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întrecere
• La exploatările miniere 

Leurda și Lupoaia, brfsăzîie de 
mineri conduse de comuniștii Ion 
Scrieciu, Ion Șchiau și Grigore Tutu- 
naru și-au propus să „doboare" un 
record national de producție. Este 
vorba de extragerea din abataje, cu 
același complex mecanizat, a unei 
cantități de 500 000 tone lignit — ni
vel de producție neatins încă în mi
neritul românesc. Colectivele celor 
două exploatări înregistrează, în pre
zent, randamente de 45—50 tone de 
lignit pe post, adică de două ori mai 
mari decît nivelul productivității pre
văzute. Cele peste 200 000 tone lignit 
extrase suplimentar la Leurda și 
Lupoaia. de la începutul anului și 
pină la încheierea primei. decade din 
luna iunie, exprimă elocvent inten
sitatea acestei entuziaste întreceri.

• Muncitorii forestieri 
din județul Bacău ?;~au P.ro" 
pus, ca un obiectiv principal în în
trecere, să gospodărească cît mai ju
dicios resursele de material lemnos. 
Ca urmare a creșterii indicelui de 
valorificare, ei au expediat, de la în
ceputul anului și pînă acum, unități
lor de industrializare cu circa 20 000 
mc lemn mai mult față de aceeași 
perioadă a anului trecut. Calculele a- 
rată că lemnul economisit pînă acum 
în exploatările forestiere din județul 
Bacău este echivalent cu masa lem
noasă ce se obține dintr-o pădure în 
suprafață de aproape 50 de hectare.

® Sondorii Trustului pe
trolului de la Pitești, prin ex' 
tinderea metodelor moderne de fo
raj, sporirea productivității muncii 
și reducerea timpului neproductiv, 
au ridicat la 2 400 numărul metrilor 
forați peste sarcinile de plan.

® Energeticienii întreprin
derii „Electrocentrale" Bor- 
Zești, exploatînd cu randament 
sporit mașinile de forță din dotare, 
au furnizat zilnic, peste prevederi, 
sistemului energetic național cîte 
500 000 kWh energie electrică, depă
șind astfel substanțial sarcinile de 
plan.

© Trustul județean de 
construcții Cluj «i_a onorat 
cu succes sarcinile de plan pe pri
mele cinci luni ale anului. Toa
te obiectivele planificate pentru 
această perioadă au fost termi
nate și predate înainte de ter
men beneficiarilor. Să le trecem 
succint în revistă : blocuri de locuin
țe cu 1 526 apartamente, număr su
perior prevederilor de plan din pri
mul semestru, hotelul „Belvedere", 
depozitul de produse alimentare de 
la Someșeni, un cămin cu 400 de 
locuri destinat nefamiliștilor, clădirea 
liceului de informatică și alte lucrări 
— toate realizate în avans cu 2—3 
luni de zile.

® La Combinatul chimic 
Ișalnița a început 6ă producă de 
curind o nouă capacitate — instala
ția pentru îngrășăminte complexe pe 
bază de azot și fosfor, prima de acest 
fel de pe platforma chimică crâio- 
veană. Producția de îngrășăminte 
complexe pe care o va furniza noul 
obiectiv va asigura fertilizarea a 
200 000 hectare terenuri agricole. De 
asemenea, la ÎNTREPRINDEREA 
„OȚELUL ROȘU" a intrat în func
țiune prima linie de turnare continuă 
a metalului direct sub formă de 
semifabricate. (Agerpres).

(-------------
îmi stăruie în memorie 

blocul acela cu patru eta
je dintr-unul din noile car
tiere ale municipiului Satu- 
Mare, pe al cărui frontispi
ciu, de sus pînă jos, cu ci
fre și litere uriașe, stă 
scris : 14 mai 1970. Este
primul bloc înălțat după 
tragidele calamități de a- 
tunci. Acum, nu după mul
tă vreme, inscripția aceea 
stăruie în mine ca un stri
găt al victoriei omului asu
pra stihiei, ca un semn al 
victoriei omului asupra lui 
însuși, asupra propriilor 
șale spaime, ca un însemn 
pentru viitorime. De altfel, 
marele lac de acumulare de 
la Călinești, cît și alte nu
meroase măsuri luate au 
pus întregul județ la adă
post de orice asemenea de
zastru.

Municipiul Satu-Mare, 
din prima și pină in ulti
ma zi a șederii mele, 
mi-a lăsat impresia unui 
mare oraș, mai ales re
construit după cumplita 
revărsare a Someșului, 
de acum șase ani, un 
mare oraș al viitorului care 
se construiește însă, zi de 
zi, pe sine, prin brațele și 
mistriile fraterne ale locui
torilor români, maghiari și 
germani. Orașul „vechi", a- 
dică centrul, unde se gă
sește și impunătoarea sta
tuie cioplită de gindul in
spirat al lui Corneliu Me- 
drea în amintirea marelui 
luptător pentru egalitate 
națională și libertate socia
lă Vasile Lucaciu, ar pă
rea neschimbat ; așa cum

Sîmbătă 12 iunie 1976

La a in AGRICULTURA

PORUMBUL, 
CARTOFII
Șl FLOAREA-SOARELUI
• Cifre convingătoare și cîteva recomandări 
în legătură cu prășitul și udările culturilor irigate
• Mașinile și silozurile pregătite pentru

RECOLTAREA 
PĂIOASELOR

Grăbirea lucrărilor de întreținere a 
culturilor și pregătirile pentru recol
tarea cerealelor constituie sarcini ac
tuale primordiale pentru oamenii 
muncii din agricultură. Problemele 
legate de desfășurarea acestor lucrări 
au constituit obiectul analizei din 
ședința de ieri după-amiază a coman
damentului central. S-a apreciat că 
oamenii muncii din agricultură, orga
nele și organizațiile de partid, răs
punzând chemării adresate de tova
rășul Nicolae Ceaușescu la închiderea 
Congresului educației politice și al 
culturii socialiste, și-au intensificat 
eforturile și preocupările pentru a 
asigura buna îngrijire a culturilor, 
pentru a încheia pregătirile necesare 
în vederea strîngerii în cele mai 
bune condiții a recoltelor. Ce rezul
tate au fost obținute, ce trebuie în
treprins, în continuare, în vederea 
grăbirii lucrărilor de sezon ?

Cum este și normal, principalele 
forțe din agricultură sînt concentrate, 
în aceste zile, la prășitul culturilor. 
Pînă joi, 10 iunie, potrivit datelor 
centralizate la ministerul de resort, 
în întreprinderile agricole de ■ stat 
prașila a doua mecanică a fost exe
cutată la floarea-soarelui pe 96 la 
sută din suprafețele cultivate, la 
cartofi — 57 la sută, iar la porumb 
— 44 Ia sută. In cooperativele agri
cole au fost prășite mecanic a doua 
oară 63 la sută din suprafețele cu 
sfeclă de zahăr, floarea-soarelui — 
96 la sută, cartofi — 61 la sută, po
rumb — 49 la sută. Totuși, lucrările de 
întreținere a culturilor sînt întîrziate 
îndeosebi în unele județe din Tran
silvania și Moldova, cum sînt Satu- 
Mare, Sălaj, Brașov, Harghita, Bis- 
trița-Năsăud, Suceava, Neamț, unde 

• O pagină consacrată oglindirii și comentării faptelor 
și atitudinilor în muncă și viată, procesului de făurire 
a omului nou.

*

• O tribună a cultivării normelor morale ale societății
noastre. pagina a iii-a

l-am văzut în îndepărtata 
copilărie, în scurtul popas 
acordat celor ce, cu miile, 
cu zecile de mii — bătrîni, 
femei, copii — eram expul
zați, în vremelnica lor co
tropire, de către autorită
țile horthiste de pe melea
gurile străbune. Patina tim
pului nu poate ascunde insă 
ochiului străzile cu elegan
ta și cochete blocuri noi.

marcabilă, în care, ca în- 
tr-un armonios buchet, ro
mâni, maghiari, germani 
construiesc pentru ei și ur
mașii lor lucruri minunate, 
cu brațele și mintea, sau, 
mai curind aș zice, cu su
fletul, cu toată inima.

Și cum s-ar putea altfel, 
cu oameni cum sînt aceia 
Ce mi-a fost dat să-i în- 
tîlnesc ?

de Partidul Comunist Ro
mân, „Totul pentru front, 
totul pentru victorie", la 
„Unio", cum începusem să 
spun, lucrează astăzi o u- 
riașă familie muncitorească 
de bijutieri, dacă mă gin- 
desc la unicatele cu care 
practic ei înzestrează toate 
sectoarele economiei națio
nale : o familie de multe 
mii de oameni. Spun familie,

Efigii sătmărene
---------------------------Reportaj de Tiberiu UTAN-----------------------------

„plombele" cu mai multe 
etaje introduse în centru, 
numeroasele elemente de 
modernizare, nivelul de ci
vilizație cu care își fac da
toria lucrătorii din comerț 
sau cooperative, bunul gust, 
discreția și inventivitatea 
cu care sînt aranjate multe 
dintre vitrinele magazine
lor și librăriilor.

Dar a restrînge caracte
rul socialist al orașului nu
mai la atîta ar fi de bună 
seamă din cale afară de 
puțin. Pentru că atît mu
nicipiul Satu-Mare. cît și 
întregul județ reprezintă — 
iar dincolo de 1980 va re
prezenta în și mai mare 
măsură — o prezență acti
vă în viața social-economi- 
că și culturală a țării. O 
prezență de pe acum re-

La „Unio", acest colos al 
Industriei grele românești, 
iscat dintr-o modestă „so
cietate pe acțiuni" pentru 
„industrializarea" lemnului 
(1911), luîndu-și în 1921 ac
tuala denumire și trecînd 
la fabricarea unui însemnat 
număr de vagoane, ajun- 
gînd de la cîteva sute de 
muncitori la 3 000, retrans- 
formată în timpul ocupației 
horthiste în fabrică de ba
răci militare din lemn și în 
depozit de armament, pre
luată și refăcută de munci
torii abia întorși acasă în
că înainte de sfîrșitul celui 
de-al doilea război mondial, 
la 20 februarie 1945, ca o 
„cooperativă a muncitorilor 
pentru fabricarea vagoane
lor, articolelor de metal și 
lemn", sub semnul indicat

și nu știu dacă o spun pri
mul, referindu-mă mai ales 
la raporturile umane, la 
conștiința și solidaritatea 
muncitorească, ia unitatea 
frățească despre care mi-au 
vorbit mulți tovarăși, prin
tre care ing. Vasile Cada- 
riu, directorul întreprinde
rii, și tînărul secretar al 
comitetului de partid, om 
dinamic, inteligent, fostul 
lăcătuș în aceeași uzină, 
ing.. Alexandru Coroiu.

Aici la „Unio" aproape 
nimeni nu vrea să vorbeas
că despre sine, fiecare face 
trimitere la altul, „care-i 
mai bun". Abia izbutesc 
pînă la urmă să aflu nu
mele cîtorva dintre cei 
„care-s mai buni" : Alexan
dru Olah, lăcătuș, șef de e- 
chipă, unul dintre „vetera

nu s-a încheiat prima prașilă la po
rumb. în sud, unde culturile sînt mai 
dezvoltate, există diferențe mari — 
între județele vecine și cu condiții na
turale asemănătoare — în ce privește 
proporția în care a fost executată 
prașila a doua la porumb. Această si
tuație se datorește, în principal, nea
junsurilor care există în organizarea 
muncii, în folosirea mijloacelor me
canice și a forței de muncă. Coman
damentul central a recomandat ca 
organele locale de partid și de stat 
să se ocupe cu toată răspunderea de 
întreținerea culturilor. Intrucît de 
executarea la timp și de calitatea 
acestor lucrări depinde în mare mă
sură nivelul recoltei, este necesar 
ca la prășit să participe toți meca
nizatorii și cooperatorii, ceilalți lo
cuitori ai satelor, respectîndu-se 
programele și orarele de lucru sta
bilite, îndeplinindu-se sarcinile zil
nice care revin fiecărei formații de 
muncă.

Cu mai multă fermitate trebuie să 
se acționeze în vederea irigării tutu
ror suprafețelor cultivate cu plante 
prășitoare și legume. In ultimul timp 
s-a acționat mai ferm pentru apli
carea udărilor în sistemele mari de iri
gații. Astfel, în săptămîna precedentă 
au fost irigate culturile de pe 167 500 
hectare. Totuși, programul de udări 
nu a fost îndeplinit, in principal, da
torită neajunsurilor in organizarea 
muncii în unitățile agricole și unor 
defecțiuni în funcționarea rețelei de 
aducțiune a apei, îndeosebi în jude
țele Teleorman, Olt, Ialomița, Con
stanța, Dolj, Tulcea. Comandamentul 
central a indicat să fie luate măsuri
(Continuare in pag. a II-a)
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nii" din 1945 ai uzinei, loan 
Ganea, sudor, Nemeth Zol- 
tăn, maistru, ing. Orha Iu- 
liu, șeful serviciului plan, 
utecistul loan Bumb, lăcă
tuș, membru al C.C. al 
U.T.C., în prezent student 
la Institutul de subingineri 
care funcționează în cadrul 
uzinei, Gljeorghe Vaida, 
forjor, Groszhardt Francisc, 
maistru modelor, Szabo Iu- 
liu, lăcătuș, muncitori ro
mâni, maghiari, germani, 
cinstiți de toți și cinstin- 
du-se intre ei.

Știind că la „Unio" tot al 
treilea om este membru de 
partid, nu-i greu să-ți i- 
maginezi ’că și munca se
cretarului comitetului uzi
nal de partid, cu 26 organi
zații de bază, nu-i deloc 
ușoară. Dar Alexandru Co
roiu, care mă însoțește prin 
hale și secții și-mi înfăți
șează cîte ceva din tainele 
produselor și proceselor 
tehnologice (și aici, și la „In
tegrata" din Țara Oașului, 
și la tinerii mecanizatori 
din agricultură m-a impre
sionat exemplara grijă față 
de utilaje, explicată pretu
tindeni simplu : „Asta-i 
pita mea"), Alexandru Co
roiu, cum spuneam, despre 
care aflasem că are o inte
resantă biografie muncito
rească, vorbește și el nu
mai despre alții, îmi „des- 
tăinuie" anumite greutăți 
mai vechi sau mai noi din 
uzină, se salută cu tovară
șii săi de muncă cu acel 
„servus" ardelenesc, care
(Continuare în pag. a V-a)

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, comandantul su
prem al forțelor armate, a primit, 
vineri dimineață, pe general-colonel 
Dane Petkovski, adjunctul secreta
rului federal pentru apărarea națio
nală. al R.S.F. Iugoslavia pentru sec
torul politico-juridic, care, în frun
tea unei delegații militare, a făcut o 
vizită oficială în țara noastră.

La primire au participat tovarășii 
Emil Bobu, membru al Comitetului 
Politic Executiv,, secretar al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte al Consiliului 
de Stat, și general-maior Gheorghe 
Gomoiu, adjunct al ministrului apăInterviul acordat de tovarășul Nicolae Ceaușescu
ziarului „Ghanaian Times" și revistei „Weekly Spectator" din Acera

Dupâ cum s-a mai anunțat, tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii So
cialiste România, a primit pe Abraham Kutin-Mensah, directorul 
corporației „New Times", membru în consiliul ’redacțional al zia
rului „Ghanaian ’Times" și redactor-șef al revistei ghaneze „Weekly 
Spectator", căruia i-a acordat un interviu.

ÎNTREBARE : Care sint prin
cipiile care stau la baza politi
cii Republicii Socialiste România 
in relațiile cu țările in curs de 
dezvoltare ? n

RĂSPUNS : România, ca țară so
cialistă și, totodată, ca țară în curs 
de dezvoltare, acționează pentru lăr
girea continuă a relațiilor sale cu 
țările în curs de dezvoltare, pornind 
de la necesitatea găsirii căilor pen
tru lichidarea actualelor stări de lu
cruri privind subdezvoltarea, pentru 
realizarea unor relații noi, care să 
asigure progresul rapid al țărilor 
rămase în urmă. Așezăm la baza 
acestor relații principiile deplinei 
egalități în drepturi, respectului in
dependenței și suveranității naționa
le, neamestecului în treburile interne 
și avantajului reciproc. Pornim de la 
faptul că colaborarea trebuie să 
promoveze aceste principii în toate 
domeniile, să constituie, totodată, și 
o afirmare a solidarității în lupta 
împotriva politicii imperialiste, co
lonialiste, neocolonialiste, pentru 
respectul dreptului fiecărui popor 
de a fi pe deplin stăpîn pe bogă
țiile naționale, de a le putea folosi 
în conformitate cu interesele dez
voltării economico-sociale indepen
dente.

ÎNTREBARE : In prezent, re
lațiile dintre. România și Gha
na sint excelente. Ce considerați 
că ar trebui întreprins de am
bele părți pentru dezvoltarea 
continuă a acestor legături ?

RĂSPUNS : Intr-adevăr, relațiile 
dintre România și Ghana sînt de
osebit de bune, ele au cunoscut, în
deosebi în ultimii ani, un progres 
substanțial. Aș menționa în această 
privință faptul că, în perioada ulti
milor patru ani, schimburile econo
mice dintre țările noastre s-au du
blat. De asemenea, țările noastre, 
reprezentanții lor conlucrează activ 
în diferite organizații internaționa
le, cum ar fi Organizația Națiunilor 
Unite. Pornind de la actualele re
lații de colaborare dintre statele 
noastre, consider că există largi po
sibilități pentru extinderea schim
burilor economice și, îndeosebi, pen
tru realizarea unei cooperări în pro
ducție, sub diferite forme, în con
formitate cu dorințele celor două 
țări și cu necesitatea dezvoltării lor 
economico-sociale mai rapide.

în această direcție, consider că ar 
fi de o deosebită importanță ca, in 
perioada următoare, să realizăm o 
serie de acțiuni de cooperare care 
ar ridica pe o bază superioară cola
borarea actuală și, desigur, să con
tinuăm conlucrarea în cadrul țărilor 
in curs de dezvoltare, pe plan inter
național, în vederea sporirii contri
buției statelor noastre la realizarea 
noii ordini economice internaționa
le, a unei lumi a păcii și colaborării.

ÎNTREBARE : Ca țară in curs 
de dezvoltare, Ghana are nevo
ie de ajutorul prietenesc al al
tor state. Care sint domeniile 
in care România ar putea coo
pera și acorda asistență pentru 
dezvoltarea economiei ghaneze 1

RĂSPUNS : Pornind de la nece
sitatea dezvoltării unei largi coope
rări in producție, în conformitate 
cu necesitățile țării dumneavoastră, 
România dorește să realizeze aceas
tă cooperare în acele domenii care 
sînt de prim interes pentru_ dezvol
tarea rapidă a Ghanei. Ținînd sea
ma de experiența și de posibilitățile 
României, consider că s-ar putea 
realiza cu bune rezultate o colabo
rare în domeniile minier, petrolier, 
al silviculturii și industriei lemnu
lui, în realizarea unor obiective in
dustriale care se găsesc în progra
mul Republicii Ghana, precum și în 
domeniul agricol. Fără nici o îndo
ială că aceasta ar deschide calea 
realizării unei asistențe tehnice co
respunzătoare, a unei mai strînse 
colaborări științifice și culturale în
tre cele două țări.

ÎNTREBARE : Un număr în
semnat de tineri ghanezi stu

rării naționale și secretar al Consi
liului politic superior al armatei.

A fost de față Petap Dodik, amba
sadorul Iugoslaviei la București.

In cursul întrevederii au fost evo
cate relațiile de prietenie și colabo
rare care s-au statornicit și se dez
voltă continuu între țările, partidele 
și popoarele noastre, corespunzător 
înțelegerilor stabilite cu prilejul în- 
tîlnirilor și convorbirilor dintre to
varășii Nicolae Ceaușescu și Iosip 
Broz Tito. S-a exprimat convingerea 
că extinderea și aprofundarea aces
tor raporturi slujesc construcției so
cialiste în România și Iugoslavia, 
sînt în folosul ambelor state și po
poare, al cauzei socialismului și 
păcii.

diază in țara dumneavoastră. 
Guvernul român intenționează 
să mărească numărul de burse 
acordate Ghanei ? Cum se com
portă studenții ghanezi aflați 
»n România ?

RĂSPUNS : în România învață ac
tualmente aproape 100 de tineri gha
nezi, alături de alte mii de tineri 
din diferite țări din Africa și de pe 
alte continente. După cîte știu, și 
studenții ghanezi, ca și cei din cele
lalte țări, se străduiesc să-și însu
șească cunoștințele necesare care 
să-i ajute să contribuie la dezvolta
rea economico-socială a țărilor lor.

In ce privește posibilitățile de ma
jorare a burselor în viitor, aș dori să 
menționez faptul că recent Comite
tul Politic Executiv al Comitetului 
Central al partidului a hotărît majo
rarea în general a burselor pentru 
țările în curs de dezvoltare și, fără 
nici o îndoială, că de aceasta vor pu
tea beneficia și un anumit număr de 
tineri ghanezi. Pe măsura realizării 
unor acțiuni de cooperare în produc
ție, aceste posibilități se vor mări. 
Fără îndoială că se vor găsi și căile 
corespunzătoare pentru pregătirea 
cadrelor necesare funcționării acestor 
întreprinderi șl ramuri de activitate 
ce se vor realiza prin cooperarea 
dintre cele două țări.

ÎNTREBARE : Vă mulțumim 
foarte mult, Excelență, pentru 
această știre fericită in legătură 
cu sporirea asistenței in mate
rie de invățămint.

Care este poziția României 
față de lupta popoarelor afri
cane pentru eliberare națională 
și ce ajutor acordă țara dum
neavoastră mișcărilor de elibe-' 
rare, îndeosebi celor din Zim
babwe și Namibia 7

RĂSPUNS : Aș putea spune că 
România întreține raporturi de co
laborare activă cu toate țările afri
cane, excluzînd, bineînțeles, dintre 
acestea regimul rasist din Africa de 
Sud. Cu multe din aceste țări ațn 
realizat relații de cooperare, sub di
ferite forme, inclusiv societăți mixte, 
le acordăm asistență tehnică, sprijin 
în formarea de cadre.

. Am sprijinit activ lupta de elibe
rare națională a ’ popoarelor africane 
sub diferite forme, inclusiv material. 
Considerăm că aceasta constituie o 
expresie concretă a solidarității în 
lupta împotriva imperialismului și 
colonialismului, a sprijinirii po
poarelor care doresc să fie stăpîne 
pe destinele lor. In același spirit, 
întreținem de mult relații de colabo
rare și acordăm sprijin mișcărilor de 
eliberare din Namibia și Zimbabwe. 
De altfel. România este membră a 
Comitetului Organizației Națiunilor 
Unite pentru Namibia. Considerăm 
că după victoriile obținute de po
poarele din Angola, Mozambic, Gui- 
neea-Bissau, Insulele Capului Verde, 
Sao Tonte și Principe s-au creat 
condiții și mai bune pentru intensi
ficarea luptei de eliberare a po
poarelor din Namibia. Rhodesia și, 
în general, pentru lichidarea regi
mului rasist, a politicii de apartheid 
din Africa de Sud. In spiritul soli
darității militante. România va acor
da în continuare întregul său sprijin 
mișcărilor de eliberare, luptei pen
tru lichidarea definitivă a oricărei 
politici rasiste și de apartheid, a 
oricăror forme de colonialism sau 
neocolonialism în Africa. De aseme
nea, acordăm și vom acorda în con
tinuare un sprijin activ tuturor po
poarelor care luptă pentru indepen
dență, pentru dreptul de a fi stăpîhe 
pe destinele lor.

ÎNTREBARE : Cum apreciați 
primirea României in „Grupul 
celor 77“ și in ce constă in pre
zent activitatea țării dumnea
voastră in această grupare in
ternațională 1

RĂSPUNS : Consider intrarea
României în „Grupul celor 77“ —
adică al țărilor în curs de dezvoltare 
— ca un lucru firesc, ținînd seama

Totodată, a fost manifestată satis
facția față de rezultatele vizitei dele
gației militare iugoslave și s-a subli
niat că ea se înscrie în cadrul conlu
crării prietenești dintre armatele 
celor două țări.

In timpul convorbirii au fost abor
date, de asemenea, aspecte ale actua
lității internaționale. S-a relevat, în 
acest sens, necesitatea intensificării 
eforturilor pentru transpunerea în 
viață a prevederilor Actului final al 
Conferinței de la Helsinki, pentru 
destindere, cooperare și încredere 
Intre state, pentru edificarea unei 
reale securități în Europa și în lume.

întrevederea a decurs într-o at
mosferă caldă, tovărășească.

de faptul că România este ea însăși 
țară în curs de dezvoltare. Totodată, 
aceasta a devenit posibilă și datorită 
relațiilor strinse, de colaborare acti
vă. pe care România le-a promovat 
cu toate țările în curs de dezvoltare.

Aș dori să exprim aici mulțumi
rile mele președintelui Republicii 
Ghana și guvernului ghanez pentru 
sprijinul acordat României- la Ma
nila.

In ce privește activitatea viitoare 
a României ca membru in „Grupul 
celor 77“, ea decurge, desigur, din o- 
rientările comune stabilite la Manila 
cu privire la intensificarea luptei 
pentru realizarea unei noi ordini eco
nomice internaționale, pentru instau
rarea unor raporturi economice noi 
între țările în curs de dezvoltare și 
țările dezvoltate, care să favorizeze 
progresul țărilor în curs de dezvol
tare. în același timp, consider că o 
importanță deosebită vor avea în vii
tor intensificarea colaborării dintre 
România și țările în curs de dezvol
tare, >o întrajutorare mai activă între 
ele — deoarece acest factor va con
tribui în mod substanțial la realiza
rea obiectivelor de progres și de 
bunăstare ale țărilor în curs de dez
voltare.

. ÎNTREBARE : Am aflat eu 
satisfacție și interes despre 
preocuparea țării dumneavoas
tră de a participa, ca observa
tor, la Conferința la nivel inalt 
a țărilor nealiniate care va 
avea loc, in august 1976, la Co
lombo. Care sint motivațiile 
acestei cereri 7

RĂSPUNS : Republica Socialistă 
România promovează pe plan inter
național o politică de largă colabo
rare cu toate statele, fără deosebire 
de orinduire socială. Ca țară socia
listă, punem, desigur, pe prim plan 
colaborarea cu toate țările socialiste, 
considerînd că aceasta este în inte
resul tuturor popoarelor care se pro
nunță pentru pace și colaborare. 
Dezvoltăm larg relațiile cu țările de
numite generic „lumea a treia", cu 
popoarele care au scuturat domina
ția străină sau luptă pentru elibe
rarea lor, cu țările care se pronunță 
pentru o politică de deplină egalitate 
în drepturi și respect reciproc între 
națiuni. Pornind de la aceste prin
cipii ale politicii sale externe, de la 
necesitatea democratizării vieții in
ternaționale, România dorește să 
participe din plin la activitatea orga
nizațiilor internaționale, în primul 
rind a Organizației Națiunilor Unite, 
pentru a se asigura astfel tuturor sta
telor, fără deosebire de orinduire 
socială sau de mărime, posibilități 
depline de a participa activ la solu
ționarea problemelor care confruntă 
omenirea.

Am realizat de pe acum o largă 
colaborare cu mai toate statele din 
grupul țărilor nealiniate. Pornind 
de la faptul că, în activitatea lor, 
aceste țări se pronunță tocmai pen
tru afirmarea principiilor noi în 
viața internațională, pentru o poli
tică de pace, împotriva folosirii for
ței sau a amenințării cu forța în 
raporturile interstatale, România a 
considerat că ar fi util să ia parte 
la lucrările de la Colombo, ca și la 
alte conferințe sau lucrări ale ță
rilor nealiniate, în calitate de ob
servator, în scopul de a întări ast
fel colaborarea și solidaritatea po
poarelor ce se pronunță pentru o 
politică democratică pe plan mon
dial. Cu atît mai mtilt apreciem că 
este necesară aceasta cu cît, în ac
tualele condiții, crește continuu ro
lul maselor populare, al popoarelor 
înseși în viața internațională, ele 
constituind factorul hotărîtor pentru 
lichidarea vechilor stări de lucruri, 
pentru o politică nouă, democratică, 
pentru pace pe planeta noastră.

ABRAHAM KUTIN-MEN
SAH : Vă mulțumesc, Excelen
ță.'Aș dori, dacă este posibil, să 
transmiteți prin noi un mesaj 
țării mele, in calitate de condu
cător al unei țări prietene.

PREȘEDINTELE NICOLAE 
CEAUȘESCU : Aș dori să urez po
porului prieten ghanez cele mai 
mari succese în eforturile sale de 
dezvoltare economico-socială inde
pendentă, noi progrese pe calea 
bunăstării și fericirii 1

1
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PUNCTUL DE PORNIRE
AL BUNELOR REZULTATE

în fiecare moment al zilei, fie în 
ceasurile dimineții, fie în miez de 
noapte, activitatea productivă la ÎN
TREPRINDEREA TEXTILA BUCU- 
REȘTEANA „DACIA" pulsează în 
ritmuri egale, rodnicia muncii colec
tivului de aici traducîndu-se în miile 
de metri de țesături livrate benefi
ciarilor. Nivelul productiy. al ore
lor, al minutelor este clar stabilit d.e 
calculatorul electronic, care ordonea
ză în permanență ritmul de lucru al 
zecilor de utilaje moderne.

— Calculatorul ne-a dezvăluit cu 
exactitate, imediat după introducerea 
programării producției pe baza elec
tronicii, sectoarele în care organiza
rea muncii șchiopăta, ne mărturi
sește tovarășa Maria Diaconu, secre
tara comitetului de partid din între
prindere. Și cum între organizare șl 
gradul de răspundere al fiecărui om 
in îndeplinirea sarcinilor există o 
relație directă, am întreprins o largă 
acțiune de redistribuire a cadrelor 
tehnice, a conducătorilor de formații, 
astfel incit, în toate schimburile, fie
care atelier să dispună de oameni ca
pabili să ia deciziile necesare în orice 
fază a procesului productiv.

Această acțiune impusă, între alte
le, de dirijarea producției cu calcula
torul electronic a determinat multe 
schimbări in bine, a însemnat un cîș- 
tig real pentru producție. în pri
mul rînd, după cinci luni din 
acest an, Indicatorii de plan sînt 
nu numai îndepliniți, ci și depășiți, 
colectivul realizînd pînă acum aproa
pe jumătate din angajamentul anual 
asumat în întrecerea socialistă. în al 
doilea rînd, oamenii învestiți cu con
ducerea unor formații de lucru, a 
unor sectoare își dovedesc mai bine 
capacitatea lor organizatorică profe
sională, calitatea activității lor ridi- 
cîndu-se Ia cote superioare. Dis
cutăm cu tînăra ingineră Vic
toria Luchianu, de două luni con
ducătoarea atelierului albitorie, unul 
din sectoarele „cheie" din întreprinde
re. care ne prezintă legătura orga
nică dintre munca de calitate și ca
litatea producției.

— Calitatea produselor care ies din 
atelierul nostru se răsfrînge direct 
asupra calității finale a mărfurilor pe

care le livrăm beneficiarilor. Pentru 
a asigura o calitate corespunzătoare 
țesăturilor albite se cere respectarea 
strictă a proceselor tehnologice. De 
aceea, am pus pe primul plan al ac
tivității atelierului nostru întrona
rea uhei ferme discipline în muncă, 
întărirea răspunderii în muncă a fie
cărui lucrător în toate cele 480 de mi
nute ale schimbului. Este firesc. Un 
minut de neatenție la cilindrii de 
uscat poate provoca introducerea în 
fluxul tehnologic a 45 metri de țesă
turi cu defecte nesesizate. Aceste 
defecte vor fi depistate apoi numai 
după trecerea țesăturilor prin 7—8

— Ce v-ați propus cînd ați 
fost investită cu această funcție ?

— După ce am analizat cu întregul 
colectiv al secției rezervele de care 
dispunem în direcția ridicării calită
ții producției, am ajuns la concluzia 
că este posibil să reducem ponderea 
cupoanelor de la 1,3 la sută, oit este 
în prezent, la 1 Ia sută.
> Căile de reducere cu trei ze
cimi de procent a cupoanelor, care 
înseamnă în fapt obținerea a mii de 
metri de țesături de calitate supe
rioară, sînt clare colectivului atelieru
lui : un control riguros al materiilor 
prime introduse în fluxul tehnologic,

faze de fabricație, după utilizarea 
unui important volum de muncă.

— Sînt frecvente asemenea situa
ții ?

— Creșterea răspunderii muncitori
lor noștri a făcut ca, în ul
tima perioadă, defectele țesăturii 
crude să fie depistate după prima 
operație, acestea remediindu-se cu 
un consum redus de substanțe.

Dar calitatea nu poate fi despărți
tă de cantitate, iar aceasta de rit
micitate. Cînd știi că valurile nesfîr- 
șite de țesături care trec prin albi
torie sînt programate la „milimetru" 
pentru a merge în vopsitorie, im
primerie sau apretură, este firesc ca 
acest flux să fie permanent urmă
rit, reglat, optimizat atît de ochiul 
de expert al muncitorului și specia
listului, cît și de sesizorii electrici, 
chimici sau electronici din aparatele 
de măsură și control. în plus, calcu
latorul amintește în fiecare oră „da
toriile" față de un atelier sau altul 
al fabricii. Astfel, șefii formațiilor 
de lucru cunosc direcția în care tre
buie să acționeze cu rapiditate.

— Am mărit pentru cinci minute 
viteza de avans a liniei de albire 
pentru a intra în ritmul normal al 
livrărilor cerut de cei de la vopsito
rie, ne spunea maistrul Gheorghe 
Jean.

Discutăm și cu inginera Vasilica 
Bercea, proaspăta șefă a atelierului 
de apretură.

buna întreținere a mașinilor șl 
utilajelor, individualizarea rețetelor 
de tratare conform articolelor aflate 
în fabricație. Oamenii atelierului sînt 
încrezători în posibilitățile lor. Mai 
dețin cîteva argumente in plus pe 
lîngă pricepere și hărnicie în lupta 
pentru calitate : noile tratamente de 
hidrofobizare și neșifonabilizar.e puse 
la punct in laboratorul întreprinderii, 
care vor fi aplicate nu peste multă 
vreme.

Lupta pentru cele trei zecimi de 
procent se desfășoară în paralel cu 
activitatea politico-educativă îndrep
tată șpre înlăturarea rutinei, como
dității, inerției.

— Știm că rezistența mentalități
lor învechite, sub forma „producția 
merge și așa...“, scade concomitent 
cu ofensiva hptărită a noului, afir
ma Dumitru Condrea, membru în 
comitetul de partid al întreprinderii. 
De aceea, comuniștii din atelierul de 
apret, in acțiunea pentru scăderea 
coeficientului de cupoane, stimulea
ză puternic, prin exemplul lor per
sonal, răspunderea și exigența în 
munca fiecăruia.

Pe unul din pereții atelierului de 
vopsitorie citim o lozincă cu un ca
racter general : „Nici o mașină, 
nici un utilaj sub randamentul pla
nificat" și. alături, o alta foarte con
cretă : „Nesupravegherea mașinii 
de vopsit timp de 5 minute poate 
duce la producerea a 250 metri țesă
turi cu defecte". Un aspect de

muncă, surprins în timpul cît am fost 
în unitate, demonstrează că agitația 
vizuală ancorată în realitate, strîns 
legată de cerințele producției, con
tribuie direct la întărirea răspunderii 
fiecărui muncitor, are un ecou profund 
în conștiințe. Mașina de vopsit 
s-a oprit. Imediat, ajutorul de meșter 
Ilie D. Nicolae și maistrul Constan
tin Nuță depistează defecțiunea și cu 
pricepere o remediază. După cîteva 
zeci de secunde, mașina funcționează 
din nou în regim normal.

— Una din îndatoririle noastre de 
bază este să cunoaștem bine utilajul 
la care lucrăm, ne spune, tovarășul 
Ilie D. Nicolae. Dacă nu l-am fi cu
noscut, trebuia să telefonăm la ate
lierul mecano-energetic, să așteptăm 
sosirea unui electrician . care să re
medieze defecțiunea. Totul ar fi du
rat 10—15 minute, echivalente cu în
semnate cantități de produse.

Răspunderea în muncă dovedită în 
buna folosire a mașinilor, a timpului 
de lucru caracterizează și atelierul 
de imprimare.

— Singurul moment de întrerupere 
a funcționării mașinii de imprimat 
este cel de la schimbarea șabloane
lor. Operația poate dura de la 2 la 10 
minute, după priceperea celui care o 
execută, ne spune muncitorul Va- 
sile Pop, secretarul organizației de 
bază din sector. La această operație 
cîștigăm minute prețioase care stau la 
baza obținerii producției peste plan.

Ipostaze ale răspunderii în muncă 
am înregistrat și în celelalte secții.ale 
întreprinderii bucureștene,. în activi
tatea tuturor, de la lucrător la di
rector. Pe agenda de lucru a direc
torului întreprinderii. tovarășul 
Gheorghe Dumitrașcu, se aflau cîte
va probleme urgente, legate de apli
carea tehnologiilor pentru produsele 
tip voal, asimilarea unor țesături im
permeabile, elaborarea tehnologiilor 
de vopsire cu noile tipuri de colo
rant! produși în țară și realizarea în 
atelierul mecanic a mașinii de rolat. 
Asemenea preocupări sînt izvorîte 
din înțelegerea deplină a cerinței de 
stringentă actualitate că omul nou, 
cu o conștiință tot mai înaltă, se for
mează și se călește în focul viu al 
muncii utile societății.

Dan CONSTANTIN

Intreprinderea „Sinteza" din Oradea: se lucreazâ la reglarea sistemului de automatizare a unei noi instalații 
Foto : E. Dichiseanu

A intrat parțial în funcțiune

Sistemul de irigații
Berceni — Vidra — Frumușani

Vara, rîul Sabar din 
preajma Capitalei deve
nea un simplu firicel de 
apă. Acum, nivelul apei 
a crescut de peste trei ori 
față de perioadele cind 
înregistra debitul nor
mal. Prin intermediul 
prizei construite la Ogre- 
zeni, Argeșul împrumută 
afluentului său un debit 
de 8 metri cubi de apă 
pe secundă. A fost prima 
lucrare a construcției sis
temului de irigații Ber
ceni — Vidra — Frumu
șani, c.are va asigura apa 
necesară unuia dintre 
cele mai importante ba
zine legumicole pentru 
aprovizionarea Capitalei. 
Terenurile respective, 
deși au un sol roditor,

duceau lipsă de apă de
oarece, în această zonă, 
precipitațiile erau scă
zute.

Zilele trecute, Sabarul, 
ajuns la noua sa cotă, a 
pornit pe cursul pe care 
i l-au pregătit construc
torii Oficiului de îmbu
nătățiri funciare al ju
dețului Ilfov, împreună 
cu numeroși oameni ai 
muncii din București, ve- 
niți să-i ajute la termi
narea mai devreme a lu
crărilor. în clipa în care 
draglina condusă de A- 
lexandru Sima și buldo
zerul lui Florea Berceanu 
au început să „muște" 
din batardoul ridicat în 
dreptul prizei gravitațio
nale, cu prag de fund.

din zona comunei Jilava, 
apele au pornit spre sta
ția de pompare. A fost 
marcată intrarea în func
țiune, cu șapte luni îna
inte de termen, a pri
melor obiective ale siste
mului de irigații : un ca
nal de ăducțiune și două 
canale de distribuție de 
aproape 30 km, șapte sta
ții de punere sub pre
siune, rețele de conducte 
îngropate cu o lungime 
de peste 200 km etc. 
După cum ne spunea in
ginerul Ion Hogea, șe
ful șantierului, aceste a- 
menajări hidrotehnice 
vor asigura irigarea a 
circa 10 500 hectare apar- 
ținînd unui număr de 14 
unități agricole din jude

țul Ilfov și din zona li
mitrofă a Capitalei. Din 
această suprafață, aproa
pe 4 000 ha, cultivate în
deosebi cu legume, vor 
beneficia de apă înce- 
pînd din această lună.

Soluțiile constructive 
adoptate, dotarea cu in
stalații și utilaje moder
ne fabricate în întregime 
în țară, precum și avan
sul dobîndit în finaliza
rea acestei importante 
investiții asigură condiții 
pentru ca ea să se sol
deze cu o eficiență eco
nomică ridicată. îndeosebi 
prin producțiile sporite 
la hectar ce se vor ob
ține pe suprafețele iri
gate.

Dumitru TIRCOB

Porumbul, cartofii si floarea - soarelui

GENERALIZAREA EXPERIENȚEI
FRUNTAȘILOR PE ȘANTIER

(Urmare din pag. I)
pentru a se asigura echipele de udări, 
motopompiștii necesari, astfel in
cit să se lucreze atît ziua, cît și 
noaptea la administrarea apei. în 
toate județele, și îndeosebi în zonele 
cu deficit de apă din sol, vor trebui 
respectate recomandările stațiilor de 
avertizare în ce privește timpul cînd 
să fie efectuate udările, precum și 
cantitățile de apă care urmează să 
fie administrate. Țara noastră dis
pune de o mare suprafață de teren 
amenajată pentru irigații, de pe care 
se pot obține, în orice condiții cli
matice, recolte mari la hectar. Se 
cere însă ca în unitățile agricole din 
sistemele amenajate pentru irigat, 
printr-o temeinică organizare a mun-

La sfirșitul lunii ianuarie a.c. s-au 
prezentat în coloanele ziarului date 
concrete și fapte privind activitatea 
energică, bine organizată, desfășurată 
pe un front larg la execuția docului 
uscat din cadrul Șantierului naval din 
Galați — investiție importantă aflată 
în etapa finală de realizare. S-au a- 
preciat atunci seriozitatea și disci
plina în muncă ale constructorilor, ac
țiunile conducerii șantierului, apar- 
ținind de Grupul de șantiere pentru 
lucrări hidrotehnice Galați, de a se 
încadra în ritmul de execuție prevă
zut în grafice, de a-1 intensifica în 
lunile următoare. După aproape 5 
luni, iată-ne din nou pe șantier. Sur
priză ! Acum, beneficiarul nu mai 
este mulțumit de stadiul lucrărilor. 
Ing. Eugen Mantz, din cadrul servi
ciului de investiții al Centralei in
dustriale navale Galați, argumentea
ză cu calcule și comparații că, față 
de posibilități, unele lucrări sînt 
destul de rămase în, urmă. Șeful 
șantierului, ing. Gheorghe Ciuchi, 
confirmă această stare de lucruri :

— în 5 luni am realizat circa 30 
la sută din sarcinile valorice de in
vestiții ce ne revin în acest an, iar 
la încheierea semestrului estimăm 
■să ridicăm la 36 la sută această pon
dere.

Ce anume s-a întîmplat pe șan
tier ? De ce activitatea rodnică, ju
dicios organizată ce s-a desfășurat 
in acest început de an pe șantierul 
gălățean nu a fost consolidată, nu a 
dus la rezultate economice și mai 
bune 1 Stadiile fizice reflectă cu 
exactitate răminerile in urmă. După 
părerea conducerii șantierului, cau
zele acestei situații s-ar afla în eșa
lonarea necorespunzătoare a sarci
nilor planului pe parcursul acestui 
an. Așa să fie, oare.? Să urmărim 
„pe viu" cum se lucrează pe șan
tier.

Tovarăși din conducerea șantieru

lui ne-au spus că efectivele de mun
citori cuprind circa 125 de oameni 
— 'oetoniști, dulgheri, fierari, lăcă
tuși, sudori, montori ș.a. De aseme
nea, că pe șantier ar lucra și 125 e- 
lectricieni, mecanici de întreținere, 
muncitori la stațiile de betoane. Din 
punct de vedere al utilajelor, în do
tarea constructorilor intră excavatoa
re, macarale, autobasculante etc. 
„Lucrăm cu oamenii și utilajele în 
două schimburi", precizează ing. 
Gheorghe Ciuchi. Pe hirtie, poate, 
in rapoarte... întrucît realitatea îl 
contrazice ; o parte din utilaje nu

— Lipsesc vreo patru. Știți, este 
luni.

Același „motiv" îl invocă și mais
trul Gheorghe Badea, din formația 
de lucru pe care o conduce lipsind 3 
constructori. Eoile de pontaj arată că 
și cu o săptămînă in urmă au fost 
înregistrate absențe, nu numai in zi
lele de luni, ci și în celelalte zile., 
în virtutea cărui principiu, conduce
rea șantierului acceptă ca zilele de 
început și sfîrșit de săptămînă să fie 
zile de „chiul" ? Descifrăm în pasi
vitatea cu care sint tratate aceste 
acte de indisciplină o mentalitate

funcționează decit într-un schimb, 
iar activitatea schimbului al doilea 
este simțitor redusă. Ca atare, rezul
tatele înregistrate sînt sub posibili
tăți, demonstrînd carențe serioase 
pe linia organizării întregii activi
tăți a constructorilor. Astfel, in ul
timele trei * săptămini, cantitățile de 
betoane turnate, în primul schimb, 
au oscilat între 40 mc și 132 mc, în 
timp ce în schimbul al doilea acestea 
au „săltat" de la zero metri cubi 
(in zilele de 19. 24, 26 mai. 2 iunie 
ș.a.) la 150 mc. Cu o asemenea slabă 
ritmicitate, este greu de presupus că 
se ocupă cineva cu răspundere și se
riozitate de folosirea integrală a ca
pacității de producție a șantierului, 
în schimb, este sigur că automulțu- 
mirea își face loc în activitatea con
structorilor,- fără ca factorii de con
ducere de aici să acționeze stăruitor 
pentru extirparea acesteia, pentru 
revitalizarea puternică a ritmului de 
lucru.

Discutăm cu maistrul Dumitru 
Pricopie.

— Cîți oameni aveți în echipă ?
— 58.
— Sînt toți la lucru astăzi ? (n.n. — 

în ziua de 7 iunie a.c.).

păgubitoare, de criticabilă indife
rență față de persistența unor defi
ciențe in procesul de educație a oa
menilor, față de interesele izvorîte 
din necesitatea îndeplinirii exempla
re a planului de investiții.

Pe șantier lucrează 68 de comu
niști. Era de așteptat, era imperios 
ca organizația de partid, comuniștii să 
acționeze imediat pentru remedierea 
situației existente, să inițieze o „o- 
fensivă" hotărîtă împotriva indis
ciplinei în muncă. Ing. Ion Mi- 
ronescu, secretarul organizației de 
partid de pe șantier, justifica în fel 
și chip neajunsurile, deși sint evi
dente carențele de organizare a mun
cii. „Am analizat situația și în adu
narea generală de partid, ne spunea 
interlocutorul, numai că rezultatele 
nu se văd încă". Este tolerabilă o 
atare constatare ? Nicidecum 1 Cu 
totul altfel ar fi fost astăzi situația 
dacă s-ar fi manifestat o atitudine 
fermă, intransigentă față de actele 
de indisciplină, dacă s-ar fi între
prins acțiuni politico-educative e- 
nergice pentru întronarea unei înal
te răspunderi în folosirea cit mai 
bună a fondului de timp și a utila
jelor. Pe șantier lucrează construc

tori fruntași ca Gheorghe Filon. Iu- 
liu Ghergheli, Gheorghe Grădiștea- 
nu, Nicu Ștefan, Aldea Negrilă ș.a. 
Dar nu numai ei, ci și toți ceilalți 
trebuie să dovedească, munajnd zi 
de zi cu răspundere și inițiativă, că 
înțeleg deosebita importanță ce se 
atribuie realizării acestei ultime e- 
tape a docului uscat de la Galați.

Dacă tovarășii din conducerea șan
tierului tolerează o asemenea situa
ție și încearcă să acrediteze ideea 
unor rezultate slabe în primul se
mestru din acest an. era de datoria 
comandamentului municipal de in
vestiții să imprime un ritm corespun
zător în realizarea acestei lucrări, să 
îndrume și să controleze activitatea 
constructorilor și a beneficiarului. 
Șeful șantierului, secretarul organi
zației de paria d formulau opinia că 
starea de lucruri se va redresa 
printr-o mai bună organizare a mun
cii, prin alcătuirea unui nou grafic 
de eșalonare a execuției și a sarci
nilor de plan, prin temeinică mobi
lizare a oamenilor. Beneficiarul so
licită insistent constructorilor o ase
menea redresare, deoarece in came
ra de construcție a docului uscat a 
început montajul primei nave de 
55 000 tdw. O atenție sporită se cere 
acordată acestei investiții de către 
G.S.L.H. Galați, de către forurile 
coordonatoare ale acestuia. Iar prima 
și cea mai importantă măsură tre
buie să vizeze întărirea ordinii și 
disciplinei în muncă, generalizarea 
experienței fruntașilor de pe șantier, 
mobilizarea tuturor constructorilor 
in efortul general pentru realizarea 
sarcinilor mari ce le-au fost încre
dințate în primul an al cincinalului.

Dan PLĂEȘU 
corespondentul „Scînteii"

Psrdele și confecții 
din tricoturi fine

Colectivul de creație de la 
întreprinderea de perdele și 
tricotaje. din Pașcani a reușit 
să realizeze, de la începutul a- 
nului pînă în prezent, peste 70 
de modele noi de perdele și 
confecții din tricoturi fine. în
tre acestea, sînt mult căutate 
perdelele in lățime dublă de 
2,30 m, cu borduri și flori rea
lizate în sistem cartelă-calcula- 
tor, precum și perdelele cu lă
țime sub 2 m, imprimate cu 
ajutorul șabloanelor în culori 
foarte frumoase, vii, pastelate.

Deosebit.de atrăgătoare sint 
și confecțiile din tricoturi sim
ple și cu dantelă — o gamă 
largă de articole de lenjerie 
pentru femei și copii, precum și 
cămăși și bluze pentru bărbați, 
în total, colecția de confecții 
care se fabrică la Pașcani cu-, 
prinde peste 400 de modele. 
Noutatea zilei o constituie blu
zele din tricoturi scămoșate 
care sint foarte mult cerute la 
contractările pentru semestrul II 
al anului, precum și tunicile și 
cămășile de noapte imprimate 
în bogate culori naturale. Pen
tru a satisface cît mai bine ce
rințele pieței interne și externe, 
harnicul colectiv de muncă de 
la tînăra întreprindere a indus
triei ușoare din Pașcani a reu
șit să producă peste prevederi
le de plan din primele cinci 
luni ale anului 300 000 ml de 
țesături de tricoturi fine. (Ma- 
nole Corcaci).

cii, să se asigure aplicarea corectă 
a udărilor, efectuarea cu grijă a lu
crărilor de întreținere a culturilor.

Nu peste multă vreme va începe 
recoltarea cerealelor păioase. Coman
damentul central, a consemnat că 
majoritatea utilajelor care vor fi fo
losite în această campanie au fost 
reparate, iar recepția lor s-a făcut 
cu mai multă răspundere. Au fost 
stabilite noi măsuri care să permită 
o bună aprovizionare cu combusti
bil, lubrifianți și piese de schimb, 
astfel îneît munca în lanuri să se 
desfășoare neîntrerupt. De asemenea, 
sint pe terminate pregătirile pentru 
depozitarea producției. Silozurile și 
magaziile au fost reparate, curățate 
și dezinfectate în cea mai mare 
parte. în 12 județe, printre care Ar
geș, Olt, Timiș și Vîlcea, acțiunea 
de revizuire a silozurilor a fost ter
minată. Totodată, utilajele de pre
luare, condiționare și manipulare au 
fost puse în stare de funcționare, 
iar repararea drumurilor și a căi
lor de acces la silozuri se apropie 
de sfîrșit. Prin dotarea bazelor cu 
noi utilaje, capacitatea zilnică de 
preluare a produselor a fost mărită, 
fapt ce va asigura reducerea cu a- 
proape 10 zile a perioadei de recep-

ționare a produselor față de anul 
trecut. De asemenea, au fost con
struite noi silozuri și magazii. Co
mandamentul central a indicat ca in 
toate județele să se încheie grabnic 
toate lucrările de pregătire a ma
gaziilor și silozurilor, astfel încit 
preluarea, depozitarea și păstrarea 
produselor să se facă în cele mai 
bune condiții, iar din recolta aces
tui an să nu se piardă nici un bob.

Organizațiile de partid de la sate, 
consiliile populare, comandamentele 
locale au îndatorirea să acționeze în 
continuare pentru buna organizare a 
muncii, creșterea răspunderii condu
cerilor de unități, a specialiștilor, a 
întregii obști a satelor pentru buna 
desfășurare a lucrărilor de întreți
nere a culturilor, de irigații, pentru 
pregătirea temeinică a secerișului. 
Recolta din acest an depinde de 
munca harnică, conștiincioasă a oa
menilor și, tocmai prin executarea 
la timp și în bune condiții a tutu
ror lucrărilor din această perioadă, 
oamenii muncii din agricultură, lo
cuitorii de la sate vor dovedi că au 
înțeles ce înseamnă conștiința și 
educația socialistă, răspunderea pen
tru obținerea de producții sporite la 
toate culturile.

CONTRASTE
Economii cu...

De cîtva timp, acti
vitatea Combinatului 
de îngrășăminte chi
mice din Turnu-Mâ- 
gurele a intrat pe un 
făgaș bun : producția 
realizată este mai 
mare decit aceea din 
anul trecut, iar depă
șirile de consumuri 
specifice s-au redus 
la jumătate. Și, totuși, 
cheltuielile materiale 
de producție sint des
tul de mari, 
mare 
tuturor 
consumurile 
planificate. Au apărut 
cumva noi cauze ale 
acestor neajunsuri ? 
Nu, este vorba de cele

ca ur-
a neincadrării 

secțiilor in 
specifice
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economie
cunoscute — întreru
peri în funcționarea 
unor utilaje și insta
lații, pierderi prin de
pozitarea necorespun
zătoare a unor materii 
prime, randamentul 
slab al unor linii de 
fabricație. Cantitățile 
de fosfați, acid sulfu
ric, amoniac, gaz me
tan și energie consu
mate peste normele 
planificate trebuiau să 
rețină atenția tuturor 
factorilor de răspun
dere din combinat. Or, 
este surprinzător să 
constați că tocmai 
comisia pentru econo
mii și buna gospodă-

rire lipsește din „fron
tul" constituit împo
triva risipei de mate
rii prime și materiale, 
de combustibil și 
energie. 'Spuneam că 
în unele secții ale 
combinatului se obțin 
economii, dar ele sînt 
„înghițite" de depăși
rile altor sectoare. 
Spiritul de economi
sire a resurselor ma
teriale, atitudinea ne
cruțătoare împotriva 
risipei nu trebuie 
promovate cu... înce
tinitorul, ci înrădăci
nate puternic și ime
diat în rîndurile în
tregului colectiv.

în județul Argeș, ca pretutindeni în 
țară, se desfășoară ample acțiuni 
pentru folosirea mai bună a pă- 
mintului, bogăția națională a ță- . 
rii, pentru redarea în circuitul a- 
gricol a tuturor suprafețelor de pă- 
mint existente. Amintim cîteva din 
acțiunile întreprinse. Prin sistema
tizarea teritoriilor din cadrul consi
liilor agricole intercooperatiste Slo
bozia și Izvorul, pe o suprafață de 
25 000 ha rețeaua de drumuri printre 
tarlale a fost redusă cu aproape 300 
km, redîndu-se in circuitul agricol 
104 ha teren. Prin desecarea și defri
șarea stufărișului dintr-o mlaștină 
aflată în zona comunei Ștefănești a 
fost redată agriculturii o suprafață 
de 38 ha teren. Locul mlaștinii a fost 
luat de o grădină de legume și o pe
pinieră piscicolă.

Ample lucrări de folosire mai 
gospodărească a pămîntului au fost 
efectuate pe magistrala București — 
Pitești, prin astuparea gropilor de 
împrumut și regularizarea rîurilor și 
a piraielor. Numai prin regularizarea 
pîrîului Neajlovel pe o distanță de 
5 km s-a redat în circuitul agricol o 
suprafață de aproape 27 ha teren. Pe 
un prundiș de jîe malul Argeșului, 
unde nici buruienile și nici stufărișul 
nu găseau loc prielnic de vegetație, 
s-a cărat strat vegetal din fundul 
lacurilor Vîlcele și Zigoneni și astfel 
a devenit fertilă, bună pentru agri
cultură o suprafață de 56 ha teren.

încă din anul trecut au început lu
crările de defrișare a stufărișului și 
mărăcinișului la cooperativele agri
cole Silișteni, Pădurești, Fîlfani, Căl-

dăraru, Costești, Ionești, Broșteni și 
la I.A.S. Izvorul și Leordeni, unde vor 
fi redate pentru agricultură 223 ha te
ren. în octombrie 1975 s-au început 
lucrările de sistematizare a cîmpiei 
Burdea pe o suprafață de 30 000 ha 
teren. însemnate suprafețe vor fi re-

nea, se prevede plantarea de păduri 
pe locurile cu pantă nisipoasă și de
frișarea pădurii din platouri roditoa
re prielnice agriculturii. Lucrările 
urmează să fie efectuate pe o peri
oadă de mai multi ani, dar acțiunile 
au și început.

In cincinalul actual se prevăd ac-

nețe slab productive pe o suprafață 
de 473 ha, defrișarea livezilor îmbă- 
trînite și părăginite din masivele a- 
rabile — pe 4 197 ha, defrișarea viilor 
în declin și a livezilor slab produc
tive de pe terenurile arabile — pe 308 
ha. Numai prin sistematizarea drumu
rilor de exploatare dintre tarlale se

Adevăratul gospodar nu lasă 
nici o palmă de pămint nefolosită

Din experiența unor unități agricole argeșene

cuperate la I.A.S. Fetești și C.A.P. 
Budeasa.

în prezent se fac studii pentru ame
najarea celor 1 000 ha teren degradat 
situat pe platoul dintre Bogați și Pri- 
boeni. Pentru ca această importantă 
suprafață de teren să fie mai bine 
gospodărită, cu o bună eficiență eco
nomică și să rodească din plin se 
prevede plantarea cu viță de vie a 
unei suprafețe de 300 ha teren și 
150 ha cu pomi fructiferi. De aseme-

țiuni și mai importante pentru folo
sirea judicioasă a fondului fun
ciar. Au fost întocmite proiecte de or
ganizare a teritoriului la 95 coopera
tive agricole. Din studiile întreprinse 
și proiectele întocmite rezultă că sînt 
necesare lucrări de reparcelare a te
ritoriilor pe 111 387 ha. amplasarea 
culturilor pentru protecția terenuri
lor arabile în pantă pe 2 541 ha. de
frișarea tufișurilor pe o suprafață de 
421 ha, desțelenirea de pășuni $i fî-

vor recupera 230 ha de teren. Prin 
noua sistematizare și organizare a te
ritoriilor s-a creat posibilitatea pen
tru o mai bună zonare a producției 
agricole și introducerea asolamentu- 
lui recomandat de stațiunea experi
mentală Albota. Pentru o bună efi
ciență economică în zona de sud a 
județului, care cuprinde 95 000 ha, s-a 
stabilit ca aici cultura griului să cu
prindă 40 la sută din suprafață, po
rumbul 30 la sută, legumele și plan-

tele tehnice 20 la sută, trifoiul 10 la 
sută.

Desigur, am amintit doar cîteva din 
acțiunile importante pe care argeșe
nii le-au aplicat și le aplică pentru 
folosirea judicioasă a fondului fun
ciar.

Cu toate acestea, trebuie amintit 
faptul că mai sînt o seamă de condu
cători ai unor unități economice care 
nu acordă atenția cuvenită folosirii 
judicioase a pămîntului. Astfel, sînt 
o seamă de beneficiari de investiții 
care amină fără o justificare te
meinică redarea in circuitul agri
col a terenurilor destinate organi
zării șantierelor. Sînt stabilite a se 
recupera prin lucrări de recondițio- 
nare a terenului : 10 ha la combi
natul chimic, 10 ha la combinatul de 
lianți, 9 ha la întreprinderea de au
toturisme, 3.5 ha la întreprinderea 
de rețele electrice, 4 ha la întreprin
derea de industrializare a cărnii și 

- altele. în perioada actualului cinci
nal se prevede o creștere a suprafe
ței agricole din județul Argeș cu 
3 100 ha.

Pentru această importantă acțiune 
se depun eforturi substanțiale ma
teriale și umane. Dar pentru înfăp
tuirea acestei importante acțiuni tre
buie să-și aducă contribuția toți lo
cuitorii județului. De altfel, direcția 
agricolă, organele competente trebuie 
să tragă la răspundere cu mai multă 
promptitudine pe cei ce nu-și înde
plinesc obligațiile ce decurg din le
gislația socialistă.

Horea CEAUȘESCU

Cercetare
Colectivul între

prinderii de mecanică 
fină din Capitală co
laborează strins cu 
specialiștii Institutu
lui de cercetări - și 
proiectări pentru me
canică fină și scule. 
Astfel, numeroasele 
produse care se fabri
că în prezent la între
prindere sînt rodul 
efortului de gîndire și 
concepție, al activității 
comune a specialiști
lor din întreprindere, 
și din institut. în uni
tate au fost organiza
te colective complexe, 
compuse din cercetă
tori, proiectanți-con-

îngemănată cu
structori, 
tehnologi, 
muncitori 
ingineri și tehnicieni 
care, împreună, abor
dează problemele asi
milării produselor noi, 
de la concepție și fa
bricație pînă la livra
rea și exploatarea a- 
eestora, răspiinzind, 
deopotrivă, de „ser
vice" și pregătirea ca
drelor care vor lucra 
cu noile produse. E- 
fectele unei asemenea 
colaborări ? Se fructi- 

. fică mai bine cunoș
tințele specialiștilor 
din. institut și expe-

proiectanți- 
maiștri și 
specialiști,

producția
riența celor din între
prindere, ceea ce duce 
la scurtarea substan
țială a ciclului de asi
milare a produselor 
noi, la sincronizarea 
activității de concep
ție, cercetare și pro
iectare tehnologică cu 
fabricația, cu nevoile 
și posibilitățile reale 
ale executantului. Cu 
alte cuvinte, producția, 
îngemănată cu cerce
tarea, grăbește asimi
larea a noi și noi pro
duse, în folosul eco
nomiei, în condițiile 
unei eficiente superi
oare.

Pentru aducere aminte...
Pentru amenajarea 

unor sisteme de iriga
ții în județul Ialomița, 
deci pentru a face pă- 
mîntul mai productiv, 
Trustul de construcții 
pentru îmbunătățiri 
funciare București a 
scos temporar din cir
cuitul agricol o supra
față de peste 550 ha, 
aparținînd întreprinde
rilor agricole de 
stat Ciocănești, Lehliu 
și Mircea Vodă. Trus
tul avea obligația 
ca o parte din aceste 
terenuri să le redea 
circuitului agricol 
decembrie 1975, 
restul — la 30 
1976. Termenele
trecut, dar terenurile 
respective nu au fost 
predate beneficiarilor, 
întreprinderile agri
cole reproșează trus

la 31 
iar 

mai 
au

tului de construcții că 
nu a împrăștiat, de-a 
lungul canalelor de i- 
rigații, pămintul ste
ril, din care cauză a- 
ceste terenuri nu vor 
putea rodi timp de mai 
multi ani. „Noi am 
împrăștiat pămintul 
steril — susține tova
rășul Dumitru Popes
cu, șeful unuia din a- 
ceste șantiere de iri
gații. Rămine să mai 
întocmim, cu oficiul 
județean de cadastru 
și organizarea terito
riului. actele de reda
re a terenului în cir
cuitul productiv". De 
ce nu s-a făcut acest 
lucru pină acum ? 
Pentru că pămintul 
steril a fost împrăștiat 
pe o fișie de 5—6 m, 
in loc de 40—50 m cit 
este nevoie. Evident,

pe aceste terenuri ne
roditoare plantele nu 
vor putea crește mai 
multi ' ani. Reamintim 
conducerii trustului că 
Legea fondului funciar 
cuprinde prevederi fer
me referitoare la re
darea Ia termen a te
renurilor scoase tem
porar din circuitul 
producției agricole pen
tru executarea diferi
telor lucrări, precum 
și sancțiuni severe 
pentru herespectarea 
lor. Aceste prevederi 
trebuie respectate rigu
ros de toți și. mai a- 
les, de cei care se o- 
cupă cu îmbunătățiri 
funciare, obligați — 
prin însăși activitatea 
lor — să manifeste o 
înaltă răspundere pen
tru pămint.

Deosebit.de
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ca unitate de măsură
Stăruie în mințile 

tuturor înflăcărată și 
bărbăteasca chemare 
la acțiune, dinamiza
torul imbold spre noi 
și mărețe înfăptuiri din 
expunerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la 
recentul Congres al e- 
ducației politice și 
al culturii socialiste : 
„Formarea omului nou 
trebuie să pornească 
de la adevărul bine 
cunoscut după care 
munca, activitatea so
cială utilă constituie 
factorul determinant 
în formarea conștiinței 
socialiste, in educarea 
morală și politică a 
maselor".

în spiritul și in e- 
sența a tot ceea ce s-a 
înfăptuit de către po
porul român în minu
nata noastră țară de-a 
lungul a peste trei de
cenii stau faptele 
noastre. Stă acel im
perativ al faptei iz- 
vorîte din neclintitele 
opțiuni ale poporului 
față de politica parti
dului. din înțelegerea 
de către întreaga su
flare românească a 
mărețelor obiective 
care au jalonat în mo
dul cel mai patetic și 
fnai convingător isto
ria generațiilor actua
le. Obiective și mai 
generoase și mai con
cludente înscrise' în 
Programul partidului 
— carta viitorului 
României — și în re
zoluția recentului con
gres ne stau în față. 
Atingerea lor nu se 
poate face din ex
pectativă. Transformă
rile 
pun 
tei, 
pate 
neroasă, cu plenitudi-

revoluționare im- 
imperativul fap- 
al faptei inari- 
de dăruire ge-

nea elanului, a forțe
lor. a capacităților fie
căruia. Cînd spunem 
„nici muncă fără 
ne, nici pîine 
muncă" spunem, 
viață fără fapte, 
fapte fără conștiință 
revoluționară ; fapta 
și conștiința fiind cri-, 
teriul aprecierii fiecă
ruia, al modului cum 
ne dovedim calitatea 
de patrioți și revolu
ționari.

Supremul exemplu 
ni-1 dă secretarul ge
neral al 
neobosit activist 
cetățean, prezent 
nut de minut la 
torie, în mijlocul 
menilor, direct la 
tra focului muncii, la 
bucurie și la greu. în
săși optica asupra e- 
xercitării rolului con
ducător al partidului a 
cîștigat la noi, în anii 
construcției socialis
mului, o perspectivă 
nouă, legată nemijlo
cit de fapte. După 
cum se subliniază și 
în Programul partidu
lui, acest rol conducă
tor se înfăptuiește nu 
din afara vieții, de la 
vreun dispecerat oare
care, ci prin implicarea 
partidului în mase, 
prin participarea tu
turor comuniștilor.

Prețuirea 
judecarea 
prin aportul concret 
își pun amprenta a- 
supra întregului pro
ces al formării omu
lui nou, asupra formă
rii unei/ conștiințe 
înaintate, asupra mun
cii de la om la om. a 
cărei cheie nu poate 
fi decît exemplul per
sonal. faptele, după 
care cuvintele vin de 
la sine.

pîi- 
fără 
nici 
nici

partidului, 
și 

mi- 
da- 
oa- 
va-

faptelor, 
vorbelor

Programul ideologic 
al partidului, Congre
sul educației politice 
și al culturii socialiste 
au dat orientări clare 
întregii activități po
litico-educative. Ne a- 
flăm acum, peste tot. 
în etapa îndeplinirii 
riguroase a marilor <>- 
biective stabilite. Ne 
aflăm în etapa accele
rării întregului pro
ces de educare și for
mare a omului nou, 
în lumina însufleți- 
toarelor idei formula
te de secretarul gene
ral al partidului nos
tru. Cu alte cuvinte, 
Ia ordinea zilei, în a- 
cest efort pentru om. 
ce angajează marile 
energii ale națiunii, 
se află tot imperati
vul faptelor.

Vorbind despre im
perativul faptei, al 
muncii fiecăruia, al 
aportului individual și 
colectiv la cauza gene
rală, vorbim des
pre omul nou și 
despre înflorirea per
sonalității umane. Si
multan 
edificării 
tăți, ne perfecționăm 
noi înșine ca oameni. 
Șansa istorică a parti
cipării la realizarea 
idealurilor milenare de 
dreptate și echitate 
reprezintă cel mai 
generos cîmp de afir
mare a creativității u- 
mane. Ridicat la ran
gul de suprem crite
riu al conștiinței 
voluționare, 
vul faptei, 
participării 
angajate, oferă omului 
calea cea mai sigură a 
înfloririi și desăvîrși- 
rii personalității sale.

Sergiu ANDON

cu procesul 
noii socie-

re- 
imperati- 
primatul 
concrete.

Ord de „dirigenție 
muncitorească" la 
întreprinderea de 
mecanicd fină din 
București. Maistrul 
Marin Mitran exa
minează „extempo
ralele" — citiți: 
piese executate — 
elevilor săi: tinerii 
strungari Nicolae 
Păduraru și Con

stantin Anghel

Foto : E.Dichiseanu

u
Am re-

lui... 
miezul

n om n-a vrut să-mi 
spună ciți ani are.

Puteam s-o aflu. 
Aveam cel puțin trei 

posibilități. Puteam să in
sist la el. N-am vrut. Pu
team să-i întreb tovarășii 
de echipă. N-am făcut-o. 
Puteam să mă interesez la 
serviciul personal, 
nunțat.

Am lăsat-o pe-a
Era dincolo de

nopții. Pe platforma oțelă- ' 
riei vechi cinci oameni aș
teptau verdictul laborato
rului. Șarja din «Siemens» 
aștepta și ea. Aștepta fon
ta. Noaptea, pe platforma 
cuptoarelor e mai greu să 
citești pe fețele oamenilor. 
Sub măștile de praf, fu
ningine și sudoare, cu greu 
deslușești expresiile, ade
văratele expresii. Te mai 
siciie și căldura, și jocul 
flăcărilor, al umbrelor. în 
schimb, dacă oamenii își 
ridică vizoarele de cobalt 
de pe căștile de protecție 
îi poți privi în ochi. Oțela- 
rii nu-s ca alții — te lasă 
să le citești privirile. Pro
babil, ca să compenseze 
austeritatea și laconismul 
limbajului. Probabil. „Șar
ja am preluat-o' de la 
schimbul doi ; pină acum 
am cîștigat vreo douăzeci 
de minute..." Intervine 
maistrul : «Spune-i tova
rășului în cite zile ați ter
minat reparația cuptoru
lui». în cîte ? — întreb.
„Trebuia în zece și l-am 
dat in trei. Asta-i prima, 
după reparație...". Atunci 
l-am întrebat cîți ani are. 
„Douăzeci și opt". Neinvi
tat, sare cu gura un tine
rel, prim-topitor : „Poate, 
p-un picior șefule !“ Am 
impresia, sau ochii inter
locutorului concurează soa
rele din cuptor?! Vorba-i 
rămîne însă domoală, ca 
la-n-ceput : „Mă țîcâ, eu nu 
mint. Am douăzeci și opt 
de ani de cind lucrez la 
«Progresul». îi împlinesc 
chiar în noaptea asta...". 
Intervin : Bine, dar vîrsta, 
virstă adevărată ? „Aceea 
nu contează !“

Și oțelarul, șeful de e- 
chipă Pandrea Lazăr, a tă
cut. N-a fost chip să mai 
scot de la el nici o vorbă. 
De altfel, tocmai sosise re
zultatul laboratorului : pu
teau începe încărcarea fon
tei. Am plecat. Pe drum, 
către casă, colegul de 
ziarul „înainte" — și 
cindva, fost muncitor 
«Progresul» Brăila — 
întreabă : De ce crezi 
n-a vrut să spună cîți 
are ?

Am tăcut. Rememoram 
cuvintele comunistului La
zăr Pandrea : „Aceea nu 
contează !“ Atunci ce ? 
Logic, contează cei două
zeci și opt, cit a lucrat

la 
el, 
la 

mă 
că 

ani

pină în noaptea asta, și cît 
o să mai lucreze. In noap
tea asta ?! In dimineața 
asta eram mai' bogat cu o 
idee : nu contează cit ești 
de înaintat 
de înaintat

în virstă, ci cit 
ești în muncă !

1 bine. Multe din-1 știu 
tr-ale lui le cunosc 
ca pe ale mele. îl 
știu calm. Priviri de 

oțel. Impecabil în limbaj, 
în ținută. Gesturi sigu
re, de om obișnuit să 
comande. L-am urmărit in 
lungi patrulări pe fluviu, 
între kilometrii 155 și 237.

Tinerețe creatoare — angajare responsabilă. Secvențe ale hărniciei și pasiunii dintr-o universitate a muncii și educației comuniste: întreprinderea SARO 
Tirgoviște. Aparatul fotografic i-a surprins la locurile lor de muncă pe lăcătușul Vasile Pletea (primul din stingă), strungarul Nicolae Popescu, lăcătușul 

montator Mihai Budcă. Ultima fotografie: șeful de echipă Ion Grozea se sfătuiește cu tînăra Nlculina Mușat asupra unei probleme profesionale
Foto : S. Cristian
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ALE CITITORILOR

O soluție 
simplă,

pentru o
situație 

nefirească

...O cheamă Maria. Are 24 de ani. 
O fată înăltuță, zveltă. cu părul lung 
și castaniu. Privire deschisă, sinceră, 
privirea omului care se bucură fără 
ostentație de viața și munca lui. Doar 
mîinile cu degete lungi, fine, sînt cu
prinse de neastîmpăr printre cadrane 
și complicate conexiuni de rezistență 
și tranzistori.

— De Ce tocmai eu ? — întreabă 
privindu-ne mirată, cu ochii ei că
prui. Sînt ca oricare dintre colegele 
mele...

Am ales-o drept interlocutoare pe 
utecista Maria Almarichi nu numai 
fiindcă ne fusese recomandată căldu
ros de către secretarul comitetului 
U.T.C. drept una dintre fetele cele 
mai bune de la întreprinderea de 
elemente pentru automatizări din Ca
pitală ; nu numai pentru că este una 
dintre sutele de absolvente de liceu 
care lucrează aici, ci și pentru că, 
printr-o fericită coincidentă, Maria 
numără exact atîți ani cît media de 
virstă a colectivului.

— Să știți, mai întîi, că la C.T.C. 
sînt numai provizoriu, pînă vine co
lega din concediu. Meseria mea este 
de electronistă și abia aștept să mă 
întorc la ea.

— Și... electronica a fost im vi» 
vechi ?

Zimbește :
— E o poveste care acum pare 

foarte simplă. Atunci însă, avea niște 
complicații... mai ales sufletești... 
N-am reușit la facultate. Părinții ne
căjiți, lumea—lume... pe mine parcă 
picase cerul. M-am întîlnit cu o co
legă și, plîngind una pe umărul alteia, 
îndem,nindu-ne ba să încercăm ste
nografia, ba să căutăm o slujbă func
ționărească, am aflat că la F.E.A. se 
califică electroniști. Și uite așa, pînă 
să apuc să le spun părinților, mă și 
încadrasem. Acum sînt convinsă că 
n-am greșit. Ce poate fi mai frumos 
decit să ai meseria și rostul tău, să 
știi că oamenii te prețuiesc ? Și ca 
mine sint toate fetele și toți băieții 
de aici.

Gînduri de viitor ? Dintre cele mai

simple, mai trainice și mai firești : 
să se perfecționeze în meserie, să-și 
întemeieze un cămin și să aibă copii 
frumoși și buni !

O fată ca atîtea altele, un om tî- 
năr ca atîtea sute și sute de mii de 
tineri care se află angajați din plin 
în efortul general spre mai bine, care 
se bucură cu toată ființa lor de viață, 
se bucură că trăiesc din munca lor, 
făcută cu demnitate și pasiune.

„Nici muncă fără pîine, nici pîine 
fără muncă" — vechiul deziderat al 
socialiștilor români este astăzi unul 
din preceptele de bază ale societății 
rioastre, integrîndu-se organic cu

trebuie să se reducă la îndemnuri 
frumoase, ci presupune muncă vie, 
de la om la om. zi de zi, pentru re- • 
zolvarea fiecărui caz în parte.

— „Sfatul omeniei", înființat încă de 
acum cinci ani la noi în sector — 
ne-a spus tovarășul Valentin Bubu, 
prim-secretar al Comitetului U.T.C. 
din sectorul 3 — continuă să fie una 
din formele cele mai eficiente, pentru 
a-i îndruma, a-i sprijini pe tinerii 
care mai au probleme. De pildă, anul 
trecut, după ce, în urma investiga
țiilor, am aflat citi tineri nu lucrea
ză, i-am invitat omenește la sfatul 
omeniei și am stat de vorbă. Ce faci,

Tinerii
găsesc de la început drumul drept

iubesc munca, dar nu toți

Cum sînt ajutați?

săp- 
nu-1

bil, calm, dar ferm ori de 
cîte ori careva încearcă să 
nu respecte legislația 
De regulă e greu de 
în birou. .

Și totuși ! Cu cîteva 
tămîni în urmă era să
cunosc. Discuta cu coman
dantul de pe «Rucăr». Apa
rent, la fel de calm. Doar 
aparent. Sub crusta impa
sibilității intuiam furia. Se 
străduia să asculte : „Am 
spus timonierului să pună 
cîrma banda dreapta. Nu 
știu cum dracu’ am lovit 
șlepul ăla ; nici n-a pățit 
mare lucru, de ce vi s-a 
plîns ?!“ — zicea roman

TREI
COMUNIȘTI

definesc
spiritul de răspundere

Nimic nu-i scapă, nu tre
buie să-i scape. In fiecare 
clipă, ziua și-noaptea tre
buie ,să știe tot și să de
cidă. Uneori, în fracțiuni 
de secundă. Tot de peste 
tot. Adică : 
pe șenalul 
maluri, pe 
troave, pe 
punde de siguranța navi
gației, de siguranța por
turilor, de siguranța în
cărcării și descărcării na
velor, de ordinea și disci
plina la bordurile tuturor 
ambarcațiunilor, indiferent 
de pavilion. El, Nicolae 
Țuțuianu, căpitanul-șef al 
portului Brăila, e confrun
tat zi și noapte cu proble
me de tot felul. E și pro
fesor la liceul de marină. 
Uneori mă întreb cînd mai 
doarme. Dar și după două 
zile și două nopți de ve
ghe arată la fel de proas
păt. Cum reușiți ? l-am în
trebat. Ride : „Sarcină de 
serviciu". Gîndesc că are 
dreptate. Anual, prin por
tul „lui" trec cam U 900 
de nave fluviale românești 
și străine și alte 400 de na
ve maritime. în fața co
mandanților de nave străi
ne, comunistul Nicolae Țu- 
țuianu reprezintă țara, 
România. Politicos, ama-

ce se întîmplă 
navigabil, pe 

insule, în os- 
nave ; el răs-

dantul remorcherului. Și a 
adăugat : „In general sînt 
om corect".

Pentru o clipă, am cre
zut că Nicolae Țuțuianu va 
sări în aer. Făcea eforturi 
vizibile să vorbească liniș
tit : „Omule, trebuie să pri
cepi odată : disciplina e 
una pentru toți, chiar și 
pentru prieteni ; și caută 
să înțelegi că un om nu 
poate să fie «corect în ge
neral». înțelegi ?“.

cota maxi- 
totul este 
te uluiască.

Ia termocentrala Brăi
la s-a construit un 
coș de fum înalt de 
250 m. (Acum, după 

cel de la Rovinari — 280 
m — este al doilea ca înăl
țime din România). Am 
fost acolo cînd constructorii 
se apropiau de 
mă. Aproape 
menit parcă să
în primul rînd termenul : 
a fost cu mult scurtat. Co
șul brăilean — singurul din 
țară — are structura inte
rioară de rezistentă pe 
principiul „păianjen" ; dia
metrul exterior la bază — 
33 metri ; diametrul exte
rior la vîrf — 10 metri '; 
adincimea fundației — 50 
metri ; greutatea platfor
mei de lucru — 50 de tonej

viteza de avans către înal- 
turi : 3 centimetri pe oră. 
S-a lucrat permanent, ziua 
și noaptea, 
lui au fost 
de vagoane 
patru sute 
ciment.

Toate acestea ar fi tre- 
. buit să mă impresioneze. 

Și altele. Zona pare a fi 
epicentrul vînturilor ; la 
fiecare 18 m înălțime tem
peratura scade cu 1° Cel
sius ; în zilele, senine, soa
rele încălzește diferit su
prafața exterioară a coșu
lui — partea dogorită se 
dilată, cealaltă se contrac
tă. Cu ochiul liber nu-ți 
dai seama. Dar construc
torii folosesc firul cu 
plumb și atunci se vede. 
Coșul se încovoaie, „face 
burtă". O pierde tîrziu, 
abia pe la unu noaptea. A 
doua zi o face iar. Sus, din 
cauza rotației pămîntului 
deviațiile stînga-dreapta 
ale buzei coșului sînt de 
cite o jumătate de metru 
fiecare.

Toate acestea ar fi tre
buit să mă impresioneze. 
N-au reușit. Nu m-a im
presionat nici propria-mi 
teamă. (Urcam cu liftul : 
«nu vă fie frică, cablul e 
dimensionat astfel incit să 
reziste la o greutate de 
zece ori mai mare») ; pină 
și grandoarea priveliștilor 
de la înălțime a pălit a- 
tunci cînd, aplecîndu-mă 
către afară, am văzut...

...un om. Urca pe scara 
exterioară. Apoi s-a oprit. 
Era pe la 180 m. De la șold 
și-a scos masca de gaze și 
și-a fixat-o pe față („De 
ce ?“ «Bate vîntul dinspre 
coșul de 200 de metri. Ga
zele arse vin drept spre el 
— trebuie să respire, nu ?»). 
Omul și-a reluat urcușul. 
Aproape de noi a făcut un 
semn. Și-a fixat inelul 
centurii de siguranță. Alt 
semn. Pe un cablu tras de 
un troliu i-a parvenit un 
tronson de scară. A mon
tat-o. S-a eliberat de chin
gă și. a mai urcat cîteva 
trepte. Apoi iar. Și iar. Cu 
masca pe față. Spînzuraț 
de brîu la 200 de metri 
deasupra solului. „Cine e ?“ 
„Comunistul Guțoi Mihaia- 
che, reprezentantul nostru 
în ’ comitetul oamenilor 
muncii. El a montat toate 
cele 833 de trepte ale scării 
exterioare.

Constructorul, comunistul 
Guțoi Mihalache, urca 
treaptă cu treaptă scara de 
pe verticala coșului. Și fie
care pas de-al lui, acolo, în 
înalt, mi s-a părut a fi un 
pas simbolic.

Un pas spre soare.

la construcția 
folosite o sută 

cu fier-beton și 
de vagoane cu

Mircea BUNEA

modul nostru de viață, cu spiritul și 
litera legilor noastre, cu morala și fe
lul de a fi al acestui popor. în acest 
spirit este crescută și educată tînăra 
generație, și imensa majoritate a ti
nerilor răspund acestor exigențe in
tr-un mod exemplar. în municipiul 
București, de pildă, în cadrul amplei 
acțiuni „Tineri, 120 000 de locuri de 
muncă vă așteaptă" au fost atrași in 
frontul muncii, numai în ultimul an, 
aproape 40 000 de tineri. Sp adaugă 
acestei ample acțiuni și condițiile 
create pentru ridicarea nivelului de 
instrucție școlară, de perfecționare 
profesională : astfel, tot în Capitală, 
în 1975; 23 000 de tineri încadrați in 
muncă își completau studiile liceale, 
10 000 urmau cursuri de calificare, 
16 000 de tineri muncitori au partici
pat la cursuri de perfecționare pro
fesională. N-au fost neglijate nici 
condițiile de viață : tinerilor din in
dustria Capitalei le-au fost asigurate 
peste 55 000 de locuri în cămine pen
tru nefamiliști.’

Sînt, din păcate, și cazuri cînd lu
crurile merg mai greu, cînd, în locul 
drumului drept, cîte un tînăr se tre
zește rătăcind pe cărări întortocheate. 
Motivele pot fi multe : nehotărîrile, 
influențe negative, inclusiv din fami
lie. Preocuparea pentru atragerea ti
neretului la munca productivă nu

de ce nu lucrezi, ce gînduri ai ? Dis
cutam pînă se găsea o soluție. Poate 
n-o găseam de prima dată. îi mai in
vitam o dată și incă o dată, pină se 
rezolva situația.

Și n-au fost rezolvate unul sau 
două cazuri. „Sfatul omeniei" a sem
nat astfel peste o sută de certificate 
de omenie în decursul anului trecut 
și continuă s-o facă săptămînal. 
a Sigur, rezultatele sînt frumoase șl 

■■tem aminti virître ele fringerea fhenta- 
lității retrograde după care absolven
ților de liceu nu le-ar sta bine să se 
califice muncitori in fabrică ; optzeci 
la sută din absolvenții liceului nr. 15 
au fost încadrați în întreprinderile 
sectorului. Dar sfatul omeniei, fie 
organizat, fie individual, nu are întot
deauna ecoul așteptat. De ce ? Pentru 
că sînt o multitudine de factori — 
începînd cu structura sufletească și 
terminînd cu influenta negativă a fa
miliei ori a „sfătuitorilor" — care pot 
conturba drumul firesc și opțiunea 
tînărului. Iată un asemenea exem
plu, relatat de către tovarășul V. 
Bubu : o mamă (ingineră) găsea de 
neconceput ca fiica ei bacalaureată 
să se „coboare" pînă într-acolo încît 
să se califice și să lucreze într-o în
treprindere din domeniul mecanicii 
fine. Susținea mama-ingineră că în
cadrarea fetei într-o uzină i-ar în-

chide drumul spre o realizare su
perioară. Ne intîlnim iarăși cu optica 
falsă, după care realizarea superioa
ră a tinerilor nu se poate împlini de
cît prin obținerea unei diplome uni
versitare. Este ușor de închipuit ce 
mutilări sufletești suportă un tînăr 
căruia 1 se inoculează o asemenea 
falsă concepție chiar de către propria 
familie. Iată un alt caz :

— Am fost la forțele de muncă. 
Dar... nu era de mine.

— Cum, sare mama (pensionară, 
fostă profesoară !), fata bacalaureată 
să meargă să se califice la „Trico- 
dava", la „Electromagnetica" sau nu 
șliu pe unde i-au mai oferit ? Ea tre
buie să facă o facultate !

— Anul acesta unde... intenționați ?
— Anul acesta am renunțat deo

camdată...
Și deopamdată Veronica D. stă a- 

casă „în pensia mămichii", bea cafe- 
luțe și, între două pasiențe, consultă 
„mica publicitate" visînd' la „realizare 
superioară". Privind-o, ascultind „ar
gumentele" mamei înspăimîntate, la 
gîndui intrării odraslei într-o uzină, 
ne-au revenit în minte chipul Măriei, 
cuvintele, zîmbetul și buna ei dispo
ziție. Ne-au revenit imaginile întîl- 
nite în sute și sute de locuri din țară 
unde atiția tineri, băieți și fete cu 
diplomă de bacalaureat, mulți dintre 
ei care și-au încercat 
examen de admitere 
dată, de două ori, nu

,a repeta încercarea), 
dramatizat situația și n-au pus sem- 

>■ nul segaHtății. intre realizarea lor -ca 
oameni și diploma universitară. Dim
potrivă, în modul cel mai firesc s-au 
îndreptat spre muncă, trăiesc, în mod 
demn, pe picioarele lor.

Toți tinerii cred sincer în adevărul 
socialist înscris cu litere de aur pe 
frontispiciul societății noastre — 
MUNCA ESTE O ÎNDATORIRE DE 
ONOARE PENTRU FIECARE CETĂ
ȚEAN AL ȚĂRII. TRĂIM ÎNTR-O 
SOCIETATE A MUNCII ȘI DEMNI
TĂȚII. Dar nu toți tinerii găsesc de 
la început drumul cel bun. De aceea 
se impune ca munca de educare să 
aibă coordonate precise, concrete, de 
la om la om, să se țină cont, în fie
care caz. de om, cu personalitatea lui, 
cu structura lui sufletească, și să se 
acționeze în consecință. Acesta este 
stilul de muncă potrivit în educația 
tinerilor.

șansele intr-un 
în facultate (o 
e nimic rău in 
dar care n-au

Ridic în fața opiniei publice șl 
a specialiștilor o problemă ce 
mi se pare de larg interes : si
tuația relativ comodă a celui 
care se îndepărtează de familie 
și așteaptă o hotărîre judecăto
rească pentru a mai contribui 
cu ceva la întreținerea copiilor.

Eu nu consider firească situa
ția în care părintele și copilul 
abandonați trebuie să pornească 
pe calea judecăților, să facă 
cheltuieli și să piardă timpul 
pentru a obține întreținerea, 
care de fapt li se cuvine prin 
lege. Nu cei părăsiți ar tre
bui să fie aceia care să umble 
după formalități, ci, dimpotrivă, 
celălalt părinte, care nu-și face 
datoria, să umble pe la j ’ 
dacă a dat ocazie la așa ceva, 
prezent, pentru ca un copil să 
obțină întreținere vedem pe per
soana care-1 îngrijește, cel mai 
adesea mama, umblînd pe la in
stanță, angajînd avocat, nevoită 
eventual să caute acte, să aș
tepte pînă i se eliberează, să 
vină cu copiii în brațe, să aștep
te la diferite termene.

Eu propun o soluție care să 
înlăture toate aceste neajunsuri: 
toată greutatea procesului să 
cadă asupra celui care nu con
tribuie din proprie inițiativă la 
întreținerea copiilor. Ar putea fi 
reglementată o procedură simplă, 
prin care cel ce poartă grija co
piilor să adreseze o cerere con
ducătorului unității în care lu
crează soțul plecat, cu copiile 
certificatelor de naștere ale co
piilor și cu un aviz al consiliu
lui popular că minorii sînt efec
tiv la părintele solicitant și, pe 
această bază, conducătorul uni
tății să dispună reținerea din 
remunerația angajatului respec
tiv a sflmeăor, după' știutul cuan
tum proporțional : pentru un 
copil — */ 4 din cîștigul din 
muncă, pentru doi copii — */»  
ș.a.m.d., conformi legii.

Dacă cel care nu contribuie 
din proprie inițiativă la întreți
nerea copiilor este nemulțumit 
de reținerea făcută, n-are decit 
să se adreseze el justiției.

Vă mărturisesc că, uneori, în 
fața cîte unui caz mă cuprind 
revolta și indignarea văzînd 
mame cu copii prin sălile de 
judecată, iar dumnealor, soții și 
tații, uneori nici nu ne onorează 
cu prezența, ceea ce este de-a 
dreptul scandalos.

judecățl, 
ceva. In

/

Emil 
Dinu

MARINACHE 
POPESCU

Liviu PODGORNEI 
președintele Judecătoriei 
Drăgâșani, județul Vîlcea

de încredere

Uite că pun și eu umărul!
Desen de Eugen TARU

Nici aici nu-i rost să m-angajez
Desen de Șt. COCIOABA

Adică o semnătură care sem
nifică un gir și un angajament 
în același timp — girul moral al 
celui ce-o acordă și angajamen
tul celui ce o solicită. O dată. 
Dar... de șapte ori ? Dar șapte 
semnături ?

— Aveam unele probleme cu 
absențele nemotivate — poves
tește secretarul comitetului de 
partid de la întreprinderea me
canică de utilaj chimic din Bucu
rești, Ion Bujor. îndeosebi, prin
tre tineri. Și îndeosebi lunea. 
Mergeai prin uzină și vedeai că 
într-o zi stă un strung, în alta 
— un aparaț de sudură. între
bam: „Unde ți-e, meștere, omul?" 
Și-mi răspundea cu năduf: „N-a 
venit azi !“ Ce era să facem ? Să 
apelăm la măsuri administrati
ve ? Ar fi fost cel mai simplu 
și comod. Măsurile prevăzute de 
lege, și gata. Dar rezolvam oare 
lucrurile ? La atît se rezuma în
datorirea noastră de educatori 
comuniști ?

Au chibzuit, s-au sfătuit și a 
apărut... cartonașul cu semnă
turi. Lipsește cineva nemotivat? 
A doua zi, pină să-i dea de lu
cru, maistrul îi înminează un 
cartonaș (galben, culoarea aver
tismentului, în. toate domeniile, 
de la circulație pină la fotbal). 
Ca să reintre în echipă, cel în 
cauză trebuie să obțină pe acest 
tichet sui-generis șapte semnă
turi : de la șeful secției, de la 
secretarul comitetului de partid,1 
de la secretarul comitetului 
U.T.C., de la anumiți muncitori 
stimați pentru atitudinea lor 
exemplară în muncă și viață. 
Bineînțeles că nici unul nu-i iscă
lește fără să-1 descoasă. Și, bine
înțeles, că fiecare întrebare pro
voacă o autocritică. Dar chiar și 
scuza cea mai abil ticluită, re
petată spășit de șapte ori, tot 
devine învățătură de minte.

Dovadă că „filiera" cartonașu
lui cri semnături de încredere e 
tot mai rar folosită. Agregatele, 
în schimb, lucrează tot mai 
mult fără întrerupere.

soFEK' .. 
MACARAGl' 
ZUGRAVi 
TEHNiClEHÎ 
MECANici 
t’mplar,

D.P.

M i r e a s â... cu chirie
Rindurile care urmează 

au drept punct de pornire 
unele fapte penale, aflate 
in atenția organelor de stat 
competente și ale căror a- 
mănunte nu interesează 
aici. Ele vin însă să arate 
odată în plus că laturile 
comportamentale ale omu
lui sînt nu numai strîns le
gate între ele, dar și deter
minante in atribuirea unei 
aprecieri generale, deoarece 
omul e același în toate îm
prejurările vieții. OM sau 
mai puțin om... Să răminem 
însă pe teritoriul cîtorva 
fapte.

Nu de mult, la un sfîrșit 
de săptămină, două auto
turisme elegante părăseau 
în zorii zilei Timișoara ; 
ambele decorate de nuntă, 
după tipic : cu panglici, bu
chete și ghirlande albe de 
flori. In primul se aflau 
mirele și mireasa : Mărin 
Călinoiu (25 ani, născut în 
comuna Iancu Jianu, jude
țul Olt) și Elena P. (19 ani); 
în cel de-al doilea autotu
rism — frizerul (și coafo
rul) acestora. Destinația : 
comuna natală a 
locul nunții 
neri...

— De la 
cu dragoste 
nătate — cinci sute 
ne trăiască !

— De la vecinul 
patru sute lei ! Să 
iască !...

Cu hîrtia de-o sută prinsă

celor
mirelui, 
doi ti-
mirelui,vărul

și urări de să- 
lei ! Să

Costică, 
ne tră-

cu ac la butonieră, șeful 
tarafului străbate rindurile 
dese ale nuntașilor. între 
un dar și altul bate cu spa
tele arcușului în cutia vio
rii, să fie liniște, să se au
dă Îndemnul pentru dar.

Vreme în care, în capul 
mesei, cu carnețelul pe ge
nunchi, mirele ține o con
tabilitate ciudată : „datorii 
alimente : 5 000“ : „plată
șofer miri : 1 200 lei" ; „pla
tă șofer, frizer (și coafor) : 
1 000 lei" ; „plată Elena P. 
— mireasa, n.n. ! — 400 
lei"...

Da, ați citit corect. La 
„nunta" sa, Mărin Călinoiu 
a închiriat nu numai ma
șini, veselă și tacîmuri, nu 
numai serviciile frizerului 
(și coaforului), ci și... mirea
sa. Ceea ce s-a petrecut a- 
colo, în comuna natală a lui 
Mărin Călinoiu, nu a fost 
nici pe departe o „nuntă 
cu dar"; nu a fost nici mă
car o nuntă. A fost o afa
cere. O afacere care, pe 
scurt, a debutat cam așa :

Angajat în calitate de 
vînzător și, mai apoi, de 
gestionar în cadrul I.C.S. 
mărfuri alimentare Timi
șoara, Mărin Călinoiu — 
studii medii economice — a 
păgubit prin faptele sale 
avutul obștesc. Simțind 
însă că, în cele din urmă, 
va trebui să astupe golu
rile financiare, Călinoiu a 
decis... să facă rost de bam. 
Și prima idee care i-a tre-

■cut prin minte — și î s-a 
părut și cea mai rentabilă 
— a fost... să se însoare ! 
Mai exact, să însceneze o 
nuntă cu dar. Iar pentru ca 
afacerea să fie cît mai pro
fitabilă, de comun acord cu 
„mireasa", a hotărit să facă 
nunta la țară, în comuna 
natală, unde coarda senti
mentală a rudelor, priete
nilor și cunoștințelor re
prezenta pentru el o mină 
de aur care abia aștepta să 
fie... exploatată. De aici, 
tot fastul descris la începu
tul acestor rinduri, de aici 
frizerul personal, adus în
tru ridicarea „prestigiului" 
celor doi și, implicit, a va
lorii „darurilor" simulacru
lui de petrecere.

După cum se vede, fap
tele probează incă o dată 
cele spuse la începutul a- 
cestor rinduri : omul rămî
ne același în toate împre
jurările și se comportă 
după cum este — om, sau 
mai puțin om. în cazul de 
față, „eroul" nostru a ajuns 
acolo unde inevitabil avea 
să-l ducă mentalitatea lui 
de profitor cuibărit în a- 
verea obștii. Și, bineînțe
les, pentru omul care nu 
vedea altceva în viață decit 
afaceri și căpătuială, sfi- 
dînd legile și morala, n-a 
fost nici o problemă să în
sceneze și să facă dintr-o 
datină respectată o farsă 
din care să mai stoarcă 
ceva bani.

Dar ea, mireasa ?! Ea, 
care a acceptat — la nici 
două săptămîni după ce se 
cunoscuseră — rolul de 
„petic" pentru a acoperi 
goliciunea morală a lui Mă
rin Călinoiu, cum de-a a- 
juns aici ?

Din toate declarațiile E- 
lenei P. despre faptele 
mai sus relatate reținem 
ceea ce ea însăși vrea să 
se rețină : postura de... 
„victimă". Să ne explicăm. 
„Angajînd“-o pe post de 
mireasă, Mărin Călinoiu i-a 
promis, în schimb, suma de 
5 000 lei. De plătit i-a plă
tit însă numai... 400 lei ! 
Și aceștia nu din cîștigul — 
„gras" — realizat din da
ruri, ci din sumele obținute 
la „dansul miresei". (Și ea, 
„care și-a dat toată străda
nia să joace atît de bine 
scena aceea, -tradițională, 
cînd, după marșul de ri
goare, mirii se retrag din 
mijlocul nuntașilor...").

Spune-mi cu cine te a- 
duni, ca să-ți spun unde 
ajungi. Pornită pe făgașul 
cîștigului ușor, „mireasa" 
cu o atît de elastică con
cepție despre morală urma 
să fie și ea în mod inevita
bil dezamăgită. Și să se 
facă de rîs.

Viața nu-i iartă nici pe 
farsori.

Titus ANDREI 
Cezar IOANA
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— CUM VORBIM,-------
CUM SCRIEM ROMÂNEȘTE

Problema vocabularului, precum și 
modul de a vorbi și de a scrie, pre
ocupă, astăzi mai mult ca oricind, 
nu numai pe specialiști, ci și pe cei 
ce doresc să scrie și să se exprime 
corect românește.

Și în trecut cărturarii noștri au 
căutat să indice sau chiar să rezolve 
diferite teme de ordin lingvistic,' în 
limitele epocii în care au trăit. O 
mărturie concludentă în acest sens 
este conferința întitulată „Cum vor
bim", susținută de prof. Gh. Ionescu- 
Gion, la 25 noiembrie 1890, în incinta 
Ateneului Român. în expunerea sa, 
Gion s-a referit la limba română vor
bită în secolul trecut, plină de bar
barisme, și încheia astfel : „Credem 
în fine că, pentru a vorbi ori a scrie 
pe românește, nu vom avea trebuin
ță să mai alergăm la sburdalnica 
franceză, nici la limbile altor nea
muri. Fericit poporul care se îndes
tulează cu ale lui dintr-ale lui".

Asemenea gînduri sînt actuale și în 
zilele noastre, cînd — deși problema 
limbii române, sub toate aspectele ei, 
ocupă un loc de frunte în mișcarea 
culturală — se mai întîlnesc, vorbite 
sau scrise, exprimări deficitare, cum 
ar fi : revindecări, augmentare, fili- 
gram, intinerar, frustat sau oprobii, 
expresii ce amintesc pe calomfir 
(pentru calorifer) sau Antineu (pen
tru Ateneu), menționate de Gion în 
conferința sa din 1890.

Afară de asemenea greșeli orto
epice, se întîlnesc — și nu rare
ori — pleonasme și grave erori 
de topică, din cauza cărora în
țelesul ideii exprimate este total 
denaturat. Nu de mult, la o emi
siune radiofonică, un istoric literar 
(?) a spus că, în cercetările lui de 
arhivă, a găsit un document ce i-a 
produs o „surpriză neașteptată", 
pleonasm ce-mi sugerează caragia-

lescul „dacă e secret, să-1 știm cu 
toții". De aceea, nu trebuie să ne. 
mire cînd se aud și alte „perle" de 
asemenea natură, cum ar fi : „Stă 
vizavi... față-n față cu noi", „He
moragie... de sînge", „Dacă nu a 
stagnat... a rămas cel puțin pe loc". 
Deseori se aud — chiar la radio — 
exprimările pleonastice: „planuri" 
sau „perspective... de viitor" și mă 
surprinde că nu se spune și „retro

înlocuind „instructaj" cu „instructu- 
ră“, „machiaj" cu „machiatură" etc.

Pînă acum nu am știut că poate 
exista un „nor ce obturează Soarele" 
și că metopele Monumentului de la 
Adamclisi „se pot împărți, după con
ținutul istoriat, în șase grupe". Corect 
se putea vorbi de un „nor ce acoperă 
Soarele", întrucît verbul latin obturo- 
are înseamnă a astupa, eventual un 
canal, o gaură și nicidecum o sferă,

0 reactualizare 
oportună

spective din trecut" ; apoi se mai aude 
rostindu-se : „în continuare, mer- 
gînd mai departe" ori „evoluție as
cendentă", dar nu am auzit încă „in
voluție descendentă", ceea ce nu este 
exclus, căci, pe lîngă lipsuri, mai sînt 
și „deficiențe", scriu asta nu ca să 
fac un „spirit de glumă".

Trecînd la neologisme, de cîtva 
timp se folosesc expresii pur engleze 
— show, best-seler, flash-beck, pres
sing, dispatcher, pentru al căror în
țeles exact trebuie consultat un dic
ționar, altfel se rostesc papagalicește. 
Dar iată și un neologism înlocuit, 
fără nici un rost, cu altul nereușit 
De ce Circul de stat a adoptat cuvîn- 
tul „dresură" în locul vechiului „dre
saj" ? Ce ar rezulta dacă, urmînd 
acest exemplu, s-ar inspira și alții

cum este cea solară. Cît despre „isto
riat", cuvîntul este un neologism 
proaspăt, inexistent în „Dicționarul 
explicativ al limbii române", de cu- 
rind apărut. Era de preferat să se 
spună „ornat cu figurine", adică ceea 
ce exprimă cuvîntul francez „histo- 
rie".

La fel, alți prețioși, în loc să spu
nă „a citi", țin morțiș la verbul „a 
lectura", inexistent în dicționar, fie 
el chiar francez, de unde ar părea să 
fi fost împrumutat. Un alt neologism, 
de asemenea inexistent în dicționa
rul uzual, este „aristothanasia" — gr. 
aristos, elită, thanatos, moarte, deci 
„moartea elitei" — a cărei semnifica
ție cititorul neavizat nu are de unde 
să o afle. Și, pentru a încheia aceste

„exemple de exemplificări", adaug 
că de curînd am aflat că pictorul 
I. Negulici „construiește o vastă ac
țiune parenetică" și întreb : de ce 
„parenetică", neologism pedant, inutil, 
„parenetique" lipsind chiar și din 
„Petit Larousse" ? Nu suna mai bine 
„acțiune moralizatoare" 7

Toate aceste neologisme, prin pre
țiozitatea lor, ar fi „șocat" și pe Gion. 
care se plîngea de „microbul franțu- 
zismelor din limba română" și propu
nea Academiei Române un concurs 
pentru aflarea „mijloacelor de dis
trugere ale acestui microb".

Am întîlnit însă și un cuvînt româ
nesc, neinclus în dicționare, căruia, 
deși nu merită, i se face o amplă 
analiză etimologică. Este vorba de 
mahalagismul bucureștean „oafă", 
care, incredibil, „nu este o scurtare 
din cartoafă", cum susține acad. Al. 
Graur, ci nici mai mult, nici mai 
puțin — risum teneatis amici — „re
prezintă cuvîntul englezesc wife (ci
tit uaif)“ de unde chiar derivă „prin 
reducerea triftongului uai“ și astfel 
„s-a putut ajunge la „uafă" și de 
aici la „oafă". Senzațională descope
rire : limba lui Shakespeare creatoa
re de mahalagisme bucureștene'! Pe 
cînd etimologia lui „jagardea" ?

Avînd în vedere cele semnalate, 
am găsit că este oportună reactuali
zarea celor susținute de Gion, la 
care ne asociem și noi, cei de astăzi, 
specialiști sau nespecialiști în pro
bleme de lingvistică, și aplaudăm 
oportunitatea rubricii „Cum vorbim, 
cum scriem românește" inițiată de 
prestigiosul cotidian „Scînteia".

Prof, emerit 
Constantin SIMIONESCU

Casa de cultură a sindicatelor din Sf. Gheorghe

-------------- CARNET TEATRAL------------------
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LA PLOIEȘTI:

„MACBET H“
de William Shakespeare

------— Răspundem cititorilor
Pentru a răspunde numeroaselor probleme care 

preocupă pe cititorii acestei rubrici, publicăm, cu 
începere de azi, o „poștă a rubricii". Am ales, 
deocamdată, numai cîteva, care merită să fie discu
tate mai pe larg, întrucît ele revin în foarte multe 
scrisori adresate redacției.

1. Prima dintre aceste 
probleme se referă la scrie
rea cu inițială mică a nu
melor proprii și a titlurilor 
(de cărți, de capitole, de ar
ticole etc). Printre cei care 
protestează împotriva a- 
cestei „mode ortografice" 
se numără învățătorul Pa- 
raschiv C. Gheorghe (din 
Ghinești — Dîmbovița) și 
profesorii : Gr. Holdiș și 
Mihai Tomoioagă (din Si- 
ghetu Marmației). Gheor
ghe I. Ungureanu (din Sla
tina), Radu Popescu (din 
Craiova) și alții. Ultimul 
citează chiar vreo zece e- 
xemple de titluri și nume 
de autori ortografiate cu i- 
nițială minusculă, la care 
am mai putea adăuga și 
noi cîteva zeci dintre sute
le sau miile care există în 
realitate. Această scriere cu 
totul nerecomandabilă se 
întîlnește, de fapt, nu nu
mai pe coperțile cărților și 
în cuprinsul unor reviste, 
ci chiar pe unele afișe sau 
pe ecranele televiziunii. 
După știința noastră, ea se 
datorește fanteziei unor 
graficieni străini (în special 
francezi), care au mai fost 
imitați și în alte privințe. 
Cîteva dintre editurile și 
revistele noastre au adop
tat procedeul ortografic în 
discuție, fără să se întrebe 
dacă ne folosește la ceva. 
Rațiunile de ordin estetic 
pe care le invocă graficie
nii și în general partizanii 
acestei scrieri nu pot fi 
luate în serios, deoarece 
uniformitatea scrisului (în 
măsura în care s-ar dovedi

necesară chiar în cazul ti
tlurilor și al numelor pro
prii)' se poate realiza cel 
puțin tot atît de bine și 
prin generalizarea majus
culelor. Iată de ce ne ex
primăm dorința ca, într-un 
viitor nu prea îndepărtat, 
să se renunțe definitiv la 
acest mod de a scrie, care 
îi derutează, într-adevăr, 
mai ales pe elevi și care 
vine în contradicție cu una 
dintre cele mai elementare 
reguli ale ortografiei noas
tre actuale.

2. O altă problemă pe care 
o pun în discuție mai mulți 
cititori ai rubricii de față 
este folosirea abuzivă a 
termenilor și expresiilor de 
proveniență argotică. După 
cum s-a mai remarcat, cu
vinte ca : baftă, gagiu, ga
gică, mucles, nasol, hali, 
gini, șucări și îndeosebi 
mișto se bucură de o răs- 
pîndire din ce în ce mai 
mare în special în vorbirea 
unor tineri superficiali și 
teribiliști din Capitală și 
din alte orașe ale țării. Un 
pensionar bucureștean (Gh. 
Nicolau) se arată pur și 
simplu indignat, fiindcă i-a 
fost dat să audă două stu
dente care discutau într-un 
autobuz „fără nici o jenă 
și cu glas destul de tare".

— Știi, dragă, că m-am 
întîlnit aseră cu gagiul ?

— Adevărat, tu ? Și cum 
este, mișto ?

— Aș, de unde! E un na
sol ! Alălalt, prietenul lui, 
e mult mai mișto !

în legătură cu ultimul 
dintre termenii îndrăgiți de

unii tineri, trebuie spus că 
el face o uimitoare „carie
ră", ceea ce rezultă, prin
tre altele, ■ din faptul că i 
s-a constituit o adevărată 
familie lexico-frazeologică : 
mișto a-ntîia, a lua (pe 
cineva) la mișto, a face 
mișto (de cineva), a umfla 
la mișto, a miștoca și chiar 
miștocar. Referindu-se la 
astfel de „argotisme" și la 
altele, tov. Alexandru S. 
loan din București ne 
asigură că ele „nu pro
vin de la cei care tru
desc harnic în abataje sau 
în galeriile minelor, nici de 
la cei ce muncesc cu en
tuziasm în halele marilor 
combinate și nici de la ini
moșii noștri cooperatori, 
care fac să rodească pă- 
mintul patriei". Asemenea 
cuvinte și expresii pot fi 
auzite mai ales de la „miș- 
tocarii" și „teribiliștii" care 
nu au îndrăgit încă munca 
și care sînt mai mult ori 
mai puțin vulgari în întrea
ga lor comportare. împo
triva vulgarismelor de ori
ce natură, care trădează 
înainte de orice lipsa de 
respect față de limbă și o 
crasă incultură, se ridică și 
Ion N. Tudor-Apostolache 
(din Prahova), a cărui cal
dă și convingătoare pledoa
rie în favoarea exprimării 
corecte și elegante merită 
să fie măcar amintită.

3. Ultima problemă de 
care ne mai ocupăm se re
feră la neologismele inuti
le (sau greșit întrebuințate), 
precum și la termenii teh- 
nico-științifici „greoi și in
inteligibili". Printre cei 
care discută sau măcar a- 
ting în scrisorile lor cele 
două aspecte ale acestei 
probleme se numără : Gh. 
Ungureanu (al cărui nume 
l-am mai citat), prof. Mi

hai Mocanu (din Dăscălești 
— Buzău), I.L. Comișan (din 
Sibiu), inginer prof. T. Co- 
jocaru (din Odobești) și al
ții. Protestul împotriva neo
logismelor de prisos și a 
celor greșit folosite este, 
în principiu, justificat, dar 
multe dintre exemplele pe 
care le aduc în discuție cei 
amintiți nu sînt concluden
te și nu constituie ceea ce 
ne-am obișnuit să numim 
(cu un termen nu prea po
trivit) „barbarisme". Ast
fel, primul dintre cei pa
tru semnatari amintiți con
damnă pe unii publiciști, 
care scriu premisă, deși a- 
ceastă formă este recoman
dată de toate lucrările 
noastre normative în frun
te cu îndreptarul ortografic, 
ortoepic și de punctuație 
(ediția a IlI-a, p. 183). Este 
adevărat că pronunțarea 
premiză e foarte răspîndi- 
tă și că, în viitor, ea s-ar 
putea generaliza, dar, deo
camdată, nu avem dreptul 
să le reproșăm nimic celor 
care respectă o normă în 
vigoare a limbii literare. Cît 
privește dubletele de di
verse tipuri la care se re
feră tov. I.L. Comișan, a- 
cestea .jiu stau toate pe a- 
celași plan, fiindcă. în une
le cazuri, limba literară s-a 
fixat la o singură formă, 
față de care cealaltă re
prezintă o simplă variantă 
(comp, rostirea sesiune cu 
pronunțarea seziune, nead- 
misă încă de normele or
toepice)'. Exemplele citate 
din domeniul morfologiei 
nu pot fi nici ele accepta
te sau respinse în bloc, de
oarece nu sînt toate în a- 
ceeași situație. Astfel, plu
ralele computere și compu- 
teri sînt nediferențiate se
mantic, pe cînd conductori 
și conductoare s-au specia

lizat din punctul de vedere 
al sensului. Pentru cine cu
noaște și folosește limba 
literară, conductorii sînt în
totdeauna oameni, în timp 
ce conductoarele sînt ex
clusiv aparate.

Rezerve serioase avem și 
față de unele propuneri ale 
inginerului T. Cojocaru, pe 
care îl deranjează nu nu
mai poluarea, ci și verbul 
a polua și care este ne
mulțumit de prezența, în 
limba noastră, a lui stress 
sau de faptul că „în ma
nualele de fizică au apărut 
cuvintele scintila și scintila
ție în loc de scînteia și 
scinteiere, care sînt neaoș 
românești". După părerea 
noastră, chiar dacă ne-am 
afla în fața unei sinonimii 
perfecte între cuvintele 
vechi și cele două neolo
gisme, acestea din urmă ar 
rămîne, totuși, acceptabile 
și necesare, deoarece fac 
parte din terminologia teh- 
nico-științifică internațio
nală (comp, franceză scin
tillation, engleză scintilla
tion, germană Szintillation 
etc.). Afară de aceasta, a- 
lături de scintila și scinti
lație specialiștii mai folo
sesc pe scintilator, scintilo- 
metru, scintilogramă, scin- 
tilografie și altele, care 
sînt solidare în cadrul fa
miliei lexicale respective și 
care ar fi foarte greu de a- 
doptat sub influența ve
chiului scinteie.

Mai mult decît pe scinti
la și scintilație, nu vedem 
cu ce l-am putea înlocui pe 
stress, a cărui utilitate este 
contestată de un inginer, 
după ce mai întîi a fost 
pusă sub semnul întrebării 
de un binecunoscut lingvist 
bucureștean.

Con), univ. dr. 
Theodor HRISTEA

Un univers pulsînd 
tainic, după legi ne
știute, amenințător și 
înspăim întător; o lume 
neumană în care și oa
menii (Duncan, Mal
colm) și vocile vrăji
toarelor par la fel de 
stranii — iată lumea 
halucinantă a lui Mac
beth.

Spectacolul de la 
Ploiești (regia — Au- 
reliu Manea) începe 
interesant. Un decor 
(Florica Mălureanu) 
în mod deliberat arti
ficial și convențional, 
propune un original și 
esențializat spațiu al 
tragediei; al acestei 
tragedii aproape inu
mane prin lanțul fără
delegilor și precarita
tea motivațiilor cu 
care erorțl caută să se 
elibereze de teroarea 
crimei, comițînd un 
lanț de alte asasinate; 
al acestei piese shake- 
speareene' în care eli
berarea de obsesia cri
mei se face numai 
prin moarte. Manea 
pare a fi dorit să tran
scrie scenic un „somn 
al rațiunii care naște 
monștri", coșmar pa
ralizant în care eroul 
„se bălăcește și se 
afundă", „totul se în
vălmășește", în care 
„lumea e cufundată în 
sînge"; un coșmar ge
nerat de o crimă și 
proliferînd crima. Un 
vis urît care, odată go
nit (prin ispășirea vi

nei), permite instaura
rea purității...

Din păcate, această 
promisiune este parțial 
împlinită prin plastica 
spectacolului, fiind a- 
nemic susținută de fe
lul în care este „des
compusă" piesa, scenă 
de scenă, descifrat an
grenajul actelor și mo
tivațiilor eroilor. Ac
torii sînt îndrumați în 
direcția unui joc ex
presionist, grotesc. 
(Corneliu Revent, cu 
calități dramatice rea
le pentru o reușită în 
Macbeth; Silvia Năs- 
tase — Lady Macbeth; 
Nicolae Praida, Andrei 
Bursaci ș.a.).

Tragedia este supu
să, aici, mai degrabă 
unui tratament de sim
plificare decît unuia 
de esențializare și a- 
profundare, proces a- 
gravat de cîteva ac
tualizări forțate, osten
tative și distonante sti
listic. Regizorul (care 
s-a impus atenției prin 
preocuparea obsesivă 
pentru semnificații 
fundamentale, pentru 
materializarea scenică 
a dimensiunilor abisa
le ale relațiilor uma
ne) surprinde aici toc
mai prin absența infe
riorității eroilor, prin 
precaritatea planului 
conștiinței lor.

Desigur, nu intenții
le lipsesc, ci traduce
rea lor în limbaj sce
nic. Spre deosebire de 
alte spectacole ale lui

Manea, aici recrearea 
unor stări, a unor sen- 
zații-limită, a unor mo
mente de ritual ori in
ventarea unor metafo
re sau simboluri nu 
valorează decît rareori 
idei. Surprinde frec
vent predominanța „e- 
fectelor" (unele de ca
litate îndoielnică, lun
gite sau repetate), ce 
anulează, de fapt, sem
nificația actelor și es
tompează ecoul lor în 
conștiința eroului. Ciu
dat, asistăm parcă nu 
la o tragedie și nici 
măcar la o dramă, ci 
la desfășurarea epică 
a întîmplărilor unui 
„roman gotic", în 
care fulgurează ici și 
colo adîncimea unui 
monolog, a unui vers 
Shakespearean.

Spectacolul nu răs
punde nevoii noastre 
de a înțelege, din per
spectivă contempora
nă, felul în care 
Shakespeare argumen
ta supremația impera
tivului moral asupra 
abisurilor din om. 
Căci, așa cum spune 
un filozof: „Nu poți 
astîmpăra setea de 
semnificație a omului 
nici măcar cu o mare 
de «figuri»" (efecte). 
Ca orice semn, semnul 
teatral nu există decît 
ca expresie a unui 
conținut — filozofic, 
spiritual, afectiv.
Natalia STANCU- 
ATANASIU

Mie unuia ceramica preistorică, de 
fapt toată ceramica creată pe cu
prinsul Daciei de ieri și de azi, îmi 
spune foarte mult. îmi vorbește prin 
forme, culori, motive, cu o expresi
vitate la fel de vibrantă ca și litera, 
știind bine că litera nu-i în fond de
cît tot un semn, semn de comuni
care între oameni. A reconstitui is
toria acestui pămînt pe baza docu
mentului ceramic este, de aceea, o 
ambiție de o rară noblețe și echiva
lează cu încercarea de a recompune, 
cu alte mijloace, tabloul revelator al 
devenirii noastre multimilenare, ca 
popor care n-a părăsit niciodată a- 
cest pămînt. Tocmai de aceea am sa
lutat cu emoție inițiativa de a se 
organiza la Muzeul de istorie o ex
poziție cu tema Ceramica — tezaur 
al unei culturi și existențe milenare, 
tocmai de aceea am pășit fără întir- 
ziere, în repetate rînduri, în incin
ta ei.

Expoziția reușește să ne convingă, 
dacă mai era cazul, de valoarea ști
ințifică a acestui tezaur. Primul sen
timent care te copleșește este acela 
al creației neîntrerupte. Din urmă cu 
aproape 8 000 de ani și pînă azi, lo
cuitorii pămîntului pe care ne aflăm 
au știut să frămînte lutul și să-i dea 
forme nepieritoare, nepieritoare atît 
prin frumusețe, cit mai ales prin 
permanența cu care unele forme, cu
lori. motive au străbătut, parcă nea
tinse de timp, peste un noian de se
cole, din adîncul civilizației neoliti
ce și pînă la olarul român contem
poran. Expoziția demonstrează preg
nant această idee, o pune expresiv 
în evidență, o lasă să vorbească de 
la sine, o face și mai grăitoare prin 
alinierea, piesă cu piesă, a elemen
telor princeps prin care ideea se re
velează : permanența formelor, per
manența culorilor, permanența mo
tivelor decorative. Organizatorii au 
recurs într-un chip foarte judicios 
la principiile unei expuneri morfo
logice. Se expun, cu precizie și cu 
un covîrșitor de bogat material, li
niile de forță care au asigurat dez
voltarea formelor ceramice și a de
corației ceramice pe parcursul unui 
uriaș timp, preistoric și istoric, ur- 
mărindu-se metamorfozele, dezvoltă
rile, sugerîndu-se sintezele, astfel in
cit arborele uman care a creat a- 
ceastă civilizație multimilenară a lu
tului ars să apară drept ceea ce este, 
unic și grandios autor al unui ines
timabil tezaur.

Așa stînd lucrurile, cîteva consi
derații pe marginea înțelesurilor a- 
cestei expoziții nu pot fi de prisos,

chiar dacă înțelesurile sînt izbitor 
exprimate prin forța și prin valoarea 
documentelor. Astfel, care este fac
torul care a asigurat permanența 
formelor și a motivelor ceramice, de 
pe cuprinsul Daciei, din timpuri ime
moriale și pînă azi ?... Un prim răs
puns se impune de la sine prin în
săși materia pe care expoziția o in
vocă și o etalează : Ceramica, din 
clipa apariției sale pe scara civili
zației umane, este creația omului se
dentar, a omului care cultivă pă- 
mîntul, a agricultorului. Prezența 
neîntreruptă a ceramicii în toate 
straturile de locuire de pe cuprinsul

O carte adnotată 
de George Coșbuc 

în colecția de documente a fi
lialei Arhivelor Statului din Bis
trița a intrat o carte veche, scri
să in /limba italiană, editată la 
Veneția, in anul 1733. Cartea 
prezintă o importanță deosebită 
prin aceea că filele ei conțin nu
meroase adnotări și comentarii 
făcute cu creionul la începutul 
acestui secol de George Coșbuc. 
Poetul a studiat-o pentru a se 
edifica asupra unor probleme 
pe care i le ridicau traducerea 
in limba română a monumenta
lei opere a lui Dante, „Divina 
comedie". Meritul descoperirii 
cărții într-o bibliotecă din Iași 
revine prof. univ. Alexandru 
Husar, de la Universitatea 
„Al. I. Cuza".

A APĂRUT

„REVISTA ECONOMICĂ"

nr. 23 din 11 iunie 1976
Din sumar : Conștiință revoluțio

nară, pasiune și creativitate în mun
că ; Umanismul revoluționar, trasă-*  
tură definitorie a politicii Partidu
lui Comunist Român ; Politica Româ
niei de colaborare economică cu ță
rile în curs de dezvoltare ; 28 de ani 
de la naționalizare : Industrializarea 
socialistă, factorul hotărîtor al înflo
ririi economiei ; Plan • Angajamen
te : Folosirea intensivă a utilajelor 
grele pe șantierele de investiții.

în ajutorul candidaților la exa
menul de admitere în învățămîntul 
economic superior, revista publică 
consultația : Reproducția socialistă.

Revista publică, de asemenea, ru
bricile : Teorii • Idei, Economie 
mondială, Mondorama, Curier.

BBBBBBBBBBBBB
olitice de pe continentul nostru, mo
mente în care organizatorii ar fi tre
buit să rupă lanțul demonstrației, 
lăsînd ca valorile acestor culturi 
să-și definească funcția de pisc și 
de referință peste timp. Pentru 
epoca neo-eneolitică momentul cul
turii Vădastra (4100—3800 î.e.n.) și al 
culturii Cucuteni (3600—2500 î.e.n.)
ar fi trebuit să ocupe un loc spe
cial, pe măsura bogăției materialu
lui și al valorilor artistice unice pe 
care aceste culturi ni le propun. 
Despre cultura Vădastra, Vladimîr 
Dumitrescu, remarcabil cercetător al 
artei preistorice de la noi, scrie :

prezentate, cu cîteva dintre piesele 
antologice lipsă. Ar fi introdus a- 
ceste popasuri de contemplație o 
discontinuitate în cursul expunerii ? 
Desigur, dar una edificatoare.

Edificator ar fi fost, de asemenea, 
dacă organizatorii ar fi insistat su
ficient asupra unei alte verigi, ca
pitale pentru evoluția ceramicii de 
pe cuprinsul acestui spațiu : mo
mentul unificării culturale, prin a- 
pariția, dezvoltarea și emanciparea 
culturii traco-getice. E știut că pe
rioada neolitică, cu toate comparti
mentele ei, reprezintă perioada unei 
fantastice dezvoltări culturale multi-

specifică traco-geților. De fapt a- 
ceste forme rezultate din această 
primă sinteză culturală vor fi per
petuate mai departe, peste zeci și 
zeci de secole, pînă azi. Continuita
tea expunerii, prea sumară, s-ar fi 
cuvenit ruptă din nou în favoarea 
unei ample prezentări a procesului 
de care vorbim, proces care cuprin
de, spațial, nici mai mult, nici mai 
puțin, decît fruntariile viitorului im
periu al lui Burebista, desenînd 
practic, printr-o olărie specifică, toc
mai acest imperiu.

în- sfîrșit, tot pentru înțelegerea 
ideii de permanență ar fi fost util

Cea mai veche carte de istorie a tării:
DOCUMENTUL CERAMIC

------------------------- Impresii și sugestii pe marginea unei expoziții --------------- ----------
Daciei invocă prezența neîntreruptă 
a ■ agricultorului. El, acest agricultor, 
acest om legat de pămînt, a asigu
rat prima trecere a lutului în for
me durabile ; el, acest agricultor, a 
asigurat trecerea primelor forrpe în 
forme mai evoluate ; el, acest agri
cultor, a asigurat în cursul zecilor de 
secole permanența unor forme și 
motive, permanența care se consti
tuie prin sine însăși în certificatul 
nepieritor al prezenței sale neîntre
rupte pe unul și același spațiu. A- 
ceastă prezență indică „aborigenii 
care au rămas pe loc", cum scria 
Pârvan, referindu-se la .ceramica ce 
se cuprinde între epoca lui Burebista 
și epoca migrațiilor medievale.

Subliniind importanța acestei idei, 
pe care expoziția o invocă cu putere 
de tablă a legii, nu putem totuși să 
nu formulăm cîteva sugestii menite 
a întregi, fie și aposteori, tabloul pe 
care exponatele, în rînduirea lor 
metodică, ni-1 propun. Astfel, ni se 
pare nouă, expunerea morfologică, 
cu toată rigoarea cu care a fost ur
mărită, are vițiul fatal de a face ca 
unele verigi din Iahtul evoluției for
melor să fie sărite sau nu pregnant 
puse în lumină. Vom semnala astfel 
lipsa de inșistență și sărăcia pre
zentării, în expunerea unor mo
mente ce reprezintă culmi de artă 
universală în evoluția culturilor ne-

„Alături de ceramica pictată a 
culturii eneolitice Cucuteni, olăria 
culturii Vădastra constituie fără în
doială cea mai înaltă expresie a ar
tei decorative a ceramicii din tot 
neo-eneoliticul european, atingînd 
culmi pe care numai ceramica pic
tată eneolitică a Asiei Anterioare le 
atinsese — și le depășise chiar, mai 
înainte, prin capacitatea acesteia de 
a sparge zăgazurile motivelor ex
clusiv geometrice și de a încorpora 
în decorul lor motive naturaliste, 
din lumea zoomorfă și din regnul 
vegetal". („Arta preistorică în Româ
nia", pag. 53—54). Despre valorile 
culturii Cucuteni, același cercetător 
scrie în Tratatul academic de isto
rie a României : „Se poate spune 
că aceasta (cultura Cucuteni) este 
una dintre cele mai strălucite cul
turi neolitice de pe cuprinsul conti
nentului nostru, realizările ei în 
domeniul ceramicii fiind de o finețe 
și de un efect artistic aproape 
unice". Și mai departe, concluziv : 
„Cultura Cucuteni reprezintă unul 
dintre cele mai originale și mai im
portante momente în dezvoltarea ar
telor pe teritoriul patriei noastre" 
„Tratat, vol. I, p. 63). Ce ne oferă 
organizatorii din aceste momente de 
referință mondială ? Nu momen
te la care să poposim îndelung, 
ci doar cîteva exponate, uniform

forme, cu un apăsat specific zonal, 
specific ce capătă nume proprii, nu
mele unor culturi relativ autonome, 
culturi ce îmbrățișează o perioadă 
foarte întinsă. Unificarea culturală 
de care vorbim devine pregnantă 
odată cu a doua epocă a fierului, 
semnificativ, tocmai epoca în care 
își impun fizionomia culturală pro
prie, pe un vast spațiu, traco-geții. 
Momentul, această unificare cultu
rală, este fundamental pentru pro
cesul de etnogeneză ce se încheagă, 
este de fapt expresia însăși a pro
cesului de etnogeneză ce are loc, iar 
procesul a lăsat pregnante mărturii, 
nu singurele, mai ales în domeniul 
ceramicii.

Ar fi fost tocmai clipa cînd or
ganizatorii erau datori să introducă 
încă un popas, un vast popas, opu- 
nînd polifonia culturală anterioară, 
ce se cuvenea marcant și diferen
țiat exprimată, monotoniei culturale 
ce urmează și care dă expresia unei 
sinteze, reprezintă de fapt prima 
sinteză. Procesul este deosebit de 
important fie și sub latura strict 
tehnică a istoriei ceramicii : este 
momentul cînd apare roata olarului, 
deci tehnica prelucrării lutului la 
roată, este momentul cînd se gene
ralizează noua tehnică de ardere a 
lutului, arderea neoxidată, din care 
rezultă ceramica cenușie și neagră,

ca organizatorii să lărgească expu
nerea prin invocarea unei probleme 
deloc neglijabile, aceea a interferen
țelor, influențelor, confluențelor, 
fără de care nu apar cu suficientă 
pregnanță nici autonomia și nici ori
ginalitatea unui anume mesaj cul
tural. Arta ceramică geto-dacică este 
cu atît mai originală cu cît se defi
nește în funcție de cel puțin trei 
coordonate stilistice precis emanci
pate : coordonata elină, coordonata 
celtică, coordonata romană. Dintre 
aceste trei, coordonata romană e 
prezentă, în chip justificat, ’ prin 
viitorul ei în ulterioara sinteză 
daco-romană, dar și celelalte două 
își joacă rolul, fie și rolul de mar
tori.

Nu putem încheia bilanțul acestor 
observații fără a nota încă un re
gret : caracterul ‘ de tezaur cultural 
pe care îl prezintă expoziția ar fi 
fost întregit, ar fi căpătat o expre
sie plenară, dacă organizatorii n-ar 
fi pus în expunere un anume exclu
sivism tematic, legat de caracterul 
utilitar al ceramicii. Aceasta se re
feră la două lucruri : expoziția pre
zintă în mod covîrșitor ceramica u- 
tilitară, evitîndu-se aproape siste
matic piesele care slujesc unei alte 
funcții, propriu-zis culturale, funcția 
cultică, cea care asociază la modul 
major fantezia plastică și decorati

vă, vocația concretizării și abstracti
zării, orizontul de idealitate al omu
lui acestor epoci. Lipsește, în con
secință sau e sumar expusă, micro- 
statuaria, figurinele reprezentînd 
zeități zoomorfe și antropomorfe, 
inclusiv unele piese clasice, antolo
gate mondial. Nici avariția în expu
nere, nici explicația criptică ori ex
cesiv de sumară nu se justifică, 
chiar dacă arheologul manifestă o 
firească prudență față de unele in
terpretări ce vin din alte direcții 
științifice, vecine disciplinei, nu 
însă străine de ea. Cultură, în înțe
lesul acelor epoci îndepărtate, nu 
înseamnă — cum nu înseamnă nici 
azi — rezumarea existenței la as
pectul utilitar-tehnic, ci asocierea 
unei lumi a ideilor și reprezentărilor 
ce capătă expresii complexe, pentru 
atunci mitologia. A nu vorbi 
despre cultele fertilității, despre 
cultele chtoniene și uraniene, în re
prezentările lor plastice consacrate, 
înseamnă a lipsi*  de înțeles nu nu
mai unele forme plastice, dar și mo
tivele decorative ce se perpetuează
— spirala, valul, triunghiul, zig
zagul, steaua, motivul bradului etc.
— motive preluate de arta populară 
românească, odată cu un întreg fond 
mitologic păstrat pînă azi în folclor. 
O urnă funerară dacică nu e un 
simplu vas utilitar, care poate fi 
numit simplu „urnă", fără nici o 
explicație, un vas de ofrandă, de 
asemenea. Specificitatea unei culturi 
se conservă nu datorită unui simplu 
vehicul tehnic, ci vehiculul tehnic 
dăinuie datorită complexului cultu
ral stabil, care se slujește de acesta. 
Ignorînd această latură a problemei, 
organizatorii au greșit și în alt 
chip : au ignorat valoarea estetică a 
exponatelor, mai exact spus, n-au 
convocat criteriul estetic ca pe un 
criteriu de selecție, fie și secund. 
Absența acestui criteriu se vădește 
nu numai în selecție, dar și în expu
nere, care e monotonă, rece, fără ac
cente preferențiale, alternînd expu- 
nerea-depozit cu expunerea ex-ca- 
thedra.

Trecînd peste aceste observații și 
sugestii, fructificabile măcar la edi
tarea catalogului, expoziția de la 
Muzeul de istorie rămîne un mo
ment memorabil al culturii noastre 
contemporane. Ideea permanenței își 
editează, prin această expoziție, 
încă un certificat. Iar aceasta este 
esențialul.

Paul ANGHEL

■FAPTUL;
[DIVERS;

Întîlnire 
cu surprize i

întîlnire după 30 de ani a foș
tilor elevi ai școlii profesionale 
C.F.R. Palas — Constanța, pro- | 
moția 1946. Toți cei 50 de absol
venți care s-au prezentat — dar I 
absolut toți — au recunoscut cît f 
de bine le-a prins „brățara de • • 
aur" a meseriei învățate. Cei . 
mai mulți dintre ei au ajuns 
mecanici de locomotivă, alții au I 
devenit maiștri, ingineri, activiști 
de partid și ofițeri. Reîntîlnirea 
lor, după 30 de ani, azi oameni | 
cu tîmplele cărunte, cu copii și 
nepoți, a avut un episod • 
inedit : în locul celor două în- , 
căperl modeste în care au învă*  • 
țat ei, „colegii" din promoția ■ 
anului ’76 i-au poftit într-un 
mare edificiu, cu săli de clasă I 
spațioase, ateliere moderne și 
laboratoare, căruia i s-a adăugat | 
în acest an încă o clădire a li
ceului. Unul n-a fost din cel 50 
de „veterani" să nu exclame: I 
„Acum, să tot înveți !“. în
tr-adevăr. I

Dialog 1
cu epilog

I

I 
I
I
I

I

I 
I 
I
I
I

I
I

Actul I
— Ce cauți, omule, la miezul 

nopții, in ograda mea ?
— Păi, să vezi, cumătră, ci 

venii să văz dacă s-au culcat 
găinile...

Actul II
— Ce ai căutat, omule, în ogra

da femeii, în miez de noapte ?
întrebare adresată lui Anghel 

Ghinea din Bumbești-Jiu, ju
dețul Gorj, de către instanța ju
decătorească.

— Păi, onorată instanță, să 
vedeți... că eu, ca să zic așa...

Epilog
Pentru tentativă de furt și în

cercarea de a induce instanța in 
eroare, numitul Anghel Ghinea 
din Bumbești-Jiu a fost con
damnat la un an și două luni în
chisoare. Timp util pentru a con
tinua dialogul cu propria sa con
știință.

Cine s-a 
„încălțat" ?

Pe adresa Bazei județene de 
aprovizionare tehnico-materială 
din Baia Mare a sosit un trans- 
conteiner de 20 de tone cu indi
cația 0018. Scrisoarea de trăsură 
care îl însoțea (838168/50647 din 
22 mai 1976) menționa ca expe
ditor U.C.R. București, șoseaua 
Panduri nr. 71, care trimitea 
destinatarului cizme de cauciuc. 
La deschiderea vagonului — 
surpriză : in loc de cizme, în 
transconteiner s-au găsit... ba
loturi de tutun. Cu alte cuvinte, 
nu se știe cine și-a pierdut nu 
numai... răbdarea, ci și tutunul. 
Deși in vagon nu s-au găsit ciz
me, e limpede că cineva s-a „în
călțat" cu acest transport sur
priză. Cine ?

Joacă fatală
Deunăzi, elevul Nicolae Firuț, 

din clasa a Vl-a, de la școala 
generală din satul Fîntîna Ba
nului, județul Dolj, s-a dus în 
vizită la colegul său Virgil Sîrbu, 
de la aceeași școală, unde au 
încins o joacă. La un moment 
dat, Virgil Sîrbu a luat arma de 
vînătoare a tatălui său și a în
ceput să se joace cu ea. Neștiind 
că e încărcată, V.S. a apăsat pe 
trăgaci. în clipa următoare, co
legul său, Nicolae Firuț, a căzut 
secerat.

Schimb 
de haine

După ce au întirziat într-un 
restaurant din Ploiești, Ion Va- 
sile și Nicolae Stan, amândoi din 
comuna Mănești, județul Praho
va, s-au înțeles să facă o vizită 
unei cunoștințe comune din Ani- 
noasa, județul Dîmbovița. Au 
plecat cu un tren de noapte spre 
Tîrgoviște. in timpul călătoriei, 
cei doi nu și-au mai dezlipit 
ochii de la geamantanul unui 
călător care dormea. Intr-o sta
ție de pe traseu au coborit cu 
ditamai geamantanul și au con
tinuat drumul pe jos, pînă in 
stația Răzvad, de unde au făcut, 
cu primul tren, cale-ntoarsă. A 
doua zi, cînd au fost prinși, unul 
din ei purta hainele păgubașu
lui. Dar hainele nu-l prindeau 
de fel. Acum au amindoi haine... 
pe măsură.

Gata-gata să 
cadă în nas

I

I

i

i
i
i

IUn agent de circulație a ob- H 
servat că autobasculanta cu nr. 
31-MH-209 din Drobeta Turnu-

I Severin mergea cînd pe dreapta, I 
cînd pe stînga șoselei. La volan
— șoferul Constantin Băloi, care • 

Ia fost invitat să oprească. A ■ 
oprit, s-a dat jos și abia se mai 
ținea pe picioare.

I
— Mi-a scos sufletul mașina, 

nu alta — a început el să se 
vaite. Poftim : așa de tare m-a 
amețit motorul, că mai-mai să 
dau în nas.

Se vedea (mai bine zis miro
sea) de la o poștă că șoferul 
băuse zdravăn înainte de a por
ni la’ drum. Cu numai șase luni 
în urmă mai fusese sancționat 
tot pentru așa ceva. De această 
dată, permisul de conducere 1 
s-a suspendat pe un an de zile. 
Ocazie fericită să mai meargă și 
drept, ca oamenii.

Rubrică redactată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteli''

!
I
I
I
I
I
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COMUNICAT
cu privire la vizita oficială în Republica Socialistă România 

a ministrului afacerilor externe al Republicii Franceze, Jean Sauvagnargues

Plecarea delegației Partidului Comunist Român 
la Congresul Partidului Popular x

Revoluționar Mongol
La invitația ministrului afacerilor 

externe al Republicii Socialiste 
România, George Macovescu, minis
trul afacerilor externe al Republicii 
Franceze, Jean Sauvagnargues, a 
făcut o vizită oficială îri România, 
între 9 și 11 iunie 1976.

Președintele Republicii Socialiste 
România. Nicolae Ceaușescu, a primit 
pe ministrul francez al afacerilor 
externe. Cu acest prilej a avut loc 
un schimb aprofundat de vederi 
asupra unor aspecte ale raporturilor 
româno-franceze și asupra princi
palelor probleme internaționale ac
tuale.

Cei doi miniștri ai afacerilor ex
terne au avut convorbiri, care s-au 
desfășurat în atmosfera de încredere 
și prietenie ce caracterizează în mod 
tradițional raporturile româno-fran
ceze. Ei au evocat rolul esențial pe 
care l-au avut întîlnirile Ia nivel 
înalt în dezvoltarea acestor rapor
turi. Miniștrii au subliniat impor
tanța pe care guvernele lor o acordă 
lărgirii contactelor și cooperării bi
laterale, precum și conlucrării lor pe 
arena internațională, în spiritul de
clarațiilor româno-franceze din 18 
mai 1968 și 15 iunie 1970.

Cei doi miniștri și-au reafirmat 
voința de a încuraja dezvoltarea 
schimburilor economice româno- 
franceze, în conformitate cu Acor
dul pe -termen lung de cooperare 
economică, industrială și tehnică, 
semnat la 28 iulie 1975, cu ocazia 
vizitei în România a primului mi
nistru francez, Jacques Chirac, pre
cum și cu orientările stabilite de 
Comisia mixtă guvernamentală de 
cooperare economică reunită la 
Paris, între 3 și 5 martie 1976.

Cei doi miniștri au examinat pro
blemele referitoare la dezvoltarea 
cooperării culturale. științifice și 
tehnice. Ei au subliniat importanța 
traducerii în viață a programului de 
schimburi pentru anii 1976—1977,

Combinatul poligrafic „Casa Scînteii*  a fost decorat 
cu „Ordinul Muncii*  clasa I

• Răscumpărarea : SALA PALA
TULUI (seria de bilete 624) — 17,15, 
(625) — 20,15.

vremea
Cu prilejul împlinirii a 25 de ani 

de activitate și pentru merite deose
bite în producție, Combinatul poli
grafic „Casa Scînteii" a fost decorat 
cu „Ordinul Muncii" clasa I.

înalta distincție a fost înmînată de 
tovarășul Ion Gheorghe, prim-vice- 
președinte al Consiliului popular al 
municipiului București, . la „Casa 
Scînteii", în cadrul unei adunări fes
tive a muncitorilor din combinat, 
președintelui consiliului oamenilor 
muncii, ing. Alexandru Constantin.

în încheierea adunării, participant» 
au adresat o telegramă C.C. al P.C.B., 
tovarășului Nicolae Ceaușescu.

„Recunoscători pentru distincția 
acordată — se subliniază în textul 
telegramei — încredințăm Comitetul 
Central, pe dumneavoastră personal,
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feri au început: CAMPIONATELE DE GIMNASTICĂ

ALE MAEȘTRILOR
Astăzi, exercițiile liber alese

încă de ieri, de la primele exerciții 
prezentate, s-a văzut clar că nu nu
mai marii favoriți, ci marea majori
tate a concurenților aflați la finalele 
campionatelor naționale de gimnasti
că ale maeștrilor este bine pregătită 
și dornică să evolueze la un cit mai 
înalt nivel. Fiind vorba de exercițiile 
impuse, a fost evidentă preocuparea 
generală de a executa corect, cursiv, 
integral și chiar cu o anumită grație 
programul pregătit pentru prima zi. 
Aprecieri unanime — din partea pu
blicului spectator, din partea specia
li? ilor — mai ales pentru programul 
p,? rentat de Nadia Comăneci, Teo- 
dtt ; Ungureanu, Anca Grigoraș, pen
tru Dan Grecu, Sorin Cepoi, Mihai 
Borș. Deseori aplaudate au fost însă 
și reușitele celorlalți competitori, in
teresați să întrunească sufragiile ar
bitrilor, ca și ale selecționerilor — 
competiția aceasta fiind, după cum 
am mai anunțat, un ultim test pen
tru definitivarea loturilor în vederea 
apropiatelor (peste o lună !) Jocuri 
Olimpice.

La individual compus, în clasamen
tul feminin conduce Nadia Comăneci 
(39,75 p), urmată de Teodora Ungu
reanu (39,20 p), Anca Grigoraș (38,40

(Urmare din pag. I)
de mult și-a părăsit la noi conținu
tul latinesc de „sclav", de „rob", în- 
semnînd mai degrabă „sîntem prie
teni statornici" sau „oricind te poți 
bizui pe mine, prietene". Cu privire 
la activitatea sa, la propria-i per
soană — este și membru al biroului 
municipal de partid — îi scapă un 
singur lucru : riu-i în relații prea 
bune cu birocrația, „cu hîrțogarii", 
cum zice dînsul. Deh, parcă noi, cei
lalți, i-om fi iubind din cale afară ! 
La despărțire, ca și cum atunci și-ar 
fi adus aminte, îmi mărturisește că 
mă cunoaște mai de mult, din citite, 
de la radioteleviziune. De altfel, a- 
cestui bărbat frumos și tînăr, cu chip 
și suflet deschis, i-am lăsat și ulti
ma mea carte.

Recent, întreprinderii „Unio", din 
Satu-Mare i s-a înminat drapelul de 
întreprindere fruntașă pe ramură. 
Nu pentru prima oară însă ; nu sînt 
mulți anii de cînd i-a mai fost în- 
mînat acest steag al onoarei munci
torești și nu sînt mulți anii de cînd 

stabilit de comisia mixtă, care s-a 
reunit la București între 15 și 19 
decembrie 1975.

în cadrul schimbului de vederi în 
problemele internaționale, miniștrii 
au exprimat hotărîrea guvernelor 
lor de a contribui la consolidarea 
destinderii și preocuparea lor co
mună de a asigura condiții ca toate 
țările să se dezvolte la adăpost de 
orice forme de îngrădire a indepen
denței și suveranității naționale, de 
amestec în treburile lor interne.

Cele două părți și-au exprimat 
voința fermă de a acționa în vede
rea înfăptuirii integrale a Actului 
final al Conferinței pentru securitate 
și cooperare în Europa în toate pre
vederile sale, atît în ce privește res
pectarea principiilor privind relațiile 
reciproce dintre statele participante, 
cit și problemele referitoare la do
meniile economiei, științei, tehnicii 
și mediului înconjurător, contacte
lor între persoane, informației, cul
turii și educației. Ele consideră că 
reuniunea de la Belgrad din 1977 
trebuie să constituie ‘ o nouă etapă 
în procesul de întărire a șecurității 
și cooperării, în Europa, prin efortu
rile tuturor statelor participante.

Cei doi miniștri au subliniat nece
sitatea de a intensifica eforturile in 
vederea dezarmării, cu participarea

Plecarea din Capitală
Vineri dimineața a părăsit Capi

tala ministrul afacerilor externe al 
Franței, Jean Sauvagnargues, îm
preună cu soția, care, la invitația 
ministrului afacerilor externe al Re
publicii Socialiste România, George 
Macovescu, a făcut o vizită oficială 
în țara noastră.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
oaspetele a fost salutat de George 

iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
că vom depune toate eforturile pen
tru îndeplinirea exemplară a sarci
nilor ce revin Combinatului poligrafic 
„Casa Scinteii" pentru tipărirea în 
condiții optime a ziarelor, revistelor 
și cărților, care difuzează in mase 
cuvîntul înțelept al partidului. Ne 
angajăm, alături de întregul nostru 
popor, să dăm viață hotăririlor Con
gresului al XI-lea, Hotărîrii și Re
zoluției Congresului educației politice 
și al culturii socialiste, ca demni 
continuatori ai tradițiilor revoluțio- 
nar-patriotice ale muncitorilor tipo
grafi, dovedindu-ne prin aceasta de
votamentul nemărginit față de Parti
dul Comunist Român, față de scumpa 
noastră patrie, Republica Socialistă 
România".

p), Mariana Constantin (38,10 p), Ga
briela Trușcă (38,05 p). în clasamen
tul masculin, lider este Dan Grecu 
(56,80 p), urmat de Sorin Cepoi (56.30 
p), Mihai Borș (56,10 p), Ștefan Gal 
(55,70 p).

Finalistele și finaliștii vor avea as
tăzi un nou prilej de a-și demonstra 
măiestria : programul zilei prevede 
exercițiile liber alese, exerciții care 
atestă, de fapt, personalitatea fiecă
ruia.

I. D.

PENTATLON MODERN
Campionatele internaționale de 

pentatlon modern ale țării noastre 
au luat sfîrșit ieri odată cu desfă
șurarea probei de cros, care a fost 
cîștigată de polonezul G. Peciak cu 
1 201 puncte. în clasamentul general, 
primul loc a fost ocupat de sporti
vul român Dumitru Spîrlea cu 5132 
puncte, urmat de G. Peciak (Polonia) 
— 5111 puncte și de V. Kravkov 
(R.S.S. Lituaniană) cu 5093 puncte. 
Pe echipe victoria a revenit forma
ției României (14 998 puncte), urmată 
de R.S.S. Lituaniană (14 927 p) și Un
garia (14 731 p).- 

uzina a fost decorată cu „Ordinul 
Muncii".

Oameni și locuri, mai ales oa
meni... I-am cunoscut pe mulți, dar 
totuși pe prea puțini dintre ei. Mi-a 
fost dat să cumpănesc cu propria 
mină tezaurul celor șasezecișicinci

Efigii 
sătmărene

de monede dacice din argint, de a- 
leasă puritate, avind incizat pe avers 
un cap roman, efigia lui Zeus, după 
modelul grecesc, tezaur descoperit^ la 
Turulung (județul Satu-Mare) în- 
tr-un vas de tip dacic, lucrat cu 
mina, cum bine se știe că procedau 
străbunii noștri. Adevărate efigii ale 
prezentului și ale viitorului Cîmpiei 
someșene mi le înșiruie în inimă 
profesorii Mihai Sfira și Maria Bum- 
buleț, pe care i-am găsit in plină ac

pe bază de egalitate a tuturor sta
telor și respectarea intereselor lor 
legitime.

Miniștrii au procedat la un schimb 
de vederi aprofundate asupra situa
ției din Orientul Apropiat și din 
Cipru ; au evocat, de asemenea, 
cooperarea în regiunea Balcanilor. 
Ei au constatat o mare convergență 
a punctelor lor de vedere asupra 
acestor probleme.

Cei doi miniștri consideră că una 
dintre problemele fundamentale ale 
epocii actuale este lichidarea deca
lajelor dintre țările dezvoltate și 
țările în curs de dezvoltare și au 
reafirmat hotărîrea guvernelor lor 
de a contribui la crearea unei ordini 
economice internaționale juste și 
echitabile.

De ambele părți s-a exprimat 
convingerea că vizita oficială în 
România a ministrului francez al 
afacerilor externe va contribui la 
dezvoltarea relațiilor tradiționale de 
prietenie și cooperare dintre popoa
rele român și francez.

Ministrul francez al afacerilor 
externe, Jean Sauvagnargues, a mul
țumit ministrului român al afaceri
lor externe, George Macovescu. pen
tru ospitalitate și l-a invitat să 
efectueze o vizită oficială în Franța. 
Invitația a fost acceptată cu plăcere.

Macovescu, cu soția, Vasile Gliga, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne, Constantin Flitan, ambasado
rul României la Paris, de alte per
soane oficiale.

Au fost prezenți Raoul Delaye, 
ambasadorul Franței la București, și 
membri ai ambasadei.

(Agerpres)

Timpul probabil pentru zilele de 13, 
14 și 15 iunie. în țară : Vremea va fi 
în general frumoasă și va continua să 
se încălzească ușor. Cerul va fi va
riabil. Unele înnorări se vbr produce 
în cursul după-amiezelor, îndeosebi în 
zonele de deal și de munte, unde izolat 
se vor semnala ploi de scurtă durată. 
Vîntul va sufla moderat, cu unele in
tensificări la începutul intervalului în 
estul țării. Temperaturile minime vor 
fi cuprinse între 6 și 16 grade, izolat 
mai coborîte la început în depresiuni, 
iar maximele vor oscila între 18 și 28 » 
de grade, izolat mai ridicate. In Bucu
rești î Vreme în curs de încălzire ușoa
ră. Cerul va fi variabil. Vînt moderat. 
Temperatura în creștere.

în cîteva rînduri

• Campionatul balcanic de polo pe
apă a continuat vineri în piscina clu
bului sportiv „Dinamo" din Capitală, 
în meciul derbi, echipele României și 
Iugoslaviei au terminat le egalitate : 
3—3 (1—1. 1-2, 0—0, 1—0). în altă 
partidă, Grecia a învins cu 5—2 
(2—0, 0—0, 2—2, 1—0) selecționata
Turciei.

o Vineri, în semifinalele probei fe
minine din cadrul Campionatelor in
ternaționale de tenis ale Franței de ia 
Paris : Renata Tomanova (Cehoslova
cia) — Florența Mihai (România) 
7—5, 7—6 ; Susan Barker (Anglia) — 
Virginia Ruzici (România) 6—3, 1—6, 
6—2)

• Competiția internațională de ci
clism pentru „Cupa Dinamo" a con
tinuat ieri cu desfășurarea etapei a 
Il-a (București—Alexandria—Bucu
rești, 120 km). Primul a trecut li
nia de sosire dinamovistul I. Cosma, 
cronometrat cu timpul de 2 h 54’45” 
în clasamentul general conduce 
I. Cosma. Astăzi are loc ultima e- 
tapă : București-r-Urziceni și retur.

• Ieri, la Belgrad, în prima zi a
competiției internaționale feminine 
de handbal „Trofeul Iugoslavia" : 
România — U.R.S.S. 16—16 (9—8).

• Competiția internațională femi
nină de volei „Trofeul Tomis" a con
tinuat vineri la Const .ța. Echipa 
U.R.S.S. a învins cu 3--0 formația 
Cubei.

tivitate, în mijlocul copiilor, la Casa 
pionierilor, actorii Ion Trifor, Boer 
Ferenc, Nae Nicolae, Dengyel Istvăn, 
pe care i-am văzut, intr-o dificilă, 
dar excepțională, premieră pe țară pe 
scena teatrului sătmărean („Martin 
Luther și Thomas Miinzer"), pictorul 
și poetul Ion Popdan cu neuitata sa 
lucrare „Cele douăzeci și cinci de zile 
ale lui Mihai Viteazul și Muftin", 
văzută in atelierul larg deschis asu
pra Pieței Libertății (neregăsitâ însă 
printre piesele de la „Căminul artei" 
bucureștene), și alți activiști, depu- 
tați, întâlniți la casa de cultură și 
care se bucurau pe drept că încă 
una dintre acțiunile de educație po
litică și culturală din aceeași zi a 
avut o largă audiție in incinta cută- 
rei întreprinderi.

Despre toți aceștia, ca și despre 
alții de altfel, voi mai scrie incă 
multă vreme, pentru că fac parte 
din admirabila constelație a celor 
peste 21 de milioane de inimi 
care bat și acționează, pe întinsul în
tregii noastre patrii, în ritmii revo
luționari și consecvent înnoitori ai 
Partidului Comunist Român.

Vineri dimineață a plecat la Ulan 
Bator delegația Partidului Comunist 
Român, condusă de tovarășul Petre 
Lupu, membru al Comitetului Poli
tic Executiv al C.C. al P.C.R., care 
va participa la lucrările celui de-al 
XVII-Iea Congres al Partidului 
Popular Revoluționar Mongol.

Din delegație fac parte Dumitru 
Turcuș, membru al Colegiului Cen
tral de Partid, adjunct de șef de 
secție la C.C. al P.C.R., și Traian 
Gârbă, ambasadorul Republicii So

Primire la C. C. al P. C. R.
Vineri, tovarășul Iosif Banc, mem

bru supleant al Comitetului Politic 
Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., a 
primit delegația de activiști ai P.C. 
din Cehoslovacia, condusă de Jozef 
Hudec, adjunct de șef de secție la 
C.C. al P.C.C., care, la invitația C.C. 
al P.C.R., face o vizită în schimb de 
experiență în țara noastră.

Recepție cu prilejul Zilei naționale
a Marii Britanii

Cu prilejul Zilei naționale a Marii 
Britanii, ambasadorul acestei țări la 
București, Jeffrey Charles Petersen, 
a-oferit vineri o recepție.

Au participat tovarășii Ștefan Voi- 
tec, vicepreședinte al Consiliului de 
Stat, Gheorghe Oprea, viceprim-mi- 
nistru al guvernului, Iosif Uglar, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R., Ni
colae Giosan, președintele Marii A- 
dunări Naționale, Ion Ursu, pre
ședintele Consiliului Național pentru 
Știință și Tehnologie, Florea Dumi

Plecarea delegației
Vineri seara a părăsit Capitala de

legația militară iugoslavă, condusă 
de general-colonel Dane Petkovski, 
adjunctul secretarului federal pentru 
apărarea națională al R.S.F. Iugo
slavia pentru sectorul politico-juri- 
dic, care a făcut o vizită oficială în 
țara; noastră.

La plecare, în Gara de Nord, au

Delegația municipalității orașului Ankara 
a părăsit Capitala

Vineri după-amiază a părăsit Ca
pitala delegația municipalității orașu
lui Ankara, condusă de Vedat Dalo- 
kai, primarul orașului, care, la invi
tația Comitetului Executiv al Con
siliului popular al municipiului Bucu
rești, a făcut o vizită in țara noastră.

La plecare, pe aeroportuj, Otopeni, 
oaspeții au fost salutați de Gheorghe 
Cioară, primarul general.al Capitalei, 
de membri.’ ai consiliului "popular 
municipal.

Au fost prezenți membri ai Am
basadei Turciei la București.

★
înainte de a părăsi Capitala, pri

marul orașului Ankara a făcut o de
clarație unui redactor al Agerpres.

Exprimind deosebita satisfacție 
pentru întrevederea acordată de pre
ședintele Nicolae Ceaușescu, oaspe
tele a spus : „Această primire ne-a 
măgulit extraordinar de mult și este 
o dovadă a onoarei pe care pre
ședintele Ceaușescu ne-a acordat-o.

Cronica zilei
între 7 și 11 iunie a avut loc la 

Suceava o reuniune a comisiilor 
pentru UNESCOJdin Republica So
cialistă România și Republica Fede
rală Germania în legătură cu ma
nualele școlare. Cu acest prilej s-a 
efectuat un schimb de păreri și s-a 
căzut de acord asupra îmbunătățirii 
în continuare a prezentării celor 
două țări în manualele de istorie și 
geografie. S-a dezbătut, de asemenea, 
o serie de probleme ale cercetării in 
domeniile istoriei și geografiei.

Participanții au fost primiți de to
varășul Paul Niculescu, viceprim- 
ministru al guvernului, ministrul 
educației și învățămîntului.

★
Vineri a avut loc în Capitală sem

narea unei înțelegeri între Institutul 
de construcții — București și Uni
versitatea „Johns Hopkins" din Bal
timore — S.U.A., încheiată în cadrul 
acordului de cooperare între guver
nele Republicii Socialiste România și 
Statelor Unite ale Americii, în dome
niile culturii, învățămîntului, științei 
și tehnologiei.

Delegația americană, condusă de 
prof. dr. Steven Muller, președintele 
Universității „Johns Hopkins", a fost 
primită de tovarășul Paul Niculescu, 
viceprim-ministru al guvernului, mi
nistrul educației și învățămîntului.

în cursul șederii în țara noastră, 
oaspeții au vizitat obiective social- 
culturale din București, facultăți și 
catedre ale Institutului de construcții.

★
La Centrul demografic O.N.U.—. 

România (CEDOR) a avut loc, vi
neri, festivitatea de închidere a pri
mului curs academic internațional 
pe tema „Populația și dezvoltarea 
social-economică", care a reunit par
ticipant! din Africa și Asia, precum 
și din România.

Prelegerile au fost susținute de 
cadre didactice universitare și . spe
cialiști in problemele demografice 
din diverse țări ale lumii, precum și 
din partea Națiunilor Unite.

în cuvîntul rostit la festivitatea de 
încheiere a cursurilor, acad. Theodor 

cialiste România în Republica Popu
lară Mongolă.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
delegația a fost condusă de tovară
șul Gheorghe Pană, membru al Co
mitetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., Aneta Spornic, membru su
pleant al C.C. al P.C.R., de activiști 
de partid.

A fost prezent B. Dașteren, însăr
cinat cu afaceri a.i. al R.P. Mongole 
la București.

(Agerpres)

La primirea desfășurată într-o at
mosferă caldă, tovărășească, a parti
cipat tovarășul Ștefan Kiss, secretar 
de stat adjunct la Consiliul Central 
de Control Muncitoresc al Activității 
Economice și Sociale.

A fost prezent Miroslav Sulek, am
basadorul R.S. Cehoslovace la Bucu
rești.

, (Agerpres)

trescu, Emil Nicolcioiu, miniștri, 
Vasile Pungan, consilier al președin
telui Republicii Socialiste România, 
loan Ceterchi, președintele Consiliu
lui Legislativ, Vasile Gliga, adjunct 
al ministrului afacerilor externe, re
prezentanți ai conducerii unor minis
tere, instituții centrale, oameni de 
cultură și artă, generali și ofițeri su
periori, reprezentanți ai cultelor.

Au luat parte șefi ai unor misiuni 
diplomatice acreditați la București, 
alți membri ai corpului diplomatic,

(Agerpres)

militare iugoslave
fost prezenți generalul maior Gheor
ghe Gomoiu, adjunct al ministrului 
apărării naționale și secretar al Con
siliului politic superior al armatei, 
generali și ofițeri superiori.

Erau de față Petar Dodik. ambasa
dorul Iugoslaviei la București, colo
nelul Stanimir Milosevic, atașatul 
militar, membri ai ambasadei.

A fost o ocazie extrem de fericită să 
cunosc, să vorbesc, să-l văd pe pre
ședintele României. în timpul între
vederii pe care am avut-o cu domnia 
sa am constatat că orice problemă ar 
aborda, aceasta nu rămine intr-un 
cadru limitat, ci imediat ia o întin
dere mate și acoperă toate domeniile 
activității umane. Acest lucru'explică 

„’.îhjpriîn. mod foarte clar spiritul său 
creților. spiritul Său de a vediba lu
crurile într-o viziune mai largă, în 
perspectivă".

Referindu-se la vizita în țara noas
tră, oaspetele a declarat : „Am luat 
cunoștință, cu interes, de succesele 
dobîndite în industrializarea rapidă a 
României. Am convingerea că omul 
nou, de structură socialistă din 
România, va îndeplini obiectivele din 
planurile pe care vi le-ați propus, 
va face din România o țară mult 
mai dezvoltată, mult mai prosperă și 
mult mai frumoasă".

Burghele, președintele Academiei 
Republicii Socialiste România, pre
ședintele Comisiei naționale de de
mografie, a relevat că anul academic 
încheiat marchează o etapă calitativ 
superioară in activitatea centrului — 
expresie a cooperării popoarelor 
lumii pe calea dezvoltării economice 
și sociale.

La rîndul său, Ferdinand J. C. M. 
Rath, directorul CEDOR, expri- 
mîndu-și satisfacția pentru reușita 
cursului, a subliniat că participanții, 
venițl din cele mai îndepărtate col
turi ale lumii, avînd profesiuni din 
cele mai diverse, au avut posibilita
tea să încorporeze o optică multidis- 
ciplinară în activitatea lor viitoare, 
pusă în slujba dezvoltării țărilor lor.

La festivitate au fost prezenți Va
sile Gliga, adjunct al ministrului afa
cerilor externe, reprezentanți ai Co
misiei naționale de demografie, Co
mitetului de Stat al Planificării, 
Centrului de cercetări pentru proble
mele tineretului, Centrului de infor
mare O.N.U. la București, cadre di
dactice și studenți.

Au participat, de asemenea, Bha- 
girathan Devarajan. reprezentantul 
în România al Programului Națiuni
lor Unite pentru Dezvoltare, Thomas 
Keller, directorul Centrului european 
pentru învățămîntul superior al 
UNESCO, șefi ai misiunilor diplo
matice acreditați la București, alți 
membri al corpului diplomatic.

★
Ministerul Sănătății organizează 

în perioada 19—21 iulie 1976 o se
siune de transferări pentru medicii 
de medicină generală — adulți și 
pediatrie — de stomatologie generală 
șl farmaciști, care doresc să schimbe 
locul de muncă dintr-un județ in 
altul sau între unități sanitare cu 
subordonare diferită. Listele cu pos
turile vacante vor putea fi consul
tate de cei interesați, după data de 
15 iunie, la sediile direcțiilor sani
tare. oficiilor farmaceutice și minis
terelor cu rețea sanitară proprie 
pentru unitățile ce le au în subor
dine. (Agerpres)

ZIUA NAȚIONALĂ

A REPUBLICII FILIPINE
Excelenței Sale

Domnului FERDINAND E. MARCOS
Președintele Republicii Filipine

Sărbătorirea Zilei naționale a Republicii Filipine îmi oferă prilejul 
deosebit de plăcut de a vă tranșmite, în numele poporului și guvernului 
român, precum și al meu personal, cele mai călduroase felicitări, sincere 
urări de sănătate și fericire personală, de progres și bunăstare poporului 
filipinez prieten.

îmi amintesc cu multă plăcere de vizita pe care am făcut-o în minunata 
dumneavoastră țară, de convorbirile avute împreună și îmi exprim convingerea 
că, acționînd în spiritul înțelegerilor convenite, vom asigura dezvoltarea 
continuă a relațiilor, pe multiple planuri, dintre România și Filipine, precum 
și o mai largă colaborare între țările noastre pe plan internațional, spre binele 
celor două popoare, în interesul păcii, securității și cooperării în lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele 

Republicii Socialiste România

Moment important 
al luptelor purtate 
de-a lungul a patru 
secole împotriva domi
nației și asupririi co
lonialiste, ziua de 12 
iunie 1898 este evoca
tă și sărbătorită de 
poporul filipinez în 
fiecare an ca zi națio
nală. Este data memo
rabilă a proclamării 
Republicii Filipineze 
ca cel dinții stat liber 
din sud-estul Asiei. 
Consolidîndu-și inde
pendența politică abia 
în anii de după cel 
de-al doilea război 
mondial, populația a- 
cestui arhipelag, for
mat din peste 7 000 de 
insule, și-a angajat e- 
nergiile creatoare în 
lupta pentru lichidarea 
înapoierii moștenite de 
la trecutul colonialist, 
pentru folosirea resur
selor naționale în sluj
ba dezvoltării de sine 
stătătoare.

Actualele orientări 
ale politicii interne și 
externe își găsesc în
truchipare' în ceea 
ce filipinezii numesc 
„noua societate", care 
își propune un șir de 
obiective importante 
in agricultură și in
dustrie, înfăptuirea u- 
nor reforme cu carac
ter social, extinderea 
relațiilor de cooperare 
pe plan internațional. 
Un rol însemnat în a- 
ceastă direcție este 
chemat să-1 aibă pla
nul de dezvoltare pe 
patru ani (1973—1977), 
care urmărește creș
terea ritmului de dez
voltare a economiei, 
îmbunătățirea nivelu
lui de trai al maselor. 
Reforma agrară, com

ponentă importantă a 
programului „noii so
cietăți", s-a materiali
zat pînă la începutul 
acestui an în distri
buirea către țăranii 
cultivatori a unei su
prafețe de 370 000 hec
tare.

Atenția sporită acor
dată dezvoltării indus
triei este ilustrată de 
o creștere masivă a 
investițiilor în acest 
sector, astfel îneît, po
trivit planului de pa
tru ani, producția in
dustrială să se ridice 
în 1977 la 23,2 la sută 
din produsul național 
net, față de 21 la sută 
în 1974. în cadrul po
liticii de valorificare a 
resurselor proprii — 
minereuri de fier, cu
pru, aur — Filipinele 
își propun dezvoltarea 
metalurgiei, odată cu 
introducerea tehnolo
giei industriale mo
derne. Explorările pe
trolifere, începute în 
1973, au dat primele 
rezultate anul acesta : 
petrolul descoperit în 
zona platformei conti
nentale de lîngă grupul 
de insule Calamian 
este de bună calitate 
și deschide perspecti
vele unei viitoare in
dustrii petrochimice.

Pe plan extern, Fi
lipinele se orientează 
spre lărgirea contacte
lor și relațiilor prie
tenești cu țări din alte 
zone geografice, indi
ferent de orinduire.

După cum se știe, 
România manifestă o 
preocupare constantă 
și acționează consec
vent în aceeași direcție. 
Un alt factor impor
tant de apropiere îl

Ministrul afacerilor externe al Re
publicii Socialiste România, George 
Macovescu, a transmis o telegramă 
de felicitare ministrului afacerilor, 

..externe al. Republicii, Filipine, Carlos 
P, Romulo, cu prilejul zilei națio
nale a acestei..țări.

DE LA DIRECȚIA GENERALĂ A DRUMURILOR
Direcția generală a drumurilor in

formează că a fost redeschisă circu
lația pe șoseaua națională transfăgă- 
rășeană, in sectorul Cîrțișoara-Bîlea 
Cascadă-Bîlea Lac. Accesul în tu
nelul care străbate creasta ver- 
sanților de nord și' sud este in
terzis din cauza stalactitelor și

Cooperația de consum din Buzău anunță:

Noutăți pentru turiști
Pentru actualul sezon estival, 

cooperația de consum buzoiană a 
organizat din vreme pregătirea uni
tăților de alimentație publică și 
cabanelor situate pe traseele turis
tice, astfel ca acestea să asigure o 
servire mai bună a publicului, con
diții de popas agreabile.

„O direcție principală a acțiuhi- 
lor întreprinse în acest context — 
ne spunea tov. Clement Șerbănică, 
președintele U.J.C.C.-Buzău — a 
constituit-o modernizarea unităților 
existente prin efectuarea lucrărilor 
de reparații, dotări cu mobilier și 
utilaje frigorifice, înlocuirea unor 
instalații sanitare, extinderea rețe
lelor, de apă și canalizare etc. între 
unitățile modernizate menționez : 
restaurantul din Pătîrlagele, „Te
rasa drumeților" și cabana „Poie
nița" de la intrarea în Rîmnicu- 
Sărat, cabana „Ciuta" și restauran
tul din comuna Berea.

încă de la începutul acestui an a 
fost elaborat și un program com
plex de măsuri care vizează diver
sificarea gamei de preparate culi
nare puse la dispoziția publicului 
prin unitățile de alimentație publi
că ale cooperației. Astfel, au fost 
luate măsuri pentru creșterea pon
derii produselor realizate în bucă
tăriile proprii ale restaurantelor și

t V
10,00 Micul ecran... pentru cei mici 1
10.30 Telecinemateca (reluare).
12,20 O viață pentru o idee : Henri 

, Coandă.
12,50 Am o țară ca o floare — melodii 

populare.
13,05 Telex.
13.30 Din nou despre preferințele dv. 

muzicale. 

reprezintă situația si
milară de state în curs 
de dezvoltare, dornice 
de a accelera ritmul 
progresului. Iată de 
ce se poate afirma că 
există condiții priel
nice unei largi dez
voltări a colaborării 
între cele două țări.

în evoluția ascenden
tă a raporturilor româ- 
no-filipineze, o contri
buție hotăritoare au a- 
dus vizita președintelui 
Nicolae Ceaușescu în 
Filipine, cu un an in 
urmă, convorbirile cu 
președintele Ferdinand 
Marcos. Declarația so
lemnă 1 comună, ca și 
celelalte documente 
bilaterale semnate a- 
tunci au statornicit 
temelii trainice, de 
largă perspectivă, re
lațiilor bilaterale, în 
cele mai diferite do
menii — politic, eco
nomic. cultural — pre
cum și pe plan inter
național. Conlucrarea 
prietenească dintre 
cele două țări și-a gă
sit o elocventă expre
sie cu prilejul lucră
rilor conferinței „ce
lor 77“ de ia Manila, 
Filipinele numărîn- 
du-se printre țările 
care au sprijinit pri
mirea României în a- 
cest grup.

Dezvoltarea în con
tinuare a relațiilor 
româno-filipineze co
respunde întru totul 
intereselor celor două 
țări, ca și intere
selor cauzei păcii și 
înțelegerii internațio
nale.

Liviu RODESCU

Cu prilejul Zilei naționale a Re
publicii Filipine, Nicolae Ștefan, 
președintele Asociației de prietenie 
româno-filipineză, a transmis o tele
gramă de felicitare omologului »ău 

. filipinez, Fred Elizalde.

stalacmitelor care s-au format în 
timpul iernii și nu au putut fi înlă
turate pînă acum. Pe versantul su
dic, accesul autovehiculelor este per
mis pe tronsonul Curtea de Argeș- 
Barajul Vidraru-Valea cu Pești.

(Agerpres)

bufetelor, folosind în acest sens 
materiile prime furnizate de gos
podăriile anexe ale cooperativelor 
și produsele agroalimentare obți
nute prin achiziții.

Lucruri noi s-au înregistrat și în 
ce, privește spațiile de cazare la 
cabane și alte locuri de popas. Nu
mărul locurilor este acum cu 80 mal 
mare față de capacitatea existentă 
în anul precedent. Pe drumul na
țional Buzău—Ploiești, la intersec
ția cu șoseaua care duce în stațiu
nea balneară „Sărata Monteoru", in 
aceste zile a fost dat in folosință 
și complexul de alimentație publi
că „Popasul Merei". Clădirea, con
struită in stilul arhitectonic tradi
țional al locurilor, înglobează un 
motel, un restaurant și o cramă. în 
total, popasul asigură pentru turiști 
55 de locuri de dormit.

între noile unități care vor intra 
în funcțiune anul acesta în sistema 
cooperației de consum buzoiene se 
numără, de asemenea, motelul „Po
goanele", aflat în fază avansată de 
finișaj. Situat în comuna cu același 
nume, noul motel va oferi turiștilor 
40 de locuri de cazare și un bogat 
sortiment de preparate culinare".

Mihai BAZU
corespondentul „Scînteii"

14.20 Drumuri pe cinci continente.
15,05 Voci tinere.
15.25 Magazin sportiv.
16.25 Vîrstele peliculei.
17.25 Caleidoscop cultural-artistic.
17,45 Manila. Reportaj.
18,15 Club T.
19,10 Uniforme albastre. Film documen

tar.
19.20 1001 de seri.
19,30 Telejurnal.
20,00 Teleenciclopedia.
20.50 Film serial : Lucas Tanner.
21,40 24 de ore.
21.50 Săptămîna sportivă.
22,00 întîlnirea de la ora 10...

teatre
• Teatrul Național București (sala 
mare) : Să nu-ți faci prăvălie cu 
scară — 19,30, (sala mică) : Căsă
toria — 15, Comedie de modă 
veche — 20.
O Filarmonica ,,George Enescu" 
(Ateneul Român) : Concert simfo
nic. Dirijor : Mircea Cristescu — 
20.
e Opera Română : Lucia di Lam- 
mermoor — 19.
e Teatrul de operetă : Secretul 
lui Marco Polo — 19,30.
• Teatrul de comedie : Jocul dra
gostei și al întîmplărli — 19,30.

• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala Schitu Măgureanu) : 
Lungul drum al zilei către noapte
— 19,30, (sala Grădina icoanei) : 
Noile suferințe ale tînărului „W“
— 19,30.
• Teatrul „C. I. Nottara“ (sala
Magheru) : Ultima oră — 19,30,
(sala Studio) : Sizwe Bansi a 
murit — 19.
• Teatrul Giulești : Paharul cu 
apă — 19,30, (la Parcul Herăs
trău) : Cu oltencele nu-i de glu
mit — 20.
• Teatrul satiric-muzical ,,C. Tă- 
nase“ (sala Savoy) : Revista cu 
paiațe — 19,30, (sala Victoriei) : 
Cavalcada comediei — 19,30.
• Teatrul „ion Vasilescu“ : Un 
tinăr mult prea furios — 19,30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 

română": „Frumoasă ești, mîndră 
țară — 18,30.
• Teatrul „Ion Creangă" : Pi
nocchio — 16.
• Circul București : Circul pe 
gheață. Spectacol susținut de Cir
cul Mare din Moscova — 16; 19,30.
9 Teatrul „Țăndărică" (sala Aca
demiei) : Companiile franceze de 
teatru de păpuși „Monesteir Jean- 
Paul Hubert" — 17.

cinema

• Instanța amină pronunțarea : 
SCALA — 9; 11.15; 13,30; 16; 18,30; 
20,45, EFORIE — 9.15; 11,30; 13,45; 
16; 18,15; 20.30, FAVORIT — 9,15; 
11,30; 13,45; 16; 18,^5; 20,30, GRA
DINA LUCEAFĂRUL — 20,15.
• Am avut 32 de nume : VICTO
RIA — 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15;
20,30.
• Marile speranțe : PATRIA — 9;
11,45; 14,30: 17,15; 20. LUCEAFĂ
RUL — 8.30; 11; 13.30; 18,30; 21,
STADIONUL DINAMO — 20,30,
PATINOARUL „23 AUGUST" —
20,15.
0 Operațiunea „Monstrul" : CEN
TRAL — 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15;
20,30.
• Noi aventuri cu Tom și Jerry : 
DOINA — 9,30; 11; 12,30; 14; 15,30; 
17; 18,30; 20,15.

• Misiune primejdioasă : LUMI
NA — 9; 11,15; 13,30; 15,4a; 18; 20.
• Prima pagină : FESTIVAL — 9; 
11.15: 13,30; 16; 18,15; 20,30, MO
DERN — 9; 11.15; 13,30; 16; 18.30; 
20,45, la grădină — 20, GRADINA 
CAPITOL — 20,15.
• Steaua fericirii captive : TIM
PURI NOI — 9; 12,15; 16; 19,15.
• Prietenii mei, elefanții : BUCU
REȘTI — 9; 12,15; 16,15: 19,30, la 
grădină — 20,15, FEROVIAR — 9; 
12,30; 16; 19,30, MELODIA — 9; 
12,15; 16; 19,15, GLORIA — 9; 12,15; 
15,45; 19, GRĂDINA TITAN — 20.15.
• Doctorul Iudym î EXCELSIOR 
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
• Vînzătorul de baloane : GRI- 
VIȚA — 9: 11,15; 13,45; 16; 18,15;
20,15, AURORA — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20,15, la grădină — 20,30, 

FLAMURA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20.
® Cel alb, cel galben, cel negru : 
CASA FILMULUI — 10; 12; 14; 16; 
18,15; 20,15, MIORIȚA — 9; 11,15;
13.30; 15.45; 18; 20.15, TOMIS —
8,30; 10,45; 13; 15,15; 17,30; 20, la 
grădină — 20.30.
• Respirație liberă : DACIA — 9; 
11,15; 13,30; 16: 18,15; 20,30.
0 Doi oameni în oraș : BU- 
ZEȘTI-— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20,15, VOLGA — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20,15.
• Neamul Șoimărestilor : BUCEGI 
— 15; 17,45, la grădină — 20,15.
O Zorro : LIRA — 13,30; 17; 19,30, 
la grădină — 20.
O Viață personală : UNIREA — 16; 
18, la grădină — 20.

• Timpul șterge totul : DRUMUL 
SĂRII — 15,30; 18; 20,15.
• Secretul lui Buddha : FEREN
TARI — 15,30; 18; 20,15.
• Frați de cruce : GIULEȘTI — 
15,30; 17,45; 20.
e Jocuri interzise — 14,15, Griji —
16,15, Surorile Gaylord — 18,30,
Gervaise — 20,30: CINEMATECA 
(sala Union).
• Fratele meu are un frate formi
dabil : COTROCENI — 10; 12; 14; 
16; 18; 20, ARTA — 15,30; 17,45; 20, 
la grădină — 20,30.
• Mere roșii : PACEA — 16;
18; 20.
• Mușchetarul român : CRÎN- 
GAȘI — 17.

• La începutul timpurilor : POPU
LAR — 15,30; 18; 20,15.
• Cursa : MOȘILOR — 15,30; 18. 
la grădină — 20,15.
• Teroare pe uliță j MUNCA — 
15,45; 18; 20.
• De nicăieri spre nicăieri î COS
MOS — 15,30; 18; 20,15.
0 Mr. Majestyk : FLOREASCA — 
15,30; 18; 20,15.
• întîlnire la aeroport : FLACA- 
RA — 15,30; 18; 20.
• Cantemir : VITAN — 15,30; 18, 
la grădină — 20,15.
o Eu și dragele mele mătuși t 
RAHOVA — 16; 18; 20.
• Singurătatea florilor : PRO
GRESUL — 15,30; 18; 20.
• Cei trei mușchetari : GRADINA 
FESTIVAL — 20.
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Vizita primului ministru al Guvernului Republicii Socialiste 
România, Manea Mânescu, in R. 0. Germană

BERLIN 11 — Corespondentul nos
tru transmite : în continuarea vizitei 
oficiale de prietenie în R. D. Ger
mană. tovarășul Manea Mănescu, 
primul ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, și persoa
nele oficiale care-1 însoțesc au fost 
vineri oaspeții regiunii Dresda.

A fost vizitat combinatul de calcu
latoare și produse electronice „Robo- 
tron" din orașul Dresda.

Primul ministru român s-a intere
sat de activitatea de cercetare, de or
ganizarea producției și de posibilită
țile de cooperare în domeniul elec
tronicii. Cu acest prilej, au fost ana
lizate posibilitățile de extindere a 
cooperării intre combinatul „Robo- 
tron" .și întreprinderile similare din 
România în domeniul electronicii. în
deosebi în ceea ce privește tehnica 
de calcul.

Au fost, de asemenea, vizitate ora

șul și upele obiective social-culturale.
Primul secretar al Comitetului re

gional Dresda al P.S.U.G., Hans Mo
drow, a oferit un dejun în onoarea 
tovarășului Manea Mănescu.

Primul ministru al guvernului ro
mân a fost însoțit în călătoria sa in 
regiunea Dresda de Gerhard Weiss, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri al R.D.G., și de Hans Voss, am
basadorul R.D.G. la București, pre
cum și de Constantin Oancea, adjunct 
al ministrului afacerilor externe, șl 
de Constantin Niță, ambasadorul 
României în R.D.G.

în după-amiaza aceleiași zile au 
continuat la Dresda convorbirile o- 
ficiale dintre primul ministru al Gu
vernului Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Manea Mănescu,. și 
președintele Consiliului de Miniștri 
al. R.D.G., tovarășul Horst Sinder- 
mann.

Primii miniștri au examinat rezul
tatele tratativelor de lucru ce au 
avut loc pe ministere și s-au pus de 
acord cu privire la mijloacele, căile 
și soluțiile privind imprimarea unui 
conținut mai concret și mai eficient 
acțiunilor de cooperare și specializa
re in producția industrială între cele 
două țări pentru a valorifica într-o 
măsură mai mare posibilitățile ofe
rite de potențialul lor industrial și 
tehnico-știintific.

Cei doi șefi de guverne s-au infor
mat reciproc asupra realizărilor ob
ținute de popoarele României și 
R.D.G. în înfăptuirea programelor 
lor de dezvoltare economică și so
cială.

în același timp, au procedat la un 
schimb de păreri asupra unor aspec
te actuale ale vieții internaționale.

întrevederi româno-britanice
LONDRA 11 — Corespondentul

nostru transmite : în cursul zilei de 
vineri, tovarășul Cornel Burtică, mem
bru al Comitetului Politic Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R., președin
tele Consiliului național al radiote- 
leviziunii române, a făcut o vizită la 
Manchester, important centru econo
mic și cultural din Marea Britanie. Cu 
acest prilej, s-a întilnit și a avut 
convorbiri cu conducerile postului de

radio „Piccadilly", studioului de tele
viziune „Granada" și ziarului local 
„Manchester Evening News", privi
toare la lărgirea colaborării cu insti
tuții corespunzătoare din România. 
Totodată, au fost vizitate redacțiile 
și studiourile respective.

La convorbiri, care s-au desfășurat 
lntr-o atmosferă cordială, a fost 
prezent ambasadorul român la Lon
dra, Pretor Popa.

turcia întilniri ale delegației Frontului
Unității Socialiste

ANKARA 11 (Agerpres). — Dele
gația Frontului Unității Socialiste, 
condusă de Dumitru Popescu, mem
bru al Comitetului Politic Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R., membru 
al Consiliului Național al Frontu
lui Unității Socialiste, care se 
află în Turcia la invitația Parti
dului Dreptății, a făcut o vizită în 
vilaetele Izmir. Aydin, Denizli, 
Afyon, Burgur și Antalya. Cu acest 
prilej, delegația a vizitat obiective

economice, sociale și culturale. De
legația s-a întilnit cu conducători ai 
organizațiilor locale ale Partidului 
Dreptății și cu reprezentanți ai ofi
cialităților din aceste vilaete, cu care 
a purtat discuții într-un spirit de 
prietenie și înțelegere reciprocă. în 
timpul vizitei delegația a fost înso
țită de Mehmet Atagiin, membru al 
Consiliului Executiv al Partidului 
Dreptății, deputat în Medjilis.

ANKARA '

încheierea convorbirilor dintre președinții
R. S. F. Iugoslavia și Turciei

ANKARA 11 (Agerpres). — în co
municatul comun privind convorbi
rile purtate de președintele R.S.F. 
Iugoslavia, Iosip Broz Tito, cu pre
ședintele Turciei, Fahri Koriitilrk, la 
Ankara se arată că cei doi șefi de 
stat au făcut un amplu schimb de 
vederi privind situația internaționa
lă și cea a relațiilor bilaterale, ex- 
primîndu-și satisfacția față de dez
voltarea lor favorabilă.

Iugoslavia și Turcia consideră că 
s-a obținut un anumit progres în a- 
sigurarea păcii și securității în lume, 
și în special in Europa, exprimin- 
du-și hotărîrea de. a depune eforturi 
pentru transpunerea integrală în via
ță a prevederilor Actului final de la 
Helsinki. Cele două părți au reafir
mat importanta dezvoltării relațiilor 
de bună vecinătate între țările din 
zona balcanică.

Evocînd principalele aspecte ale 
situației internaționale — arată co
municatul — Iugoslavia*  și Turcia au 
arătat că pentru soluționarea crizei 
din Orientul Apropiat este necesară 
retragerea Israelului din toate teri
toriile ocupate și că se impune să 
fie găsită o soluție pentru asigurarea 
drepturilor legitime ale poporului 
palestinean.
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în legătură cu situația din Cipru, 
părțile și-au exprimat convingerea că 
continuarea negocierilor intercomuni- 
tare, pe baza egalității în drepturi 
a celor două comunități, reprezintă 
singurul mijloc de a se realiza pro
grese în problema cipriotă.

în încheiere, comunicatul exprimă 
hotărîrea părților de a lărgi coope
rarea turco-iugoslavă în diferite do
menii.

în favoarea consolidării păcii 
și cooperării în Europa

Un interviu al tovarășului Stane Dolanț
ROMA 11 (Agerpres). — într-un 

interviu acordat ziarului „L’Unită", 
Stane Dolanț, secretar al Comitetului 
Executiv al Prezidiului C.C. al U.C.I., 
a subliniat că Iugoslavia este hotă- 
rîtă să acționeze pentru dezvoltarea 
continuă a procesului de destindere 
în viata politică a continentului, pen
tru ca Europa să devină o zonă de 
pace, democrație, neamestec în tre
burile interne, de respectare a drep
turilor reciproce și de strînsă coope
rare între state. „Pentru aceasta — 
a precizat Stane Dolanț — trebuie să 
avem un punct de vedere realist asu
pra situației europene și să acționăm 
pentru eliminarea a tot ceea ce poa
te să constituie element de conflict 
pe continent. Aceasta înseamnă să ne 
angajăm în mod real pentru transpu
nerea concretă în fapt a concluziilor 
Conferinței pentru securitate și co
operare în Europa". Anul viitor — a 
continuat Stane Dolanț — va avea 
loc, la Belgrad, a doua sesiune a 
Conferinței general-europene, cu care 
prilej se vor evalua rezultatele ob
ținute și ceea ce rămîne încă de fă
cut pe linia consolidării păcii și dez
voltării cooperării în Europa. Rele- 
vind faptul că pe acest continent 
există încă numeroase probleme care 
își așteaptă soluționarea, între care 
înfăptuirea unor măsuri practice de 
dezarmare și retragerea trupelor 
străine de pe teritoriul unor țări eu

ropene, Stane Dolanț a arătat că sta
bilirea unei păci și securități trainice 
pe continentul european interesează 
toate statele lumii, după cum eveni
mentele din alte zone ale planetei 
influențează climatul politic euro
pean. ca urmare a caracterului indi
vizibil al păcii în epoca contem
porană.

în continuare, a fost subliniat fap
tul că Iugoslavia, ca țară nealiniată, 
acordă o importanță fundamentală 
creării unei noi ordini economice in
ternaționale și instaurării unor noi 
raporturi economice între națiunile 
lumii, obiectiv Ia a cărui materia
lizare. așa cum a rezultat și la 
sesiunea a IV-a a U.N.C.T.A.D. de la 
Nairobi, țările europene trebuie să-și 
aducă, o contribuție însemnată.

Referindu-se la atașamentul Iugos
laviei fată de poliMca de nealiniere. 
Stane Dolanț a spus : „Politica noas
tră de nealiniere reprezintă un as
pect al luptei de clasă într-un con
text global și istoric. Deoarece a- 
ceasta este o politică care tinde spre 
libertate, spre suveranitate, spre in
dependentă, spre neamestec în tre
burile altora, susține o nouă ordine 
economică, aspiră la o justă distri
buire a bunurilor create de om și re
prezintă deci o luptă pentru elimi
narea decalajelor dintre popoarele 
înfometate și națiunile bogate".

BBBBBBB^B^BBB

Plenara C. C.
al P.P. R.M.

ULAN BATOR 11 (Agerpres). — La 
Ulan Bator a avut loc o plenară a 
Comitetului Central al Partidului 
Popular Revoluționar Mongol, la care 
a fost examinat și aprobat raportul 
C.C. al P.P.R.M. ce urmează a fi pre
zentat celui de-al XVII-lea Congres 
al partidului. A fost, de asemenea, a- 
doptată o hotărîre cu privire la pre
zentarea spre examinare și adoptare 
în cadrul congresului a proiectului 
de document intitulat „Direcțiile 
principale ale dezvoltării economiei 
naționale și culturii R.P. Mongole în 
anii 1976—1980".

Greva generală 
a minerilor bolivieni

LA PAZ 11 (Agerpres). — Apro
ximativ 7 000 de mineri din Bolivia 
au declarat o grevă generală pe 
termen nelimitat, în semn de protest 
împotriva decretării de către autori
tățile din La Paz a stării de asediu 
pe întreg cuprinsul țării. După cum 
se știe, guvernul bolivian a proce
dat, zilele trecute, în virtutea stării 
de asediu, la ocuparea militară a 
unor zone miniere boliviene, arestînd 
peste 40 de lideri sindicali și per
sonalități politice progresiste. Au 
fost suspendate, de asemenea, din 
ordinul autorităților, cursurile la 
universitățile din Cochabamba, Oru- 
ro și Sucre.

Lucrările conferinței 
constitutive a Fondului 

Internațional de dezvoltare 
agricolă 

In dezbatere: 
soluționarea problemei 

alimentare mondiale
ROMA 11 — Corespondentul Ager

pres transmite : La Roma continuă 
lucrările conferinței constitutive a 
Fondului internațional de dezvoltare 
agricolă (F.I.D.A.). în intervenția sa, 
președintele reuniunii, Giuseppe Me
dici, a subliniat importanta acțiunii 
statelor îndreptate spre rezolvarea 
marii probleme a asigurării hranei 
pentru generațiile viitoare. F.I.D.A. 
este un exemplu încurajator de ceea 
ce se poate face pentru a îndepărta 
spectrul foametei și al subnutriției, 
care amenință multe milioane de oa
meni în lume — a arătat vorbitorul.

Relevînd faptul că F.I.D.A. consti
tuie primul fond stabilit exclusiv 
pentru dezvoltarea agricolă a țărilor 
în curs de dezvoltare, președintele 
Consiliului mondial al alimentației, 
Sayed Marei, a declarat că înființa
rea acesteia reprezintă una din cele 
mai importante acțiuni în cadrul 
cooperării internaționale, desfășurată 
în spiritul celei de-a Vil-a sesiuni 
extraordinare a Adunării Generale a 
O.N.U. din septembrie 1975. Crearea 
F.I.D.A. — a subliniat vorbitorul — 
constituie un pas înainte pe calea 
înfăptuirii unei noi ordini economice 
internaționale.

★
DELHI 11 (Agerpres). — în statul 

indian Bihar au început lucrările de 
realizare a proiectului de irigații 
Durgapati în valoare de 350 milioa
ne rupii. Proiectul prevede realiza
rea unui baraj în lungime de 1 km 
precum și construirea de rezervoare 
și o rețea de canale pentru irigații. 
Prin intrarea în funcțiune a acestei 
rețele vor putea fi efectuate lucrări 
de irigare pe o suprafață de 36 000 ha 
într-o zonă in general secetoasă. Rea
lizarea acestui proiect face parte 
dintr-un program de irigații mai vast 
pentru o suprafață de 5 milioane ha.

Conferința O. N. U. pentru 
așezările umane

VANCOUVER 11 (Agerpres). — 
Participanții la Conferința Națiunilor 
Unite asupra așezărilor umane au 
luat atitudine împotrivă' latifundia
rilor și a celor care speculează su
prafețele de teren, cerînd punerea 
pămintului sub control public. Aceas
tă măsură se impune cu atît mai 
mult, avind în vedere necesitatea asi
gurării de spații sporite de locuit în 
viitorii ani, odată cu creșterea nu
mărului populației.

Participanții la conferință au adop
tat în unanimitate un raport, in care 
se apreciază că marile proprietăți de 
.pămînt sînt un factor generator al 
nedreptății sociale ; ei au cerut ca 
operațiunile de vînzare de terenuri

să fie preluate de către organe pu
blice.

Participanții au convenit că, da
torită lipsei de control, marile lati
fundii pot deyeni un obstacol în ca
lea aplicării planurilor de dezvoltare 
a așezărilor umane. Pămîntul, ca 
urmare a naturii sale și a rolului 
deosebit de important pe care îl joa
că în privința așezărilor umane, nu 
poate fi tratat ca o proprietate oare
care controlată de particulari și su
pusă presiunilor pieței.

Participanții . au făcut propuneri 
avînd drept obiectiv luarea unor mă
suri, în cadrul fiecărei țări. în vede
rea punerii sub control public a pă
mintului. Lista de propuneri a fost 
înaintată spre aprobarea conferinței.

B B B B B B B

Declarație comună polono-vest-germană
BONN 11 (Agerpres). — Republica 

Populară Polonă și Republica Fede
rală Germania au dat o înaltă a- 
preciere Conferinței pentru securitate 
și cooperare în Europa și și-au ex
primat hotărîrea de a participa activ 
la eforturile viitoare în vederea reali
zării telurilor convenite la Helsinki 
— se spune în Declarația comună, 
semnată de Edward Gierek, prim-se- 
cretar al C.C. al P.M.U.P., șl 
Helmut Schmidt, cancelarul federal 
al R.F.G. Părțile au declarat că vor 
continua să contribuie la adîncirea 
și dezvoltarea destinderii, care tre
buie să aibă un caracter permanent 
și multilateral. Ele subliniază impor

tanta eforturilor pentru rezolvarea u- 
nor asemenea probleme vitale cum 
sînt întărirea securității internaționa
le, încetarea cursei înarmărilor și 
dezarmarea.

Părțile au convenit asupra conti
nuării dialogului politic bilateral și 
realizării unor consultări regulate în
tre miniștrii afacerilor externe în 
probleme bilaterale și internaționale, 
cu accent deosebit pe problemele în
tăririi păcii și securității în Europa.

★
In cursul vizitei au fost semnate 

un acord privind dezvoltarea colabo
rării economice, precum și un acord 
privind cooperarea în domeniul cul
turii.

DE PRETUTINDENI
• „COMEDIA UMA

NĂ", 
TIVĂ.

ÎN EDIȚIE DEFINI-
Iubitorii lui Balzac au

agențiile de presă transmit:
Secretarul general al C.C. 

al Partidului Muncii din 
Coreea, Kim Ir ®en>a primit de_ 
legația Partidului Socialist de Stingă 
din Norvegia, condusă de Berit Os, 
vicepreședinte al C.C. al partidului, 
aflată în vizită la Phenian.

0 întîlnire între o delegație a 
Uniunii Sindicale Elvețiene (U.S.S.) 
condusă de Ezio Canonica, președin
tele U.S.S., și o delegație a Uniunii 
Generale a Sindicatelor din România, 
condusă de Cornelia Filipaș, secre
tar al Consiliului Central, a avut loc 
la Berna. S-a efectuat un schimb de 
informații și opinii cu privire la 
unele aspecte ale activității celor 
două centrale sindicale, precum și 
asupra unor acțiuni in vederea dez
voltării relațiilor între U.G.S.R. și 
U.S.S.

.Declarația O.I.Z. Cu prile3ul 
împlinirii a 30 de ani de la crearea 
Organizației Internaționale a Ziariș
tilor. a fost dată publicității o decla
rație de salut adresată organizațiilor 
membre, tuturor ziariștilor democrați 
și progresiști. Declarația exprimă 
convingerea că al 8-lea Congres al 
O.I.Z., care se va deschide la 21 sep
tembrie la Helsinki, va contribui, în 
spiritul Actului final al Conferință! 
pentru securitate și cooperare în Eu
ropa, la înfăptuirea năzuințelor de 
pace și progres ale popoarelor euro
pene, ale tuturor popoarelor Jumii.

0 conferință națională 
asupra unificării organizațiilor de fe
mei din Vietnam s-a deschis la Sai
gon. Luind cuvîntul, Nguyen Thi 
Dinh, președinta Uniunii femeilor 
pentru eliberarea Vietnamului de 
Sud, a arătat că unificarea conducerii 
și îndrumării mișcării de femei, a or
ganizațiilor din cele două părți ale 
Vietnamului, în vederea întăririi for
ței milioanelor de femei vietnameze 
în opera de construcție socialistă și a 
promovării emancipării femeii, a de
venit o cerință urgentă. Participanții 
au adoptat două rapoarte asupra 
mișcărilor de femei din Vietnamul 
de nord și de sud.

Liderul Comisiilor Mun
citorești din Spania, Marce' 
lino Camacho, a cerut oficialităților 
de la Madrid autorizația de a or
ganiza, în perioada 27—29 iunie, la 
Madrid, o adunare generală a mun
citorilor spanioli.

Sub auspiciile Centrului aus
triac de cultură și Asociației de 
prietenie Austria—România, la 
palatul Palfy a fost deschisă o 
expoziție documentară consa
crată operei lui Constantin Brăn- 
cuși, cu prilejul centenarului 
marelui artist român. Au parti
cipat personalități ale oiștii cul- 
tural-artistice austriece, mem
bri ai corpului diplomatic, ai A- 
sociației de prietenie Austria- 
Romania și un numeros public. 
A fost prezent ambasadorul 
României la Viena, D. Anindiu.

In localitățile Goes, Kapelle și 
Sas Van Gent din Olanda au loc 
o serie de manifestări artistice 
reunite in cadrul unei „Săptă- 
mini culturale românești". Au 
luat parte primarii și membri 
ai consiliilor municipale, repre
zentanți ai presei, un numeros 
public. A fost, de asemenea, 
prezent ambasadorul României 
in Olanda, Traian Pop.

Președintele Consiliului 
de Miniștri al R. P. Ungare, 
Gyorgy Lazar, l-a primit pe minis
trul afacerilor externe al R. D. Ger
mane, Oskar Fischer, cu care a avut 
o convorbire referitoare la dezvol
tarea relațiilor bilaterale și la unele 
probleme internaționale de interes 
comun.

ORIENTUL APROPIAT
• Consultări interarabe la Damasc • Convorbiri siriano-iugoslave

DAMASC 11 (Agerpres). — Secre
tarul general al Ligii Arabe. Mah
mud Riad, a sosit vineri la Damasc, 
însoțit de membrii Comitetului Mi
litar al Ligii Arabe, el urmează să 
pună la punct unele probleme pri
vind prezența forțelor arabe în 
Liban. Se știe, precizează agenția 
France Presse. că Siria contribuie la 
această forță de urgență care reuneș
te. de asemenea, contingente ale Or
ganizației pentru Eliberarea Palesti
nei, Libiei. Algeriei. Sudanului, A- 
rabiei Saudite. Mahmud Riad a de
clarat că forței arabe de urgență i 
se va alătura „orice forță libaneză 
care poate contribui la menținerea 
securității". Totodată, potrivit agen
ției United Press International, el a 
declarat că în cadrul misiunii sale 
vor fi depuse eforturi în vederea 
realizării reconcilierii naționale în 
Liban. In acest sens, Mahmud Riad 
a relevat că va stabili contacte cu 
toate părțile implicate.

★
Președintele Siriei, Hafez El-As- 

sad, l-a primit pe Zeid El Rifai, 
prim-ministru și ministru al afaceri
lor externe și apărării al Iordaniei. 
La întrevedere au participat premie

rul sirian Mahmoud Al Ayoubl și 
generalul Moustafa Tlass, comandant- 
șef al armatei siriene și ministru al 
apărării.

★
Premierul libian, Abdel Salam 

Jalloud, și Abdelkarim Ben Mah
moud, ministrul învățămîntului a’ 
Algeriei, au sosit la Damasc după o 
vizită efectuată la Beirut, informea
ză agenția libiană de știri ARNA. în 
capitala libaneză, ei au avut convor
biri cu lideri politici din această țară, 
precum și cu reprezentanți palesti- 
neni. Sursa citată subliniază că pre
mierul libian și ministrul algerian 
urmează să fie primiți de președin
tele Siriei.

DAMASC. — Președintele Siriei, 
Hafez El-Assad, l-a primit pe Miloș 
Minici, vicepreședinte al Consiliului 
Executiv Federal, secretar federal 
pentru afacerile externe al R.S.F. Iu
goslavia, care i-a transmis un me
saj personal din partea președintelui 
R.S.F. Iugoslavia, Iosip Broz Tito. A 
avut loc, totodată, o convorbire, în 
cursul căreia a fost efectuat un 
schimb de opinii asupra situației din 
Liban, Orientul Apropiat și lumea 
arabă.

primit cu interes apariția în cu
noscuta colecție pariziană „La 
Pleiade" a primului volum din 
ediția definitivă a „Comediei 
umane", un adevărat monument 
cultural în 12 volume (insumînd 
19 000 de pagini, ce vor cîntări 
nu mai puțin de 7,5 kg). La pu
nerea la punct a acestei ediții 
— cea mai completă apărută 
vreodată — au colaborat zeci de 
specialiști balzacieni. Cel de-al 
12-lea volum va cuprinde un 
index ce va oferi multiple re
pere de orientare în această o- 
peră uriașă, inclusiv toate per
sonajele cărora le-a dat viață 
Balzac.

• ELECTROMOBIL 
BULGĂRESC. Un colectiv 
de specialiști de la Institutul 
pentru electro și motocare al U- 
niunii economice de stat „Bal- 
kankar" a proiectat și realizat 
primul electromobil bulgăresc. 
Cu o capacitate de transport de 
1 pînă la 2,5 tone, noul vehicul 
este destinat, în special, apro
vizionării magazinelor din re
țeaua comercială a marilor ora
șe. Autovehiculul, acționat elec
tric de la o baterie de acumula
tori, poate dezvolta o viteză de 
50—60 km/h, avînd o rază de 
acțiune, la o singură încărcare 
a sursei electrice, de 60—80 km. 
Una din marile calități ale elec- 
tromobilului creat de specialiștii 
bulgari este aceea că deplasarea 
sa se face, practic, fără zgomot, 
în viitor, electromobilul va pu
tea, fi dotat cu un dispozitiv 
special care va facilita reîncar
narea bateriei de acumulatori 
de la rețeaua electrică a orașu
lui în numai 3—4 minute.

Proiecte de extindere a colaborării economice 
dintre țările latino-americane

CARACAS 11 (Agerpres). — Exper- 
ții in probleme economice care iau 
parte la lucrările reuniunii pregăti
toare de la Caracas a Conferinței 
ministeriale a Sistemului economic 
latino-american (S.E.L.A.) analizea
ză o- Serie de programe elaborate de 
Secretariatul permanent al organi
zației în materie de cooperare agri
colă și alimentară, apreciate ca „o 
problemă de securitate internă și re
gională ce merită o prioritate impe
rativă". In acest sens, Secretariatul

permanent a înaintat anterior guver
nelor latino-americane un „dosar de 
probleme"' care conțin primele pro
iecte de colaborare economică ce ur
mează să fie dezbătute de către cea 
de-a doua Conferință a Sistemului 
economic latino-american (S.E.L.A.). 
Proiectele se referă la patru domenii 
de colaborare : cooperarea agricolă, 
cooperarea industrială, integrarea e- 
conomică și coordonarea față de terți 
în forurile internaționale de profil.

Obiective economice în țările în curs de dezvoltare

• INGINERIE GENE
TICĂ. în laboratoarele unul
centru de cercetări din New 
York a fost „fabricată" de cu- 
rînd o bacterie capabilă să „di
gere" petrolul deversat în mări, 
distrugător al faunei și florei 
marine. Bacteria reprezintă una 
din primele aplicații practice ale 
„ingineriei genetice", tehnică ce 
permite asocierea materialului 
genetic al mai multor bacterii 
pentru a crea o nouă varietate. 
Varietatea obținută în cazul de 
față poate „digera" hidrocarbu
rile de cîteva ori mai repede 
decît orice alt microorganism 
existent în natură.

Vizită. La Pekin au început 
convorbirile între Hua Kuo-fen, pre
mierul Consiliului de Stat al R. P. 
Chineze, și președintele Republicii 
Democratice Madagascar, Didier Raț- 
siraka, care se află într-o vizită ofi
cială în R.P. Chineză. La convorbiri 
participă și miniștrii de externe ai 
celor două țări.

Guvernul olandez va prc” 
ceda la o reducere masivă a cheltu
ielilor bugetare, a anunțat primul 
ministru, Joop den Uyl, precizînd că 
această decizie va duce la economi
sirea, pînă în 1980, a sumei de 8,8 
miliarde guldeni (circa 3,2 miliarde 
dolari). Cele mai mari diminuări de 
fonduri s-au făcut în domeniul asi
gurărilor sociale — aproximativ 6 
milioane de guldeni. Au fost redu
se. de asemenea, bugetele destinate 
departamentelor apărării, construcții
lor de locuințe, transporturilor, jus
tiției. sănătății și ajutorului pentru 
dezvoltare.

„Viking-1'\ Savantli ameri- 
ricani care urmăresc zborul navei 
spațiale „Viking-1“ spre planeta 
Marte au reușit joi să corecteze cu 
succes traiectoria acesteia și să-i 
micșoreze viteza în vederea plasării 
ei. la 19 iunie, pe o orbită în jurul 
„planetei roșii". Această operațiune a 
fost întîrziată cu o zi datorită -unei 
defecțiuni mecanice.

Ministrul argentinean al 
economiei, Jos® A1£redo Marti
nez de Hoz, a declarat că nu există 
motive de ordin politic care să îm
piedice stabilirea sau dezvoltarea co
operării comerciale cu țările, socialis
te. El a arătat că acordul semnat în 
1973 cu Cuba continuă să fie viabil.

La Panmunjon a avut 10c șc* 
dința de lucru a reprezentanților so
cietăților de Cruce Roșie din nordul 
și sudul Coreei. Reprezentantul 
R.P.D. Coreene a arătat cu acest pri
lej că după aproape doi ani de la ini
țierea acestor reuniuni convorbirile 
sînt încă în impas datorită politicii 
de divizare națională a autorităților 
sud-coreene și atitudinii Crucii Ro
șii din Sud, care aderă la această pe 
litică.

Naționalizări. Consiliul de 
Miniștri al Portugaliei a aprobat pro
iectul de lege cu privire la naționali
zarea a opt mari companii speciali
zate în pescuit, prelucrarea și des
facerea peștelui. Pe de altă parte, 
s-a hotărît crearea unui Consiliu 
național al veniturilor și prețurilor, 
care va avea drept sarcină definirea 
unei politici vizînd corijarea inegali
tăților în distribuirea avuției.

Producția mondiala de 
grîu. Aprecieri preliminare ale 
Consiliului internațional al griului 
arată că producția mondială de griu 
va atinge, în acest an, nivelul record 
de 375—385 milioane tone, mareînd o 
creștere de 26—36 milioane tone față 
de producția anului precedent.

Procesul celor 13 merce
nari caPturați în februarie în An
gola de forțele armate populare de 
eliberare a început la Luanda. In re
chizitoriu. procurorul tribunalului re
voluționar a cerut pedeapsa capitală 
pentru cei 13 mercenari acuzați de 
crimă împotriva păcii și participare 
la lupta împotriva revoluției populare 
angoleze.

Autoritățile R. P. Chineze 
au dat publicității un avertisment a- 
dresat. autorităților sud-coreene în 
legătură cu pătrunderea unor nave 
de pescuit'ale Coreei de Sud în ape 
teritoriale chineze, precum și în zo
nele de pescuit ale R.P. Chineze, îm- 
piedicînd activitatea pescarilor chi
nezi și aducînd daune fondului pisci
col. R.P. Chineză cere autorităților 
sud-coreene luarea de măsuri ime
diate pentru a împiedica repetarea 
unor asemenea incidente și atrage a- 
tenția că partea sud-coreeană poartă 
întreaga răspundere pentru toate 
consecințele unor asemenea acte.

Relațiile dintre Turcia și 
Grecia. Ministrul de externe al 
Turciei, Ihsan Sabri Caglayangil, a 
declarat la Izmir că, în ultima pe
rioadă, se constată o anumită des
tindere în relațiile dintre Turcia și 
Grecia. El a apreciat că problemele 
existente între cele două țări ar pu
tea fi soluționate pornind de Ia cele 
mai simple, urmînd a fi abordate 
ulterior chestiunile mai dificile.

Referendum. Printr-° ordo
nanță prezidențială, ziua de 27 iunie 
1976 a fost fixată ca dată a referen
dumului național asupra „Cartei Na
ționale" — document ce fundamen
tează opțiunile politico-ideologice și 
social-culturale ale poporului alge
rian. Referendumul va fi precedat de 
o conferință națională.

Tîrgul internațional de 
mașini agricole. La J°nk°pins 
(Suedia) s-a deschis Tîrgul interna
țional de mașini agricole „Elmia", Ia 
care .participă 25 de firme din 10 țări. 
In pavilionul firmei „Mats Hultgren" 
sînt expuse renumitele tractoare ro
mânești „Universal" 445 și 550, care 
și-au cîștigat un binemeritat presti
giu pe piața suedeză.

Rata inflației3 crescut în C3_ 
nada în luna mai cu 0,8 la sută față 
de luna precedentă, ca urmare a 
sporirii accelerate a prețurilor pro
duselor alimentare. Rata anuală a in
flației a ajuns, în prezent, în Cana
da la 8,9 la sută.

Represalii în Nicaragua. 
Autoritățile din Nicaragua au in
tensificat represiunile împotriva con
ducătorilor mișcării muncitorești. 
Recent a fost arestat Luis San
chez, prim-secretar al C.C. al Parti
dului Socialist din Nicaragua. Au 
fost, de asemenea, arestați Salvador 
Suarez, membru al conducerii cen
trului sindical al oamenilor muncii 
din orașul Masaya, precum și Fran
cisco Medrano, membru al conducerii 
sindicatului muncitorilor construc
tori.

KUWEIT 11 (Agerpres). — Fondul 
kuweitian pentru dezvoltarea econo
mică arabă pune la dispoziția unor 
țări africane și arabe sumele nece
sare finanțării unor proiecte econo
mice.

Sudanul va primi 900 000 dinari ku- 
weitieni ca ajutor tehnic ; Guineea 
— 3,7 milioane dinari kuweitieni pen
tru un proiect de telecomunicații ; 
Iordania — 7,13 milioane dinari pen
tru construirea unei uzine de fos
fați ; Senegalul — 1,2 milioane dinari 
pentru dezvoltarea resurselor anima
liere ; iar insulele Comore — 1,8 mi
lioane dinari kuweitieni pentru con
struirea de șosele.

GEORGETOWN 11 (Agerpres). — 
Guvernul Guyanei a aprobat începe
rea studiilor pentru proiectul unei 
hidrocentrale ce va fi construită pe 
cursul superior al rîului Mazaruni. 
Cifra estimativă a investițiilor nece
sare realizării acestui obiectiv este de

500 milioane de lire sterline, o parte 
a sumei' fiind acoperită printr-un 
credit acordat de Banca Mondială. In 
prima fază, centrala electrică va avea 
o putere de 1 000 megawați, dar în 
faza finală capacitatea va fi mult 
sporită. Chiar în prima fază, aprecia
ză autoritățile de la Georgetown, hi
drocentrala de pe rîul Mazaruni va 
asigura în întregime cerințele actuale 
de energie electrică ale țării.

BRASILIA 11 (Agerpres).’ — Gu
vernul brazilian intenționează ca pînă 
în anul 1980 nu numai să satisfacă 
nevoile pieței interne cu hîrtie și ce
luloză, dar și să asigure exportul 
unei părți a producției. Obiectivul 
programului de dezvoltare a acestui 
sector este de a produce 3.68 milioa
ne tone de hîrtie și 4,2 milioane tone 
celuloză în 1980. în acest scop au fost 
prevăzute investiții în valoare de 2,75 
miliarde dolari.

• CALAMITĂȚI NA
TURALE. Inundații puternice 
au avut loc în Brazilia în re
giunea Amazonului, calamitate 
soldată cu pierderi însemnate 
de vite și pagube materiale. De 
asemenea, în zonă a fost sem
nalată o adevărată invazie de 
șerpi veninoși. Pe de altă parte, 
circa patru milioane de oameni 
suferă de pe urma secetei care 
persistă de luni de zile în nord- 
estul tării.

Negocierile dintre Portugalia și C. E. E.
BRUXELLES 11 (Agerpres). — La 

Bruxelles s-au încheiat negocierile 
dintre Piața comună și Portugalia 
consacrate extinderii acordului co
mercial încheiat între cele două părți 
în 1972. Potrivit protocolului negociat 
în.capitala Belgiei, importurile C.E.E. 
de produse industriale provenind din 
Portugalia sînt scutite de taxe va
male începînd de la 1 iulie 1976. S-a 
stabilit, de asemenea, reducerea co
telor la importurile de textile și ar
ticole de îmbrăcăminte, precum și 
scăderi de tarife la unele produse a- 
gricole.

Totodată, protocolul prevede ca 
C.E.E. să acorde Portugaliei un aju
tor financiar în valoare de 200 mi
lioane unități de cont (circa 220 mi
lioane dolari) sub formă de credite 
ale Băncii C.E.E., la care se adaugă 
30 milioane U.C. nerambursabile. A- 
cest ajutor financiar este prevăzut 
pe o perioadă de cinci ani, începînd 
cu 1 ianuarie 1978. In plus, Portuga
lia va beneficia de un ajutor finan
ciar excepțional de 180 milioane 
U.C. pentru anii 1976 și 1977.

• UN PIONIER AL CI- ’ 
NEMATOGRAFIEI. Adolph , 
Zukor. unul dintre pionierii in
dustriei cinematografice mon
diale, a încetat, joi. din viață 
la vîrsta de 103 ani. Ca urmare 
a succeselor repurtate prin dis
tribuirea filmelor din prima pe
rioadă a secolului. între care si 
filmul „Regina Elisabeta", cu 
marea tragediană Sarah Bern
hardt, Zukor a fondat studiou
rile „Famous Players Film", 
care ulterior au luat numele de 
„Paramount Pictures", cunos
cute pentru calitatea multora 
din peliculele produse.

Conjunctura economică în țările 
membre ale Pieței comune

BRUXELLES 11 (Agerpres). — Co
misia C.E.E. a dat publicității joi, la 
Bruxelles, un raport asupra evoluției 
situației economice și sociale a „ce
lor nouă", din care reiese că relan
sarea economică variază de la 1,5 la 
sută (Italia) la 6 la sută (Franța și 
R.F.G.), în timp ce cotele inflației se 
situează între 5 la sută (R.F.G.) și 
20,5 la sută (Italia).

Potrivit raportului, relansarea eco
nomiei vest-germane este însoțită în 
acest an de o creștere a cererii in
terne și externe, precum și a inves
tițiilor, care ar putea determina, în 
perspectivă, reducerea șomajului. 
Rata inflației continuă să se mențină 
Ia un nivel relativ scăzut — 5 la 
sută.

In Marea Britanie fenomenul re
lansării ar trebui să se continue și 
în semestrul al doilea al acestui an, 
sub impulsul exporturilor, dar cere
rea internă va rămîne la un nivel 
scăzut, ca urmare a faptului că pro
dusul național brut nu va crește decît 
cu 2,5 la șută. Totodată, se prevede 
o reducere a ratei inflației de la 22 
Ia sută, cît a fost anul trecut, la 15,5 
la sută. In schimb, șomajul va con
tinua să se mențină la o rată înaltă

— 5,3 la sută din forța de muncă 
activă.

Pentru Franța situația se prezintă 
oarecum mai bine, în sensul că relan
sarea producției va atinge un ritm 
de 6 la sută, ceea ce ar putea atrage 
după sine dinamizarea exporturilor 
și reducerea rapidă a șomajului. 
Rata inflației va fi însă de 10,5 la 
sută, ceea ce va determina, potrivit 
raportului, presiuni asupra francului 
francez.

în comparație cu celelalte țări 
membre ale Pieței comune. Italia va 
înregistra, în acest an, cel mai slab 
ritm economic — 1,5 la sută. Crește
rea prețurilor se va situa la un nivel 
înalt — 20,5 la sută, în timp ce șo
majul va staționa. în prezent, nu
mărul șomerilor italieni este de apro
ximativ 1,3 milioane. Creșterea acce
lerată a prețurilor și deteriorarea ba
lanței de plăți sînt factori esențiali 
care au contribuit la deprecierea li
rei italiene, afirmă raportul.

Șomajul și inflația se vor menține 
la nivel ridicat și în Belgia în acest 
an. Șomajul, de pildă, va afecta în 
această țară 5,3 la sută din forța de 
muncă activă, iar nivelul creșterii 
prețurilor se va menține la peste 
10 la sută.

© PLANTE FOLOSI
TOARE. După ce au explorat 
timp de aproape un deceniu di
ferite zone ale tării, cercetători 
de la Institutul de botanică din 
Peru au strîns și inventariat 
peste 23 000 de plante care pot 
fi utilizate la vindecarea unor 
maladii, în alimentație, pentru 
fabricarea de coloranți și țesă
turi ș.a.m.d. Botaniștii peruani 
au întocmit un vast catalog al 
florei cercetate, au analizat 
efectul plantelor asupra organis
mului uman, stabilind că peste o 
mie dintre acestea pot fi utili
zate cu bune rezultate în indus
tria farmaceutică, iar peste 200 
— în gastronomie.

• INDEZIRABILUL. 
Fostul „președinte" al Vietna
mului de . sud. Nguyen Van 
Thieu, cel care în zilele de ago
nie a regimului saigonez a or
ganizat exodul a mii de persoa
ne, obligîndu-le să trăiască dra
ma emigrației, este el însuși în 
căutarea unui domiciliu. Treabă 
deloc ușoară, ținînd seama de 
reputația de tristă memorie de 
care se bucură pretutindeni în 
lume. Recent, guvernul francez 
a respins cererea sa de a i se 
acorda azil politic la Paris. Spre 
deosebire de conaționalii săi din 
emigrație, care , în mare parte 
s-au și reîntors pe meleagurile 
natale, fostul dictator — oriunde 
indezirabil — trăiește soarta tră
dătorilor de patrie.
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