregra
fie și muzică. (Nicolae Mocanu).

COVASNA • Mârton Arpad, tî- 
nărul actor al Teatrului maghiar de 
stat din Sf. Gheorghe, a prezentat 
un program de poezie din opera 
poetului Lăszloffy Csaba • La bi
blioteca județeană din Sf. Gheorghe 
s-a deschis o expoziție comemora
tivă din opera scriitorului Kuncz 
Aladâr. • Ansamblul folcloric al 
Casei de cultură a sindicatelor din 
Sf. Gheorghe a prezentat un bogat 
program artistic în localitățile Aita 
Medie. Belin și Hăgig. (Pâljâno* 
Maria).

CARAȘ-SEVERIN • Colectivul 
Teatrului de stat din Reșița a pre
zentat în premieră piesa „Adio, 
studenție" de Alexander Vampilov. 
La realizarea spectacolului și-au 
mai dat concursul regizorul Călin 
Florian, de la Teatrul Național din 
Iași, care este și traducătorul tex
tului în limba română, și sceno
graful V. Penișoară-Stegaru, de la 
Teatrul Național din Craiova. O 
altă premieră reșițeană este opere
te „Dansul fericirii" de Robert 
Stolz, prezentată de ansamblul da 
operetă in limba germană al sin
dicatului întreprinderii construc
toare de mașini din localitate. 
Spectacolul, regizat le Franz Kehr, 
a fost însoțit de o expoziție docu
mentară. (Nicolae Cătană).

IAȘI • Cu prilejul încheierii •- 
nului școlar, elevii din școlile ge
nerale și liceele din Iași au or
ganizat, la Liceul „C. Negnizzi", 
o expoziție care reunește lu
crări realizate de elevi : insta
lații, aparate de măsură și control, 
machete funcționale, produse agro
industriale, obiecte de artă populară 
și artizanală, tapiserii, cusături, țe
sături și altele. (Manole Corcaci).

TULCEA • La cinematograful 
„Patria" din Tulcea s-a deschis o 
expoziție de artă plastică a artiști
lor amatori din județ. Iaureati în 
faza interjudețeană a Festivalului 
național „Cîntarea României". (Ne- 
culai Amihulesei).

BRAILA • In sala clubului „Pro" 
greșul" a avut loc un spectacol cu 
piesa „Alibi" de Ion Băieșu, susți
nui de actorii Teatrului dramatic 
„Maria Filotti". Invitații la specta
col : constructorii care lîicrează pe 
șantierul de restaurare a teatrului 
brăilean. (Comeliu Ifrim).

• GAZE... CRISTALI
NE. Gazele naturale de sub 
fundul mărilor nordice se gă
sesc in formă solidă, un fel de 
gheată in care metanul și cele
lalte hidrocarburi intră în con
tact chimic cu stratul suprară- 
cit de apă. Această combinație 
se numește, in limbaj de specia
litate, gazohidrat. Extracția a- 
cestui gaz solid, aflat Ia adîn- 
cimi pînă la 900 de metri, nu 
este un lucru simplu. Specialiș
tii Institutului pentru probleme 
fizico-tehnice ale Nordului din 
Iakutsk au propus o metodă o- 
riginală : săparea în stratul ga- 
zeifer a unei galerii cu ajutorul 
unor mașini-rotor cu deplasare 
automată, care vor mărunți pă- 
mîntuL In atmosfera caldă din 
galerie, cristalele de gazohidrat 

vor trece în stare gazoasă. Ga
zul astfel obținut se va ridica 
prin tub pină la suprafața apei 
mării, pe o insulă artificială, de 
unde va fi transportat la desti
nație.

• PENICILINĂ PEN
TRU... CAȘALOT. AnuaI> 
mii de balene se aruncă pe țăr
murile mărilor și oceanelor glo
bului, unde pier in scurtă vre
me. Savanții nu pot răspunde 
încă la întrebarea de ce se pe
trece acest fenomen de verita
bilă „sinucidere" in masă. Unii 
consideră că sint de vină bolile 
de care suferă aceste mamifere 
marine, alții că este vorba pur 
și simplu de pierderea simțului 
de orientare, in fine există și 
părerea că ar fi vorba de ata

vism, care le împinge pe uscat, 
unde au trăit strămoșii lor in 
trecutul îndepărtat. Revista a- 
mericană „Time" relatează des
pre primul caz, cînd un cașalot 
eșuat lingă țărm, la o adinci- 
me a ape; de numai trei metri, 
a fost salvat. Paza de coastă a 
reușit să remorcheze enormul 
animal, lung de aproape 8 me
tri și cîntărind circa 10 tone, din 
locul unde zăcea la o bază de 
sporturi nautice din apropiere. 
Făcîndu-i analize, specialiștii 
au stabilit că suferea de pneu
monie. I s-a prescris penicilină, 
medicament pe care i l-au ad
ministrat împreună cu calmari 
— hrana preferată a cașaloților. 
în curind balena a încetat să 
zacă pe o parte și a început să 
coboare la apă mai adîncă. 
După 10 zile, oamenii de știință 
au hotărît să-i dea drumul tn
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PRETUTINDENI
larg, îndepărtind plasa care În
grădea teritoriul bazei nautice.

• • O NOUĂ TEHNI
CA DE CHIRURGIE STO
MACALĂ. Suferinzilor de 
cancer la stomac ti se îndepăr
tează adeseori întregul stomac. 
Din această cauză, ei nu pot di
gera în mod corespunzător hra
na. Medicii au căutat diferite 
soluții de înlocuire a stomacului 
înlăturat. Una dintre cele mai 
des aplicate este aceea a im
plantării între esofag și intesti
nul gros a unui segment de 

circa 30 ds centimetri de intes
tin subțire. Dar această soluție 
are dezavantajele ei, bolul ali
mentar trecînd prea repede prin 
intestinul subțire, datorită miș
cărilor peristaltice, ca atare 
digestia fiind incompletă. Spe- 
cialiștij de la Universitatea din 
Tiibingen (R.F.G.) au propus o 
soluție de tntîrziere a trecerii 
hranei tn intestinul gros. în a- 
cest scop, ei implantează bolna
vului încă un segment de 10 
centimetri de intestin subțire, 
care dublează primul seg
ment. Pe această porțiune a tu
bului digestiv, hrana se reîn
toarce, aflîndu-se astfel mai 

mult timp în contact cu sucurile 
digestive. Numai cînd ambele 
porțiuni de intestin se contractă 
simultan hrana este împinsă 
6pre intestinul gros.

• cu 400 DE Ml-
LIOANE DE ANI IN
URMĂ. In Australia de vest,
tn apropiere de țărmul ocea
nului, departe de civilizație, pe 
un teren stincos, au fost desco
perite urmele pietrificate ale 
unul animal asemănător scor
pionului, care a trăit în urmă 
cu 400 milioane de ani și 
care făcea parte din familia 
euripteridelor. S-au păstrat bine 
atît urmele unor exemplare 
adulte, cît și cele ale unor ani
male tinere. Unele euripteride 

atingeau chiar doi metri lun
gime. Urmele lor au ajuns pină 
la noi dintr-o perioadă atît de 
îndepărtată numai pentru că 
după ce s-au imprimat în nisip, 
suprafața respectivă s-a acope
rit cu un alt strat de nisip, 
mai zgrunțuros, care le-a ocro
tit. Straturile s-au pietrificat 
apoi, ulterior fundul mării s-a 
ridicat, devenind uscat, iar prin 
erodarea straturilor, urmele au 
Ieșit la iveală.

• „TUNUL" LUI AR- 
HIMEDE. Ipoteza că Arhi- 
mede a construit prima piesă 
de artilerie, cu multă vreme 
înaintea apariției prafului de 
pușcă, se confirmă, a decla
rat inginerul grec Sakas, care 
a reconstituit „tunul" mare

lui matematician al antichi
tății și l-a Încercat. Inginerul 
Sakas, după ce a studiat toate 
sursele vechi, a construit un 
model in stare de funcționare al 
tunului. în cursul încercărilor 
făcute, la care au asistat zia
riști, „proiectilul" a fost pro
pulsat dintr-o țeava de lemn 
de dud cu ajutorul aburului 
produs de o retortă metalică 
încălzită pină la o tempera
tură de 400 de grade. Retorta 
dispunea de o supapă pe unde 
se introducea apa. Aceasta se 
transforma instantaneu in abur, 
iar proiectilul zbura din țeavă 
datorită presiunii ridicate ea 
se forma. După calculele in
ginerului grec, „tunurile" antice 
puteau să tragă cite un pro
iectil pe minut. „Tunul" lui 
Arhimede era, astfel, superior 
catapultelor romane.

/



PHENIAN

Tovarășul Kim Ir Sen l-a primit 
pe ministrul de externe al României
PHENIAN 23 (Agerpres). — Tova

rășul Ștefan Andrei, membru su
pleant al Comitetului Politic Execu
tiv al Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, ministrul 
afacerilor externe al Republicii So
cialiste România, a fost primit de 
tovarășul Kim Ir Sen, secretar gene
ral al Comitetului Central al Parti
dului Muncii din Coreea, președin
tele Republicii Populare Democrate 
Coreene.

Din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, și a 
tovarășei Elena Ceaușescu au fost 
transmise tovarășului Kim Ir Sen și 
tovarășei Kim Săng E un salut fră
țesc și cele mai bune urări de sănă
tate și fericire personală, de noi 
succese în activitatea consacrată bu
năstării și progresului poporului co
reean prieten, realizării năzuinței de 
unificare pașnică, independentă a 
patriei. Mulțumind cu multă căldură, 
tovarășul Kim Ir Sen a rugat să se 
transmită, din partea sa și a tovară
șei Kim Săng E, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu un salut cordial și calde 
urări de sănătate și viață lungă, de 
noi succese în înfăptuirea programu
lui de edificare a societății socialiste 
multilateral dezvoltate, pentru pros
peritatea și fericirea poporului ro
mân.

în cadrul Întrevederii, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă de caldă 
prietenie, a avut loc un schimb de 
informații cu privire la stadiul actual 
al construcției socialiste în cele două 
țări, au fost examinate problemele 
dezvoltării în continuare a relațiilor 
de prietenie, solidaritate șl colabo
rare româno-coreene și s-a efectuat 
un schimb de păreri referitor la si
tuația internațională actuală.

S-a dat o Înaltă apreciere rapor
turilor exemplare dintre Partidul 
Comunist Român și Partidul Muncii 
din Coreea, dintre România și 
R.P.D. Coreeană, care se dezvoltă 
continuu pe baza principiilor și în
țelegerilor convenite de conducătorii 
de partid și de stat ai celor două 
țări, tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășul Kim Ir Sen, consemnate în 
Tratatul de prietenie și colaborare 
și în declarațiile comune. O atenție 
deosebită a fost acordată intensifi
cării colaborării economice și teh- 
nico-științifice, cooperării în produc
ție și sporirii schimburilor comercia
le reciproc avantajoase. S-a expri
mat hotărârea ambelor părți de a 
amplifica dialogul politic, schimbul 
de experiență și colaborarea în toa
te domeniile, conlucrarea strinsâ în 
viața internațională, în interesul po
poarelor român și coreean, al cauzei 
socialismului, libertății și indepen
denței popoarelor, păcii și înțelege
rii internaționale.

Din însărcinarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, tovarășul Ștefan Andrei 
a reafirmat solidaritatea și sprijinul 
deplin al partidului și poporului ro
mân, personal al tovarășului Nicolas 
Ceaușescu, pentru eforturile perma
nente și propunerile constructive ale 
Partidului Muncii din Coreea și Gu
vernului R. P. D. Coreene, îndrep
tate spre realizarea aspirațiilor legi
time ale întregii națiuni coreene de 
a trăi într-o patrie liberă, unită, in
dependentă, democratică șl prosperă, 
pentru propunerile prezentate de to
varășul Kim Ir Sen la cel de-al 
VI-lea Congres al partidului privind 
crearea Republicii Confederate De
mocrate Koryo.

Tovarășul Kim Ir Sen a exprimat 
și cu acest prilej mulțumiri Partidu
lui Comunist Român și poporului 
român, tovarășului Nicolae Ceaușescu 
personal pentru eforturile depuse în 
sprijinul cauzei poporului coreean și 
a reafirmat solidaritatea Partidului 
Muncii din Coreea și a poporului 
coreean față de politica Republicii 
Socialiste România de promovare 
consecventă a principiilor indepen
denței și suveranității naționale în 
relațiile dintre state, de apărare a 
păcii și edificare a securității și coo
perării în Europa și în lume.

în cadrul schimbului de păreri 
asupra evoluției situației internațio
nale a fost evidențiată identitatea 
punctelor de vedere ale celor două 
părți cu privire la principalele pro
bleme care confruntă omenirea. S-a 
subliniat importanța întăririi solida
rității și colaborării, a unirii efortu
rilor țărilor socialiste, țărilor în curs 
de dezvoltare și nealiniate, tuturor 
forțelor antiimperialiste, progresiste 
și democratice de pretutindeni pen
tru reducerea tensiunii internaționa
le și reluarea cursului de destindere, 
independență națională și pace, pen
tru soluționarea pe cate politică a tu
turor stărilor litigioase dintre state, 
pentru zădărnicirea politicii imperia
liste de dominație, amestec și dictat, 
de împărțire a sferelor de influență, 
pentru apărarea dreptului fiecărui 
popor de a-și hotărî liber destinul.

La întrevedere au participat Ion 
Stoian, adjunct al ministrului comer
țului exterior și cooperării economice 
internaționale. Paul Marinescu, am
basadorul României în R. P. D. Co
reeană, și Vasile Șandru, director în 
Ministerul Afacerilor Externe. Din 
partea coreeană au fost prezenți Hă 
Dam, membru supleant al Biroului 
Politic al C.C. al P.M.C., vicepre- 
mier al Consiliului Administrativ, 
ministrul afacerilor externe, Li 
Giong Mok, prim-adjunct al minis
trului afacerilor externe.

în continuare, tovarășul Kim Ir 
Sen a reținut pe tovarășul Ștefan 
Andrei și persoanele care-1 însoțesc 
la un dineu, care s-a desfășurat în
tr-o atmosferă cordială.

Sînt necesare eforturi susținute pentru asigurarea 
destinderii și securității în Europa 

Lucrările reuniunii de la Madrid
MADRID 23 (Agerpres — Cores

pondență de la Radu Adrian). — în di
feritele grupuri de lucru ale reuniu
nii reprezentanților statelor partici
pante la Conferința pentru securitate 
și cooperare in Europa s-au înre
gistrat unele progrese în redactarea 
documentului final al reuniunii, deși 
în cadrul ședințelor plenare au con
tinuat să se facă auzite și unele 
schimburi de replici polemice. In 
grupul de redactare care se ocupă 
de preambulul documentului final 
au fost convenite în mod preliminar 
mai multe texte privind importanța 
procesului C.S.C.E., a întăririi secu
rității și dezvoltării cooperării pe 
continent.

Un alt text evidențiază importan
ța pe care statele participante o 
acordă securității și destinderii pe 
continent, exprimind, în același timp, 
îngrijorarea fața de deteriorarea si

tuației internaționale Intervenită 
după reuniunea de la Belgrad, din 
1977. Țfaînd cont de această Situație, 
țările participante sînt de părere că 
trebuie depuse noi eforturi pentru a 
se asigura aplicarea integrală a Ac
tului final prin acțiuni concrete in 
vederea restabilirii încrederii intre 
țările participante. în sfîrșit, consi
derând că viitorul procesului Confe
rinței pentru securitate și cooperare 
în Europa necesită realizarea de pro
grese echilibrate în toate capitolele 
Actului final, statele participante 
și-au reconfirmat angajamentul în 
favoarea acestui proces.

în textele convenite au fost încor
porate o serie de idei și sugestii care 
decurg din eforturile susținute ale 
țării noastre îndreptate spre încheie
rea reuniunii de la Madrid cu rezul
tate pozitive.

Conferința internațională de solidaritate 

cu Siria și O. E. P.

Mesajul președintelui Nicolae Ceaușescu 
primit cu interes deosebit

DAMASC 23 (Agerpres). — în pri
ma ședință plenară a lucrărilor Con
ferinței internaționale de solidaritate 
cu Siria și Organizația pentru Elibe
rarea Palestinei, ale cărei lucrări se 
desfășoară la Damasc, șeful delega
ției române, Ilie Văduva, membru 
supleant al C.C. al P.C.R., deputat în 
Marea Adunare Națională, a dat citi
re mesajului tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, președintele Republicii 
Socialiste România, adresat confe
rinței.
/

Participanțil au primit cu deosebit 
interes și vii aplauze mesajul. Pre
ședintele Consiliului Mondial al Pă
cii, Romesh Chandra, a exprimat 
calde mulțumiri președintelui Nicolae 
Ceaușescu pentru mesajul adresat, 
subliniind că acesta reprezintă o 
contribuție la mobilizarea mai acti
vă a tuturor forțelor progresiste care 
se preocupă do soarta păcii în Orien
tul Mijlociu.

Lucrările conferinței continuă.

CU PRILEJUL ÎMPLINIRII UNUI SECOL DE LA STABILIREA

RELAȚIILOR DIPLOMATICE DINTRE ROMANIA Șl SPANIA

Manifestare omagială la Madrid
MADRID 23 (Agerpres). — Luni 

seara, la Societatea de studii interna
ționale din Madrid a avut loc o ma
nifestare omagială consacrată împli
nirii unui secol de la stabilirea re
lațiilor diplomatice dintre România 
și Spania.

în euvîntul său, Carlos Robles 
Piquer, secretar de stat la Ministerul 
de Externe al Spaniei, a prezentat 
pe larg momente semnificative din 
istoria relațiilor româno-spaniole și 
s-a referit la afinitățile de limbă, 
cultură și civilizație dintre cete două 
popoare, la rolul acestora în apropie
rea și mai buna cunoaștere dintre 
România și Spania, dintre popoarele 
român și spaniol.

Evidențiind faptul că în ultimii 
ani relațiile româno-spaniole -au cu
noscut o puternică dezvoltare, vorbi
torul a arătat că vizita președintelui 
Nicolae Ceaușescu în Spania repre
zintă un moment de referință în evo
luția legăturilor bilaterale, ea deschi- 
zînd noi orizonturi colaborării reci
proc avantajoase dintre cete două 
țări.

A luat, de asemenea, euvîntul am
basadorul României Ia Madrid, Ion 
Goliat.

Au participat cadre de conducere

din Ministerul de Externe spaniol, 
profesori, oameni de știință și cul
tură, membri ai corpului diplomatic 
acreditați la Madrid, un numeros 
public.

Ziarele madrilene au publicat ma
teriale consacrate acestui eveniment 
important în cronica relațiilor ro
mâno-spaniole, evidențiind dezvol
tarea pe care au cunoscut-o, îndeo
sebi în ultimii ani, aceste relații, ro
lul decisiv pe care l-a avut în dina
mizarea schimburilor și contactelor 
pe multiple planuri dintre cete două 
țări vizita de stat efectuată în Spania 
de președintele Nicolae Ceaușescu, îm
preună cu tovarășa Elena Ceaușescu, 
in primăvara anului 1979.

Cu prilejul aniversării centenarului 
stabilirii relațiilor diplomatice dintre 
România și Spania, ambasadorul 
României la Madrid a oferit un di
neu la care au participat Carlos Ro
bles Piquer, alți reprezentanți ai Mi
nisterului de Externe al Spaniei. S-a 
toastat în sănătatea președintelui 
Nicolae Ceaușescu șl a regelui Juan 
Carlos, pentru dezvoltarea in conti
nuare a legăturilor tradiționale da 
prietenie dintre cete două țări și po
poare, pentru prosperitatea popoare
lor român și spanioL

La sesiunea extraordinara a Uniunii Parlamentare Arabe

Condamnare ferma a atacului israelian 
asupra instalațiilor nucleare irakiene
BAGDAD 23 (Agerpres). — La 

Bagdad s-au încheiat, luni seara, lu
crările sesiunii extraordinare a Uniu
nii Parlamentare Arabe, convocată, 
la cererea Irakului, pentru examina
rea aspectelor legate de bombarda
rea de către aviația israeliană a 
centralei nucleare irakiene de la 
Tammuz, relatează agenția irakiană 
de presă INA.

La sesiune au participat delegații 
ale Iordaniei, Kuweitului, Alge
riei, Libanului, Marocului, Tunisiei, 
R. D. P. Yemen, R. A. Yemen, Ira
kului și Organizației pentru elibe
rarea Palestinei.

în comunicatul dat publicității la 
încheierea lucrărilor este condamnat 
în mod ferm atacul săvirșit de Israel 
împotriva Irakului. în document se 
relevă necesitatea sprijinului acor
dat luptei poporului palestinian și 
sînt condamnate agresiunile cărora 
le-au căzut victime popoarele liba
nez și palestinian in sudul Libanu
lui.

Participant!! sprijină, pe de altă 
parte, eforturile Organizației Confe
rinței Islamice, ale țărilor nealiniate 
și' ale O.N.U. pentru a se pune capăt 
pe cale pașnică conflictului dintre 
Irak și Iran.

În sprijinul independenței Namibiei
NAIROBI 23 (Agerpres). — In ca

pitala Kenyei s-au încheiat marți 
lucrările celei de-a 37-a sesiuni a 
Consiliului ministerial al Organiza
ției Unității Africane. Miniștrii afa
cerilor externe din cele 50 de state 
membre ale organizației au adoptat 
ordinea de zi și documentele ce vor 
fi supuse spre examinare celei de-a 
18-a reuniuni la nivel inalt a O.U.A., 
care își începe lucrările la 24 iunie 
la Nairobi.

Participanții au condamnat cu fer
mitate politica agresivă și de apar
theid a regimului rasist de la Pre
toria și au reafirmat în unanimitate 
sprijinul față de lupta pentru liber
tate a poporului din Namibia, sub 
conducerea Organizației Poporului 
din Africa de Sud-Vest (S.W.A.P.O.)

— singurul reprezentant legitim al 
poporului namibian. Șusținînd cu 
fermitate planul Națiunilor Unite cu 
privire la acordarea independenței 
Namibiei, Consiliul ministerial s-a 
pronunțat pentru convocarea unei 
sesiuni extraordinare a Adunării Ge
nerale a O.N.U. consacrate examină
rii problemei namibiene, pentru a- 
doptarea de sancțiuni atotcuprinză
toare împotriva R.S.A.

Consiliul ministerial al O.U.A. și-a 
exprimat, de asemenea, solidaritatea 
cu statele „din prima linie", ținta 
unor permanente acțiuni agresive 
din partea regimului minoritar ra
sist din R.S.A., s-a pronunțat pentru 
acordarea de sprijin mișcărilor de 
eliberare națională din Namibia și 
Africa de Sud.

JAPONIA

Campanie electorală 
sub semnul luptei 

pentru pace
TOKIO 23 (Agerpres). — Marți s-a 

deschis oficial la Tokio campania 
pentru alegerea celor 127 de deputați 
fa Consiliul municipal al capitalei 
nipone, importantă competiție elec
torală. considerată în actualele con
diții din țară drept un test pentru 
evoluțiile politice din Japonia. La 
5 iulie vor fi chemați la urne apro
ximativ 8 milioane de alegători, 
intr-un moment fa care mișcarea 
pentru pace japoneză a luat o am
ploare deosebită. Platformele electo
rate ale partidelor comunist și so
cialist insistă asupra cerințelor opi
niei publice nipone privind respec
tarea celor trei principii nenucleare 
ale Japoniei — de a nu produce, 
poseda sau introduce arme nucleare 
în țară — oprirea cursei înarmărilor 
și interzicerea completă a armelor 
nucleare. Totodată, ele cheamă la 
transformarea capitalei nipone intr-un 
oraș al păcii.

Reuniunea Consiliului 
Ministerial al C.E.E.
LUXEMBURG 23 (Agerpres). — în 

documentul dat publicității la înche
ierea reuniunii Consiliului Ministerial 
al C.E.E. se arată că „cei zece" tre
buie să contribuie la eforturile me
nite să conducă la inițierea unor ne
gocieri globale pe diferite probleme 
— energia, alimentația, materiile pri
me — în cadrul „Dialogului Nord— 
Sud". Totodată, miniștrii de externe 
au examinat un raport al Comisiei 
C.E.E. privind schimbarea modalită
ților de funcționare a unor instituții 
comunitare, hotărînd ca o dezbatere 
de fond în această chestiune să aibă 
loc în toamnă. De asemenea, au fost 
abordate Unele probleme ce vor fi 
înscrise pe agenda întîlnirii la nivel 
înalt a Pieței comune, prevăzută 
pentru sfîrșitul acestei luni.

Regimul de la Seul 
înăsprește prigoana 

antidemocratică
PHENIAN 23 (Agerpres) — Secre

tariatul Comitetului pentru reunifica- 
rea pașnică a patriei din R.P.D. 
Coreeană a dat publicității, Ia Phe
nian, un document în care denunță 
măsurile adoptate recent de regimul 
dictatorial din Coreea de sud în di
recția înăspririi controlului asupra 
școlilor și universităților din Seul și 
din alte orașe, unde se desfășoară de 
multă vreme manifestații antiguver
namentale. După cum se arată în 
documentul transmis de agenția 
A.C.T.C., în intenția lor de a înăbuși 
acțiunile patriotice ale studenților, 
autoritățile de la Seul au decis in
troducerea unui nou „sistem disci
plinar universitar", care prevede eli
minarea din școli a tinerilor consi
derați „turbulenți", alcătuirea unor 
„comitete speciale de supraveghere" 
a fiecărui student și chiar închide
rea pe timp nelimitat a universită
ților. Stabilitatea și îmbunătățirea 
atmosferei în institutele de învăță- 
mint sud-coreene — se arată in do
cument — nu vor putea fi realizate 
decît prin abrogarea legilor anti
populare și încetarea represiunilor 
împotriva populației și studenților.

i

moscova : Cuvîntarea Ini Leonid Brejnev 
la sesiunea Sovietului Suprem al U.B.S.S.

MOSCOVA 23 (Agerpres). — La 
Moscova s-au deschis, ia 23 iunie, lu
crările sesiunii Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. în prima ședință a luat cu
vântul Leonid Brejnev, secretar ge
neral al C.C. al P.C.U.S., președin
tele Prezidiului Sovietului Suprem 
al U.R.S.S.

După ce a expus situația încordata 
din lumea de azi, care reclamă efor
turi noi, suplimentare, pentru ca pri
mejdia de război să fie înlăturată, 
L. Brejnev a spus : în aceste con
diții are o însemnătate excepțională 
răspunderea ce revine tuturor țărilor 
și popoarelor dornice de pace pen
tru dejucarea planurilor aventuriste, 
pentru a nu permite să se întîmple 
ireparabilul, pentru menținerea păcii.

Noi, oamenii sovietici, cunoaștem 
cu deosebită acuitate măsura acestei 
răspunderi. Am trăit experiența grea 
a războiului pentru zdrobirea agreso
rilor germano-fasciști, care a fost 
declanșat exact în urmă cu 40 de ani 
prin atacul banditesc al Germaniei 
hitleriste împotriva Uniunii Sovie
tice.

Știm bine cu toții că azi puterea 
forțelor păcii, care se opun agresoru
lui potențial, este mai mare ca ori- 
cfad înainte — a spus în continuare 
vorbitorul.

Dar noi mai știm și altceva. Carac
terul însuși al armamentului modem 
este de așa natură incit, dacă acesta 
ar fi pus in mișcare, ar fi fa joc vii
torul întregii omeniri.

Concluzia este una singură : Tre
buie să se facă acum, astăzi, totul 
pentru a bara calea amatorilor de 
înarmare nelimitată și de aventuri 
militare. Trebuie să se facă totul 
pentru asigurarea dreptului oameni
lor Ia viață. Și aceasta este o cauză 
care nu poate lăsa pe nimeni indife
rent sau străin ; ea privește pe toata 
lumea și pe fiecare. Ea privește gu
vernele și partidele politice, organi
zațiile obștești și, firește, parlamen
tele, alese da popoare și care acțio
nează în numele lor.

Iată de ce Comitetul Central al 
P.C.U.S. și Prezidiul Sovietului Su
prem al U.R.S.S. supun dezbaterii dv. 
proiectul de apel al Sovietului Su
prem al U.R.S.S. „Către parlamen
tele și popoarele lumii". Acest pro
iect cuprinde un apel la acțiuni activa 
în numele păcii și securității in
ternaționale, pentru ca înalta autori
tate și posibilitățile parlamentelor «ă 
fie folosite spre binele păcii și co
laborării internaționale.

Apelul Sovietului Suprem al U. R. S. S. 
adresat parlamentelor și popoarelor lumii

MOSCOVA 23 (Agerpres). — In 
apelui Sovietului Suprem al U.R.S.S. 
adresat parlamentelor și popoare
lor lumii și adoptat în unanimi
tate ta ședința din 23 iunie se spune :

Sovietul Suprem al Uniunii Repu
blicilor Sovietice Socialiste, îngrijorat 
de pericolul militar mereu crescînd, 
de amploarea nemaiîntîlnită a cursei 
înarmărilor, se adresează parlamen
telor și popoarelor lumii.

După ce se arată că al doilea război 
mondial a adus mari dezastre în
tregii omeniri și, în aceste condiții, 
trebuie făcut totul pentru ca tra
gedia să nu șe repete, în apel se 
subliniază că fa momentul de față 
armele de distrugere fa masă conti
nuă să sporească, devenind tot mai 
nimicitoare, iar încordarea politică 
se agravează.

Sovietul Suprem al UJl.S.S. — se 
spune în apel — declară ta mod 
solemn : Uniunea Sovietică nu ame
nință pe nimeni, nu tinde spre con
fruntare cu nici un stat din Vest sau 
din Est. Uniunea Sovietică nu a cău
tat și nu caută să obțină superiori
tatea militară. Ea nu a fost și nu va 
fi inițiatoarea unor noi spirale ale 
cursei înarmărilor. Nu există tip de 
armament ta cazul căruia ea să nu 
fie de acord cu limitarea, cu interzi
cerea pe bază reciprocă, prin înțele
gere cu alte state.

Asigurarea păcii a fost, este și ră
mâne țelul suprem al politicii exter
ne a statului sovietic. Spre aceasta 
este îndreptat programul de*pace 
pentru anii ’80, adoptat de Congresul 
al XXVI-lea al Partidului Comunist 
al Uniunii Sovietice. El cuprinde 
măsuri pe linia reducerii atît a ar
mamentului racheto-nuclear, cit și a 
celui convențional, cuprinde propu
neri pentru reglementarea conflicte
lor și situațiilor ele criză existente și 
preîntimpinarea altora noi, este pă
truns de năzuința spre adincirea 
destinderii și dezvoltarea colaborării 
pașnice între țările de pe toate con
tinentele. El exprimă hotărîrea 
Uniunii Sovietice de a purta trata
tive ta toate problemele actuale, ale

păcii și securității, de a aborda cu 
atenție orice idei constructjve ale 
altor state.

în veacul nostru nuclear, vrMogul, 
tratativele sînt în egală knăsură ne
cesare tuturor, așa cum tuturor le 
stat necesare pacea, securitatea, în
crederea în viitor. Nu există astăzi 
un alt mod rațional de a rezolva 
problemele litigioase, indiferent cît 
de acute și complicate ar fi, în afară 
de tratative. Nici una din posibilită
țile existente nu trebuie să fie pier
dută. Timpul nu așteaptă !

Cu fiecare zi pierdută pentru tra
tative crește riscul de conflict 
nuclear, se lasă la o parte rezolvarea 
problemelor stringente care stau ta 
fața fiecărui popor și a tuturor po
poarelor. Timpul nu așteaptă 1

Sovietul Suprem al U.R.S.S. adre
sează organelor legislative din toate 
țările apelul de a se pronunța hotărît 
pentru tratative, care să aibă ca 
rezultat împiedicarea unei noi runde 
a cursei înarmărilor racheto-nucleare 
— tratative cinstite, pe bază de ega
litate în drepturi, fără nici un fel de 
condiții prealabile sau încercări de 
dictat.

Sovietul Suprem al U.R.S.S. con
tează pe faptul că apelul său va fi 
analizat cu toată atenția pe care o 
merită această problemă, cea mai 
importantă și cea mai arzătoare, a 
contemporaneității. El este convins 
că parlamentele dispun de prerogati
vele necesare și de autoritate pentru 
a se realiza în mod eficient frînarea 
cursei înarmărilor și dezarmarea pe 
calea tratativelor. La rîndul său. 
Sovietul Suprem al U.R.S.S. își va 
aduce și în viitor contribuția la 
crearea unei atmosfere care să con
tribuie la obținerea, în urma tratati
velor, de rezultate pozitive.

Pacea — se arată în încheiere — 
reprezintă un bun comun al omenirii, 
iar în vremea noastră — și condiția 
primordială a existenței ei. Numai cu 
eforturi comune ea poate și trebuie 
să fie menținută și asigurată ta iod 
trainic.
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0 victorie categorică a forțelor politice de stingă 
în alegerile legislative din Franța

REUNIUNE LA SOFIA. în ca
pitala Bulgariei s-a deschis o 
reuniune cu tema „Rolul și. locul 
culturii și artei in educarea și for
marea copiilor și tineretului, in evo
luția spirituală a omului". Participă 
delegații din 44 de țări, re
prezentanți ai O.N.U., U.N.E.S.C.O., 
U.N.I.C.E.F., ca și ai altor organi
zații internaționale. Din țara noastră 
participă o delegație condusă de 
tovarășa Maria Groza, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, vice
președintă a Consiliului Național al 
Femeilor.

al Partidului Muncii din Coreea, 
premierul Consiliului Administrativ 
al R.P.D. Coreene, care efectuează 
o vizită în Zimbabwe.

DISTINCȚIE. Mezzosoprana Li
liana Bizlneche, solistă la Opera de 
stat din Cluj-Napoca, a obținut pre
miul al doilea la cel de-al X-lea 
Concurs internațional de canto de 
la Rio de Janeiro. Au participat 58 
concurenți din 24 de țări.

fac parte S.U.A., Australia și Noua 
Zeelandă) și-a încheiat lucrările la 
Wellington. Au participat miniștrii 
de externe ai celor trei țări mem
bre. Comunicatul publicat la în
cheierea reuniunii cheamă la efor
turi militare sporite, în contrast cu 
cererile tot mai puternice ale po
poarelor țărilor respective, ale altor 
popoare din zonă de reducere a 
cheltuielilor militare, de înlăturare 
a pericolului de război.

n

ÎNTREVEDERE GRECO-TURCA. 
în drum spre Belgrad, ministrul de 
externe al Turciei, 
s-a oprit la Atena, 
nit cu ministrul 
Greciei, Constantin 
acest prilej a avut 
bire privind probleme de interes 
comun.

liter Turkmen, 
unde s-a tatîl- 
de externe al 
Mitsotakis. Cu 
loc o convor-

I

Rezultatele alegerilor parlamentare 
din Franța marchează o nouă și cate
gorică victorie a forțelor de stînga, 
democratice, conferindu-le acestora 
preponderența politică in domeniul le
gislativ, ca și în cel executiv. După 
cum este cunoscut, în mal puțin de 
două luni, alegătorii francezi s-au 
prezentat de 4 ori la urne, mal întîi 
în cadrul a două tururi de scrutin 
pentru alegerea președintelui repu
blicii și apoi pentru alegerea unei 
noi Adunări Naționale. La 10 mai, 
prin concursul tuturor forțelor poli
tice de stînga, democratice, candi
datul Partidului Socialist, Franțois 
Mitterrand, a fost ales președinte al 
Republicii Franceze. Această alegere 
a fost apreciată de cercurile largi ale 
opiniei publice internaționale ca un 
eveniment de însemnătate majoră, o 
elocventă expresie a aspirațiilor 
marii majorități a poporului francez 
spre înnoiri sociale și transformări 
democratice, o ilustrare a voinței 
maselor populare de a se adopta 
măsuri social-politice eficiente pen
tru soluționarea unor probleme acu
te, acumulate sub trecutul regim, ca 
și a năzuințelor spre destindere și 
securitate în Europa și în lume, 
spre pace și cooperare internațională. 
După cum a relevat, cu acel prjlej, 
președintele : României, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, în mesajul 
adresat noului președinte al Franței, 
succesul repurtat în alegeri s-a con
stituit într-o „victorie istorică a for
țelor politice de stînga și democra
tice, care înscriu astfel o nouă pa
gină in lupta pentru transformări 
sociale înnoitoare, pentru democra
ție, independență și pace".

Opțiunea maselor largi populare 
exprimată la scrutinul prezidențial 
și-a găsit o deplină confirmare cu 
prilejul alegerilor legislative. Se știe 
că după alegerile prezidențiale s-au 
făcut auzite aprecieri ale unor ob
servatori politici de dreapta care au 
încercat să prezinte victoria forțelor 
populare ca un factor accidental, un 
rezultat datorat mai ales disensiuni

lor din cadrul vechii majorități par
lamentare și guvernamentale. Or, 
succesul impresionant și categoric al 
forțelor stingi! fa alegerile parla
mentare demonstrează concludent nu 
numai continuitatea opțiunilor electo
ratului francez, ci, mai mult decît 
atît, procesul de continuă dezvoltare 
a acestor forțe și de consolidare a 
pozițiilor lor. Este edificator in a- 
ceastă privință faptul că dacă la ale
gerile prezidențiale partidele de 
stînga au obținut în ansamblu 51,5 la 
sută din voturi, la alegerile parla
mentare ele și-au amplificat victoria, 
ajungțnd să totalizeze circa 57 la 
sută din sufragii și 333 de mandate 
— două treimi din numărul locurilor 
în Adunarea Națională Franceză (față 
de numai 204 în parlamentul ante
rior), performanță cu totul excep
țională în viața politică postbelică a 
Franței, apreciată cu deplin temei de 
observatori politici drept „cea mai 
mare victorie a secolului pentru stin
gă franceză" (Agenția France Presse).

Această evoluție categorică spre 
stingă in intervalul scurt dintre scru- 
tinuri este, neîndoielnic, expresia ade
ziunii puternice de care s-a bucurat 
programul electoral prezentat de 
președintele Franțois Mitterrand, 
care preconizează, pe plan intern, un 
ansamblu de măsuri pentru relansa
rea economiei, combaterea șomajului 
și a inflației, îmbunătățirea condi
țiilor de viață ale păturilor munci
toare ale populației cu venituri re
duse — iar pe plan internațional se 
pronunță pentru micșorarea încordă
rii și reluarea cursului destinderii, 
promovarea largă a dialogului inter
național, întărirea securității, edifica
rea unei noi ordini economice mon
diale.

In mod firesc, principalul benefi
ciar ai curentului larg spre schim
bări înnoitoare, al ecoului aprobativ 
determinat de programul preziden
țial, ca și de primele măsuri pe linia 
aplicării sale adoptate de noul gu
vern a fost partidul președintelui

Franțois Mitterrand — Partidul So
cialist Francez — care a obținut la 
alegerile parlamentare 38 la sută din 
voturi și un număr de 285 de man
date, întrecînd astfel majoritatea ab
solută care este de 246 de mandate.

Desigur, atit la alegerile preziden
țiale, cit și la cele legislative, Parti
dul Comunist Francez a jucat un 
rol Indispensabil în infrîngerea drep
tei și asigurarea succesului stingii. 
Acordul încheiat de comuniști și so
cialiști privitor la desistările recipro
ce in favoarea candidatului cel mai 
bine plasat a funcționat în bune 
condiții și a contribuit în mod cert 
la succesul stîngii în ansamblu. Se 
poate, astfel, spune că întreaga des
fășurare a alegerilor a pus din nou 
și cu pregnanță în evidență însem
nătatea covârșitoare a unității de ac
țiune a socialiștilor și comuniștilor, 
a tuturor formațiunilor de stînga, a 
realizării celui mai larg front al for
țelor democratice pentru cîștigarea 
bătăliilor electorate, pentru înfăp
tuirea unor schimbări reale și pro
funde în viața societății, potrivit in
tereselor și aspirațiilor oamenilor 
muncii, ale maselor largi.

Eveniment marcant al vieții poli
tice a continentului și pe plan mon
dial, rezultatele alegerilor din Fran
ța sint salutate cu satisfacție de po
porul român, legat de poporul fran
cez printr-o veche și statornică prie
tenie, prin afinități de limbă, origine 
și cultură, prin multiple legături 
tradiționale de conlucrare in mo
mente deosebit de importante ale is
toriei, prin noile raporturi de coope
rare dintre țările noastre in diferite 
domenii ale dezvoltării economice, 
prin interesele comune ale menține
rii păcii și securității in Europa și 
in lume. Clădite pe temelia de gra
nit a principiilor egalității în drep
turi, respectării independenței și su
veranității naționale, neamestecului 
și avantajului reciproc, relațiile din
tre România și Franța cunosc o evo
luție continuu ascendentă. Totodată, 
in spiritul politicii Partidului Comu

nist Român de dezvoltare a relațiilor 
de colaborare cu toate partidele 
muncitorești, cu partidele socialiste 
și social-democrate, cu toate forțele 
înaintate ale contemporaneității, 
partidul nostru a acționat de mult și 
consecvent pentru stabilirea și am
plificarea legăturilor de prietenie și 
colaborare cu Partidul Socialist 
Francez, cu toate forțele de stînga 
din Franța — un rol esențial fa a- 
ceastă privință avînd contactele per
sonale ale secretarului general al 
P.C.R., tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
cu liderul socialist Franțois Mit
terrand, cu conducătorii Partidului 
Comunist, ai celorlalte formații de 
stînga din Franța.

Sînt premise din cete mal favo
rabile pentru extinderea acestor ra
porturi. în acest sens, în mesajul de 
felicitare adresat de tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU noului pre
ședinte al Franței s-a exprimat 
încrederea că dialogul româno-fran- 
cez la nivel inalt va fi continuat și 
aprofundat, că relațiile dintre cele 
două țări se vor dezvolta corespun
zător intereselor ambelor popoare, 
politicii de pace, destindere, secu
ritate și înțelegere, de afirmare a 
independenței naționale in Europa și 
în intreaga lume. Aceeași convingere 
a fost împărtășită de președintele 
FRANCOIS MITTERRAND, care, in 
telegrama de răspuns, a subliniat că 
păstrează cea mai plăcută amintire 
despre convorbirile avute cu pre
ședintele României și că dorește în
tărirea raporturilor de prietenie și 
cooperare reciproc avantajoase, care 
unesc cele două țări.

Salutînd victoria în alegeri a for
țelor de stingă din Franța, poporul 
român Își reînnoiește sentimentele 
de profundă simpatie față de po
porul francez prieten, exprimîndu-și 
încrederea că relațiile româno-france- 
re se vor consolida și mai mult, fa 
concordanță cu interesele celor două 
popoare, ale cauzei destinderii, păcii 
și colaborării in Europa și in lume.

L

PRIMIRE LA SALISBURY. Pre
ședintele Republicii Zimbabwe, 
Canaan Banana, a primit, la Salis
bury, delegația de partid și guver
namentală a R.P.D. Coreene, con
dusă de Li Giong Ok, membru al 
Prezidiului Biroului Politic al C.C.

PIESA „O SCRISOARE PIERDU
TA" de I. L. Caragiale a fost pre
zentată spectatorilor costaricani in
tr-un spectacol interpretat de acto
rii Companiei naționale de teatru 
din San Jose. Spectacolul s-a bu
curat de un deosebit succes.

SESIUNEA CONSILIULUI
A.N.Z.U.S. (alianță militară din care

UN NOU GUVERN ÎN BARBA
DOS. Primul ministru al Barbado- 
sului, Tom Adams, reînvestit în 
această funcție după alegerile gene
rale desfășurate la 18 iunie, a al
cătuit un nou guvern format din 
12 personalități politice. Ca și fa 
cabinetul precedent, premierul de
ține și portofoliile finanțelor și pla
nificării.

NU, rachetelor nucleare!

Mișcarea de împotrivire față de planurile N.A.T.O. 
privind instalarea de noi rachete nucleare in Europa 
occidentală continuă să se intensifice, manifestindu-se 
aproape zilnic prin marșuri și demonstrații desfășurate 
în diverse orașe din Marea Britanie, R. F. Germania, 

Danemarca, Italia. Valul de proteste a căpătat

în ultimul timp o amploare deosebită în Olanda, unde 
autoritățile au fost nevoite, din această cauză, să ami
ne luarea unei decizii.cu privire la instalarea rachetelor 
pînă la sfîrșitul acestui an. Fotografia înfățișează un 
aspect al unei mari manifestații desfășurate recent în 
Olanda, împotriva eurorachetelor.
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