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PRODUCTIVITĂȚII

CONSUMULUI DE METAL
MUNCII

una din problemele centrale ale cercetării
științifice și ingineriei tehnologice

în cadrul amplelor acțiuni ce se 
desfășoară în unitățile economice din 
întreaga țară pentru gospodărirea ju
dicioasă a materiilor prime, și mate
rialelor, a combustibilului și ener
giei, recent a avut loc la București 
simpozionul „Tehnologii eficiente 
pentru reducerea consumului de me
tal în metalurgie și sectoarele calde 
din construcția de mașini", organizat 
de Consiliul Național pentru Știință și 
Tehnologie, Ministerul Industriei Me
talurgice și Ministerul Industriei 
Construcțiilor de Mașini. Participan- 
ții. specialiști din unitățile de cer
cetare și inginerie tehnologică, din 
invățămîntul superior, din combinate 
și întreprinderi, au dezbătut proble
me. legate de introducerea și extinde
rea unor noi tehnologii, cu eficientă 
sporită în domenii ca : * metalurgia 
fontei și a oțelului, a metalelor și a- 
liajelor neferoase, în metalurgia pul
berilor. domeniul deformărilor plas
tice, al tratamentelor termice, coro
ziunii și utilizării raționale a otelu
rilor. Dezbătind aceste probleme, in 
spiritul sarcinilor subliniate, in repe
tate rinduri, de secretarul general al 
partidului, specialiștii au elaborat 
noi tehnologii, produse și sisteme, 
prin a căror aplicare în industriile 
metalurgiei și construcțiilor de ma
șini se vor putea realiza importante 
economii de materii prime, materiale, 
combustibili și energie electrică, con
comitent cu îmbunătățirea substan
țială a calității produselor.

Asemenea preocupări majore au o 
mare importanță economică in actua
lul cincinal. Se știe că una dintre 
cele mai importante resurse ale eco
nomiei noastre naționale, care influ
ențează in mare măsură ritmul de 
dezvoltare al diferitelor ramuri, este 
disponibilul de metal : oțel, fontă, a- 
luminiu 
Pornind 
Plenara 
iembrie 
Ceaușescu arăta că, numai 
ducerea Cu 10 la sută a 
produselor industriei constructoare 
de mașini, se poate realiza în actua
lul cincinal o economie de 3.5—4 mi
lioane tone metal, la care trebuie să 
se adauge economia rezultată din 
creșterea corespunzătoare a coefi
cientului 
industria 
obținerea 
va reflecta în crearea unor disponi
bilități suplimentare pentru creșterea 
producției si a venitului național, a 
nivelului de trai al oamenilor mun
cii. Iată de ce la acțiunea de redu
cere a consumurilor materiale, iniția
tă de conducerea partidului, au fost 
antrenați cei mai buni specialiști, in
gineri. muncitori și tehnicieni din in-

și diferite aliaje neferoase, 
de la astfel de realități, la 
C.C. al P.C.R. din

1976. tovarășul
2—3 no- 

Nicolae 
prin re- 
greutății

de scoatere a metalului in 
metalurgică. Se înțelege că 
unor asemenea economii se
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și 
și

treprinderi, centrale industriale 
ministere, cercetători, proiectanți 
cadre didactice din invățămîntul su
perior. Rezultatul acestor eforturi co
lective constă în faptul că, pină în 
prezent, s-a reușit să se creeze țoale 
condițiile necesare pentru ca în anul 
acesta să se atingă nivelurile prevă
zute pentru anul 1980 la aproape toa
te consumurile specifice de materia
le. Totodată.. s-a reușit ca. pentru 
perioada 1978—1980, să se fundamen
teze măsurile care să asigure reali
zarea a peste 91 la sută din sarcina 
de economii — la consumurile speci
fice de materiale, combustibili, ener
gie. —. stabilită de Plenara C.C. al 
P.C.R. din 2—3 noiembrie anul trecut.

La atingerea acestor niveluri de 
consumuri și-au adus contribuția și 
specialiști din cercetarea, proiectarea 
și producția din metalurgie și con
strucția de mașini. Prin măsurile sta
bilite în vederea reducerii greutății 
produselor, extinderii utilizării mate
rialelor metalice cu caracteristici me
canice superioare și a înlocuitorilor 
(îndeosebi a maselor plastice), pre
cum și prin promovarea tehnologiilor 
moderne s-au găsit pină în prezent 
soluții pentru diminuarea consumu
lui de metal în industria construcții
lor de mașini cu 2 690 700 tone, din 
care, 1 326 800 tone laminate din oțel. 
Dar, în mod firesc, nu ne putem opri 
la aceste rezultate. Urmează să se ac
ționeze în continuare, cu și mai multă 
hotărire. pentru stabilirea unor noi 
măsuri tehnico-organizatorice, mai fl
ies prin reproiectarea produselor pe 
baza analizei, valorii, centru asigura
rea unor economii suplimentare de 
metal, cuprinse intre 309 300 tone și 
1 309 300 tone, în scopul îndeplinirii 
în totalitate a sarcinii minime și, 
respectiv, a celei maxime, trasate 
construcției de mașini de conducerea 
partidului. în același timp trebuie să 
-se continue cu hotărire acțiunea de 
creștere a valorii coeficientului de 
scoatere de laminate finite din oțel, 
astfel incit să se realizeze cit mai 
curind posibil și apoi să se depă
șească valoarea de 0,85 stabilită de 
plenară. Se impune deci ca. pe baza 
celor mai moderne cuceriri ale știin
ței și tehnicii contemporane, valori- 
ficind la maximum concepția noastră 
proprie, să promovăm în mod cura
jos noi tehnologii și produse, să ac
celerăm reproiectarea celor existente, 
în așa fel îneît sarcinile plenarei din 
noiembrie anul trecut să fie îndepli
nite exemplar.

Evident, important este acum să se 
acționeze cu stăruință pentru înfăp
tuirea programelor adoptate în ve
derea reducerii consumului de metal 
și creșterii coeficientului de scoatere 
și utilizare a metalelor și aliajelor.

Bunăoară, combinatele siderurgice 
din Galați, Hunedoara și Reșița, ce
lelalte întreprinderi metalurgice și-au 
propus să îmbunătățească structura 
fabricației, in sensul sporirii ponderii 
oțelurilor necalmate și semicalmate, 
să valorifice capetele și scurtă
turile rezultate din procesul de la
minare, să optimizeze durata de în
călzire a lingourilor și semifabricate
lor, prin folosirea în mai mare măsu
ră a căldurii lor fizice, să flameze se
lectiv sleburile și blumurile, șă repro- 
iecteze lingotierele și maselotierele, să 
barboteze cu argon diferitele mărci 
de oțel, să utilizeze noi intensifica
tori de fierbere la turnarea oteluri
lor necalmate și să optimizeze șuta- 
rea sleburilor și blumurilor. în func
ție de calitatea oțelului laminat. în 
cadrul industriei construcțiilor de 
mașini se preconizează aplicarea 
unui număr foarte mare de măsuri 
pentru creșterea indicelui de utili
zare a laminatelor, intre care, cen
tralizarea debitării acestora, 
nătătirea planurilor de 
cerea grosimii pereților 
reproiectarea mașinilor 
diminuarea adaosurilor 
extinderea forjării de precizie, a la
minării radiale și axiale. înlocuirea 
otelurilor cu alte materiale, inclusiv 
cu mase plastice, introducerea debi
tării anodo-mecanice. extinderea su
dării prin frecare, executarea bur- 
ghielor prin laminare sau extrudare, 
realizarea sculelor din oțel rapid 
prin turnare, extinderea tratamen
telor termice, termo-chimice. ale ce
lor realizate cu ajutorul încălzirii 
electrice, extinderea folosirii repe
relor sinterizate din pulberi metalice 
și multe altele.

Și pentru reducerea consumului de 
alte materiale metalice, specialiștii 
au pus la punct o serie de soluții 
bune, iar in prezent se preconizează 
extinderea acestora. După cum. iîn 
vederea diminuării consumului de 
feroaliaje, metale si aliaje neferoase 
se acționează pentru perfectionarea 
tehnologiilor de elaborare. dezoxi- 
dare și turnare, extinderea recupe
rării metalelor neferoase și a înlocu
irii acestora cu mase plastice, ela
borarea unor noi tipuri de aliaje de 
lipire cu conținut redus de 
extinderea folosirii otelurilor 
termic, in locul unor oțeluri 
aliate.

Revenind la comunicările prezen-
Prof. dr. docent 
ing. Iosif TR1PȘA 
vicepreședinte 
al Consiliului Național 
pentru Științâ și Tehnologie

îmbu- 
croire. redu
și nervurilor, 
și utilajelor, 
tehnologice,

argint, 
tratate 

înalt

I

în urma unor temeinice studii și 
analize Întreprinse în. unitățile in
dustriale din județul Mehedinți s-a 
ajuns la concluzia că. numai in acest 
an, pe seama creșterii productivității 
muncii, se poate obține la nivelul 
județului o producție suplimentară 
în valoare de peste 200 milioane lei. 
S-au alcătuit in acest scop programe 
cuprinzătoare de măsuri, accentul 
punîndu-se la fiecare loc de muncă 
pe creșterea indicilor de utilizare a 
suprafețelor și capacităților de pro
ducție, folosirea integrală a timpului 
de lucru și întărirea disciplinei. Re
zultatele dobîndite în. industria jude
țului pe primul semestru evidenția
ză că peste 88,9 la sută din sporurile 
obținute — peste 121,9 milioane lei 
la producția globală și peste 79 mi
lioane lei la producția-marfă — s-au 
realizat pe seama creșterii producti
vității muncii. în cele 6 luni, acest 
indicator s-a îndeplinit în procent de 
103.4 la sută, ceea ce înseamnă o de
pășire de 4 685 lei pe angajat. Com
parativ cu aceeași perioadă a anu
lui trecut, în primul semestru din 
1977. productivitatea muncii a fost 
cu 9 la sută mai mare, respectiv, cu 
12 295 lei pe angajat. (Virgil Tă
tarul.

Comitetul Central al Parti
dului Comunist Român, Con
siliul de Stat și Consiliul de 
Miniștri ale Republicii Socia
liste România anunță cu 
profundă durere încetarea din 
viață, în seara zilei de 4 iulie, 
după o lungă și grea sufe
rință, a tovarășei Alexandra 
Ceaușescu, mama secretarului 
general al Partidului Comu
nist Român, președintele Re
publicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Tovarășa Alexandra 
Ceaușescu s-a născut în co
muna Scornicești, județul Olt, 
în septembrie 1889, într-o fa
milie de țărani săraci. Cunos- 
cînd lipsuri și suferințe, A- 
lexandra Ceaușescu înfruntă 
cu dîrzenie și demnitate, în 
anii regimului burghezo-mo- 
șieresc, încercările vieții, mun
cind din greu, alături de soțul 
său, Andruța Ceaușescu, pen
tru existența familiei, a celor 
zece copii, pe care îi crește 
și îi educă cu dragoste și dă
ruire.

Alexandra Ceaușescu în
fruntă cu curaj și neînfricare 
presiunile aparatului represiv
al regimului burghezo-moșie- 
resc , pentru activitatea revo
luționară a fiului său, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu,,. nutrind în
crederea în cauza dreaptă a celor 
mulți și obidiți. A fost un e- 
xemplu de mamă care și-a închi-

nat întreaga energie formării 
copiilor săi în cultul cinstei și a- 
devărului, al omeniei și dragos
tei fierbinți față de muncă, față 
de țara și poporul în mijlocul că
ruia s-au născut. Națiunea noas
tră îi datorează Alexandrei

Ceaușescu recunoștință pentru 
marele bărbat de stat căruia 
i-a dat viață și care conduce 
astăzi cu înaltă competență, 
devotament și abnegație des
tinele poporului.

în anii de după 23 August 
1944, Alexandra Ceaușescu a 
luat parte activă la acțiunea 
de înfăptuire a reformei agra
re, inițiată și condusă de 
partid, la activitatea de unire 
a țăranilor muncitori din co
mună în cooperativa agricolă, 
în cadrul căreia a muncit cu 
hărnicie, alături de consătenii 
săi, atît timp cit puterile și 
vîrsta i-au permis. Totodată, 
a activat cu pasiune în rîndul 
organizației de femei, pe care 
le-a mobilizat, prin exemplul 
faptei și vieții, al cuvîntului 
ei cald, la numeroase acțiuni 
sociale și de gospodărire a 
comunei.

întreaga sa muncă și viață 
s-a bucurat de stima și pre
țuirea consătenilor, a repre
zentat o pildă vie de înaltă 
etică și înțelepciune populară. 
A fost distinsă cu titlul de 
„Mamă Eroină".

încetarea din viață a to
varășei 
este o 
familie și prieteni, pentru toți 
cei care

Funeraliile vor avea loc joi, 7 
iulie a.c.. în comuna Scornicești, 
județul Olt.

Alexandra Ceaușescu 
grea pierdere pentru

au cunoscut-o.

(Continuare in pag. a IlI-a)

1N ZIARUL DE AZI
• „De munca noastră de
pinde creșterea bunăstării 
noastre" • Cum își găsesc 
concretizare noile măsuri 
de perfecționare a învață- 
mîntului superior ? • Ru
bricile noastre : în confrun
tare scrisori și răspunsuri ; 
Faptul divers ; Sport; De 
pretutindeni ; Din Jările 

socialiste

1

Telegrama Comitetului Politic Executiv
al C. C. al P. C. R. adresată tovarășului

9

Nicolae Ceausescu
9

CEAUȘESCU,DRAGĂ TOVARĂȘE
Aflînd, cu profundă durere, vestea încetării din 

viață a mamei dumneavoastră, Alexandra 
Ceaușescu, care a fost, de-a lungul întregii saie 
existențe, un exemplu de muncă plină de dăruire 
și demnitate, de totală consacrare familiei sale și 
obștii în mijlocul căreia a trăit, vă exprimăm,

scumpe tovarășe Nicolae Ceaușescu, cele mai sin
cere și adinei sentimente de compasiune.

în aceste momente de grea încercare, sintem cu 
tot sufletul alături de dumneavoastră, de întreaga 
familie îndoliată.

COMITETUL POLITIC EXECUTIV AL COMITETULUI CENTRAL 
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

PENTRU 0 VALORNICARE MAXIMA A POWIMUI PRODUCTIV Al PAMINÎIIUII
Recoltarea cerealelor și însămînțarea
culturilor

Recoltarea cerealelor păioase con
centrează în. aceste zile un mare , nu
măr de utilaje — combine, prese de 
balotat paie, mijloace de transport. 
Zorul lucrărilor este foarte mare. 
Timpul instabil împiedică pe mecani
zatori să folosească întreaga zi-lumi- 
nă. ceea ce impune înaltă responsa
bilitate din partea oonduoerilor de 
unităti. a specialiștilor pentru orga-
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Mare, județul Olt;Zile fierbinți pentru agricultura. Se strings recolta de griu — piinea țârii. Douâ imagini sugestive : prima — in lanurile C.A.P. Ștefan cel 
a doua — la C.A.P. Furculești, județul Teleorman

cu numai doi 
cind de fapt 

funcțiune, ac-
La început, 

ani in urmă, 
a intrat in 
tualajntreprindere de trac
toare din Miercurea-Ciuc 
fabrica doar piese de schimb 
pentru tractoare, colaborind 
cu marile uzine din Brașov. 
Ambițiile oamenilor erau 
însă mult mai mari. Erau 
parcă nemulțumiți că fa
brică doar piese de schimb. 
Se simțeau in stare de mai 
mult. Dovadă că, deși prea 
puțin inițiați în tainele pie
selor componente ale trac
toarelor. in anul 1975, în ci- 
teva luni, au asimilat peste 
400 repere. începutul a co
incis decj cu însemnate îm
pliniri, cu deosebite satis
facții.

Inginerul-șef. Benko A- 
lexandru. iși amintește cu 
exactitate numele celor 
care au contribuit efectiv, 
al celor care> au muncit zi 
și noapte la reușita colecti
vului din care făceau parte, 
numele 
pus

stituit nucleul întreprinde
rii, cărora le erau cerute 
păreri. care demonstrau 
practic, in hala de fabrica
ție. că se poate. ..Fiecare 
reper trebuia asimilat și 
introdus rapid în fabricație, 
altfel stînjeneam procesul 
tehnologic al întreprinderii

pus mina, i-au învățat și 
pe alții asimilarea tracto
rului pe subansamble. A 
fost o nouă realizare a 
„tractoriștilor" harghiteni, a 
fost un nou pas către mon
tarea tractorului nr. 1.

Iunie 1976. La Miercurea- 
Ciuc începe montarea pri-

tîrg‘internațional din An
glia. tractorul fabricat la 
Miercurea-Ciuc a fost achi
ziționat. acestuia urmîndu-i 
o nouă comandă pentru a- 
cest an. cînd tractorul ne 
șenile de 45 CP va cunoaște 
drumurile lumii, fiind ex
portat în numeroase țări.

care fac par-

Tractorul de Miercurea-Ciuc

succesive
nizarea temeinică a muncii, pentru 
dirijarea cu operativitate a combine
lor in lanurile mai coapte. îndeosebi 
în județele situate în. sudul tării, 
unde stadiul de vegetație a cereale
lor este mai avansat, ne baza măsu
rilor stabilite in ședința Comitetu
lui Politic Executiv al C.C. al P.C.R. 
din 27 iunie au 
număr mare de 
nea. se remarcă 
buna organizare 
din lanuri si pină 
cepție. Ca urmare, 
sează cu fiecare zi.
lor 7

Recoltarea orzului s-a făcut ne a- 
proane 90 la sută din suprafețele cul
tivate. lucrările continuând acum in 
iudetele din jumătatea de nord a 
Moldovei si centrul Transilvaniei. Au 
fost luate măsuri ca producția obți
nută să fie livrată bazelor de recep
ție. pentru 
păstrare.

Secerișul 
practic in 
partea de .

fost, concentrate un 
utilaje. De aseme- 
preocuoarea pentru 

muncii, incepînd 
la bazele de re- 

lucrările avan- 
Care este stadiul

conditionarea
griului se

toate județele 
sud si de vest

si buna ei
desfășoară 
situate în 
a tării. în

în flux continuu
întreprinderile agricole de stat si coo
perativele agricole de producție din 
județul Dolj, griul a fost strins de pe 
46 și. respectiv. 39 la sută din supra
față. Lucrările de recoltat sint avan
sate si în întreprinderile agricole de 
stat din județele Mehedinți. Brăila. 
Arad, Teleorman. Timiș, Buzău, pre
cum și in cooperativele agricole din 
județele Mehedinți. Brăila. Ialomița 
și Timiș. Din această săptămină. in- 
trucit griul a dat în copt pe mari 
suprafețe, recoltatul se va desfășura 
pe un front larg. Important este ca 
printr-o muncă organizată 
cit ține ziua-luminâ, prin 
tarea riguroasă a graficelor 
pentru toate mașinile și 
pent-u toate forțele de care dispune 
satul, ritmul recoltatului să fie in
tensificat. întreaga recoltă să fie 
strinsă neintirziat și fără pierderi.

Insămintarea culturilor succesive 
constituie o sarcină de mare însem
nătate căreia organele de specialita
te si conducerile de unităti agricole 
trebuie să-i acorde toată atenția.

temeinic, 
respec- 

intoerrtite 
utilajeie.

Dacă aversele de ploaie stinjenesc 
buna desfășurare a recoltatului, ele 
contribuie ca. ne terenurile care sa 
eliberează de cerealele păioase să sg,, 
poată obține pină la toamnă o re-» 
coltă suplimentară de porumb nentrti 
boabe, pentru masă verde, legume și 
cartofi. Pentru ca aceste condiții fa
vorabile să poată fi folosite din plin 
se cere ca. imediat dună stringerca 
recoltei de cereale, terenul să fie e- 
liherat de paie, arat și insămințat. 
Pină la această dată au fost insămin- 
tate aproane 324 000 hectare cit*  
culturi succesive din care neste 
200 000 hectare cu porumb boabe șt 
20 000 hectare cu legume. în progra
mul de măsuri privind desfășurarea 
campaniei agricole de vară s-a pre
văzut ca semănatul nnrumbului nen- 
tru boabe și al legumelor să se facă 
in 3—5 zile de la recoltarea cereale
lor păioase. Or. in unele unităti agri
cole si chiar iudete întregi s-a creat, 
un decaiai intre suprafețele de pe 
care s-a strins recolt.a si cele insâ-
(Continuare in pag. a III-a)

ggmg <•*'  ... v.... _ ,

PROBLEME ACTUALE ALE CREAȚIEI LITERAR-ARTISTICE

JUDECATA DE VALOARE 
Șl ACTUL CRITIC

lectivele din
te.. conducîndu-l« la însem
nate succese.

Perspectiva este promi
țătoare. Astăzi se fabri
că tractoare pe șenile de 
56 “
vor 
mai puternice, cu caracte
ristici superioare, după o 
concepție integral româ
nească. Frumusețea acestor 
împliniri sporește prin an
gajamentele asumate. După 
cataclismul din 4 martie, la 
îndemnul comuniștilor. în
tregul colectiv s-a angajat 
să producă o importantă 
cantitate de tractoare peste 
sarcinile de plan, contri
buind astfel Ia refacerea cit 
mai grabnică a economiei 
noastre, venind in ajutorul 
constructorilor.

Pe meleagurile Harghitei, 
care au cunoscut odinioară 
înapoierea, in renăscutul 
oraș Miercurea-Ciuc. unde 
pulsează ritmuri economice 
și sociale intense, grație po
liticii Partidului Comunist 
Român privind dezvoltarea 
armonioasă a tuturor jude
țelor tării, s-a implantat ți 
prosperă o modernă indus
trie constructoare de ma
șini.

și 65 CP. Mîine se 
realiza tractoare și

I»a recenta plenară a C.C. al P.C.R. 
s-a discutat, ne bună dreptate. !n 
contextul problemelor legate de răs
punderea fată de aplicarea fermă a 
liniei partidului in domeniul creației, 
despre rolul ce revine criticii. S-a in
sistat. ridicindu-se problema la ran
gul unor înalte principii, asupra ne
cesității unei mai accentuate obiec
tivări a demersului critic pentru a 
putea fi oferite cititorilor de pe po
zițiile concepției materialist dialec
tice judecăți de valoare credibile si 
coerente.

Dacă ne propunem să examinăm 
împrejurările în care astfel de ape
luri au fost adresate în mod repetat 
criticilor, sau dacă avem în vedere 
diferitele etape istorice in care cri
ticii înșiși au pledat pentru o expri
mare mai tranșantă a unor puncte de 
vedere despre creația literară, s-ar 
putea să ajungem la unele concluzii 
demne de reținut.

După părerea noastră, primul fe
nomen simptomatic pentru înstrăina
rea posibilă a criticului fată de pu
blicul cititor apare.atunci cind acesta 
transformă demersul spre cartea lite
rară într-un act de susținere nemoii- 
vată sau cînd se repliază într-un co
mentariu digresiv în mod programa
tic. nefinalizat printr-un diagnostic 
estetic explicit.

Lectura unor studii de critică, a- 
tunci cînd nu este determinată de 
scopuri extraliterare. nu poate fi im
pulsionată de simpla dorință de acu
mulare de informații. Lucid si in
struit, cititorul contemporan nu poate

avea nici un fel de satisfacții mai 
profunde atunci cind unele cronici li
terare se mențin pe un plan referen
țial general, pe care l-a înregistrat 
el însuși prin actul de lectură. Se 
știe doar că cititorul care depășește 
stadiul elementar al lecturii infor
mative sau de pur divertisment, ajun
ge el însuși la formularea unui punct 
de vedere fată de cartea literară. 
Este adevărat că o asemenea opinie

Opinii de
Romul MUNTEANU

Dar înstrăinarea criticului de citi
tor nu rezultă doar din acest discurs 
informativ, uniformizant. fundamen
tat pe o falsă echidistantă de ope
rele literare.

Starea de alienare fată de public 
ni se nare tot atît de evidentă și pîn- 
dită de riscul lipsei de credit și a- 
tunci cind criticul, acceptând rostul 
judecății de valoare în demersul său. 
adoptă un limbaj afirmativ perma-, 
nent. nediferențiat, convertit adeseori 
într-o amplă suită de judecăți super
lative. Este adevărat că în muzeul 
imaginar al culturii române, confe
rirea unor locuri supreme în ierarhia 
estetică s-a produs cu o mare difi
cultate și o vădită încetineală. Se știe 
doar că. timp îndelungat. Eminescu a 
fost considerat unicul nostru geniu 
national de talie universală. Aseme
nea puncte de vedere nu lipsesc nici 
astăzi cu desăvirsire din limbajul co
tidian. Dacă francezii l-au acceptat 
pe Balzac alături de Hugo și rușii 
l-au așezat pe Dostoievskî alături de 
Tolstoi, iar germanii l-au situat pe 
Schiller alături de Goethe, la noi 
multora li s-a părut că este aproape 
un sacrilegiu să punem pe același 
plan cu Eminescu și pe alți scriitori 
ca Arghezi. Blaga. Sadoveanu sau 
Rebrcanu.

Adesea însă, după atribuirea difi
cilă a caracterului muzeal al opere
lor unor asemenea scriitori, ei au fost 
transformați in mituri, pe marginea 
cărților lor nemaipulind uneori func-
(Continuare in pag. a V-a)

poate avea o motivație sumară, dar 
ea există in mod tranșant, chiar dacă 
nu poate fi susținută de o demonstra
ție amplă și subtilă.

In raport cu cititorul amator, ajuns 
în stadiul de a-și motiva opțiunea 
pentru anumite cărți, criticul repre
zintă ipostaza cititorului profesionist.

Or. o operă literară autentică con
stituie un act de creație de o ase
menea semnificație incit ea nu poate 
fi redusă la un comentariu aplatizat, 
situat sub nivelul puterii de demon
strație a unui cititor obișnuit.

Absenta distincției nete între un 
obiect literar și altul are drept ur
mare neputința de surprindere a uni
catului din creația artistică, iar lipsa 
de atenție pentru ceea ce este speci
fic. în fiecare caz, exclude judecata 
de valoare.

De remarcat este și rit
mul mereu alert în care se 
încadrează acest destoinic 
colectiv. Și. pentru că. din
colo, de cifre și fapte stau 
oamenii, să-i numim pe 
citi va: loan Țăranu. Raduly 
Dionisie. Sebesteny Agnes. 
Tanco Maria, de la zale, 
Bors Gheza, Andrei Boga, 
Csibi Andrei, Domokos De
nes. de la roți stelate, Ioan 
Sandu. Petru Biliboc. Pall 
Petru, Bereczki Margareta, 
de la bucșe. Ravasz Karoly, 
Kuna Zoltan și numeroși 
alții, de la role, comuniști 
care prin exemplul lor de 
fiecare zi au mobilizat co-

mului tractor. S-a muncit 
intens. „Mulți dintre noi au 
uitat că mai au și case, că 
mai trebuie să se și odih
nească. Tractorul care se 
contura sub ochii noștri ne 
acaparase vrerile și pute
rile". iși amintește ingine- 
rul-șef al întreprinderii. 
Curînd. tractorul nr. 1 a ie
șit victorios pe poarta uzi
nei. însumînd hărnicia, pri
ceperea. dăruirea și pasiu
nea colectivului — români 
și maghiari. înfrățiți în 
•muncă. în împliniri, în i- 
dealuri. A urmat apoi pro
ducția în serie și primul 
succes de prestigiu. La un

tractorului fabricat 
la Miercurea-Ciuc. 
unde, cu nu prea 

ani in urmă, nici încare au 
sub sem-

Este vor- 
ingi-

celor 
începutul 

nul certitudinii, 
de comuniștii : 

nerii Oros Alexandru și 
Kopefalnagy Ștefan, mais
trul Csiki Iosif, muncitorii 
Petru Biliboc. loan Sandu. 
Victor Suciu. Farkas An
drei, oameni care au con-

ba

brasovene cu care colabo
ram și care, de fapt, ne tu
tela". Sint amintiri plăcute, 
amintiri care dau nume îm
plinirilor de azi și se con
stituie ca veritabilă teme
lie a 
astăzi 
acolo 
mulți
vis nu li se arăta oameni
lor.

A urmat apoi montarea 
unor subansamble. N-a fost 
ușor. Dar muncitori dintre 
cei mai capabili, lucrînd 
vreo două luni la Brașov, 
deprinzind meseria, au re
venit la Miercurea-Ciuc. au Radu SELEJAN
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CREȘTEREA BUNĂSTĂRII NOASTRE" conducere a unității. 

In mod special s-a 
atras atenția tov. di
rector Todască Onisim
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Un mesaj 
din epoca 
primitivă

In zona satului Văleni, din
pro,.-jerea orașului Piatra Neamț, 
există o piatră ocrotită de lo
calnici cu multă grijă. în Ca
lendarul său pe 1847, Gheorghe 
Asachi menționează : „Această 
pietrificație este între cele mai 
rare obiecte și mai vechi decît 
piramidele Egiptului". în inte
riorul pietrei se află o nișă, iar 
in nișă — o „mumie" ghemuită. 
Proporțiile capului, ale gitului, 
mușchilor și coastelor sint ai
doma celor ale corpului 
nesc. Toate acestea — 
specialiștii — atestă că 
ficația respectivă nu este
tezie a naturii, ci a fost meș
terită de mina omului. O altă 
ipoteză este aceea că ar fi vor
ba de, pietrificația unui om care 
a fost, cu vremea. înconjurată 
de alte pietrificata de 
și viețuitoare. Pină una. 
ceea ce se știe sigur e că 
tează din epoca primitivă.

ome- 
afirmă 
pietri- 
o fan-

I
I
I

frunze 
alta, 
da

I
I
I
I
I
I
I
I
I

Cu pasta 
și periuța

— Copii, vrefi sa aveți dinții 
frumoși, albi și sănătoși ?

— Daaaaa !
— Atunci, hai să vedem ce 

știu să facă ursuleții de la Tea
trul de păpuși, care folosesc 
zilnic periuța și pasta de dinți...

Așa a inceput, in urmă eu 
trei ani, ca o joacă (la grădi
nița cu orar prelungit nr. 6 din 
municipiul Satu Mare) o ...se
rioasă acțiune educativ-sanitară 
pentru deprinderea copiilor încă 
de mici cu obiceiul sănătos — 
dar care trebuie și corect prac
ticat — al folosirii pastei și pe
riuței de dinți. Nu e de mirare 
că „absolvenții" grădiniței din 
ultimele promoții au devenit 
acum „instructori" de igienă 
pentru colegii lor in școlile in 
care invață. Se zice că țin^ciu... 
dinții la ce au invățat șț irivțț- 
ță pe alții.

ce
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În ultima 
clipă

Cititorul nostru Dobre IJpgțiȚ 
reanu din comuna Miliai* ’ Bruvu. 
județul Ilfov.’ne istorisește o 
intimplare care ar Ii putijt 
avea urmări tragice, dacă nu 
ar fi apărut in illtimă clipă „un 
salvator cu mare curaj și mul
ta omenie".

Despre ce este vorba ? Meca
nizatorul Gheorghe Preda a 
oprit tractorul intr-o pantă ex
trem de periculoasă, după care 
a plecat pe jos Ia alte treburi, 
lăsind in cabină doi copii. La 
un moment dat. hirjonindu-se. 
copiii au declanșat frina trac
torului care. împreună cu o 
cisternă remorcată, a început 
s-o ia la vale, din ce în ce mai 
tare, mai amenințător, atit pen
tru copiii din cabină, cît si pen
tru trecători. Auzind 
copiilor și observind 
subofițerul de miliție Ion Bicâ 
s-a agățat, acrobatic, de cabina 
tractorului, reușind să atenueze 
viteza acestuia și să-i schimbe 
direcția. Proiectat intr-un gard, 
subofițerul s-a ales cu 
răni, dar viața copiilor a 
salvată.

țipetele 
pericolul.

citeva 
fost

„Norocul" 
| putea să fie 

pagubă
Casierul Petre David 

I.A.S. Hlrșova fusese 
să ridice de la, bancă retribuția 
unor angajați, 'lucru care l-a și 
făcut chiar in primele ore ale 
dimineții. Dar pornind cu gra
bă. s-a. intilnit cu... zăbava la 
un restaurant. Aici s-a tot cin
stit și a tot zis „Noroc", pină 
cind „norocul" din local s-a do
vedit a 
casierul r. - ______  ..
care se afla suma de 16 550 lei, 
precum și o serie de documen
te. Si. totuși, a avut... noroc. 
Servieta a fost găsită de copi
lul Gabriel Simion. in virstă de 
6 ani, care a dat-o mamei sale 
după care, impreună. au dus-o 
la miliție. La capătul atitor pe
ripeții. angajații și-au primit 
plata, iar P.D. iși așteaptă... răs
plata.
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de la 
delegat

fi pagubă. La plecare, 
și-a pierdut servieta in

De-a v-ați 
ascunselea

La Brăila există „Unitatea 
nr. 21 — electrice". Responsa
bilul lipsește. Lipsește și ajuto
rul lui. Este prezentă Marioara 
Radu. Cine este Marioara Ra
du ? ..Eu — ne-a spus dinsa — 
lin locul celui care îl... înlocu
iește pe gestionarul Darie Ilie". 
Deși pe geam scrie : „Executăm 
reparații în garanție și postga- 
rânție". deși unitatea vinzătoare 
indică drept unitate reparatoare 
chiar unitatea 21. omul venit 
cu frigiderul stricat la unitatea 
nr. 21 află că. de fapt, trebuie 
să se ducă în altă parte, pe str. 
Republicii, apoi peste drum de 
întreprinderea „Laminorul", iar 
de acolo, din nou la unitatea nr. 
21 și de la unitatea nr. 21... în
cepe iarăși jocul de-a v-ați as- 
cunselea. „Curat Turn Babei" 
— veți zice. Și noi, la fel. Vor
ba e : cine-1 „dărimă" ? .

Rubrlcd realizata de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteil"
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1937 de angajați benefi
ciază intr-o singură co
mună dobrogeană de la 
1 iulie de aplicarea preve
derilor Decretului privind 
majorarea retribuției per
sonalului muncitor. Faptul 
ni se pare semnificativ 
pentru caracterul , cuprin
zător și pentru consecventa 
cu care urmărește condu
cerea partidului ridicarea 
sistematică. în pas cu dez
voltarea avuției naționale, 
a Programului de ridicare 
a nivelului de trai al oa
menilor muncii de la orașe 
si sate în actualul cincinal.

La I.A.S. ..Mihail Kogăl- 
niceanu" mecanizatorul Va
gi le Purcel, șeful unei for
mații care strînge si treier# 
recolta acestui an. și-a fă
cut de acum socotelile sale 
gospodărești. „Pînă acum 
primeam 2 062 de lei pe 
lună. De acum — ne-a spus 
— voi primi 2 642, la care 
se vor adăuga, deoarece 
lucrez și eu în acord glo
bal. sumele ce mi se vor 
cuveni datorită depășirilor 
de plan".

Omul acesta ars de Soare 
vorbește scurt. în termeni 
telegrafici, in timp ce. re
vizuiește o combină care va 
intra in curind în tarlalele 
semănate cu griu. ..Ce să 
vă mai spun. Știți ca si 
mine... 600 de lei pe lună. 
7 200 pe an sînt bani, nu glu
mă, în bugetul unei fami
lii. Și sint sigur că la acești 
bani se va mai adăuga un 
ciștig suplimentar mai mare 
sau mai mic. după cum il 
vom merita lucrind ca nici 
un bob din noua recoltă să 
nu se piardă. Așa e 
drept, cum spune condu
cerea partidului : muncești 
mai bine, trăiești mai bine". 
Certitudinea' omului este 
pe deplin întemeiată. La 
întreprinderea agricolă de 
stat zilele acestea s-a în
cheiat recoltatul întregi! 
suprafețe de orz. iar pro
ducția obținută depășește 
cu 100 kg la hectar preve

derile de plan, fiind cea 
mai mare din istoria uni
tății. Toate cele 22 de com
bine au trecut cu succes 
acest examen al secerișului, 
iar mecanizatorii se află 
acum in preajma tarlalelor 
de griu întinse pe 1 150 
hectare care promit, de a- 
semenea. o recoltă bună. 
Au încheiat recoltatul or
zului și mecanizatorii de la 
S.M.A.. recolta in coopera
tivele agricole fiind, de

la loc vizibil și tot el ii a- 
jută pe oameni să afle ca 
avantaje materiale noi li 
se creează. Practic, munci
toarea Doina VizirSanu. care 
a terminat școala profesio
nală, beneficiază in această 
lună de două majorări. în- 
tîi datorită ridicării catego
riei de încadrare cu 82 de 
lei. și cu 158 de lei. ca ur
mare a aplicării procentu
lui de majorare din decret. 
Calculele arată că lui Du-

tită una dintre cele mai 
moderne din tară, a celei 
de mezeluri si a fabricii 
de conserve „Munca".

Procesul de urbanizare 
este evident aici la fiecare 
pas. 600 de familii — ne 
spune Mircea Zloten, pri
marul comunei — locuiesc 
în blocuri cu cîte 3—4 
etaje, construite în centrul 
așezării. Zilele acestea se 
va da în folosință un nou 
bloc cu 32 de apartamente,

min eu 80 de locuri pentru 
elevii din satele ve
cine care urmează clasele 
VIII—X. Scoli de 8 clase 
sint și în cele patru sate 
aparținătoare, precum și 
una în incinta I.A.S.-ului. 
pentru ca elevii să nu par
curgă distanțe prea mari. 
Recent, adunarea populară 
a comunei a aprobat con
struirea unui nou cămin mo
dern cu 120 de locuri, pen
tru elevii localităților sub
ordonate. Tot în comună

Anolizâ 
concreta 

măsuri operative

însemnări dintr-o întreprindere agricolă de stat după 
aplicarea Decretului privind majorarea retribuției 

personalului muncitor

funcționează pentru preșco
lari 7 grădinițe. din
tre care trei în cen
trul de comună. unde 
sînt îngrijiți 500 de copii, a- 
vînd cele mal bune condiții 
materiale și ' de educație 
oferite gratuit de către stat 
sau de către unitățile eco
nomice unde lucrează pă
rinții lor. Să mai adăugăm 
că în comună există un

că sint cu- 
nivel local, 
se amoli- 
refereau la 

organi- 
înca-

să-și îmbunătățească 
stilul de muncă si 
să-și corecteze atitu
dinea fată de munci
tori. maiștri si tehni
cieni. Concluziile res
pective au fost aduse 
la cunoștință si con
ducerii C.M. Suceava, 
urmind ca • directorul 
de la Fundu Moldovei 
să fie discutat și în 
organul colectiv de 
conducere al C.M. Su
ceava.

asemenea, cea mai bogată 
din ultimii ani.

— Am doi copii, unul in
tră la liceu in acest an. ce
lălalt e la școala generală 
— «pune Odoriea flolban. 
de la ferma nr. 1 de pă
sări a I.A.S. „Avicola". Cu 
întreaga familie ne bucu
răm de condițiile pe care 
ni le-a creat statul nostru 
socialist, iar majorarea re
tribuției. incepind chiar din 
luna iulie, imi aduce un 
spor de 251 lei pe lună. Noi 
insă lucrăm în acord global 
și, peste retribuția tarifară, 
conform depășirilor pe care 
le înregistrăm, primim In 
piua între 15 și 20 la sută. 
Putem spune cu mina pe 
inimă că în tara noastră 
munca este la loc de cinste 
Si plătită corespunzător cu 
seriozitatea și responsabi
litatea pe care fiecare om 
o dovedește acolo unde iși 
cistigă pîinea.

La fabrica de brinzeturi 
din comună. Dumitru Pin- 
diehi a afișat ziarul în care 
este publicat Decretul pri
vind majorarea retribuției

miiru Pîndichi îi crește re- 
t-.buția da la 15S5 lei cît 
■"•In: a in mină.pînă acum, 
b aproape 1 900 lei. sumă 
I . care se adaugă, de ase
menea. depășirile de plan 
pentru că unitatea este 
prevăzută la o capacitate 
de 500 tone brinzeturi anual, 
iar aneaiatii de aici, mun
cind in acord global si a- 
vind materie primă din 
abundentă, au realizat a- 
ceastă cantitate aproape 
intr-un singur semestru.

Parcurgem comuna a- 
ceasta scoasă din anonimat 
de întreprinderea agricolă 
de stat care dispune de 
peste 6 009 hectare de teren 
irigat. 4 500 de oi cu o pro
ducție medie de 9 kg lină 
fiecare, de 1 200 de vaci cu 
lapte cu o producție de 
3 000 litri in medie pe an. 
de cele patru ferme de 
creștere a puilor. ale 
I.A.S. „Avicola", care li
vrează anual 35 000 de pui 
pentru matcă, 11 milioane 
pui de o zi și 800 tone car
ne de pasăre. Fără să vrei, 
privirile se opresc asupra 
fabricii de brinzeturi. soco-

i.ar multi alții și-au Con-, 
struit case pe care, fără 
teama de a greși, ie pot 
numi vile. în comună se 
vor deschide in curind noi 
magazine și un complex de 
prestații de servicii, care se 
adaugă magazinului univer
sal cu etaj existent, atelie
relor de frizerie, tîmplărie, 
croitorie, unităților de re
parații radio, televizoare si 
aparate de uz casnic, fabri
cii de sifoane șl răcoritoare 
etc. De altfel, valoarea des
facerilor de produse și 
prestații de servicii prin 
cooperația de consum de
pășește 60 milioane lei 
anual, ceea ce ilustrează 
puterea de cumpărare a 
oamenilor.

Dar există aici — ca 
pretutindeni in țară — in
dici ai creșterii nivelului 
de trai palpabili pe care, 
practic, oamenii nu îi pot 
reconvert) in bani. Școala 
generală din localitate nu
mără 1 200 de elevi, care au 
toate condițiile pentru a 
învăța — oferite gratuit — 
incepind do la profesori, 
cârti, la laboratoare, un că

staționar pentru copii cu 
20 de paturi, un staționar 
cu aceeași capacitate pen
tru viitoarele mame, un 
dispensar cu sase medici 
ce are la dispoziție o au- 
tosalvare pentru cazurile 
de urgentă care trebuie 
transportate la Constanta.

Noua majorare a retribu
ției asigurată în aceste con
diții de viată e nor
mal să constituie principa
lul subiect de discuție în 
comună, la locurile de 
muncă, ori de cîte ori se 
ivește prilejul. Recentele 
măsuri au creat, deopotri
vă, satisfacție și un climat 
stimulator și mobilizator 
pentru succese si mal mari 
în producție, pentru a ob
ține o recoltă superioară in 
acest an și a contribui la 
crearea surselor necesare, 
înfăptuirii in continuare a 
programului partidului de 
ridicare a nivelului de trai 
al poporului.

George M1HAESCU
corespondentul „Scînteii"

Noi magazine sătești 
în județul Prahova

Pentru aprovizionarea tot mai 
bună a populației sătesti. coopera
ția de consum din județul Prahova, 
odată cu sporirea fondului de mar
fă. extinde rețeaua de magazine.

Recent au fost inaugurate, inain- 
t'țe de termen, complegide _ cpipcr- 
c.ale cu etai din Brazi si Bărcă
nesti. cu o suprafața comercia
lă utilă de 525 mp si. respectiv, 
612 mp. in cadrui cărora funcțio
nează cite un restaurant, un maga
zin alimentar cu autoservire, iar la 
etai magazin.' pentru desfacerea 
tuturor sortimentelor de textiîe- 
incăltăminte. electrotehnice si cul- 
tural-snortive.

în prima iumătate a anului au 
fost date in folosință in edificii 
noi si alte spatii comerciale insu- 
mind neste 2 000 mp. dotate cu mo
bilier si utilaje in valoare de pesie 
8 milioane lei. întreprinderea de 
construcții a cooperației de consum 
s-a angajat ca oină la finele aces
tui an să termine incă trei com
plexe comerciale : stipermagazinul 
cu etai din Filipesti de Tirg și ma
gazinele universale cu etaj din 
Gherghita si Drajna.

Concomitent, se acționează pen
tru pregătirea condițiilor pentru 
darea in folosință în 1978 a unor 
complexe comerciale si de alimen
tație publică cu etai în localitățile:

Telega. Provița de Suș. Bucov, Co- 
corăstii Capiii etc., care însumează 
peste 3 200 mp.

— Pentru a da posibilitate popu
lației să aleagă mobila si aparatele 
electronice ce îi sinț necesare, ne 
snune A. Radulian. președintele 
U.J.C.C. Prahova. cooperația de 
consum din iudeț a organizat ex
poziții de mobilă cu vinzare în lo
calitățile : Bucov. Urlați. Vălenii 
■fl-j Munte. Poiana Cîmpina. COrnu, 
Slănic. Vărbilău. Aici sint expuse

zeci de garnituri pentru camere de 
tineret, dormitoare, holuri, sufra
gerii. bucătării etc.

S-au organizat, de asemenea, șl 
expoziții de carte in noile unități 
de desfacere de la Urlați. Vălenii 
de Munte. Valea Călugărească, 
Bărcănesti etc.

Totodată. sectorul de prestări 
servicii la sate s-a dezvoltat consi
derabil în ultimii) ani. In județul 
Prahova funcționează neste 900 
ateliere care au realizat în anul

trecut un volum de lucrări de 2.2 
Ori mai mare fată de 1970.

Pentru un popas cît mai plăcut 
pe meleagurile prahovene, coope
rația de consum a construit si dat 
în folosință complexe turistice în 
stațiunile Cheia si Slănic. „Hanul 
Prahova" din pădurea Pău Iești, 
restaurante tradiționale in pădurea 
Românești si Valea Călugărească, 
situate pe trasee turistice interna
ționale. In fotografie : noul super- 
magazin de la Bărcănesti.

De la Exploatarea 
minieră Fundu Mol
dovei au sosit la re
dacție trei scrisori, 
din care una semnată 
de 24 angajați ai mi
nei. Ei sesizau că la 
respectiva intreprin- 

. dere se constată, de la 
o vreme, o seamă de 
nereguli care. în ciu
da faptului 
noscute la 
persistă si 
fică. Ei se
probleme ale 
zării muncii si 
drării personalului, 
comportarea necores
punzătoare a unor ca
dre de conducere. a 
directorului exploată
rii etc. Scrisorile au 
fost trimise, spre so
luționare. Ministerului 
Minelor. Petrolului si 
Geologiei.

Prin răspunsul sosit 
zilele trecute la re
dacție sîntem infor
mați că o comisie for
mată din reprezen
tanți ai ministerului si 
ai Combinatului mi
nier Suceava s-a de
plasat la fata locului 
și a efectuat o analiză 
amănunțită a celor 
sesizate. S-a discutat 
cu un mare număr de 
angajați, cu secretarul 
comitetuțui de partid 
si Președintele sindi
catului. cu conduce
rea întreprinderii. Re
ținem din răspuns că 
in problemele maiore 
privind organizarea si 
retribuirea muncii, a- 
cordarea de recom
pense. promovarea ca
drelor etc. deciziile 
sint luate in colectiv 
cu acordul organiza
ției de partid. Dună 
ce se dau explicații si 
se relatează felul cum 
a fost soluționat 
care punct ■ 
zări. in 
răspunsului 
zeazâ că. 
constatărilor 
comisia a luat 
toarele măsuri : 
rezolvat cele 
cazuri de desfacere a 
contractelor de mun
că, considerate insu
ficient fondate, dispu- 
nîndu-se 
unuia din 
acordarea 
celuilalt : 
mandat organelor 
C.F.I. de la C.M. Su- 

! cea va să extindă ana- 
«liza privind plata 
transportului lemnului 
de foc vindut anga- 
iatilor și recuperarea 
eventualelor diferen
țe de plată : trecerea 
in registrul de intra
re in mină a tuturor 
tovarășilor, inclusiv a 
directorului (pentru a 
exista o evidență pre
cisă a legăturii cadre
lor de conducere cu 
locurile de muncă 
productive) ; analiza
rea cu mai mult simt 
de răspundere a ca
zurilor de abateri de 
la disciplină si a ab
sentelor nemotivate : 
s-au comunicat condu
cerii operative a E.M. 
Fundu Moldovei con
cluziile analizei. însis- 
tîndu-se asupra nece
sității de a se perfec
ționa activitatea do

fie- 
din. sesi- 
incheierea 
se 
pe

preci- 
baza 

fătute. 
urmă- 

s-au 
două

reîncadrarea 
tovarăși si 
transferului 
s-a reco-

Am sosit la Zlatna purtînd cu noi 
o scrisoare care semnala grave ' în
călcări ale dispozițiilor legii cu pri
vire la protecția mediului natural, 
mai exact poluarea atmosferei ora
șului și a împrejurimilor sale — cu 
toate consecințele care decurg din 
asemenea stări, de lucruri — de că
tre întreprinderea metalurgică din 
localitate. In aceeași scrisoare se fă
ceau și citeva referiri la lipsa de in
teres a celor îndreptățiți — și. subli
niem noi. obligați — să remedieze 
această situație.

O primă confirmare a celor sem
nalate o primim la Centrul sanitar 
antiepidemic al județului Alba. Do
sarul poluării Zlatnei — pentru că 
există un asemenea dosar și la pro
priu — număra zeci și zeci de adrese, 
rapoarte, fișe, planșe și fotografii, 
măsurători, informări ș.a.m.d. pur
tînd antetul, sau fiind adresate ce
lor mai diferite foruri : Institutul 
de igienă și sănătate publică Timi
șoara sau Cluj, Ministerul Meta
lurgiei, Centrul de proiectare al ju
dețului Alba. Comisia județeană pen
tru protecția mediului, Centrul sa
nitar antiepidemic. Ministerul Sănă
tății ș.a.m.d. Adrese, rapoarte, fișe, 
planșe, măsurători, informări ce con
semnau una și aceeași situație pe 
care dr. Marius Pclle, inspectorul 
sanitar șef al Centrului sanitar anti
epidemic județean, ne-a rezumat-o 
astfel :

— întreprinderea din Zlatna îm
prăștie in atmosferă substanțe toxice 
în cantități care depășesc uneori de 
8 pînă la 10 ori concentrația maximă 
admisă. De-a lungul anilor noi ne-am 
făcut datoria. Am informat toate fo
rurile responsabile despre această 
situație.

Așadar. Centrul sanitar antiepide
mic și-ar fi făcut datoria... infor- 
mînd. Informînd despre o stare de 
lucruri pe care o știau, aproape fără 
excepție, toti cei informați. Fără a 
lua vreo măsură. Firește, nu ne gîn- 
dim la o măsură tehnică — centrul 
respectiv neavînd nici competența, 
nici datoria să facă așa ceva. Era in 
schimb îndreptățit și obligat să ma
nifeste față de vinovății de poluarea 
Zlatnei aceeași intransigență cu care 
a sancționat, contravențional — și 
apelăm la un singur exemplu — pe 
cei 16 maiștri și șefi de secții de la 
întreprinderea metalurgică ce au 
permis să Se lucreze în mediu toxic 
fără echipament de protecție si fără 
supraveghere. Nu pledăm pentru a- 
mendă ca singur remediu al unei 
stări de lucruri negative. Dimpotrivă, 
îl considerăm ultimul la care trebuie 
să se facă apel. Dar să se facă, a-

a b b a a

Pentru 
muncitorii 

combinatului
Combi - 
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comitetul
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felul cum 
asigurate 

ser-

Conducerea 
natului pentru 
din Cimpulung. 
tul Argeș, 
sindicalului 
din vedere 
angajații au
condițiile pentru 
virea mesei — se ară
ta intr-o scrisoare a- 
dresată ziarului nos
tru. Chioșcul care era 
la intrarea in combi
nat. de unde se pu
teau cumpăra unele 
produse de panifica
ție. dulciuri, sucuri, 
etc., a fost desființat.

Consiliul județean 
al sindicatelor Argeș 
precizează. in răs
punsul său trimis re
dacției. că s-a orga
nizat in incinta com
binatului o microcân- 
tină cu sală de mese, 
unde pot minca 60 de 
persoane pe serie și se 
asigură două meniuri, 
plus preparate de bu
fet. S-au luat, toto
dată. măsuri pentru a 
se crea un chioșc ali
mentar într-o subuni
tate din cadrul 
binatului. care 
funcționa sub 
cooperației de 
sum. în felul i 
sint asigurate 
condițiile 
angajații C.L.C.. cît 
și ceilalți munci
tori ce aparțin de 
T.C.J. și I.M.I.A. să 
servească o masă cal
dă la pauza de prinz. 
în continuarea răs
punsului se sublinia
ză că in prezent con
siliul oamenilor mun
cii și comitetul sindi
catului se preocupă 
de crearea a incă 
două microcantine.

Referindu-se la pro
punerea din scrisoare 
de a se crea o canti
nă modernă, in răs
puns se precizează că 
in prezent combinatul 
are aprobate fonduri 
pentru o cantină si 
grup social, care să a- 
sigure condiții tot 
mai bune angajaților 
de la respectiva uni
tate.

com-
> va 

egida 
con- 

acesta 
toate 

pentru ca 
C.L.C.. 

ceilalți 
ce aparțin 

. și I.M.I.A.

Ripostă fermă 
abaterilor 

de la legalitate
Vasile Bulucea, fost 

contabil-șef la între
prinderea de indus
trializare a laptelui, 
județul Mehedinți, a 
trimis organelor de 
partid »1 de presă o 
scrisoare în care arăta 
că directorul Intre-

B B B B B
tunci cind celelalte s-au dovedit 
ineficiente. Altfel, toti cei vinovați 
de poluarea mediului se vor întreba, 
ca si Mircea Roman, inginerul-sef al 
întreprinderii zlătnene : „De ce nu 
he-a amendat nimeni sau nu s-a 
dispus închiderea instalațiilor po
luante ?". Intr-adevăr, de ce ?

Despre cele semnalate în scrisoare, 
Gheorghe Sătmăreanu, secretarul co
mitetului de partid din întreprin
dere, ne-a declarat textual : „Tot 
ceea ce producem sînt bunuri nece
sare economiei naționale. Unitatea 
noastră poluează pe măsura produc
ției. (? !) Intr-adevăr, cu unele secții 
am mai avut necazuri. Am montat

convertizoare — instalație care nu 
funcționează la capacitatea proiecta
ta — și. accidental, scăpărilor de la 
fabrica de acid sulfuric. Din martie 
1975 și pînă acum am cheltuit 2 mi
lioane și jumătate lei pentru îmbună
tățirea instalațiilor- și reducerea po
luării. Dar. în continuare, peste două 
treimi din gazele și prafurile toxice, 
rezultate din procesul tehnologic, se 
pierd în atmosferă. (In paranteză fie 
spus, valoarea materiilor prime recu
perate din gazele și prafurile captate 
s-a cifrat în anul 1976 la aproape 4 
milioane. Faceți socoteala cîte mi
lioane s-au dus, la propriu și la fi
gurat, pe coș — n.n.). In martie anul

Soluția depoluării Zlatnei se pare că 
există, iar interlocutorii noștri știau 
foarte bine acest lucru. Spunem se 
pare, din punctul nostru de vedere 
— pentru că soluția tehnică nu noi 
o omologăm. Tocmai de aceea vom 
prezenta argumentele tehnicienilor, 
documente care atestă că o aseme
nea soluție a existat și există.

...In anul 1972. cind s-a pus pro
blema dezvoltării capacităților de 
producție, un colectiv condus de 
ing. Petru Cornea și chimist Ilie 
Florea, format din inginerii Viorel 
Mătușei. Alexandru Tigler. Grigore 
Tigan și tehnicienii Constantin Ni- 
culcscu. Eugen Născu. Nicolae Grava

prinderii unde a lu
crat a folosit toate 
mijloacele posibile 
pentru a-1 îndepărta 
din întreprindere 
motivul că 
scrisorii, a 
Întroneze 
disciplina 
unității : el mai sesiza 
o scrie de abuzuri si 
ilegalități comise de 
conducerea întreprin
derii respective.

Răspunsul Comite
tului județean Mehe
dinți al P.C.R., semnat 
de tovarășul nrim-se- 
cretar. face lumină in 
acest caz. In 
se precizează 
toarele : din 
rile efectuate 
că Bulucea Vasile a 
fost trimis în judeca
tă de către organele 
de cercetare penală 
pentru infracțiunea 
de luare de mită, fals 
și uz de fals. în baza 
unei adrese a Procu
raturii județene Me
hedinți. centrala in
dustrializării laptelui a 
hotărît eliberarea lui 
V. Bulucea din func
ția de contabil-șef și 
trecerea acestuia în 
funcția de lucrător 
comercial I pină la e- 
lucidarea cauzei pe
nale. Intrucit el a re
fuzat să prezinte ac
ceptul scris pentru 
funcția oferită. C.O.M. 
din centrală a hotărît 
respingerea contesta
ției și aplicarea mă
surii de desfacere a 
contractului de muncă.

Din probele admi
nistrate in proces a 
rezultat vinovăția in
culpatului V. Bulucea 
si judecătoria Dro- 
beta-Turnu Severin, 
prin sentința penala 
nr. 1036/1977. 
condamnat pe 
la 4 
pedeapsă grațiată 
form Decretului 
1977.

Referindu-se 
de-al doilea 
din sesizare, 
sul precizează 
perioada 1 
decembrie 
angajați de 
prinderea de 
alizare a 
printre care 
rul scrisorii, 
nalat unele 
abuzuri și 
necinste săvirsite de 
către directorul aces
tei unități — Jianu 
Virgil. In urma con
statărilor făcute cu 
prilejul cercetărilor, 
pentru înlăturarea lip- . 
surilor și îmbunătăți
rea activității în vii
tor. secretariatul co
mitetului județean <ie 
partid a luat urmă
toarele măsuri : sanc
ționarea cu vot de blam 
a tov. Jianu Virgil ; 
prelucrarea normelor 
legale privind organi
zarea si desfășurarea 
activității economico- 
sociale și disciplina 
muncii: s-au asigurat 
cadre corespunzătoare 
pentru funcțiile de in- 
giner-șef și contabil- 
șef : s-au dezbătut in 
adunarea generală a 
organizației de partid 
aspectele reieșite din 
analiza făcută de co
lectivul Comitetului 
Județean de partid 
Mehedinți.
Neculal ROȘCA

pe
el. autorul 
încercat să 
ordinea si 
în cadrul

răspuns 
urmă- 

cercetă- 
rezultă

l-a 
acesta 

ani închisoare,, 
cnn- 
115/

la cel 
aspect 

râs pun
ea în 

noiembrie- 
1976 unii 

' la între- 
industri- 
laptelui. 

si auto- 
au sem- 
hereguli. 

fante de

____________________________

să se execute pină la 1 aprilie 1874, 
iar întreprinderea să plătească auto
rilor șl realizatorilor săi orele supli
mentare lucrate. Cum și-a îndeplinit 
colectivul de cercetare obligația ? Ci
tăm din procesul-verbal de recepție 
definitivă nr. 6 031 din 1 aprilie 1974: 
„...comisia de recepție hotărăște re
cepția definitivă a lucrării instalație 
pilot pentru depoluarea atmosferei... 
si acordă calificativul de foarte 
bine". Din cauze ce trebuiau, la tim
pul cuvenit, să formeze obiectul unei 
analize care să le descilcească, lucră
rile au fost sistate. Doi ani mai tîr- 
ziu, pilotarea Instalației este încre
dințată Institutului de cercetări și

Obligații legale și morale 
poluate de... birocrație

niște filtre, dar mai sint și scăpări. 
De vină este insă centrala, pentru că 
ne repartizează materii prime din 
care instalațiile noastre nu pot re
tine și noxele".

Deci, după părerea tovarășului 
Sătmăreanu, situația s-ar reduce la 
„citeva necazuri" și „scăpări", iar la 
urmg urmelor, vinovată ar fi numai 
centrala. După acest răspuns, discu
ția părea definitiv încheiată. Totuși, 
am insistat să aflăm cauzele poluării. 
Și ni s-a spus că de vină ar mai fi 
așezarea geografică a orașului. In 
realitate, toate acestea nu erau, nici 
pe departe, cauzele poluării, ci tot 
atitea motive care să-i fi determinat 
pe factorii responsabili să caute, să 
găsească și să adopte acele tehno
logii de fabricație care să asigure 
puritatea condițiilor de mediu. Așa 
cum. de altfel, precizează limpede 
legea.

Adevăratele cauze ale poluării 
le-a numit pînă la urmă Mircea Ro
man. inginerul-șef al întreprinderii:

— Cel puțin in ultimii doi ani. 
poluarea orașului și împrejurimilor 
sale se datorează în primul rind 
proastei funcționări a instalației de 
captare și prelucrare a gazelor de la

acesta am Întocmit un plan de mă
suri pentru combaterea noxelor, a 
cărui realizare costă 15 milioane lei.

Se va rezolva măcar problema 
poluării ? Ne așteptam, pe drept 
cuvînt. ca răspunsul să fie da. 
Am primit insă altul, de-a dreptui 
surprinzător : „Nu sîntem siguri — 
ne-a spus inginerul-șef. Mizăm insă 
pe faptul că proiectantul este obli
gat să găsească pină la urmă o so
luție. Legea interzice proiectarea 
unor instalații poluante".

Intr-adevăr, legea interzice pro
iectarea unor asemenea instalații. 
Ceea ce însă nu diminuează propria 
răspundere a întreprinderii. Pentru 
că in aceeași măsură legea obligă 
conducerile unităților economice să 
ia ele însele toate măsurile pentru 
nreintîmpinarea si combaterea po
luării mediului ambiant.

Toate aceste lucruri se petrec nu 
pentru că n-ar exista, soluții, ci da
torită unei ontici foarte grav viciate 
despre ceea ce înseamnă răspundere, 
obligație legală și morală pentru 
păstrarea nestterată a mediului, pen
tru gospodărirea fondurilor f>e care 
societatea, eu eforturi foarte mari, le 
pune in slujba acestui scop major.

și loan Petraș analizează noul pro
ces tehnologic, corelat cu tendința 
bazei de materii prime, prin prisma 
poluării. Concluzia : soluția de pro
tecție a mediului prevăzută de stu
diul tehnico-economic nu era efici
entă. Punct de vedere exprimat de 
altfel și in consiliul tehnico-economic 
al întreprinderii. Așadar, ceea ce a 
confirmat mai apoi realitatea — și 
anume că Zlatna va fi un oraș poluat 
— se știa înainte de realizarea in
stalațiilor cu pricina. Grupa de cer
cetare studiază literatura de specia
litate. găsește soluția și adresează fo
rurilor în drept o propunere de ino
vație. Propunerea este acceptată. în
tre intreprindere și colectivul de ingi
neri — căruia i se adaugă muncitorii 
Alexandrina Furnea, Emil Pop, Ioan 
Magda, Ioan Valaeic, Iustin Zaharie, 
Trăian Stînea. Liviu Modol, Gheorghe 
Sicol. Ștefan Kelement. Ștefan Kiraly, 
cărora pe parcursul executării lu
crărilor aveau să li se alâlure Ioan 
Pușcău, Aurei Vodă, Macarie Mun
tean, Avram lancu și Traian Buciu
mai» — se încheie un contract. Po
trivit acestui contract — nr. 5442 din 
6 martie 1974 — proiectarea și reali
zarea pilotului pentru inovație urmau

proiectări de specialitate din Baia 
Mare. -Rezultatele sînt de-a dreptul 
spectaculoase: randamentul de reține
re a noxelor se ridică la 95—99 la sută. 
Practic, s-ar rezolva problema po
luării. In plus, potrivit memoriului 
justificativ întocmit de autori : „scă- 
zînd valoarea cheltuielilor din valoa
rea produselor, rezultă un beneficiu 
de 106 870 000 — 52 000 000 - 54 870 000 
lei pe an".

în fața evidenței, studiul de cerce
tare „Reducerea poluării pe platfor
ma Zlatna. Corelația dintre teh
nologii și zona limitrofă" este avi
zat favorabil de către intreprindere 
prin procesul verbal nr. 33 din 1976. 
Centrala de resort Baia Mare, prin 
procesul verbal 205 din 1977. il avi
zează. de asemenea, favorabil.

Ceea ce v-am relatat pînă acum 
am aflat Ia rindul nostru de la ing. 
Petre Cornea. care ne-a rugat să 
considerăm totul o cnșstiune confi
dențială. De ce. am înțeles atunci 
cind. împreună, dar „înarmați" cu 
toate documentele, am revenit la se
cretarul comitetului de partid :

— Știam eu că așa o să se întim-

ple — B-a adresat acesta, supărat, in
ginerului Cornea. De la inceput 
mi-am dat seama că dumneata ăi 
adus ziarul pe capul nostru. Ce, vrei 
să ajungi mare !

O replică cu atit mal nefirească cu 
cit venea tocmai din partea aceluia 
care In calitatea sa de comunist, de 
secretar de partid avea, mai mult ca 
oricine altcineva, datoria să facă to
tul pentru respectarea legalității. 
Ne-am exprimat deschis dezacordul 
față de o asemenea optică, precizind 
totodată că nu tovarășul Cornea este 
autorul sesizării. Din acel moment 
poziția secretarului de partid s-a 
schimbat cu 180 de grade :

— Păi bine, tovarășe Cornea, de ce 
n-ai venit dumneata la mine cu toa
te hirtiile alea, să facem împreună 
un material, să-1 dăm mai departe și 
să rezolvăm problema ’

De hirtii, de referate, de memorii 
avea nevoie, in acest caz, atit de bi
ne cunoscut in Întreprindere, secre
tarul de partid, comunistul Sătmă
reanu !

Firește, o asemenea situația n-ar 
fi posibilă fără o anume îngăduință 
din partea organelor locale, care trec 
cu vederea sau, în cel mai bun caz, 
se mulțumesc să constate Încălcarea 
legii fără a lua vreo măsură, mulțu- 
mindu-se cu explicațiile și promisiu
nile repetate ale conducerii între
prinderii. Niciodată onorate. Consiliul 
județean pentru protecția mediului, 
spre pildă, avea, potrivit legii, da
toria să dea indicații obligatorii în
treprinderii pentru a lua măsuri in 
vederea respectării legii, sesizind tot
odată organele competente să aplica 
sancțiunile legale. Adică organele sa
nitare, primăria orașului și militia. 
Desigur, acestea, la rindul lor, ar fi 
trebuit să-și facă din proprie iniția
tivă datoria. Dar nu și-au făcut-o. 
Abia acum consiliul popular orășe
nesc și-a propus să analizeze, în ur
mătoarea sesiune, modul cum se a- 
plică și se respectă prevederile Le
gii protecției mediului înconjurător 
la Zlatna. E timpul să facă acest 
lucru cu toată răspunderea și exi
gența. Iar in hotărirea ce se va adop
ta să înscrie toate acele măsuri de 
care depinde rezolvarea definitivă și 
totală a poluării orașului — fără să 
ocolească soluția propusă și verifi
cată. despre care am vorbit. Firește, 
la eforturile primăriei se cer alătu
rate eforturile concertate ale tutu
ror organelor locale de partid și da 
stat, ale centralei și ministerului.

Florin CIOBANESCU
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( RADIOGRAFII ALE UNOR

Lucrul încă nu

VOM REVENI.

Sandu Cristian

timp productiv ? Șantierul Combina
tului siderurgic din Călărași este ră
mas in urmă, oare asa se recuperează 
restantele, se asigură îndeplinirea 
planului de investiții ?

început
4

voie

II *2

■ 6

10,15: în sfîrșit, începe din plin 
activitatea

INVESTIȚII RESTANTE I

• De ce sînt rămase 
în urmă?

)• Cum trebuie acționat 
V pentru redresare?

Combinatul siderurgic din Călărași 
în cadrul rubricii ziarului nostru „RADIOGRAFII ALE 

UNOR INVESTIȚII RESTANTE", pînă acum am publicat 
răspunsuri la întrebările : De ce sînt rămase în urmă ? Cum 
trebuie acționat pentru redresare ? — de la șantierul între 
prinderii mecanice navale din Galați. Astăzi, în atenția 
„Scînteii" se află din nou șantierul Combinatului siderurgic 
din Călărași, (primul articol s-a publicat în „Scînteia" nr. 
î0 834, din 19 iunie a.c.), urmînd ca, în continuare, să ana
lizăm — din mai multe puncte de vedere — situația inves
tițiilor pe șantierele platformei industriale Tulcea, Comple
xului petrochimic Teleajen, Combinatului industrial pentru 
construcții de mașini din Bistrița.

Dimineața zilei de luni. 4 iulie, ora 
6,50. Fotoreporterul ziarului nostru 
se afla pe șantierul Combinatului 
siderurgic Călărași, pentru a înre
gistra în imagSni modul cum începe 
programul de lucru.

La ora 7,00, cind ar fi trebuit să 
înceapă o noulă zi de activitate, doar 
citiva dintre angajatii întreprinderii 
de construcții si montaje siderurgice 
se aflau la locurile de muncă. Unii 
sosiseră, dar schimbau impfesii în 
haine de oraș, alții însă... Timpul 
trece si... la 7,30 încă se scurg 
porțile șantierului grupuri 
găjati.

Din discuțiile purtate cu 
director al întreprinderii 
structii si montaje siderurgice 
Călărași. Nicolae Bircă, aflăm 
activitatea propriu-zisă nu putea 
începe la ora 7.00. deoarece, la indi
cațiile Ministerului Industriei Meta
lurgice, ora pentru protecția muncii 
a fost stabilită nu in afara progra
mului de lucru, ci dimineața. între 
7 si 8 (ocfetă la două săptămini). Din 
ce motive nu se ținea respectiva oră 
de. protecție a muncii n-am reușit să 
aflăm.

Tot directorul ne spune 
problema intirzierilor zilnice de 
lucru se va rezolva odată cu con
struirea unei platforme-garaj în fata 
halei de otelărie ; in felul acesta, 
mașinile care asigură transportul 
muncitorilor nu ar mai trece De 
la I.T.A., întîrzaind cu cel pu
țin o jumătate de oră începerea pro
gramului.

Revenim în fata halei de otelărie 
la ora 8,30. Acum, muncitorii sint 
lingă sonete, dar. ca si ele. așteaptă... 
betonul. Sonetele nu pot fi exploa
tate fără beton, betonul 
ajunge la hala ce trebuie construită, 
întrucit statia de betoane, nu lu
crează.

La ora 8,45. utilajele nu sint încă 
puse in funcțiune.
ore din programul 
deja ora 9.

Pe șantier, si la 
laje stăteau. De 
vorba de sonete, ci de o macara si o 
autobasculantă. Șantierul dispune 
doar de două autobasculante de 16 
tone, care sint foarte solicitate. Și 
iată că una dintre ele staționează de 
două ore si așteaptă să poată fi pusă 
în funcțiune. O macara n-arc bate
rie. Macaraua, la rindul ei. așteaptă 
un... tractor care face drumuri, tot 
timp de două ore. intre baza de apro
vizionare si hala de otelărie. pentru 
că bateriile pe care 
erau... uzate.

Se face ora 10. Nici 
timplărie 
se irosește, ca 
De ce 7

Ne adresăm 
tiei de partid, 
încurcat ne răspunde : „Ce să vă mai 
spun ? Proastă organizare !“

Este o apreciere gravă. Dacă 
acum conducerea șantierului 
nifestă asemenea îngăduință fată de 
respectarea programului de lucru, de 
folosirea forței de muncă si a utila
jelor. atunci ce întreprinde organi
zația de partid ? Se limitează doar 
la a constata neajunsurile ? Ce în
treprind comuniștii, muncitorii frun
tași pentru întărirea disciplinei în

H muncă si curmarea „hemoragiei" de

de

tovarășul 
de

însă nu

S-au pierdut două 
zilei de lucru. E

ora 9,15. alte uti-
data asta nu e

le-a adus

la secția de 
merg bine,lucrurile nu

peste tot, mult timp.

secretarului organiza- 
Bucur Vasile. care

în așteptarea betonului ORA 8,45
in

ORA 7,30: încet, încet... sosesc și întîrziații

continuare
repaus 9: Discuții de

ORA 9,15: Macaraua n-are baterie, 
stă și autobasculanta

10: Mica mecanizare 
și utilizarea forței de muncă

PĂDURI
ÎNSEAMNĂ

BINE GOSPODĂRITE
PĂDURI ECONOMISITE

Una din sarcinile trasate de con
ducerea partidului lucrătorilor din 
industria forestieră o constituie, 
după cum se știe, economisirea lem
nului — „aurul verde" constituind o 
mare bogăție a economiei naționale. 
Depășind prevederile de plan pe 
cinci luni cu 32 milioane lei, colecti
vul de la I.F.E.T. Suceava și-a adus 
o contribuție importantă la îndepli
nirea de către industria județului cu 
7 zile mai devreme a sarcinilor din 
această perioadă. Iată ce ne-a de
clarat, în această ordine de idei, Va
sile Sava, directorul I.F.E.T. Su
ceava :

Demn de menționat este faptul că, 
în ciuda unor condiții nu tocmai fa
vorabile lucrului în pădure, deter
minate de volumul mare al doborî- 
turilor de vint din primăvara acestui 
an. sporul de productivitate a mun
cii înregistrat de la începutul anu
lui se ridică la aproximativ 1 000 
lei pe angajat, pe seama acestui in
dicator obținindu-se 40 la sută din 
producția suplimentară realizată. Re
zultatele bune pe care colectivul 
nostru le consemnează in sporirea 
volumului de masă lemnoasă econo
misită au la bază. în primul rind, 
extinderea unor tehnologii moderne 
de exploatare in parchetele de pă
dure. Cu sprijinul ministerului și 

centralei de resort, în primul an al 
acestui cincinal am aplicat metoda 
de exploatare a arborilor cu coroană 
la 81 la sută din masa lemnoasă des
tinată exploatării. în 1977 am reușit 
să generalizăm această metodă, ceea 
ce a făcut posibilă diminuarea peri
oadelor de exploatare cu 2,7 la sută.

O importantă rezervă de creștere
4

Din experiența 
I.F.E.T. Suceava

a productivității muncii, implicit de 
economisire a masei lemnoase, este 
extinderea, la cea mai mare parte a 
fabricilor de cherestea, a sistemului 
de debitare a buștenilor de rășinoase 
în calote prin care sporul de pro
ductivitate se ridică cu 16 la sută. 
Pe aceeași linie se înscriu și măsu
rile întreprinse privind generalizarea 
tocării lemnului de mici dimensiuni. 
Pe această bază, numai în acest an 
vom produce și livra 35 000 mc tocă- 
tură fabricilor de celuloză și peste 
25 000 mc tocătură fabricilor de plăci 
din așchii de lemn.

Au fost obținute rezultate valo
roase și în domeniul mecanizării

principalelor operații de exploatare, 
ceea ce influențează pozitiv crește
rea productivității. Față de finele 
cincinalului trecut, cu excepția fazei 
de doborit-secționat, care incă de a- 

tunel era in Întregime mecanizată, 
nivelul de mecanizare a crescut — 

’’■Ta scos-apropiat — de la 70 la 80 la 
sută, iar la încărcat de la 86,5 la 
89.5 la sută. Prin dotarea unităților 
noastre cu încă 35 de funiculare, 35 
autotrenuri forestiere și 80 tractoare 
tip T.A.F. productivitatea muncii va 
cunoaște în continuare creșteri deo
sebit de importante. Pentru sporirea 
mai accelerată a productivității 
muncii, colectivul întreprinderii 
sucevene este angajat în transpune
rea in viață a unor măsuri suplimen
tare prevăzute în programe nu de 
mult elaborate, dintre care amintim : 
modernizarea platformelor de prein- 
dustrializare de la Cîmpulung Mol
dovenesc, Sadova, Moldovița, Ră
dăuți, Putna ș.a., construirea a 37 
funiculare prin care se va obține un 
spor de productivitate de 1 300 lei pe 
angajat, extinderea cojirii mecanice 
a lemnului subfire de rășinoase de 
la un volum de 150 000 mc la 185 000
mc, creșterea gr.adului de utilizare a 
lemnului, cit și reducerea efortului 
fizic al muncitorilor, despicarea la 
fasonatul în steri cu ajutorul despi- 
cătoarelor hidraulice și mecanice etc. 

în acest fel, răspunzînd cu însu
flețire recentelor măsuri ale condu
cerii de . partid și de stat privind 
creșterea nivelului de trai al între
gului popor, forestierii Țării de Sus 
sînt hotărîți să obțină numai în acest 
an față de anul anterior un spor la 
productivitatea muncii de 13 la sută, 
cu 3,2 la sută peste prevederile de 
plan ale anului curent.

Gheorghe PARASCAN 
corespondentul „Scinteii"

Reducerea consumului de metal
(Urmare din pag. I)
tate în cadrul recentului simpozion 
științific, trebuie să remarcăm că a- 
cestea au permis stabilirea unor noi 
măsuri și programe pentru gospodă
rirea mai atentă a tuturor resurse
lor de metal, abordarea cu mai multă 
hotărîre a noilor tehnologii deosebit 
de eficiente din acest punct de ve
dere. Este vorba, de exemplu. de 
obținerea fontelor cu grafit nodular, 
perlitice, cu proprietăți superioare 
de antifricțiune; influenta regimuri

Recoltarea cerealelor și insămințarea culturilor succesive
(Urmare din pag. I) prezintă situația în cooperativele a- 

gricole din județele situate în prima 
zonă, adică acolo unde lucrările de 
recoltare au început mai devreme.

mintate cu culturi succesive. în ta-
belul de mai .105 se arată cum se

Recoltat Semănat culturi
Județul orz și grîu hectare succesive

hectare hectare
Dolj 50 000 26 500 24 000
Olt 23 500 14 000 14 000
Teleorman 22 500 12 500 8 500
Ilfov 28 000 17 000 13 500
Ialomița 27 000 19 000 18 500
Constanta 19 000 17 000 14 500
Tulcea 13 000 10 500 9 000
Brăila 20 500 12 000 9 500
Buzău 18 000 9 000 6 500
Timiș • 36 000 24 000 21 000
Arad 24 500 20 000 12 000
Bihor 13 000 13 000 13 000

lor de laminare asupra economiei de 
oțel si calității laminatelor: elabora
rea pe calculator a unor tehnologii 
de forjare liberă a axelor in trepte; 
extinderea căilor de economisire de 
metal în construcția de mașini etc.

Participarea la simpozion.' alături 
de cercetători, ingineri tehnologi, 
cadre didactice si specialiști din pro
ducție din tară, a unor specialiști de 
prestigiu din străinătate. (Austria, 
Franța, S.U.A.. R.P. Bulgaria. R.S. 
Cehoslovacă, Liechtenstein) demon
strează încă o dată dorința noastră 

de a întări colaborarea tehnico-stiin- 
tifică cu toate tarile, in folosul tu
turor națiunilor lumii, pentru ca a- 
cestea să aibă acces neîngrădit la 
cuceririle științei și tehnologiei con
temporane. Dezbaterile purtate au 
dovedit, o dată in plus, gradul ri
dicat de conștiință tehnico-profesio- 
nală. hotărirea specialiștilor meta- 
lurgi și constructori de mașini de a 
îndeplini exemplar sarcinile trasate 
de conducerea partidului, pentru spo
rirea contribuției activității de cer
cetare și inginerie tehnologică la 
creșterea avuției naționale.

Se desprinde concluzia că este ne
cesar să se acționeze cu toate forțele 
in vederea eliberării neințîrziate a 
terenului pentru a se putea pregăti 
si însămința in timpul cel mai scurt, 
în acest scop, conducerile S.M.A, și 
I A.S. au datoria de a organiza acti
vitatea in două schimburi si pe 
timpul nopții.

Ținind seama de complexitatea și 
volumul mare al lucrărilor care tre
buie executate in această perioadă, 
organele județene si comunale de 
partid, comandamentele locale si con
ducerile unităților agricole au datoria 
de a asigura desfășurarea întregii 
activități pe baza programelor întoc
mite. adaptindu-le operativ la con
dițiile nou create, astfel incit recol
tatul cerealelor si semănatul cultu
rilor succesive să se facă in flux 
continuu.
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Cum îsi găsesc concretizare
noile măsuri de perfecționare

a învățământului superior
După cum se știe. Unele dintre măsurile adoptate Ia recenta plenară 

a C.C. al P.C.R. vizează perfecționarea nomenclatorului de specializări 
in învătămintui superior, organizarea unor unități de invățămint și a 
catedrelor începind cu anul 1977—1978. precum și adaptarea perma
nentă a conținutului invătămintului superior la cerințele economiei 
naționale și vieții sociale, în legătură cu conținutul acestor măsuri, am 
avut o convorbire cu tovarășul prof. dr. ins. Vasile CATUNEANU, 
directorul Direcției invătămintului superior și a cercetării științifice 

i fostdin Ministerul Educației și lnvătămintului. in cursul căreia ne-au 
relatate următoarele :

în sectorul invătămintului tehnic 
superior, in scopul îmbunătățirii pre
gătirii inginerilor in domeniul utila
jului tehnologic minier, la profilul 
Mecanic (construcții de mașini) de 
ia Institutul de mine din Petroșani 
se înființează specializarea Mașini și 
instalații miniere, care înlocuiește 
actuala specializare Utilai tehnolo
gic. Tot in sectorul invătămintului 
tehnic superior se Înființează spe
cializarea Utilajul și tehnologia su
dării la institutele politehnice din 
București și Timișoara, precum și la 
universitățile din Brașov si Galati. 
La profilul Electric ia ființă la Uni
versitatea din Craiova specializarea 
Electromecanică, prin care se va asi
gura pregătirea inginerilor necesari 
soluționării problemelor din sectorul 
mecano-energetic. iar în scopul pre
gătirii specialiștilor in domeniul 
energeticii. în concordanță cu dezvol
tarea pe care această ramură a in
dustriei o cunoaște în tara noastră, 
se constituie un profil distinct : 
Energetică. in care vor fi incluse 
specializările Energetică. Rețele elec
trice și Centrale termoelectrice. Pen
tru a se asigura cadrele necesare in
dustriei chimice, corespunzător locu
lui pe care această ramură il ocupă 
in cadrul economiei naționale, se 
înființează Institutul Național de 
Chimie, avind două facultăți : Teh
nologie chimică si Utilaje și ingine
ria produselor chimice. Totodată, se 
va întări pregătirea chimică și teh
nologică a inginerilor din domeniul 
industriilor textilă și alimentară : ac
tualul profil Textile se transformă 
în Tehnologia și chimia textilelor, 
care va cuprinde specializările : Teh
nologia firelor si țesăturilor și Teh
nologia tricoturilor si confecțiilor, 
iar profilul Industrie alimentară de
vine Tehnologia șl chimia produse
lor alimentare sl tehnica piscicolă, 
cunrinzînd specializările Tehnologia 
si chimia produselor alimentare si 
Tehnica piscicolă. Ținând seama de 
dezvoltarea industriei constructoare 
de mașini tn județul Dolj, si în cele 
limitrofe. în cadrul Universității din 
Craiova se înființează Facultatea de 
mecanică.

învătămintui de subingineri va 
continua să funcționeze în sistemul 
actual. în mod similar va fi organi
zat si învătămintui de conductori ar- 
hitecti. ca un invățămint independent, 
fată de învătămintui de arhitectură 
Si sistematizare de 6 ani. renunțîn- 
du-se la organizarea tn trepte. Pen
tru a se asigura o utilizare cit mai 
eficientă a subinginerilor și conduc
torilor arhitecți. se vor defini și mai 
bine rolul si locul în producție ai 
acestora, punindu-se un accent tot 
mai mare pe pregătirea lor tehnolo
gică. economică si de 
producției.

în ceea ce privește 
superior economic, la

organizare a

învătămintui
Academia de

studii economice din București, 
cultâtile de economie politică și 
nificare si cibernetică economică și 
statistică se unesc intr-una singură, 
sub denumirea dc Facultatea tie pla
nificare și cibernetică economică, 
avind o singură specializare : Plani
ficare și cibernetică economică. Spe
cializarea Relații economiee interna
ționale de la Academia de studii eco
nomice din București îsi încetează 
activitatea cu începere din anul uni
versitar 1977—1978 : specializarea Co
merț de la A.S.E. iși lărgește profilul 
cu discipline specifice comerțului 
terior. De asemenea, se introduc 
noștinte de comerț exterior si la 
leialte specializări economice.

Pregătirea cadrelor necesare activi
tăților din alimentația publică si tu
rism se va face la Facultatea de co
merț a Academiei de 
mice prin înființarea 
cializări : Economia 
alimentație publică si

în domeniul invătămintului 
rior medical. învătămintui de 
tologie cu durata de 3 ani se 
ganiza ca invățămint independent 
fată de învătămintui de stomatologie 
cu durata de 5 ani. candidatii pentru 
acest invățămint urmind să se recru
teze numai din rindtil absolvenților 
liceelor sanitare.

în domeniul invătămintului 
versitar. pedagogic și artistic, 
măsuri de perfecționare vizează 
mătoarele : la Universitatea 
București se unifică facultățile 
istorie și de filozofie intr-o facultate 
cu denumirea de Facultatea de isto
rie și filozofie, avind 
zări : istorie-filozofie. 
lozofie-istorie. similar 
la universitățile din 
Napoca. în acest fel se va lărgi pro
filul de pregătire in cadrul facultă
ților respective, astfel incit absol
venții facultăților din București. Inși 
și Cluj-N'ipoca să poată preda toate 
disciplinele de stiinte sociale în 
școala generală si în liceu. Tote'1'*».  
la institutele de invățămint superior 
din Sibiu și Suceava vor func'to’to 
specializările Istoric — o limbă străi
nă și. respectiv. Istorie-geografie.

încenind din anul universitar 1977— 
1978. va înceta școlarizarea in anul I 
la specializările Sociologie, Psihologie 
și Pedagogie, urmind ca ceilalți ani 
să continue studiul oe baza unor 
planuri de invățămint de tranziție, 
la specializarea filozof le-istorie sau 
istorie-filozofie. Pregătirea psiholo
gilor si pedagogilor necesari pentru 
învătămintui superior si cercetare se 
va realiza prin cursuri postuniversitare 
cu durata de 1—I'/j ani și prin doc
torat la universitățile din București. 
Clu.i-Napoca și Iași. Specializarea 
Istorie-geografie cu durata de 4 ani 
de la Universitatea din Craiova și cu 
durata de 3 ani de la Universitatea

fa- 
pla-

ex- 
cu- 
ce-

studii econo- 
unei noi sne- 
serviciilor de 
turism.

supe- 
stoma- 
va or-

uni- 
noile 

ur- 
din 
de

două speciali- 
respeetiv. fi- 
cu situația de

Iași și Cluj-

din Timișoara și de la Institutul pe
dagogic din Oradea vor intra in li
chidare cu începere din anul 1977— 
1978. Pentru profilul Științe juridice, 
programa de invățămint la speciali
zările existente de Drept si Drept 
ecunomic-administrativ va fi com
pletată cu studiul problemelor de 
administrație, economice, de legisla
ție a muncii și de organizare a în
treprinderilor. de relații economice 
internaționale. astfel incit noile 
promoții de juriști să poată soluționa 
cu competentă toate aceste Droble- 
me. Concomitent, se restringe invâ- 
țămintul de 3 ani la specializările 
Matematică-fizică și Fizică-chimic 
de la facultatea de invățămint peda
gogic. urmind astfel să intre in li
chidare cu începere din anul 1977— 
1978. La actualele institute pedago
gice. care se vor numi institute de 
invățămint superior, se vor introduce 
in schimb secții de subingineri după 
specificul producției din zonă. T^a 
profilul Geologie se vor pregăti nu
mai ingineri geologi și geofi
zicieni. iar la profilul Geografie 
se va asigura dubla specializare, res
pectiv geografie — o iimbă străină. 
Conținutul pregătirii viitorilor mate
maticieni. fiziceni si biologi va fi 
imbunătătit corespunzător funcțiilor 
pe care aceștia urmează să le Înde
plinească in producție și in activita
tea de cercetare științifică. în cadrul 
Universității din București, pregă
tirea și specializarea în limbi și lite
raturi străine se vor face intr-o sin
gură facultate sub denumirea Facul
tatea de limbi 
limbilor străine 
gătire cu profil 
sistemul dublei

Pentru domeniul invătămintului 
artistic, specialiștii pentru critică de 
artă, metodiștii pentru cultură de 
masă și secretarii literari pentru 
teatre vor fi recrutați dintre absol
venții specializărilor de actorie, re
gie. inginerie de film si televiziune : 
pentru aceștia se vor organiza cursuri 
de specializare in institutele de în- 
vătămint. superior care i-au pregătit. 
Ca urmare, incetează școlarizarea la 
specializarea Arta și metodologia 
spectacolulur la anul I cu începere 
din 1977-1978.

Toți absolvenții conservatoarelor 
vor fi și profesori de muzică, iar cei 
de la învătămintui de arte plastice 
(excepție specializarea Forme indus
triale. ceramică-sticlă-metal) vor fi 
și profesori de desen, scop în care 
aceștia vor avea o dublă specializare.

La Institutul ele educație fizică și 
sport din București, durata invătă
mintului va fi de 3 ani de studii și 
un an de specializare pentru pregă
tirea. din riadul celor mai buni ab
solvenți’ ai facultăților de 3 ani, a 
unor cadre de antrenori, pentru cer
cetare și invățămîntul superior de 
specialitate.

Aplicarea acestor măsuri, se desfă
șoară cu intensitate în toate institu
tele de învătămirit superior, astfel 
incit noul an universitar să fie inau
gurat sub auspiciile sistemului de 
perfecționări prin adoptarea căruia 
școala noastră superioară va urca ce 
o nouă treaptă in dezvoltarea ei ne
întreruptă.

străine. în domeniul 
se va realiza o pre*  
larg, generalizindu-se 
specializări.

Mihai IORDĂNESCU

Laureați ai Festivalului național „CÎNTAREA
loan ALEXANDRU SZEMLER Ferenc

„Imnele Transilvaniei1
„Imnele Transilva

niei" reprezintă. în in
teriorul creației lirice 
a poetului Ioan Ale
xandru. un moment de 
sinteză intre o che
mare lăuntrică pu
ternic subiectivă și un 
imperativ de definire 
ontologică ca personaj 
al spațiului său natal.

Și poate twjmai a- 
ceastă privire întoarsă 
spre sine, pentru a ne 
spune cine sintem tioi, 
dă poeziei lui Ioan A- 
lexandru fiorul unei 
autentice participări, 
freamătul necontenit in 
preajma marilor sen*  
timente. El se simte a- 
semenea izvorului „cu
tremurat sub stelele 
de vară / Cu cit e ce
rul mai fără de vint t 
Cu-atit lăuntrurile me
le se-nfioară“. senti
ment profund revela
tor : „S-a deșteptat 
In mine un izvor / Ce 
nu-l mai pot cuprinde 
si încape". Izvorul din 
adîncuri odată desco
perit. seva lui hrănește 
esențial întreaga poe
zie. Ii dă un scop si 
un sens. Un panteism 
atotstăpinitor conferă 
lirismului cerebral 
pulsația vieții, acea 
participare totală la 
mișcarea cosmică. Năs
cut dintr-o experiență 
nemijlocită, dar si din
tr-o frecventare asi
duă. pină la confunda
re, a eposului transil
van din zona Munților 
Apuseni, adesea că
lăuzit de viersul unor 
mari înaintași ca Bla- 
ga sau Goga. lirismul 
lui loan Alexandru re
descoperă tradiția prin 
ceea ce are aceasta

mai reprezentativ, prin 
melosul ei.

Poetul ne apare nu 
numai ca un cintăret. 
interpretînd partituri 
in game variate, ci 
însăși poezia cîntă. 
tresaltă si se zbate in
tre imn si lita
nie. se afundă în 
bocete sau se inaltă 
frenetic in adevărate 
ode ale bucuriei. Rit
murile melopeice tran
scriu mișcările inte
rioare cu o fidelitate 
ce ne îndeamnă să ve
dem în loan Alexan
dru pe unul din puti
nii poeți care fac din 
sinceritatea trăirii poe
tice un act cu valoare 
estetică. Poți, neîn
doielnic. să nu fii de 
acord, in plan formal, 
cu unele versuri to
cite ori brutal senzo
riale sau. în planii1 
mai înalt al mișcării 
lirice și, implicit, al 
gândirii poetice cu a- 
plecarea excesivă spre 
limbajul mesianic, spre 
cultivarea semnelor 
obscure sau voit nova
toare (simbolul pelica
nului apare neconvin
gător). Dar 
poate să nu 
chiar 
doar 
pasiunea 
a unui poet preocupat 
necontenit să cuprindă 
în vers destinele pa
triei si ale oameni
lor ei.

în acest univers, vo
cația poetului se ma
nifestă din plin, con
vingător. Ideea de e- 
ternitate a poporului 
nostru ne apare ca o 
adevărată placă tur-

nu se 
distingi. 

Si în ' pasteluri 
aparent neutre, 

covirsitoare

nantă a „demonstra
ției" lirice. Vorbind de 
strămoși, de la aces
te „mume" anonime, 
zămislitoare de legen
dă. poetul trece, intr-o 
derulare firească. sDre 
chipurile eroice aje is
toriei noastre, 
de patrie si de 
Seria „imnelor" 
nate unor mari 
nalităti 
noastre 
unor figuri de revolu
ționari și răzvrătiți 
sau unor creatori de 
limbă și artă ne 
apare ca tot atitea pa
gini evocatoare ale u- 
nui trecut greu încer
cat. plin de glorii. De
oarece inspirația poe
tului lși trage sevele 
dintr-o experiență de 
viată rurală, momen
tele semnificative din 
viata satului, obiceiuri 
si datini, alcătuiesc o 
cuprinzătoare imagine 
lirică a celui mai vechi 
nucleu de civilizație si . 
sensibilitate umană de 
pe aceste meleaguri, 
în veșnica iubire de 
patrie, poetul se regă
sește plenar, descope- 
rindu-si continuu star 
tornicia : „In patrie 
mă simt eu ne nă- 
mint f Precum steja
rul unui loc anume / 
Să fiu mișcat in taină 
de un vint f Si să mă 
cheme pe un singur 
nume // Mă stăpineas- 
că-acelasi liber cer I 
Si-aceleași stele noap
tea se anine > Deasu
pra creștetului meu I 
Cind rouă lină cade 
pe coline".

ctitori 
limbă.
inchi- 
perso- 

ale istoriei 
mai vechi.

Emil VASILESCU

cinema
• Pasărea albastră : EFORIE -- 
9: 11.15: 13.30; 16: 18.15: 20.30. MIO
RIȚA — 9: 11.15: 13,30; 15.45: 18:
20.15.
O Mînie rece : PATRIA — 9: 11,15: 
13.30: 15,45: 18: 20.15. FESTIVAL
- 9,15; 11.30: 13.45: 16: 18,15; 20 30. 
FAVORIT — fl: 11.15: 13.30: 15.45: 
18: 20.15. GRADINA CAPITOL — 
23.15 PARC HOTEL - 20.30.

Comedie mută ’77 ; PALA

TUL SPORTURILOR SI CULTU
RII — 17: 19,30. LUCEAFĂ
RUL — 9; 11,15: 13,30; 16; 18; 20. (la 
grădină) — 20.30, VICTORIA — 
9,15: 11.30; 13,30: 15,45; 18: 20.15. 
MODERN — 9; 11,15; 13,30; 16;
18,15; 20.45. (Ia grădină) — 20.15. 
a Călătoriile lui Gulliver : DOINA
— 9.30: 11,30; 13.30; 15,30.
• Povestea dragostei : DOINA — 
18: 20.
• Ah, Jonathan, Jonathan î : 
CENTRAL — 9.15: 11.30: 13.45: 16: 
18.15; 20.30. GRIV1ȚA — 9: 11.15: 
13.30; 15,45: 18: 20.15. FLAMURA
— 11,13: 13.30: 15.45: 18: 20.15.

Azi, in diferite colțuri din lume, 
teatrul istoric cunoaște un reviri
ment notoriu. Evenimentul iese din 
comun. Nu este cazul să-l dăm pe 
seama intîmpiării. nici să-l legăm de 
vreun curent literar sau altul. Con
ținuturile și rosturile lui fac parte 
dintr-un context mai larg, cu impli
cații psihologice și sociale, cu rezo
nanțe prelungi in cultura vremii, cu 
stări de spirit constituite ori pe cale 
de constituire. Oricum, ideea că tea
trul istoric s-ar fi perimat odată cu 
stingerea perioadei romantice, ca și 
ideea că între acest teatru și litera
tura realistă ar exista incompatibi
lități greu de îndepărtat dispar ea 
de la sine, se dezmint substanțial.

Lumea de azi, atit de ancorată în 
tumulturile actualității, resimte cu 
putere nevoia de istorie. Aceasta, 
anume, nu atit ca disciplină de ca
tedră,' ca reconstituire seacă de fap
te trecute sau ca domeniu de con
templări afective, cit ca sentiment 
activ dc viață, ca formă de cunoaș
tere, ca solicitare gravă privind con
diția și 
meni. Cu 
dispoziție, 
situații și 
iși propune să răspundă acestei ne
voi, indicind direcții și perspective.

Asociația iradiție-modernitate a- 
pare in cadrul revirimentului amin
tit. O putem considera nu ca pe o 
sumă de cristalizări sau de opțiuni 
definitive, ci ea pe o sursă de pro
blematizări caracteristice, cu egale 
deschideri în teoria și praotica tea
trală, ca și în cuprinsul literaturii 
contemporane în general.

Tradițional, drama istorică e ținu
tă să păstreze legături cu istoria 
ca știință. Mai precis : i se recoman
dă. mai bine zis i se cere, să facă 
investigații atente și metodice ; să 
presupună tot atita studiu cit și in
spirație sau fantezie creatoare ; pe 
cit cu putință, să se supună măcar 
unora din rigorile sistematice ale 
disciplinei. De aici, o seamă de con
diții, de felul acestora : să nu ac
cepte intrusiuni ale unor ficțiuni 
discutabile ; să evite spiritul prea 
romanesc ; să nu alunece în exces 
de spectaculozitate ; să nu*  lase ca 
seducția artistică să întreacă în mod

ostentativ spiritul de adevăr ; ori
cum, să nu admită ca tema istorică 
sâ fie folosită doar ca pretext pen
tru ambiții experimentaliste sau spe
culații elueubrante.

Istoria insă este complexă, 
cuprinde numai fapte puțind să 
reconstituite material și redate 
simplitate scenică. Ea implică și 
atitea fonduri care nu se văd.
care pentru aceasta nu incetează de 
a fi mai puțin reale ori definitorii. 
E un domeniu, acesta, in care mo
dernitatea dramei istorice și curajul

Nu 
fie 
cu 
tot 

dar

Sint sub impresia recentă a ce
lor constatate in citeva jurii pentru 
teatrele noastre profesioniste în ca
drul Festivalului Cîntarea României. 
Am sentimentul că am avut aici o 
confirmare a celor citeva judecăți 
formulate mai sus.

Sintem martorii unei ample miș
cări dramatice inspirate dc cente
narul independenței noastre de stat. 
Rămîne de văzut cite din piesele in 
cauză vor putea să Înfrunte crite
riile și probele posterității. Dar a-, 
ceasta este o altă chestiune ! Deo-

Tradiție și modernitate
în teatrul Istork

datoria superioară ca oa- 
mijloacele care ii stau la 
in proporții Îngăduite de 
imprejurâri. teatrul istoric

de Ion ZAMFIRESCU

și conjuncturi : 
ori întruchipări 
mai mult decit 
; mai mult de-

ei înțeleg să intervină viu și scru
tător, bineînțeles, și pentru descripții 
și evocări sugestive, dar mai ales 
pentru înțelesuri și îndemnuri me
ditative. Cu alte cuvinte : mai mult 
decît fapte, situații 
mai mult decit date 
exacte, simboluri ; 
localizări, deschideri
cit aspecte pitorești ori străluciri tre
cătoare, permanențe și tăceri fecun
de ; mai mult decit fapte ’ 
tare, semnificații ; mai 
transpuneri imagistice 
avertizări și interpretări 
rane. Istoria, astfel, este 
o depozitară de adevăruri umane. și 
în consecință ca sursă de filozofare 
activă asupra acestor adevăruri.

Firește, o anume imagine mate
rială a faptelor este și va fi oricind 
de rigoare ; ea ține de ființa dra
mei istorice și de rațiunea ei ime
diată. Dar spiritul modern, actual 
tinde spre un climat spiritual încăr
cat de întrebări și valori, de natură 
să reflecte situații de luptă, prospec
țiuni umane.

de consta- 
mult decît 
in trecut, 
contempo- 
privită ca

camdată. ce trebuie să înregistrăm 
și să recunoaștem e că teatrul nos
tru a participat cu însuflețire și cu 
un puternic sentiment al datoriei Ini 
spirituale la esența și rosturile ma
rii sărbători naționale.

Sub raport tradițional, s-a făcut ce 
trebuia. Au fost evocate o epocă și o 
stare de spirit eroică, de însemnă
tate crucială în istoria poporului ro
mân. Au fost readuse in optica ge
nerațiilor de azi imagini de oameni 
și de situații peste care uneori mai 
înainte se așterneau straturi groase 
de uitare. S-a creat o atmosferă de 
pelerinaj sufletesc, cu pietate și cu 
o nouă înțelegere pentru schițele 
luate la fața locului de un Grigo- 
rescu, pentru episoadele din Peneș 
Curcanul, pentru romanele lui Dui- 
liu Zamfirescu, pentru o seamă de 
poezii patriotice ale lui Coșbuc, nu 
mai puțin și pentru discursurile de 
istorie, de politică și de vibrație pa
triotică ale lui Mihail Kogălniceanu.

Faptele însă nu se opresc aici. 
Modernitatea și-a 'spus și ea un cu- 
vînt tot atît de apăsat. în fiecare

din piesele de teatru scrise pentru 
aniversarea centenarului palpită și o 
idee, incercindu-se prin aceasta ex
trapolări într-o viziune majoră din 
largul cuprins al istoriei noastre na
ționale. în multe din piesele prezen
tate in festival — și in Singele de 
floria Lovinescu, și in Marele Soldat 
de Dan Tărehilă. ii în Hotărirea de 
M. Bradu sau faina lupului cenu
șiu de I. D. Sirbu. și in Reduta de 
Mircea Radu Iacoban. și în Două 
ore de pace de D. R. Popescu, și în 
Răceala de Marin Sorescu. și in 
Patetica '77 de Mihnea Gheorghiu, și 
în Se adună vremurile de Mihai Vasi- 
liu și Remus Nast.a, și în Șoimii de 
Petru Vintilă, și in Descăpăținarea 
de Al, Sever — găsim drept idee 
conducătoare ideea independenței, 
dar aceasta nu doar ca fapt episodic 
legat de anul 1877. ci ca rost funda
mental in drepturile și vocația'așe
zării istorice românești.

Reiese, anume, că înțelesul cuprins 
în evenimentele din 1877 reprezintă 
doar o defalcare, dintr-un domeniu 
cu întinderi și semnificații nesfîrșit 
mai mari. Independența, in viața po
porului nostru, înseamnă o formă a 
acestuia de a se simți pe el însuși. 
Ea decurge din înseși datele de bază 
ale constituirii noastre ca popor, 
înehide în ea determinarea noastră 
de a ne afirma personalitatea ca po
por stăpinit de credința că are de 
înfăptuit și de apărat un sens în 
lume.

Faptele menționate fugar în rindu- 
rile de mai sus vor trebui reluate, 
puse in ordine, desigur, și așezate in
tr-o anume ierarhie, pentru a sluji 
astfel ca document moral in capito
lul de istorie contemporană ce lși 
va lua sarcina să consemneze crea
ția românească in acest an.

Intre timp, avem de constatat că 
drama istorică nu incetează de a 
ține pasul cu evenimentele vieții 
noastre naționale, că destinul ei 
continuă și că poate însemna și mai 

bază a 
lumina 
nu lși 
contra

CU

departe o coordonată de 
creației noastre literare. în 
ei, tradiția și modernitatea 
stau față ca două categorii 
rii. ci ca doi factori complementari, 
într-o sinteză aflată in necontenită 
devenire.

Tirgul anual al cărții" organizat 
de cooperația de consum

Printr-o largă rețea de librării, 
raioane specializate si puncte de 
desfacere in magazine, precum si 
prin difuzoi’i. cooperația, de con
sum asigură râsnindirea fot- măi 
largă a cărții in mediul rural. în 
scopul îmbunătățirii difuzării cărții 
la sate. Uniunea Centrală a Coope
rativelor de Consum a organizat la 
Centrul școlar cooperatist din Hm. 
Vilcea un curs de perfecționare 
profesională cu participarea a 140 
librari din unitățile reprezentative 
situate in localitățile care vor de-

veni în viitor orașe agroindustriale, 
între 9 și 11 iulie a.c. va avea loc 

„Tirgul anual al cărții". în cadrul 
căruia librarii vor avea posibilitatea 
să facă schimburi de cărți solicitate 
in unele localități și aflate in stoc 
în altele. Această acțiune asigură 
satisfacerea in tot mai bune con
diții a cerințelor cititorilor din loca
litățile rurale.

în fotografie : aspect dintr-o li
brărie sătească din rețeaua coope
rației de consum.
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„Pe malul visuluia 9.00
10,00

RETROSPECTIVA ION JALEA

continui- 
și volumul de 
„Pe malul vi- 
apărut în în- 
editurii „Kri- 
E1 se vrea un

Cu fiecare carte ce-i 
poartă semnătura, 
Szemler Ferenc tinde 
să dureze o operă în
delung chibzuită. in 
care motivele mai 
vechi și cele noi se 
completează organic, 
căpătind contururi 
ferme, intr-o viziune 
fără echivoc. Eferves
cența cu care ține să 
afirme și să-și confir
me personalitatea de 
neconfundat nu mărtit 
risește doar o vitali
tate admirabilă in spo
rirea universului liri
cii proprii, ci in pri
mul rind tocmai exem
plara continuitate a 
scrisului său. Sub sem
nul acestei 
tăți stă 
versuri 
sului“ 
grijirea 
terion".
dialog între poet și ci
titor. pe temele cele 
mai profunde, vitale, 
ce țin de existenta o- 
mului contemporan, 
de la simpla și indes
tructibila legătură om- 
natură pină la cele 
mai înalte atribute ale 
ființei sociale, expri
mate in legătura tot 
atît de indestructibilă 
cu pămînțul natal și 
patria, 
poetului 
drum și drept pe care 
l-a urmat 
certitudine și fermita
te ' „Cred in 
păsărilor / tn puterea 
mașinii. / tn forța pic
turii. / Cred, de ase
menea > că drept gră
iește imaginea poetică 
! Și că viitorul nostru 
e înălțător [...] Și că 
eu am avut, am și voi

Convingerea
în lungul

exprimă o
zborul

avea dreptate". („Sub 
legământ"). Poemele 
închinate naturii, atit 
de frecvente in lirica 
lui Szemler Ferenc, 
poartă pecetea medita
ției fertile, din totalita
tea lor compumndu-se 
imaginea rotundă a 
pămintului șț oameni
lor acestui leagăn de 
țară. Există o ascen
dență cituși de puțin 
căutată, o gradare fi
rească. ce pornește de 
la contemplare pină la 
mărturia de credință : 
finul, zorile, liniștea, 
ploaia, miresmele flo
rilor, copacii, păunul, 
prietenii dispăruți se 
îmbină Întocmai 
intr-un vitraliu, 
turindu-se unor 
saje mai ample, ca a- 
celea ale Bucegilor. 
Deltei și Bucureștiu- 
lui, toate laolaltă con- 
turind poemul imnic 
al Patriei. în acest 
context, poetul caută 
concretul 
ran, 
ale 
pasul spre 
miine, ca și propria-i 
menire, după scurge
rea atîtor ani de viață. 
Lirica sa meditativă, 
seninătatea, melanco
lia apăsării anilor, 
gindurile îndreptate 
spre experiențele du
reroase din trecut, cu
getările despre umani
tate, despre rostul si 
angajarea poetului, 
duc spre ideea plenară 
a comuniunii spiritua
le a poetului cu inima 
și societatea timpului 
său. Citabile sint in 
acest sens multe din 
poeme („Mîinile", „în
demn", „Tot", „Regina

ca 
ală- 
pei-

contempo- 
nobilele sensuri 

transformărilor, 
ziua de

de fier", „Alege ade
vărul". „Sub ochii 
mei" ș.a.). într-un 
vers adresat Cititoru
lui, poetul celebrează 
existența obișnuită a 
omului modern, crea
tor de valori și visător, 
:e perpetuează nestin
sa patimă a deslușirii 
și clădirii viitorului : 
„Fiece lucru are un 
sens... / Caută-l / no
bil Cititor / care ăi 
cutezat a socoti / că 
merită să cunoști poe
zia. / De nu-l găsești 
incă ! printre semnele 
prezentului, / ți-l va 
arăta viitorul". Un gru
paj important e alcă
tuit din meditațiile 
smulse poetului de ne
liniștile legate de exis
tența și soarta umani
tății, a Terrei (amin
tim impresionantul po
em „Pe zi ce trece, tot 
mai mult"), de care 
nici un om al unei 
societăți drepte nu 
poate fi străin. Sufle
tul liber, descătușat 
de propriile-i univer
suri egoiste, devine o 
garanție a viselor de 
veacuri ale umanității, 
iar Poetul, acest mare 
visător și luptător, ca
pătă în Viziunea lui 
Szemler Ferenc gravi
tatea trecerii in con
știința zilei de miine. 
(„Celor ce vin").

Există în acest volum 
(apărut la editura 
„Kriterion") un sunet 
de cea mai pură esen
ță : al conștiinței unui 
poet al permanențelor.

Constantin
OLAR1U

il,oo
11.20
11.25 
16.00 
16.05 
16.35 
17,05

PROGRAMUL I
Teleșcoală
Teatru liric : ..Horla" de Nicolae 
Bretan
Muzică patriotică
Telex 
închiderea programului 
Telex
Teleșcoală
Curs de limbă germană
Cabinet de perfecționare profesio
nală
Din țările socialiste 
Tragerea Pronoexpres

17.25
17,35 _ . .. _______ . ..
17,45 Concertul orchestrei simfonice a 

Radlotelevizlunii. Dirijor Iosif 
Conta. In program : Simfonia I de 
Johannes Brahms.

13.30 Telecronlca pentru pionieri
18.50 Forum cetățenesc
19.20 1001 de seri
19.30 Telejurnal
20,00 La ordinea zilei
20,10

21.45
22.20
22,35

Telecinemateca. Dosarele ecranu
lui. „Ultimul act" — producție a 
studiourilor Italiene. Premieră TV. 
Atelier de creație llterar-artistică 
Telejurnal
închiderea programului

PROGRAMUL ti
Agenda culturală a Capital»! 
Bijuterii muzicale
Documentarul românesc 
Telex
Mai aveți o întrebare ?

20.10
20.40
21,10
21.30
21.35
32,00 închiderea programului

• Albă ca zăpada și cei șapte pi
tici : FLAMURA — 9.
• Pușca veche : EXCELSIOR — 
9: 11.15: 13,30: 15.45: 18; 20.15.
• Jaroslaw Dombrowski : FLO- 
REASCA — 9.30: 12: 16: 19.
• Locotenentul Mc Q în acțiune :
FEROVIAR — 9: 11,15: 13.30: 16:
18.15: 20,30. MELODIA — 9: 11.15: 
13,30; 16; 18,15: 20.30. GLORIA — 
9: 11,15; 13.30: 15.45: 18: 20.15,
GRADINA FESTIVAL - 20.15.
• Pinocchio : TIMPURI NOI — 
9: 11.13: 13.30: 15.45.
• Ciclul de film 'românesc „Cind 
conduc cei ce produc” : Instanța

amină pronunțarea : TIMPURI 
NOI — 18; 20.
• Marlyn — 9,45; Inadaptații — 
11,45; 14. Povești din Luisiana — 
16,15. Valea păpușilor — 18,30; 
20,30 : CINEMATECA (sala Union).
• Hoinarii : CASA FILMULUI — 
(la sala de festivități a clubului 
Dinamo) — 16; 18,15: 20.15.
• Dick Turpin : BUZEȘTI — 9;
11,15: 13.30: 16: 18,15: 20.15, (la
grădină) - 20.30. VOLGA — 9: 
11.15; 13.30: 15.45: 18: 20.15.
• Potopul (seriile I-II) : VIITO
RUL — 9: 12.30: 16: 19.15.
• Potopul (seriile III-IV) : ARTA
— 9; 12.30: 16; 19.15

în istoria artei ro
mânești din acest se
col. sculptura lui Ja
lea se constituie ca o 
sinteză semnificativă a 
unor direcții funda
mentale ale unei vi
ziuni umaniste, 
numai în sensul tra
ditional 
făpturii 
musetii 
ci. mai 
ceasta, 
xistentei 
faptelor sale 
a episoadelor 
epos al muncii, al bu
curiilor si suferințelor, 
al elanurilor si înfrin- 
gerilor care dau înțe
les lumii' înnobilate 
de prezenta si de as
pirațiile unei ființe 
care — cum sounea 
poetul antic — „dă 
universului axa fragi
lă pe care se rotesc, 
totuși, sțelele".

Arta lui Ion Jalea 
este, prin excelentă, o 
artă eoică. Fragmente, 
coerent legate intre 
ele. ale unei impresio
nante Cintări a omu
lui. Momente ale le
gendei străvechi, in 
care omul se desprinde 
din neantul originar 
si-1 stăoineste. domi
nator. dindu-i înțeles 
rational. Ale poveștii 
folclorice cu Sfarmă- 
Piatrâ. făptură de o 
copleșitoare forță, rc- 
Drezentată cu un in
tens 
mat ic. 
antic, 
rii se

Nu

al glorificării 
umane, a tru
st puterii sale: 
presus de a- 

al evocării e- 
omului. a 

zilnice, 
unui

cu evidenta preocupa
re de a surprinde a- 
devărul unei lumi ce 
însemna. pe atunci, 
trudă si suferință. Sint 
Prăsitoarele (din 1928), 
înscriind — intr-un 
ritm al siluetelor, sus
ținut cu rigoare — 
povestea muncii obo
sitoare de pe țarinile 
amare ale tării. E pa
teticul personaj din 
La plug (1926). in care 
— modelați cu o e- 
xemplară sensibilitate 
a suprafeței — țăra
nul si calul, plecați 
narcă de un vint vrăj
maș. se încleștează 
intr-o neiertătoare 
luptă cu Dămintul. Ja
lea știe să releve ele-

lui Jalea do- 
o superbă in- 

in DrODriul 
Ei păstrează

ale 
nrs- 

in- 
cu 

sint

sentiment dra-, 
Ale eposului 

în rare centau- 
infătisează îm

povărați de simțămin
te puternice, umani
zați de trăirea pro
fundă a dramei ne 
care o exteriorizează 
cu o expresivitate 
dură. Sau cutezătoarea 
Victorie, reprezentată 
cu un simt acut al la
pidarului. al rezumă
rii formei ; emblema
tică efigie a aspirații
lor omenești spre 
mină.

Dar. 
toate, 
artist 
mint : 
sculpturii lui sint eroii 
unei istorii desfășura
te intr-un soatiu spi
ritual specific, desti • 
nul lor e modelat de 
împrejurările 
unei țări 
Sculptorul 
edulcorările, 
(tonalul ; țăranii lui, 
creați în deceniile 
II—V ale acestui veac, 
au o gravă autentici
tate. Ei sint modelați

lu*
de 
un 

Dă-
mai presus 
Jalea este 
al acestui 

personajele

vietii 
întregi, 

respinge 
conven-

montele trasloe 
scenei descrise : 
carea se înscrie 
tr-i'.n nlan definit 
strirteto.' formele
definitive printr-o tra
tare clară a conturu
rilor. printr-un ioc al 
contrastelor violente 
de umbră si de lu
mină.

Țăranii lui Jalea în
seamnă însă, in multe 
rinduri. o prezentă 
monumentală, dirză. O 
severă noblețe carac
terizează Portretul ta
tălui artistului, a că
rui fizionomie mărtu
risește o 
tualit'ate. 
aspră a 
dar si o
re blindete ascunsă in 
privirea decisă, dreap
tă. Capul de cioban 
(19361 are o frumusețe 
simplă, care ne în
toarce gindul spre în
făptuirile deplin cum
pănite ale statuarului 
grecesc. E. în aceste 
imagini de un desă- 
virsit echilibru al pro
porțiilor, 
fletoască 
deslușim 
energice 
lui.

Semnificativ. în anii 
de după eliberare, ar
tistul a dat acestei vi
ziuni a marii demni
tăți a țăranului român 
o valoare artisticii de 
amplă emoție. Părtași 
la edificarea unei lumi 

frumuseții morale.

adincă spiri- 
o vigoare 
trăsăturilor, 

surorinzâtoa-

o tortă su
pe care o 

in stilizările 
ale portretu

țăranii 
bindesc 
credere 
destin 
acea copleșitoare sim
plitate din portretele 
mai vechi ale maes
trului : dar. de această 
daîâ. ea se asociază eu 
o incomparabilă certi
tudine a sensului vie
ții. Monumentalitatea 
provine dintr-o calmă 
reevaluare a sensuri
lor etice care definesc 
universul satului ro
manesc. O străveche 
civilizație, atit de pro
fund specifică, se re
flectă, in arta lui Ja- 
leă, in chipul Dacu
lui. trăindu-si suferin
ța cu o înaltă conști
ință a iertfei. în im
punătoarea siluetă a 
lui Decebal. figurare 
alegorică a temeiurilor 
dintru început ale unei 
istorii de 
libertatea 
mint. în 
basorelief 
sculptorul 
in arta noastră moder
nă. forța de expresie), 
dedicat întemeierii 
Tării Românești, reali
zat cu o mare plasti
citate a imaginii dina
mice. Dar Si in lucră
rile infătisindu-i ne 
oamenii prezentului, in 
acea Țărancă din 1956. 
de pildă. în care ati
tudinea personajului 
scrie in soatiu un 
semn limpede al per
manentei românești, 
«-rescind din acest pă- 
rnint. Recursul la ale
goria antică se înte
meiază și el pe o ti
pologie românească si 
Prometeu 
căruia 
largi 
ctene) 
Cai

luptă pentru 
acestui nă- 
admirabilul 
(ge.i căruia 
i-a regăsit.

(în liniile 
răsună, parcă, 

ecouri emines- 
tsu visurosii 

ai Soarelui au 
ceva di.i basmul dopu- 
lar al acestor locuri.

Creator al unor ima
gini ce cuprind largi 
înțelesuri ale istoriei 
si ale avînturilor con
temporane. Ion Jalea 
este (asa cum o de
monstrează si severa 
selecție de la Dalles) 
una dintre acele per
sonalități ale artei ro
mânești ce dau contur 
și miez filozofic unei 
atitudini morale pro
fund specifice. Expo
ziția retroso"ctivă este 
un omagiu intru totul 
firesc. închinat unuia 
dintre cei mai de sea
mă artiști ai Româ
niei.
Dan GRIGORESCU

și restaurante

Complexul turistic „Putna"

•t lț fx < <

• Tereza, nu te voi părăsi : BU- 
CEGI — 10; 12; 14; 16: 18: 20.
• Operațiunea „Petrol” : AURO
RA — 9: 11,15; 13,30: 15,45 ; 18: 20, 
(la grădină) — 20,15. TOMIS — 9: 
11,15; 13.30; 15,30: 17,45: 20. (la gră
dină) — 20.30.
• Cantemir : LIRA ~ fi: 11.15: 
13,30: 15,45; 18: 20.
• Un orășel in Texas ; GIULEȘTI
- 9; 11: 13,15; 15,30: 17.45; 20. GRA
DINA TITAN — 20.30. GRADINA 
ARTA — 20,15.
• Șatra : DRUMUL SĂRII — 16: 
18: 20.
• Mușcă șt fugi ! î COTROCENI
- 9: 11,15: 13.30: 13.45: 18: 20.15.

• Pisicile sălbatice : FERENTARI 
— 9.30: 11.30; 13.30; 15.30.
• Gloria nu cintă : FERENTARI 
17.30: 19,30.
• Sfirșitu! legendei : PACEA — 
14: 16: 18.
• Orfana : PACEA — 20.
• Misterul lui Herodot POPU
LAR — 15.45: 18: 20,15.
• Cum l-a Însurat țarul Petru pe 
prințul Ibrahim : MUNCA — 9,30; 
11.30: 13,30: 15.45: 18: 20,15.
• Copil de suflet t COSMOS — fi;
11.15: 13.30: 15,45.
• Vacanță la Jakobsfeld : COS
MOS - 18- 20.

• Diavolii din Spartivento : FLA- 
CARA — 9: 11.15; 13.30: 15,45 ; 18;
20.15, (la grădină) — 20.30.
• Cuibul salamandrelor : PRO
GRESUL — 15.30; 18; 20,15.
• Joe Kidd î GRADINA DINAMO 
— 20.30.
• Cinci detectivi la miezul nopții: 
GRADINA BUCEGI - 20.15.
• Solitarul de la Fortul Hum
boldt : GRADINA UNIREA —
20.15.
• Așii înălțimilor : GRADINA
LIRA - 20.15.
• Ziua sacrificiului : GRĂDINA
MOȘILOR - 20 30.

Excursii
în nordul Moldovei

Cinci zile in nordul • Moldovei, 
vizitarea monumentelor de 

artă de la minăstirile Moldovița, 
Suceyița. Voroneț și Putna, a 
cetății de scaun a Sucevei. a 
expoziției de ceramică neagră 
de la Marginea, pot fi pe
trecute în Cadrul excursiei orga
nizate de întreprinderea dc tu
rism. hoteluri 
București.

Plecările au
6. 13. 20 și 27 j 
de pe platoul >

Biletele pot I 
la filialele de 
rești, zilnic, intre orele 
duminica 8—13.

loc in zilele de 
iulie, la ora 6.30. 
din Piața Unirii, 
fi procurate de 
turism din Bucu- 

8—20,

teatre
• Teatrul ..Lucia Sturdza Bu- 
landra” (sala Studio) : Pescărușul 
— 19,30
• Teatrul ..Nottara” (ta Parcul He
răstrău) : .Adio Charlie — 20.
• Ansamblul artistic Rapsodia 
ROmână : Bucuroși de oaspeți — 
18,30.
A Teatru! Țăndărică (la școala 
generală nr. 147) : Sînziena si 
Pepe’ea — 10.30
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Excelentei Sale
Domnului ADOLFO SUAREZ GONZALEZ

Președintele guvernului spaniol
MADRID

Cu prilejul desemnării dumneavoastră în funcția de președinte al gu
vernului spaniol, vă adresez sincere felicitări. împreună cu cele mai bune 
urări de succes în îndeplinirea sarcinii ce v-a fost' încredințată.

îmi exprim convingerea că relațiile romârio-spaniole, conlucrarea țărilor 
noastre pe tărîmul vieții internaționale se vor dezvolta tot rnai mult in folosul 
întăririi prieteniei dintre popoarele noastre, al cauzei păcii, colaborării și 
securității in Europa si in întreaga lume.

MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

Vizita delegației 
Partidului Poporului Mauritanian

O delegație a Partidului Poporului 
Mauritanian, condusă de Mohamed 
El Hafed Ould Enahoui. membru al 
Consiliului Național, a făcut o vizi
tă in România, la invitația C.C. al 
P.C.R.. pentru schimb de experiență, 
in perioada 28 iunie — 5 iulie a.c. 
Delegația mauritaniană a avut întil- 
niri de lucru la C.C. al P.C.R.. la 
C.C. al U.T.C.. Ia Consiliul Național 
al Femeilor, la Comitetul județean 
Brăila al P.C.R.. precum si la Aca
demia ..Ștefan Gheorghiu". De ase
menea. a vizitat Muzeul de istorie a

partidului comunist, a mișcării revo
luționare și democratice din România, 
unele instituții din domeniul activi
tății ideologice si politico-educative, 
precum si obiective cu caracter eco
nomic din municipiul București, din 
județele Galați si Brăila.

La încheierea vizitei, oaspeții au 
avut o intilnire cu tovarășii Ștefan 
Andrei, membru supleant al Comi
tetului Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.CJS..' si Constantin Vasiliu, 
adjunct de sef de secție la C.C. al 
P.C.R.

Sosirea unei delegații economice burundeze
Marți la amiază a sosit la Bucu

rești o delegație economică burun- 
deză. condusă de Gaspard Emery Ka- 
renzo. ministrul geologiei, minelor și 
industriei, care participă la cea de-a 
IV-a sesiune a Comisiei mixte gu
vernamentale româno-burundeze de 
cooperare economică și tehnică.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
oaspeții au fost întimpinați de Con
stantin Băbălău, ministrul minelor, 
petrolului și geologiei. Gheorghe Do
bra, prim-adjunct al ministrului, 
președintele părții române în aceas
tă comisie, alte persoane oficiale.

Noi trasee turistice în Delta
Delta Dunării, această mirifi

că împărăție de ape și stuf, cu 
tăinuite canale și sălcii undu
ioase. trăiește din nou clipele 
reîntilnirii cu turiști români sau 
de peste hotare.

De la tovarășul Andrei Dumi- 
tr.' ;m. directorul Oficiului ju
dețean de turism Tulcea. aflăm 
că pentru noul sezon estival au 
fost intreprinse o seamă de mă
suri menite să asigure confort 
vizitatorilor Deltei. Bunăoară. în 
acest an numărul tipurilor de 
excursii ce se organizează in 
Deltă a sporit de la 5 la 8, iar 
al traseelor vechi li s-au alăturat 
altele noi. Zilnic, spunea inter
locutorul nostru, pot pătrunde in 
Deltă aproximativ 1 000 turiști. 
Există pentru aceasta nave, hi- 
drobuze. nave rapide cu aripi
portante, pontoane-dormitor. re
morchere. șalupe. Pentru plim
bări de agrement se pot închiria, 
la cerere, bărci pescărești. In

excursii de o zi sau mai multe 
pot fi vizitate, după preferință, 
localitățile Maliuc. Crisan. Su- 
lina. Mila 23 ; se poate pătrunde 
pe brațul Sfintu Gheorghe. pe 
canalele Sontea. Olguța si Ivan- 
cea. in intimitatea lacurilor For
tuna, Roșu. Roșulet. acolo unde 
pot fi intilnite numeroase colo
nii de pelicani.

La Tulcea, Maliuc sau Grișan 
cazarea este asigurată în mo
derne hoteluri turistice. Masa 
poate fi servită pe vas. ca si în 
restaurantele hotelurilor amin
tite. Din meniurile extrem de 
variate nu lipsesc, bineînțeles, 
renumitul borș pescăresc, ca si 
peștele la proțap preparat de 
personal cu înaltă calificare pro
fesională în arta culinară. De 
altfel întregul personal al O.J.T. 
Tulcea este hotărit să facă to
tul ca sejurul în Deltă să consti
tuie pentru iecare dintre vizi
tatorii săi clipe de destindere și 
îneîntare. (Vasile Nicolae).

Cronica zilei
Ministrul afacerilor externe al Re

publicii Socialiste România, George 
Macovescu. a adresat o telegramă de 
felicitare lui Marcelino Oreja Agu
irre. cu prilejul desemnării acestuia 
în funcția de ministru al afacerilor 
externe in noul guvern spaniol.

★

Ministrul afacerilor externe al Re
publicii Socialiste România, George 
Macovescu. a adresat o telegramă de 
felicitare ministrului.de stat însărci
nat cu afacerile externe al Republi
cii Comore, Abdallah Cheik Moha
med Muzawar, cu prilejul celei de-a 
doua aniversări a proclamării inde
pendenței de stat

★

Cu prilejul Zilei naționale a Repu
blicii Venezuela, ambasadorul acestei 
țări la București. Juan Uslar Pletri, 
a oferit marți, în saloanele ambasa
dei, un cocteil. Au participat Con
stantin Băbălău. ministrul minelor, 
petrolului și geologiei. Ion Cosma, 
ministrul turismului, Bujor Almășan, 
ministru secretar de stat la Ministe
rul Comerțului Exterior și Cooperă
rii Economice Internaționale, Cornel 
Pacoste, adjunct al ministrului afa
cerilor externe, reprezentanți ai altor 
instituții centrale, ofițeri superiori, 
oameni de cultură și artă.

Au luat parte șefi de misiuni di
plomatice acreditați la București, 
membri ai corpului diplomatic.

★

Marți, 5 iulie a.c., Cornel Pacoste, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne, a primit pe Libere Ndabak- 
waje. noul ambasador extraordinar 
și plenipotențiar al Republicii Bu
rundi în Republica Socialistă Româ
nia, in legătură cu apropiata prezen
tare a scrisorilor de acreditare.

★

Cu prileiul Zilei naționale a Re
publicii Venezuela, ambasadorul a- 
cestei țări la București. Juan Uslar 
Pietri, a vorbit, marți, la posturile 
noastre de radio si televiziune.

vremea

PITEȘTI: Se dezvoltă avicultura

Ieri în (ara : Vremea a fost căldu
roasă în cea mai mare parte a țării, 
exceptînd nordul, unde a fost răcoroa
să. Cerul a fost schimbător. înnorări 
mai accentuate s-au produs în Crișana, 
Maramureș, nordul Moldovei și al 
Transilvaniei, sudul Banatului și sud- 
estul Dobrogei, unde au căzut ploi sub 
formă de averse, însoțite de descărcări 
electrice. Averse izolate s-au mai sem
nalat și în sudul Olteniei, Munteniei și 
Moldovei. Vîntul a suflat în general 
slab, cu intensificări locale în Transil
vania . și zona de muîite. Temperatura 
aerului la ora 14 era cuprinsă între 17 
grade la Ocna Șugatag și 29 grade la 
Călărași și Hîrșova. în București : 
Vremea a fost călduroasă, cu cerul va
riabil. Vîntul a suflat slab pînă la po
trivit.

SĂRBĂTOAREA WAȚ/O/VAM
A REPUBLICII COMORE DIN
Excelenței Sale Domnului ALI SOILIH

Președintele Republicii Comore
MORONI

A doua aniversare a proclamării independenței Republicii Comore îmi 
oferă plăcutul prilej ca, în numele poporului român și al meu personal, să vă 
adresez dumneavoastră și poporului comorian cele mai sincere felicitări și 
urări de noi succese in lupta pentru construirea unei vieți libere și prospere.

UNIUNEA SOVIETICA

Metamorfoze pe meleagurile
Uzbekistanului

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Cooperația de consum din Argeș 
dispune de un sector avicol apre
ciabil. cu perspective de extindere, 
în componenta sa intră o static de 
incubație situată in zona Costcști 
si in care se realizează pui de o zi 
care sint dati pentru creștere, pe 
bază de convenție, cetățenilor. ..Se 
are in vedere — saune tehnicianul 
Nicolae Mircea — un scop dublii : 
crescătorii să livreze o parte din 
păsările crescute statului si cealaltă 
parte să o retină pentru ei. pentru 
consumul propriu si îmbunătățirea 
raselor. Pină acum, am livrat con- 
tractantilor circa 200 000 de pui“.

Recent, sectorul a fost întregit prin 
amenajarea unei crescătorii de niș
te care a fost populată cu 10 000 de 
boboci proveniti din achiziții. A- 
iunse la maturitate, păsările sint 
livrate la export sau vinduie 
populației printr-un magazin spe
cializat ce se află deschis in ora
șul Pitești. Anul trecut au fost li
vrate la export si 20 de tone fulgi 
de pasăre, iar anul acesta vor fi 
livrate încă 20 de tone.

Cooperația a amenajat, la Pitești, 
un abator pentru găini, rate, gîște 
si curci, care asigufă valorificarea 
deplină a fulgilor. (Gh, Clrstea).

Timpul probabil pentru 7, 8 și 9 iu
lie. în țară : Vreme răcoroasă la în
ceput. apoi in încălzire. Cerul va fi 
variabil. Vor cădea ploi locale cu ca
racter de averse, însoțite de descărcări 
electrice, mai frecvente în cufsul după- 
amiezelor. Vînt potrivit eu unele ..in
tensificări locale. Minimele vor fi cu
prinse între 7 ,și 17 grade, izolat mai 
coborâte în depresiuni, iar maximele 
vor oscila între 18 și 28 de grade, local 
mai ridicate. Izolat —• condiții de grin
dină. în București : Vreme răcoroasă 
la început, apoi în încălzire. Cerul va fi 
variabil, favorabil ploii sub formă de 
averse după-amiaza. Vînt moderat.

Poporul Republicii 
Comore sărbătorește 
astăzi împlinirea a doi 
ani de la proclamarea 
independentei patriei 
sale. Evenimentul de 
Ia 6 iulie 1975 a des
chis tînărului stat 
largi perspective în 
vederea lichidării gre
lei moșteniri coloniale, 
a dezvoltării economi- 
co-sociale.

Situat în Oceanul 
Indian, micul arhipe
lag Comore (suprafață 
2 171 kmp ; populația, 
310 000 locuitori) se 
caracterizează prinr 
tr-o economie slab

dezvoltată. Subsolul 
în cea mai mare par
te de origine vulca
nică este încă necerce
tat; agricultura, ramură 
in care lucrează două 
treimi din. populația 
activă, este profilată 
pe creșterea plantelor 
aromate, de unde si 
numele de ..Insulele 
parfumului", sub' care 
mai este cunoscut ar
hipelagul. După pro
clamarea independen
tei. guvernul din Mo
roni, capitala țării, a 
initiat o serie de mă
suri privind prospec
tarea subsolului, di
versificarea si moder-

nizarea agriculturii, ca 
si formarea de cadre 
naționale.

In spiritul politicii 
sale de solidaritate si 
prietenie cu statele 
care au pășit pe calea 
dezvoltării de sine 
stătătoare. România 
socialistă a stabilit 
anul trecut relații di
plomatice cu Republi
ca Comore. dezvolta
rea colaborării intre 
cele două țări si po
poare corespunzind 
întru totul intereselor 
reciproce, ale cauzei 
păcii și înțelegerii In
ternationale.

Conferință de presă la
R. P. Mongole

La Ambasada R.P. Mongole din 
București a avut loc, marți la amia
ză, o conferință de presă consacrată 
celei de-a 56-a aniversări a victoriei 
Revoluției Populare Mongole.

Despre succesele obținute de po
porul mongol în opera de construire 
a socialismului, despre realizările 
dobîndite in domeniul vieții econo
mice și soeial-culturale a vorbit Ba- 
tociryn Dașteren. însărcinat cu a- 
faceri a.i. al R. P. Mongole la Bucu
rești. In comparație cu anul 1940 — 
an care a marcat încheierea- etapei 
revoluției democrat-populare — în 
1976 venitul național a crescut de 7 
ori. iar fondurile fixe de 10 ori. In 
1980, industria va produce 30 la sută 
din venitul național. In. agricultură 
— ramură deosebit de importantă a

A apărut ,,ERA
In deschidere este publicat edito

rialul „Spre noi înfăptuiri în edifi
carea civilizației socialiste". La ru
brica ..Consiliile oamenilor muncii — 
expresie a democrației socialiste" 
este inserată dezbaterea cu terna 
..Democrația muncitorească in acțiu
ne". în continuare sint publicate ar
ticolele : ..Spre o nouă ordine eco
nomică si politică internațională" de 
Gheorghe Rădulescu : ..Rezultatele 
recensămîntului — tablou al transfor
mărilor revoluționare din tara noas
tră" de Ilie Salapa ; ..Știința și pro
ducția agricolă" de Dumitru. Teaci.

Sint inserate in continuare art.ico- 
Jele : ..Actual și actualitate in proza 
tinerilor" de Laurentiu Ulici (la ru
brica ..Creația literar-artistică") : 
..Amploarea .și dinamismul relațiilor 
externe ale României" de Stefan Zai-

Ambasada

economiei R.P. Mongole — a arătat 
el — locul prioritar il ocupă zooteh
nia. In ultimii 4 ani s-au obținut și 
au fost crescute 30 milioane de ani
male. fiind, totodată, recoltate 113 
milioane puduri de cereale. Crește
rea permanentă a potențialului eco
nomiei socialiste a creat, posibili
tăți noi de ridicare a nivelului de 
trai al oamenilor muncii. Relevind 
bunele relații româno-mongole. care 
se dezvoltă pe multiple planuri, el 
a subliniat că o contribuție deosebită 
la amplificarea lor au adus-o întil- 
nirile dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Jumjaaghiin Țedenbal, 
vizitele reciproce ale delegațiilor de 
partid și guvernamentale.

(Agerpres)

SOCIALISTA 1 < nr. 13/1977
des (la . rubrica ..Consultații") ; „O- 
rientarea si conținutul cercetării pe
dagogice" de Emil Bâldescu si Nico
lae Andrei (la rubrica ..Știință — în- 
vatămint") ; ..Poziția forțelor progre
siste maghiare față de războiul de 
independenta _ al României din 1877— 
1878“ de Janos Fazekas (la rubrica 
..Centenarul Independenței de stat a 
României") ; „Un eveniment impor
tant in viata și lupta comuniștilor 
mexicani" de Constantin Vasiliu (la 
rubrica ..Din mișcarea comunistă și 
muncitorească mondială") ; ..«Dialo
gul Nord-Sud>- si cerințele unei noi 
ordini economice mondiale" do Dan 
Antonescu sr Sergiu Celac (la ru
brica „Viata internațională").

Revista mai cuprinde rubricile 
„Note" și ..Cârti și semnificații".

Stepa Flămîndă — pînă cu puți
ne decenii in urmă o imensă în
tindere tără viață, acoperită de 
sare și nisip — se înfățișează as
tăzi ca una dintre cele mai rodi
toare cimpil. întreaga epopee a 
fertilizării Stepei Flăminde este le
gată de „cele trei Fergsne" : Ma
rea Fergană. zăgăzuită de un ba
raj imens care adună in ea toate 
apele iernii și primăverii, revărsin- 
du-le apoi în albii in tot cursul ve
rii și toamnei : Valea Ferganci — 
implantată de om în inima pustiu
lui pe o lungime de aproape 27(1 
km : Complexul de irigații Ferga
na, cu zecile de mii de kilometri 
prin care se ramifică canalele de 
irigații, care au făcut din acest 
pustiu o adevărată oază în care na
tura își orîndiiiește toate bogățiile 
— culturi de bumbac ce rivalizea
ză cu cele 
olan tat ii 
lume, vii si 
de piersici, 
și . rodii, 
de porumb, sfeclă 
sau pepeni — or
ganizate pe baza 
moderne de cultivare.

Mindria uzbecilor rămine însă 
bumbacul. Atil ca suprafață, cit și 
ca producție, Uzbekistanub șe de
tașează ca cel mai mare producă
tor de bumbac in rindul republici
lor sovietice : aproape 70 la sută 
din producția 
Sovietice este 
blica Uzbekă. 
bacul este 
bol. Căci, 
închipui viața tărâ soare și căl
dură. nu pot concepe pămintul 
fără imensele plantații de bumbac 
care impinzesc pămîntul republi
cii pe aproape două treimi 
prafața aflată în cultură, 
ceea și clipa miraculoasă 
bumbacul „explodează" din 
constituie o adevărată sărbătoare. 
Tot așa cum de altfel strinsul po
rumbului și sfeclei, culesul strugu
rilor și fructelor, al legumelor sau 
pepenilor sint tot atîtea prilejuri 
de bucurii și cinstire pentru uzbeci. 
Pentru că aici pămintul, apa. plan
tele, viața însăși sint produse ale 
biruinței omului in iunga și zbu
ciumata luptă cu uscăciunea și 
pustietatea deșertului. O luptă 
dură dusă de un popor harnic care 
in mai puțin de 40 de ani a adus 
la viață peste 3 milioane de hec
tare. Directivele Congresului al 
XXV-lea al P.C.U.S. pun in fața 
constructorilor agricoli încheierea 
procesului de atragere în circuitul 
agricol a întregii Stepe Flăminde. 
prospectarea unor noi păminturi 
fertile în deșert astfel incit intr-un 
viitor nu prea îndepărtat supra
fața agricolă a Uzbekistanului să 
ajungă la 10 milioane hectare.

Cu sprijinul colegilor de la ziarul. 
„Selskaia Pravda". am avut prile
jul să cunoaștem una dintre cele 
mai tinere și roditoare regiuni ale 
Uzbekistanului — Sardaria. Satele 
construite îrr manieră modernă, 
pămintul agricol brăzdat de sute și 
mii de firișoare de apă, vegetația

mai mari și moderne 
din 

livezi 
caisi 

culturi ÎNSEMNĂRI DE CĂLĂTORIE

unor tehnologii

de bumbac a Uniunii 
asigurată de Repu- 
Pentru uzbeci, bum- 
un adevărat sim- 

așa cum nu-și pot

din su-
De a- 

in care 
capsule

luxuriantă în perfectă armonie cu 
condițiile noi in care trăiesc și 
muncesc uzbecii de azi sint o re
plică a trecutului de înapoiere in 
care se găsea această republică cu 
aproape șase decenii în urmă.

In inima Stepei Flăminde am 
cunoscut pe doi dintre eroii cari- 
acum douăzeci de ani au venit pe 
aceste meleaguri pentru a parti
cipa ia metamorfoza unui pustiu 
fără viață : Kozubocar Sîndaroh. 
de două ori Erou al Muncii Socia
liste. și Iefimovici Krisilnicov. di
rectorul sovhozului Malik. Primul 
este unul dintre cei mai vechi pre
ședinți de colhoz din Uzbekistan 
Viața lui. ca și a celor 800 de fa
milii care formează astăzi colhozul 
„Leningrad", a însemnat, de la în
ceputul creării noii așezări, o luptă 
dură și continuă pentru extinderea 
pămintului roditor. De la 48 hec

tare. colhozul a 
ajuns astăzi la 
2 400 hectare, pe 
care se practică 
o agricultură su- 
perintensivă, de 

Înaltă productivitate și eficiență e- 
conomică. Producția de bumbac a 
atins anul trecut. 5 800 kg la hectar, 
iar la porumb în cultură intercala
tă cu sfecla furajeră se obțin 110 
tone de furaje la hectar. Am văzut 
și culturi intercalate de sfeclă și 
pepeni care dau la hectar 140 tone, 
aducind un beneficiu de 3 000—3 500 
ruble. PâminturUe au ajuns la un 
înalt grad de fertilitate, dar a- 
ceasta este in primul rind un pro
dus al hărniciei și inteligenței oa
menilor de aici, un rezultat al noi
lor tehnologii de cultivare.

Uzbecii au optat 
mul de udare prin 
funcționalitate toarte 
mare productivitate.

siste- 
cu o 
și de

pentru 
brazdă 
simplă 
Cu excepția 

marilor canale magistrale și agre
gatelor de pompare a apei, totul 
este de o simplitate uimitoare. Ca
nalele interioare care impart cîm- 
piile in mii și mii de pătrățele 
nici nu ar putea fi identificate în 
vegetația bogată dacă nu ar exista 
acele garduri vii cu duzi cu dubla 
lor funcțiune : de a apăra apa îm
potriva evaporării și ca materie 
primă în sericicultură. îndeletni
cire care permite uzbecilor să fur
nizeze peste 37 la sută din 
ți a de mătase naturală a

Anul 1976 a însemnat 
Uzbekistan a.iul agricol 
mai mari realizări din istoria 
Producția de bumbac a atins nive
lul record de 5.5 milioane tone. Un 
record absolut a fost obținut și la 
cultura cerealelor ■ — cu cele 2.2 
milioane tone rea’izate. In acest an 
se scontează De o producție de bum
bac de 5.8—6 milioane tone, iar la 
cereale pe 2 5—2.8 milioane tone. Dar 
adevăratul potențial agricol al Uz- 
bekistanului va fi pus in lumină O- 
dată <’u valorificarea celor 6 mi'ioanc 
hectare teren -stăpinite încă de 
pustiu — lucrare complexă și de 
mari proporții, dar pe care oame
nii acestor meleaguri au dovedit că 
sint hotărîți s-o înfăptuiască.

Iosif POP

produc- 
U.R.S.S. 

pentru 
cu cele 

sa

SPpRT O SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT ® SPORT

Judecata
(Urmare din pag. I)
ționa decit discursul afirmativ, for
mulat în termeni superlativi. Limba
jul acesta uniformizant capătă un 
caracter mitic, incompatibil cu mo
dul de demonstrare rațională a unor 
valori. Discursul didactic din unele 
manuale de școală este elocvent prin 
însăși frecventa unor enunțuri ca 
marele scriitor sau genialul scriitor.

Departe de noi gindul de a nega 
valoarea operelor unor mari scriitori : 
dorim doar să semnalăm faptul că 
literatura autentică, viabilă, este me
reu resituată în timp prin înscrierea 
sa în alte serii estetice, datorită apa
riției altor scriitori, ca și modificării 
continue a gustului și a orizontului 
de cunoaștere ale publicului contem
poran.

Acceptarea „limbajului mitic" în 
‘ica și istoria literară are un ca- 

1 ... r extensiv. Dacă ne comportăm 
in acest fel față de Eminescu. Ar- 
ghezi sau Sadoveanu. de ce să nu 
procedăm Ia fel și cu unii scriitori 
clasicizați în viată ?

Avem însă convingerea că accepta
rea stereotipă a limbajului super
lativ in critica literară ii înde
părtează pe scriitori de public și nu 
poate favoriza niciodată o înțelege
re adecvată, bazată pe distincții spe
cifice, între operele lor. Și dacă unii 
critici au încercat să arate că Sado
veanu. Arghezi. Preda. Jebeleanu ș.a. 
nu au fost privați, pe parcursul ca
rierei lor, de unele căderi explicabile, 
si au fost uneori întimpinați de re
proșurile adepților limbajului super- 
ativ, apologetic, care și-a făcut une- 
>ri loc în viata noastră literara.

Prezența judecății motivate de va- 
oare în demersul critic nu are o 
uncție demolatoare. Resituarea per- 
nanenfă a operelor literare in timp, 
icceptarea nevoii de a distinge in 
tineraruî de creație al unui autor o 
erarhie internă. îar pe un pian mai 
arg o ierarhie comparativă prin ra-

de valoare si actul critic
portare la alți scriitori, nu are un ca
racter negator. Criticii nu pot acre
dita in timp false valori, așa cum nu 
pot anula valori artistice reale. Atit 
detractorii, cit și apologeții unor cărți 
nu au putut cîștiga niciodată pentru 
multă vreme consensul publicului. De 
aceea, și într-o ipostază și in alta, un 
asemenea mod de comportament duce 
la îndepărtarea criticului de cititori, la 
criza de autoritate care anulează sen
sul demersului său spre opera litera
ră. Thibaudet scria că „Critica apără 
spiritul uman de automatism. Dar ccl 
mai bun chip de a-i aduce acest ser
viciu spiritului uman e poate de a 
începe să se apere ca insăși de pro
priul ci automatism, de panta firească 
pe care o împinge profesarea ei“.

Evitarea căderii în stereotipia emi- * * 
terii unor informații neangajante, ca 
și a pierderii unei conștiințe pozițio
nale' permanente, lucide și motivate, 
impune o continuă verificare a vali
dității demersului critic. Aceasta re
prezintă însăși starea autocritică a 
criticului de vocație autentică.

Marți s-a efectuat al Ziirich 
tragerea la sorti a meciurilor din 
primul tur al ediției 1977—1978 a cu
pelor europene la fotbal. Echipa Di
namo București, campioana tării 
noastre, va întîlni în cadrul ..Cunei 
campionilor europeni" formația Atle
tico Madrid (primul joc ne teren 
propriu). în „Cupa cupelor", echipa 
Universitatea Craiova va susține pri
mul meci în deplasare cu formația 
Oîympiakos Nikosia (Cipru). In 
..Cupa U.E.F.A," Steaua București va 
avea ca adversară echipa F.C. Bar
celona (primul meci în deplasare), 
iar A.S.A. Tg. Mures va juca în com
pania formației A.E.K. Atena (prima 
partidă pe teren nropriu).

Meciurile tur se vor disputa la 14 
septembrie, iar returul la 28 sep
tembrie.

Iată si alte întilniri din cele trei 
cupe continentale : Cupa campioni

• In prima zi a turneului interna
tional de nolo ne apă de la Salonic, 
selecționata de tineret a României a 
întrecut, cu scorul de 9—4 formația 
Poloniei. Celelalte două partide dis
putate s-au încheiat cu următoarele 
rezultate : Canada — Grecia 6—6 ; 
Cehoslovacia — R. F. Germania (B) 
4—3,

• La Tunis s-au încheiat întrece
rile din cadrul grupelor preliminare 
ale primului turneu mondial de fot
bal rezervat echipelor de juniori.

In semifinalele competiției, repre
zentativa U.R.S.S. va întîlni forma
ția Uruguayului. iar selecționata 
Braziliei va juca cu echipa Mexi
cului.

• Cea de-a doua partidă a meciu
lui dintre marii maestri Viktor Kor-

Se știe doar că orice operă literară 
însumează o mare cantitate de infor
mații de ordin istoric, social, psiho
logic, etic, filozofic etc. Toate aceste 
tipuri de referință își capătă o justi
ficare artistică numai în măsura in 
care sint înglobate într-o valoare es
tetică demonstrabilă. In literatura ro
mână actuală, ca și în alte culturi pot 
fi semnalați unii romancieri care dis
pun de o mare capacitate de percep
ție a realului, dar nu și de forța con
vertirii lor într-un dat estetic. In / 
același plan se pot înscrie și destule 
plachete de versuri care explorează 
un nobil sentiment cum este dragos
tea de tară, dar nu pot depăși locu
rile comune ale unui discurs literar 
stereotip.

In toate aceste situații, izolarea 
unui tip de referință din rctman ca și 
aprecierea unilaterală a intenției ma
nufacturierului capătă un caracter 
extraestetic. confuzia de criterii re
zultată din supradimensionarea uno

ra și eludarea altora producînd o tul
burare a gustului public.

Dacă scriitorul este un om angajat 
atit față de conștiința sa. cit și față 
de societatea ale cărei năzuințe le ex
primă, și criticul trebuie să apară tot 
atit de pregnant ca o conștiință filo
zofică, politică capabilă să înscrie o- 
pera literară prin datele sale funda- 

- mentale în scara de valori a timpu
lui nostru. Criticul este obligat să-și 
asume rolul de orientare, de pe po
zițiile materialismului dialectic, a 
gustului public, de relevare a eșecu
rilor literare, a banalităților subcul- 
turale. indiferent care ar fi motiva
ția existentei acestora.

Angajarea criticului este asemă
nătoare cu o stare de veghe, de lu
ciditate acută a spiritului, capabil să 
motiveze in mod credibil orice opțiu
ne literară, ca și orice act de res
pingere.

Este adevărat că. în mod normal, 
cărțile care reprezintă fenomene de 
subcultură ar trebui să beneficieze 
doar de critica de omisiune. însăși 
tăcerea ar putea să constituie actul 
de negare publică a unor asemenea 
subproduse literare. Dar. spre sur
prinderea noastră. observăm cum 
unele cărți cu o minimă sau indivi
zibilă justificare estetică găsesc mai 
totdeauna cîtiva cronicari de serviciu 
care le laudă. în vreme ce numeroa
se opere autentice pot provoca opinii 
diferite. în asemenea cazuri, criticul 
de autoritate — cel care înțelege res
ponsabilitatea socială și morală a cri
ticii — nu mai poate rămine adeptul 
atitudinii de omisiune, de vreme ce 
confuzia de valori poate de
veni posibilă. Intr-o cultură ce se 
dezvoltă în climatul de înaltă efer
vescență creatoare, âle cărui semne 
revelatoare le-am înregistrat în Fes
tivalul național „Cîntarea României", 
cu o viață literară fertilă, cum este 
a noastră, practicarea permanentă a 
criticii bazate pe judecăți de valoare, 
pe exigentă, reprezintă o necesitate 
vitală.

„DACIADA" -
o competiție pentru toți

FOTBAL

Echipele noastre în cupele europene
Breviar 

maramureșean
• în cadrul etapei de masă a 

competiției „Daciada", in orașe și la 
sate, oamenii muncii maramureșeni 
au participat la numeroase întreceri 
de fotbal, volei, natație, șah. tenis 
etc. La Apa Sărată, întrecerile de 
volei și fotbal au fost susținute de 
muncitorii de la întreprinderea me
canică de mașini și utilaj minier din 
Baia Mare. In localitățile rurale 
Băsești, Ariniș, Bicaz, Ardusat, 
Fărcasa. Finteușu Mare. Valea Chioa- 
rului și altele s-au desfășurat între
cerile retur ale competițiilor de 
fotbal și volei. Bazinele de înot și 
bazele sportive și de agrement de pe 
rîurile Lăpuș. Iza și Someș au fost 
pur și simplu asaltate de amatorii 
de înot.

• Pe stadionul „23 August" din 
Baia Mare au început duminică în
trecerile juniorilor pentru Cupa Fe
derației Române de Fotbal, organi
zată în scopul promovării elemente
lor valoroase, cu participarea selec
ționatelor din 8 județe. Primele re
zultate : Cluj-Arad 0—1 ; Maramureș- 
Sălaj 1—0 ; Satu Mare-Timiș 2—0 ; 
Bihor — Bistrița-Nâsăud 1—0. între
cerile continuă.

• în sala sporturilor din Baia 
Mare s-a desfășurat faza finală a 
concursului republican de gimnasti
că ritmică sportivă pentru unitățile 
școlare cu profil sportiv. Pe echipe, 
câștigătoarele sînt : la categoria a 
IV-a. Școala sportivă nr. 1 Constanța 
și Elena Necula Ia individual com
pus : categoria a IlI-a. Școala spor
tivă nr. 1 Constanța și Emilia Diner 
(Școala sportivă nr. 1 București) la 

individual compus ; la categoria a 
II-a, Școala sportivă nr. 2 Bucu
rești, iar la individual compus Do
rina Cardoș și Maria Teodorescu ; 
categoria I. Școala sportivă Brașov, 
cu echipa a II-a, și Rodica Giurgiu 
(Liceul nr. 1 Baia Mare), la indivi
dual compus ; la categoria maestre. 
Școala sportivă nr. 1 Constanța și 
Carmen Coca (Liceul nr. 1 Baia 
Mare), la individual compus. (Gheor
ghe Susa).

Un modern complex 
sportiv la Fieni

Micul orășel de la poalele Bucegi- 
lor, Fieni, și-a îmbogățit în aceste 
zile zestrea edilitară cu un modern 
complex sportiv. Noul edificiu din 
zona de nord a județului Dîmbovița 
dispune de terenuri de fotbal, volei, 
baschet, tenis, piste pentru atletism 
și carturi, două bazine de înot, ves
tiare. sală de recuperare, cantină și 
o tribună cu peste 4 000 locuri. La 
construcția noului complex sportiv de 
la Fieni au participat, cot la cot cu 
constructorii, și beneficiarii : locuito
rii orașului, angajații celor două 
mari unități industriale — Combina
tul de lianți și azbociment și „Steaua 
electrică" — care au efectuat cîteva 
sute de mii de ore muncă patriotică. 
Prin construcția sa modernă și condi
țiile tehnice excelente fiferite practi
cării multor discipline, noul complex 
sportiv din Fieni constituie punctul 
de atracție al locuitorilor orașului și 
este, zi de zi, gazda primitoare a 
unui mare număr de acțiuni sportive 
de masă organizate în cadrul marii 
competiții naționale „Daciada". 
(Constantin Soci).

În cîteva rînduri

lor europeni : Vasas Budapesta — 
Borussia Moenchengladbach ; Dukla 
Praga — F.C. Nantes ; Benfica Lisa
bona — Torpedo Moscova : Levski 
Spartak Sofia — Slask Wroclaw ; 
Cupa Cupelor : Besiktas Istanbul — 
Dyosgyiir (Ungaria) ; St. Etienne — 
Manchester United ; Lokomotiv So
fia — S.C. Anderlccht Bruxelles : 
Betis Sevilla — A.C. Milano : F.C. 
Porto — F.C. Koln ; Cardiff City — 
Austria Viena : Haiduk Split — F.C. 
Dundlak ; S.V. Hamburg — Reipas 
Lahti : Coleraine — Lokomotiv Leip
zig ; „Cupa U.E.F.A." : Dinamo Kiev 
— Eintracht Braunschweig : Rapid 
Viena — Inter Bratislava : Fiorenti
na — Schalke 04 : Boavista Porto — 
Lazio Roma : B’enerbahee Istanbul — 
Aston Villa : F.C. Zurich — T-S.K.A. 
Septemvrisko Zname Sofia ; Olym- 
piakos Pireu — Dynamo Zagreb: Di
namo Tbilisi — Internazionale Mi
lano.

cinoi si Lev Polugaevski, care-si dis
pută la Evian (Franța) una dintre 
semifinalele turneului pretendenților 
la titlul mondial de sah. s-a între
rupt după 40 de mutări, într-o po
ziție favorabilă pentru Korcinoi. în
vingător in prima partidă, Viktor 
Korcinoi conduce cu 1—0.

• în cadrul concursului interna
țional de atletism de la Stockholm, 
campionul olimpic Miklos Nemeth 
(Ungaria) a realizat cea mai bună 
performantă mondială a sezonului în 
proba de aruncarea suliței, cu rezul
tatul de 94.58 m. în proba de sări
tură cu prăjina, sportivul american 
Earl Beli a terminat învingător cu 
5.60 m, eșuind de puțin în tentativa 
de doborîre a recordului mondial.

® TREN PE PERNĂ 
MAGNETICĂ. In laboratoa
rele Facultății de transporturi 
din Leningrad se testează in 
prezent un tip nou de tren pe 
„pernă . magnetică". Primele 
tronsoane experimentale vor fi 
realizate încă în cursul acestui 
cincinal, în apropierea Mosco
vei. ca și in împrejurimile ora
șului cazah Alma Ata. Trenul 
poate atinge viteze pînă la 600 
km/h.

• SUGATIVĂ DE PE
TROL Specialiștii polonezi au 
realizat un preparat chimic de 
mare eficiență în combaterea 
mareelor negre. Noul produs, 
care prezintă avantajul de a nu 
fj toxic, absoarbe rapid de pe 
suprafața apei petrolul și deri
vații săi. Intrucît nu intră în 
combinație cu apa și nici nu se 

scufundă — substanța îmbibată 
cu petrol poate fi ușor înlăturată 
de pe suprafața apei.

• INJECȚII PENTRU 
POMI. O adevărată molimă a 
început să distrugă falnicii pla
tani care împodobesc multe alei 
din diferite țări occidentale : 
scoarța trunchiului se înroșește, 
frunzele cad, exemplare multise
culare se dezagregă literalmente 
în numai cîteva săptămîni. Cau
za : o ciupercă aeriană „cerato- 
cystis", cu miros de banană, care 
pătrunde în seva acelor pomi a 
căror capacitate de a se apăra 
împotriva acestui dușman a slă
bit mult ca urmare ă polu
ării atmosferice. Cercetăto
rii de la Universitatea din Pro
vence (Franța) încearcă în pre
zent o metodă originală : după 
ce străpung scoarța pomului cu 

un perforator electric, injectează 
sub presiune un fungicid menit 
să combată acest adevărat can
cer vegetal.

• DINOZAURII Șl BA
RIERA DE OZON. In urmă 
cu 700 000 de ani, polaritatea 
cimpului magnetic terestru s-a 
inversat, ceea ce a dus la slăbi
rea barierei de ozon, veritabil 
scut protector împotriva pătrun
derii masive a radiațiilor solare 
și cosmice. Acestea, ajungînd pe 
Pămînt în cantități anormal de 
mari, au dus la formarea excesi
vă a oxidului de azot. care, la rin
dul său. răspîndindu-se în at
mosferă, a provocat intensifica
rea și mai puternică a procesu
lui de erodare a barierei de 
ozon.Ca atare, radiațiile solare, 
în special ultravioletele, au ajuns 
pe Pămînt în cantități si mai 
mari, nimicind numeroase mi

pnIETUTINDENI
croorganisme marine. îndeosebi. 
O asemenea răsturnare ecologică 
a antrenat foarte probabil și 
dispariția unor specii de viață 
superioară, reptilele uriașe. A- 
ceasta este concluzia la care au 
ajuns cercetătorii de la Organi
zația Oceanografică și Atmosfe
rică a S.U.A.. furnizind astfel 
un nou răspuns la enigma care 
intrigă de atîta vreme pe pale
ontologi : de ce au dispărut, 
brusc. dinozaurii și celelalte 
reptile gigantice ?

• ORDINATORUL 
„POET". In laboratoarele de 
cercetări tehnice avansate de la 
Centrul Beaubourg din Paris a 
fost pus la dispoziția publicului 

un ordinator specializat în ela
borarea de „literatură combina
torie", respectiv de poeme — la 
comanda vizitatorilor. Specia
liștii au introdus în memoria 
ordinatorului cele 10 sonete ale 
cunoscutului poet Raymond 
Queneau. pornind de la care, 
prin alegerea cîte unui vers din 
fiecare sonet, pot. fi compuse, 
în principiu. 100 000 de miliarde 
de poeme, după cum o indică, 
de altfel, și titlul respectivei cu
legeri de versuri. Ordinatorul, 
după ce înregistrează numele, 
pronumele vizitatorului, cit și 
ora și data sosirii lui. „fabrică" 
un sonet semnat cu numele vi
zitatorului. Același ordinator 
poate elabora și o poveste „pe 
gustul fiecăruia", avînd ca bază 
un text de același Queneau.

• COLECTOR SOLAR 
PERFECȚIONAT. în cadru] 
studiilor legate de utilizarea 
helioenergiei. un cercetător a- 
merican a conceput un tip per
fecționat de colector solar. 
Construit în ideea de a retine 
lumina indiferent de poziția 
Soarelui, noul colector dispune 
de o oglindă cilindrică reflec- 
tînd razele ce nu aține dispo
zitivul propriu-zis de captare 
In așa fel incit — „recuperate" 
— să fie dirijate spre respecti
vul acumulator solar. Se elimină 
astfel condiția ca instalația, 
cum e cazul, în general, al ce
lor realizate pînă acum, să fie 
în permanentă orientată după 
soare. De o eficacitate sensibil 
superioară în acumularea lumi
nii solare, colectorul „Captează 
totul", cum a fost numit, pre
zintă și avantajul unei sporite 
capacități calorice.

• ELECTRONICA ÎM
POTRIVA RECHINILOR. 
Canadianul Louis Lourmais. o- 
ceanolog. cunoscut datorită ex
periențelor sale referitoare la 
supraviețuirea scufundătorilor în 
apa înghețată, experimentează 
în prezent cu succes un aparat 
individual „antirechin electro
nic". Aparatul, de mărimea unui 
termos, dă naștere unui cîmp 
electromagnetic care transmite 
unde de șoc insuportabile pen
tru rechini.

• UNIVERSITATEA 
GOSPODINELOR.
Toulouse și-a deschis de curînd 
porțile prima universitate fran
ceză pentru femeile casnice dor
nice de a-și lărgi orizontul de 
cultură generală. Ele vor putea 
urma, la alegere, două secții — 

una de studii și cercetări asu
pra condiției feminine, alta de 
activități socio-culturale, avînd 
posibilitatea să participe la con
ferințe, dezbateri, mese rotunde 
etc. Inițiativa aparține prof. 
Pierre Vellas, fondator al pri
mei universități a „vîrstei a 
treia" — deschisă persoanelor 
trecute de 60 de ani.

• INSTRUMENT PEN
TRU OCULIȘTI. k™- 
mierz Gerkowicz de la clinica 
oculistică a Facultății de medi
cină din Lublin a construit • o 
pensetă pentru înlăturarea de 
corpuri străine, metalice, ne
magnetice din ochi. Penseta are 
în interiorul ei un circuit elec
tric. care lansează un semnal 
luminos sau acustic atunci cînd 
între vîrfurile ei se prinde aș
chia metalică ce a pătruns în 
ochi.
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Pentru sporirea contribuției parlamentarilor
la procesul de edificare a securității europene
• Întîlnirea consultativă a parlamentarilor din statele 

participante la Tratatul de la Varșovia
MOSCOVA 5 — Corespondentul A- 

gerpres transmite : La 5 iulie s-a des
chis la Leningrad intilnirea consul
tativă a parlamentarilor din statele 
participante la Tratatul de la Varșo
via, consacrată unui schimb de pă
reri privind contribuția pe care ei pot 
să o aducă la aprofundarea procesu
lui de destindere, de asigurare a 
securității, cooperării și păcii în Eu
ropa. Din Republica Socialistă Româ
nia participă o delegație condusă de 
tovarășul Nicolae Giosan. președin
tele Marii Adunări Naționale.

întîlnirea a fost deschisă de Ale
xei Șitikov, președintele Sovietului 
Uniunii al Sovietului Suprem a.l 
U.R.S.S., care. în numele forului le
gislativ suprem sovietic, a salutat de
legațiile prezente. în ședința inaugu
rală. Vitali Ruben, președintele So
vietului Naționalităților al Sovietului 
Suprem al U.R.S.S.. a dat citire me
sajului de salut adresat participanti-

Reluarea lucrărilor Comitetului 
de dezarmare de la Geneva

GENEVA 5 (Agerpres). - La 5 
iulie si-a reluat lucrările Comitetul 
de dezarmare de la Geneva. Ca si in 
trecut, pe ordinea de zi a comitetu
lui se află întreaga tematică a dez
armării, din care se distinge cu pri
oritate necesitatea adoptării unor mă
suri eficiente de încetare a cursei 
înarmărilor nucleare si de dezarmare 
nucleară. în mod deosebit vor fi a- 
bordate interzicerea completă a ex
periențelor cu arme nucleare, inter
zicerea fabricării și depozitării și 
distrugerea armelor chimice, interzi
cerea noilor tipuri si sisteme de arme

Lovitură de stat militară în Pakistan
• Arestarea liderilor politici, dizolvarea Adunării Naționale 
și a parlamentelor locale • A iost instituită legea marțială
ISLAMABAD 5 (Agerpres). — în 

Pakistan a avut loc marți o lovitură 
militară de stat condusă de genera
lul Mohammad Ziaul Haq. șeful sta
tului major al armatei terestre — in
formează agențiile internaționale de 
presă. După cum a precizat postul 
national de radio, primul ministru 
Zulfikar Aii Bhutto, ceilalți membri 
ai guvernului, precum și principalii 
lideri ai opoziției au fost arestați, ei 
aflindu-se în prezent „în detențiune 
preventivă". De asemenea, se men
ționează că în marile orașe ale țării 
au fost mobilizate unități militare și 
că principalele clădiri publice din ca
pitală sînt păzite de forțe armate. 
Aceeași sursă a menționat că pe în
treg teritoriul Pakistanului a fost in
stituită legea marțială. După difuza
rea acestei știri, informează agenția 
U.P.I., la Rawalpindi a fost organi
zată o demonstrație de protest împo
triva instituirii legii marțiale.

Luind cuvintul la postul national 
de radio. generalul Mohammad 
Ziaul Haq a anunțat că atit Aduna
rea Națională, cit și parlamentele lo- 
oale au fost dizolvate și că orice acti
vitate politică este interzisă în pre
zent. Președintele Fazal Elahi 
Chaudhry a acceptat să-și asume, în 
continuare, atribuțiile de șef al sta
tului. El va fi asistat, in această 
funcție, de un consiliu militar, alcă
tuit din președintele Comitetului 
mixt al șefilor de stat major și din 
șefii de stat major ai armatelor te
restră. aeriană și navală. Conducăto
rul executivului va fi generalul Mo
hammad Ziaul Haq, care a preluat 

lor de Leonid Brejnev. secretar gene
ral al C.C. al P.C.U.S.. președintele 
Prezidiului Sovietului Suprem a! 
U.R.S.S.

în prima zi a reuniunii a luat cu
vintul tovarășul Nicolae Giosan. Au 
mai luat cuvintul Alexei Șitikov. con
ducătorul delegației parlamentare so
vietice. Stanislaw Gucwa. mareșal al 
Seimului R. P. Polone. Vladimir Bo- 
nev. președintele Adunării Populare 
a R. P. Bulgaria. Antal Apro. pre
ședintele Adunării de Stat a R. P. 
Ungare.

Conducătorii delegațiilor care par
ticipă la întilnirea consultativă de la 
Leningrad a parlamentarilor au avut, 
în cursul zilei de marți, o întrevedere 
cu Grigori Romanov, membru al Bi
roului Politic al C.C. al P.C.U.S.. 
prim-secretar al Comitetului regional 
Leningrad .al P.C.U.S., membru al 
Prezidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S.

de distrugere în masă. O temă nouă 
care s-a adăugat pe ordinea de zi a 
comitetului este aceea a demilitariză
rii complete a fundului mărilor și 
oceanelor.

își așteaptă de asemenea rezolva
rea la această sesiune problema sa
tisfacerii cererii înaintate de Aduna
rea Generală a O.N.U., în baza unei 
decizii' adoptate în unanimitate în 
19”6, ca pină la viitoarea sesiune a 
Adunării Generale comitetul să în
tocmească un program cuprinzător 
de dezarmare.

funcția de administrator-șef al legii 
marțiale. Pe de altă parte, s-a anun
țat că a fost alcătuit un guvern pro
vizoriu.

Agențiile de presă menționează că 
lovitura de stat militară din Pakis
tan a intervenit la 24 de ore după 
eșecul negocierilor angajate între 
Zulfikar Aii Bhutto și liderii opozi
ției în legătură cu organizarea unor 
alegeri generale în tară.

R. P. D. Coreeană se pronunță pentru reluarea 
dialogului privind reunificarea patriei

PHENIAN 5 (Agerpres). — La 
Phenian a avut loc o adunare pri
lejuită de împlinirea a cinci ani de 
la publicarea Declarației comune 
Nord-Sud. care are la bază cele trei 
principii ale reunificării naționale 
elaborate de președintele R.P.D. 
Coreene. Kim Ir Sen. în cadrul adu
nării, Yang Hyong Sop. membru al 
Comitetului Politic al C.C. al Parti
dului Muncii din Coreea, a prezentat 
un raport în care se arată că Statele 
Unite trebuie să-și retragă din 
Coreea de Sud. la o dată cit mai 
apropiată, trupele, armamentul nu
clear și celelalte mijloace de război 
și să accepte propunerile cu privire 
la înlocuirea acordului de armistițiu 
cu un acord de pace, relevă agenția 
A.C.T.C.

Partidul Muncii din Coreea si gu
vernul R.P.D. Coreene — se spune

Întîinire prietenească de lucru
intre miniștrii afacerilor externe ai României și Iugoslaviei

BELGRAD 5 (Agerpres). — La 
Vrșeț a început luni intilnirea prie
tenească de lucru dintre George Ma- 
covescu. ministrul afacerilor externe 
al Republicii Socialiste România, și 
Milos Minici. vicepreședinte al Consi
liului Executiv Federal, secretar fe
deral pentru afacerile externe al 
R.S.F. Iugoslavia.

în spiritul înțelegerilor dintre to
varășul Nicolae Ceausescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, si tovarășul Iosip 
Broz Tito. președintele R.S.F. Iugo
slavia. președintele Uniunii Comu-

încheierea sesiunii la
LIBREVILLE 5 (Agerpres). — 

Marti s-au Încheiat la Libreville lu
crările celei de-a XlV-a sesiuni la 
nivel inalt a Organizației Unității 
Africane (O.U.A.). Conferința si-a în
cheiat lucrările prin adoptarea, in 
unanimitate, a hotăririi privind spri
jinirea Frontului Patriotic Zimbabwe, 
care cheamă toți luptătorii Zimbabwe 
devotați luptei de eliberare a tării 
lor să acționeze in cadrul acestei or
ganizații.

Participantii la conferința din acest 
an a O.U.A. au condamnat energic 
regimurile minoritare rasiste din

Vizita in U. R. S. S.
a delegației de activiști 

ai P. C. R.
MOSCOVA 5 (Agerpres). — în pe

rioada 27 iunie — 5 iulie, o delegație 
de activiști ai P.C.R.. condusă de 
Alexandru Iliescu, membru al C.C. 
al P.C.R., prim-secretar al Comitetu
lui județean Suceava al P.C.R.. a 
efectuat o vizită pentru schimb de 
experiență în U.R.S.S.. la invitația 
C.C. al P.C.U.S.

Delegația a avut întîlniri la C.C. 
al P.C.U.S.. la C.C. al P.C. din Leto
nia. cu conducerile unor ministere și 
instituții centrale si a vizitat între
prinderi industriale si agricole din 
Riga.

La încheierea vizitei, delegația a 
fost primită de V. I. Dolghih. secre
tar al C.C. al P.C.U.S. La convorbire, 
care s-a desfășurat înt-r-o atmosferă 
caldă, tovărășească, a participat 
Gheorghe Badrus. ambasadorul
României la Moscova.

în raport — au depus în permanentă 
toate eforturile pentru aplicarea cu 
onestitate a celor trei principii pri
vind unificarea si pentru a face ca 
dialogul dintre Nord și Sud să fie 
încununat de succes. Dar. din cauza 
actelor clicii-marionetă Pak Cijan 
Hi. dialogul Nord-Sud a ajuns în 
impas și grave dificultăți au fost 
ridicate în calea reunificării na
ționale. Dacă guvernanții actuali de 
la Seul renunța la politica celor 
„două Corei". încetează persecutarea 
personalităților patriotice si demo
crate și abandonează politica de 
război ne vom așeza față în fată în 
Orice moment cu Partidul Democrat 
Republican (partidul de guvernămint 
din Coreea de sud — n.r.) si nu ne 
vom opune participării sale la con
ferința consultativă politică — men
ționează documentul. 

nistilor din Iugoslavia, cei doi mi
niștri au procedat la un schimb de 
păreri privind dezvoltarea continuă a 
relațiilor dintre cele două țări socia
liste vecine si asupra unor probleme 
internaționale actuale de interes re
ciproc.

La convorbiri, desfășurate într-o 
atmosferă de caldă prietenie, de în
țelegere si respect reciproc, participă 
Virgil Cazacu. ambasadorul României 
in Iugoslavia, si Petar Dodik. amba
sadorul Iugoslaviei în România. 
Seara, Miloș Minici a oferit un dineu 
în onoarea ministrului de externe 
român.

nivel înalt a O.U.A.
Rhodesia si R.S.A.. precum si spriji
nul acordat de unele țări occidentale 
acestor regimuri.

Documentele adoptate de conferin
ță dqnuntă amestecul străin în tre
burile interne ale țărilor africane, 
cer intensificarea ajutorului militar, 
economic si diplomatic acordat Mo- 
zambicului — victimă a repetatelor 
agresiuni din partea regimului rasist 
de la Salisbury — reafirmă dreptul 
ponorului nalestinean la o patrie pro
prie. A fost adoptată, de asemenea, o 
convenție care condamnă instituția 
mercenariatului.

Acordul dintre formațiile politice ale „arcului constituțional"

Un succes al politicii P. C. Italian de colaborare și înțelegere 
cu toate forțele progresiste, democratice

Negocierile dintre partidele din 
..arcul constitutional" — democrat- 
crestin. comunist, socialist, socialist
democrat. republican si liberal 
— s-au încheiat luni seara prin 
parafarea de către liderii respective
lor partide a acordului referitor la 
programul comun de guvernare — 
care urmează acum să fie prezentat 
parlamentului sub forma unei mo
țiuni. Acordul încununează o lungă 
perioadă de negocieri, de aproape 
patru luni. între principalele for
mații politice din tară, care au ur
mărit in acest fel să contribuie la 
depășirea dificultăților prin care 
trece in prezent Italia.

Documentul stabilește o serie de 
măsuri concrete ce se impun a fi 
adoptate in domenii cum ar fi : 
apărarea ordinii publice ; combate
rea consecințelor crizei economice si 
in primul rind a șomajului și infla
ției’; readaptarea structurilor învă
țământului si sporirea responsa
bilităților administrației locale. Deși, 
comparativ cu propunerile avan
sate initial de partidele de stin
gă si in primul rind de parti
dele comunist și socialist, platforma 
programatică la care s-a ajuns este 
mai îngustă, acordul a fost apreciat 
in mod pozitiv de către conducerile 
respectivelor formații politice, ca un 
moment de o semnificație deosebită 
in viata politică a tării, fiind menit 
să răspundă, cel puțin in parte, ce
rințelor une.i contribuții generale, 
comune, a tuturor forțelor politice 
și sociale, la rezolvarea probleme
lor acute cu care este confruntată 
societatea italiană.

Meritul principal al acordului, con
sideră în unanimitate observatorii, 
este de a fi consemnat un pas im
portant spre lichidarea vechilor pre
judecăți și discriminări la adresa 
Partidului Comunist Italian. Dru
mul spre această nouă etapă in viata 
politică a tării a fost favorizat — mai 
precis, determinat — de progresele 
considerabile înregistrate de către

Manifestări consacrate 
centenarului Independenței 

de stat a României
în cadrul Zilelor culturii românești 

ce se desfășoară la Dortmund a avut 
loc simpozionul „100 de ani de la 
Independenta de stat a României". 
Comunicările prezentate la simpozion 
de specialiști români și vest-ger- 
mani au oglindit pe larg actul inde
pendenței.

Televiziunea nigeriană a transmis 
un program consacrat expoziției 
jubiliare dedicate centenarului In
dependenței de stat a României, des
chisă la Lagos. Cu acest prilej, pic
torul S. Yussuf. care a vizitat Româ
nia, a vorbit despre lupta pentru 
unitate națională și independentă a 
poporului român, despre semnifica
ția actului independentei, prezentînd 
telespectatorilor nigerieni si o serie 
de monumente istorice si de artă 
românești.

La Universitatea din Canare a 
avut loc. cu participarea scriitorului 
Darie Novăceanu. manifestarea „Lec
tură si dialog despre poezia română 
contemporană", urmată de filmul 
„Glasuri din războiul de indepen
dentă".

(Agerpres)

P.C.I. în alegerile parlamentare de 
anul trecut, care au ilustrat, o dată 
mai mult, foita tot mai mare de 
atracție de care se bucură pro
gramul și politica comuniștilor ita
lieni — rod al analizei concrete a 
realităților, al aplicării creatoare a 
teoriei revoluționare la particularită
țile specifice, la condițiile naționale 
și sociale ale țării. După alegeri a 
devenit tot mai clar că nici o for
mulă de guvernare nu poate fi con
cepută fără a se ține seama de po
ziția și forța pe care o reprezintă 
partidul comunist.

Salutind acordul intervenit ca un 
pas important spre împlinirea aspi
rațiilor fundamentale ale ponorului 
italian. Partidul Comunist Italian îi 
semnalează, totodată, limitele. „Dato
rită menținerii partidului democrat- 
creștin Pe pozițiile sale de închistare 
— se arată în acest sens» intr-un do
cument al Direcțiunii P.C.I. — nu 
s-a putut ajunge la situația in care 
acordului asupra programului să-i 
corespundă o soluție politică mai 
adecvată, adică un guvern de unitate 
democratică. în care să reprezinte o 
forță constitutivă si partidul comu
nist". în pofida „rezistentelor" de
mocrat-creștine. comuniștii italieni 
sînt hotăriti — așa cum declara se
cretarul general al P.C.I.. Enrico 
Berlinguer — să lupte pentru „o 
schimbare reală in țară", pentru 
făurirea acelui larg guvern de „sal
vare națională", bazat pc colabo
rarea și înțelegerea tuturor forțelor 
democratice și progresiste.

Cu toate limitele sale, acordul din
tre partidele politice din arcul con
stituțional din Italia deschide, fără 
îndoială, perspective noi în direcția 
unității de acțiune a acestor forte : 
prin semnificația și învățămintele 
sale, el se înscrie in rindul însem
natelor deplasări si mutâtii pozitive 
ce au loc în viata politică interna
țională.

Radu BOGDAN

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ 
A REPUBUCU MALAWN

Fxpplpnfpi Snip
Domnului HASTINGS KAMUZU BANDA

Președintele pe viață al Republicii Malawi
Cu prilejul celei de-a XIII-a aniversări a proclamării independenței țării 

dumneavoastră, am deosebita plăcere ca, în numele poporului și guvernului 
român, precum si al meu personal, să vă adresez călduroase felicitări și cele 
mai bune urări de sănătate și fericire personală, iar poporului din Malawi, 
progres și prosperitate.

îmi exprim convingerea că dezvoltarea relațiilor de cooperare între țările 
noastre este in interesul popoarelor român și malawian, al cauzei păcii și în
țelegerii internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Astăzi, poporul Re
publicii Malawi săr
bătorește o dublă ani
versare : la 6 iulie 1964 
a fost proclamată in
dependenta tării, iar 
doi ani mai tîrziu tî- 
nărul stat a devenit 
republică.

Așezată la vest de 
lacul Malawi, republi
ca cu același nume se 
întinde pe o suprafață 
de 118 484 kmp. popu
lația fiind de 5.55 
milioane de locuitori. 
Punînd capăt lungii 
dominații coloniale, 
poporul acestei țări a 
trecut la edificarea 
unor noi structuri e- 
conomice. prin valori
ficarea resurselor au
tohtone. în primul 
rînd a solului — cel

mai fertil din Africa 
centrală — paralel cu 
inițierea unui șir de 
măsuri cu caracter so
cial. dezvoltarea invâ- 
tămintului. construcției 
de locuințe etc. în ul
timii ani au crescut 
recoltele de orez, po
rumb. sorg, trestie de 
zahăr, bumbac, arahi- 
de, ceai, tutun. Pentru 
dezvoltarea în conti
nuare a agriculturii 
se află în curs de 
înfăptuire un plan 
care prevede extinde
rea suprafeței irigabi- 
le cu 2,5 milioane ha. 
Totodată, s-a dezvoltat 
si un sector industrial, 
care cuprinde unități 
de produse agroali- 
mentare și de bunuri

■ ■■Bl

agențiile de presă transmit:
Plenara C.C. al P.C. din 

Venezuela. Caracas a avut 
loc o plenară a Comitetului Central 
al Partidului Comunist din Vene
zuela. Plenara a audiat și aprobat 
raportul cu privire la situația poli
tică internă din Venezuela, prezen
tat de Jesus Faria, secretar general 
al partidului. Plenara a hotărit con
vocarea, in luna septembrie, a Con
ferinței naționale a partidului, care 
va examina problemele pregătirii a- 
propiatelor alegeri prezidențiale din 
Venezuela.

Noul premier irlandez. 
Parlamentul Republicii Irlanda a ales 
marți pe Jack Lynch. președintele 
Partidului Fianna Fail, in funcția 
de prim-ministru al țării, în urma 
victoriei înregistrate de partidul său 
în alegerile legislative desfășurate 
luna trecută.

ACOrd. Desemnat de regina Iu- 
liana să constituie o nouă echipă gu
vernamentală. in urma alegerilor ge
nerale de la 25 mai. primul ministru 
olandez, Joop den Uyl, a încheiat 
marți un acord cu liderii partidelor 
pacifist-socialist, creștin-democrat și 
Democrații-66 care vor constitui ma
joritatea parlamentară. Acest acord 
prevede o reformă a dreptului fun
ciar care urmărește lupta împotriva 
speculei imobiliare. în vechiul gu
vern, tocmai în această problemă so
cialiștii și democrat-creștinii se divi
zaseră.

de consum, de prelu
crare a lemnului, fa
brici de ciment, majo
ritatea amplasate la 
Lilongwe, noua capi
tală a tării.

Poporul nostru, care 
si-a manifestat dintot- 
deauna sentimentele 
de solidaritate si pro
fundă simpatie față 
de cauza popoarelor 
din Africa, ca și de 
pretutindeni în lume, 
care și-au luat soarta 
în mîini pășind la e- 
dificarea unei vieți 
noi. urmărește cu in
teres realizările Re
publicii Malawi pe 
calea propășirii eco- 
nomico-sociale, a con
solidării independen
tei sale naționale.

■ ■ ■ E

Pentru crearea unor sin
dicate unice. Luind cuvîntui m 
cadrul unei adunări sindicale din lo

calitatea Albacete. Marcelino Cama
cho, membru al Comitetului Executiv 
al P.C. din Spania, responsabil al 
Secretariatului național de coordo
nare al Comisiilor muncitorești, a 
chemat la crearea în Spania a unor 
sindicate unice care să reunească pe 
toți oamenii muncii pe planul între
gii țări. El a arătat că aceasta ar 
constitui o ripostă la intenția patro
natului spaniol de a-și crea o orga
nizație unică.

Se accentuează sciziu
nea în rîndurile rasiștilor 
rhodesieni. Cei 12 membri al 
„Frontului Rhodesian", partidul de 
guvernămint al minorității albe, care 
au ieșit din această formațiune in 
luna martie, au anuntat crearea unei 
noi grupări politice, numită Partidul 
acțiunii rhodesiene. Noua formațiune 
are un pronunțat caracter rasist și 
de dreapta. Intervenită imediat după 
demisia liderului ..Frontului Rhode
sian", Desmond Frost, această sci
ziune este o nouă dovadă a derutei 
care a cuprins pe liderii minorității 
albe în fata acțiunii forțelor patrio
tice. care militează pentru preluarea 
puterii de către populația de culoare, 
majoritară.

EXTINDEREA RELAȚIILOR CU ȚĂRILE ÎN CURS DE DEZVOLTARE -

O TRĂSĂTURĂ ESENȚIALĂ A POLITICII EXTERNE A ROMÂNIEI SOCIALISTE

Cursul ascendent al colaborării prietenești 
și țările latino-americane

dintre România

Țara noastră continuă să lărgească colaborarea pe tărîm politic, 
economic și in alte domenii cu țările din America Latină. In ultimii 
ani s-au intensificat schimburile comerciale și au fost realizate o 
serie de acțiuni de cooperare între România și aceste state. Vom face 
totul pentru a întări în continuare relațiile României cu țările 
Americii Latine.

NICOLAE CEAUȘESCU
Tn ansamblul relațiilor sale cu țârile în curs de dezvoltare, care 

cunosc in ultimul timp o amplificare și adîncire continua, România 
socialistă acordă o atenție deosebită lărgirii colaborării cu statele 
Americii Latine, zonă cu imense resurse materiale și umane. In anii 
din urmă, continentul latino-american este scena unui amplu proces 
de transformări înnoitoare. Dornice să-și afirme identitatea proprie, 
să-și consolideze independența, popoareie din această regiune a 
lumii sînt ferm angajate pe drumul recuperării bogățiilor naturale și 
fructificării lor corespunzător intereselor de dezvoltare de sine stă
tătoare — motiv pentru care extind relațiile cu toate țările lumii, prac
tică deschideri largi, inclusiv spre țările socialiste.

Poporul român urmărește cu sen
timente de profundă simpatie si so
lidaritate aceste’ mutații de pe meri
dianele latino-americane. Stimulate 
de afinitățile de limbă și cultură, 
asemenea sentimente se întemeiază 
pe situația similară de țări în curs 
de dezvoltare a României și a state
lor Americii Latine, pe aspirațiile co
mune spre accelerarea progresului 
economic, spre edificarea unei noi 
ordini politice și economice mon
diale. Sint. simțăminte reciproc im- 
părtășite. ce își găsesc o elocventă 
expresie in prețuirea și interesul la- 
tar.o-americanilor fată dc realizările 
României — ilustrație grăitoare a 
ceea ce poate înfăptui un popor care, 
devenit stăpin pe propria soartă, își 
concentrează toate energiile în di
recția unei rapide dezvoltări.

Trezește, desigur, un sentiment de 
legitimă satisfacție și mindrie patrio
tică faptul că tara noastră este tot, 
mai cunoscută in America Latină 
prin succesele obținute în industria
lizare. in crearea unor ramuri eco

nomice moderne, de vîrf. prin cali
tatea produselor furnizate, că este 
apreciată tot mai mult ca un impor
tant partener de schimburi si coope
rare.

O CONTRIBUȚIE DE EXCEPȚIO
NALA ÎNSEMNĂTATE LA ADlN- 
CIREA RELAȚIILOR DE COLABO
RARE PRIETENEASCĂ DINTRE 
ROMÂNIA ȘI POPOARELE LATI
NO-AMERICANE AU ADUS ÎN
TÂLNIRILE AVUTE DE PREȘEDIN
TELE NICOLAE CEAUȘESCU CU 
ȘEFI DE STATE DIN AMERICA 
LATINA CU OCAZIA VIZITELOR 
ÎNTREPRINSE ÎN ȚĂRILE RES
PECTIVE SAU PE PĂMÎNTUL RO
MANESC. Tratatele de prietenie și 
colaborare, declarațiile solemne co
mune. semnate cu prilejul vizitelor, 
celelalte înțelegeri si acorduri în
cheiate cu statele amintite au creat 
cadrul politico-juridic trainic al in
tensificării și aprofundării legăturilor 
multilaterale româno—latino-ameri
cane. Concludent in acest sens este 
faptul că în perioada din urmă au 

fost perfectate cu state din această 
zonă peste 50 de acorduri comerciale 
si de cooperare economică si tehni- 
co-științifieă.

Despre dinamica raporturilor noas
tre vorbesc cu prisosință asemenea 
fapte cum sint creșterea, în ultimii 
patru ani. a volumului global al 
schimburilor de aproape trei ori sau 
sporurile mult mai accentuate care 
s-au înregistrat in comerțul cu une
le din acele state : cu Brazilia de 
sase ori. cu Argentina de cinci ori ; 
cu Mexicul, volumul s-a triplat în ul
timii trei ani. In toate aceste cazuri, 
ca si in altele, nu este vorba doar 
de o creștere valorică, ci si de o re
marcabilă diversificare, de îmbună
tățirea structurii schimburilor.

Ca si pe alte meridiane, produsele 
industriei românești — in rindul 
cărora dobîndesc o pondere lot mai 
ridicată cele cu un grad înalt de pre
lucrare — sini tot mai prezente in 
America Latină, bucurîndu-se și aici 
de un crescînd prestigiu. Intre arti
colele exportate pe piața latino-ame- 
ricanâ se numără diferite tipuri de 
tractoare si utilaje agricole, echipa
ment petrolier, masini-unelte.^ loco
motive și alte mașini de înaltă teh
nicitate, produse chimice, farmaceu
tice și altele.

Una din caracteristicile acordurilor 
încheiate cu statele latino-americane 
este faptul că. de regulă, ele sint de 
lungă durată, ceea ce imprimă schim
burilor si acțiunilor de colaborare un 
caracter de stabilitate si, totodată, 
deschid ample perspective.

In afară de aceasta, se cuvine re
levat faptul că. departe de a se li
mita la forma tradițională a schim
burilor comerciale, relațiile cu țările 
Americii Latine includ tot mai mult 
forme noi, moderne, pe care viata le 
recomandă ca deosebit de avantajoa
se pentru ambele părți, cum sînt 
cooperarea in industrie, fn exploata
rea si valorificarea bogățiilor solu
lui si subsolului, in folosirea științei 
si tehnicii contemporane, adică for
me de natură să permită accelerarea 
progresului economic în țările res
pective. Intre aceste forme noi. un 
loc Însemnat revine societăților 
mixte.

în PERU, în Anzii Cordilieri, la 
peste 4 200 metri altitudine, se află 
zăcămintele „Antaminei" — societate 
mixtă româno-peruană de valorifi

Din acțiunile de colaborare 
și cooperare economică

• PERU : Societatea mixtă „Antamina" pentru extracția de 
minereuri neferoase ; societatea mixtă de masini-unelte „An
dine" ; societatea mixtă „Coninsa" pentru asamblarea și 
comercializarea de mașini agricole.

• VENEZUELA : Asistentă tehnică în extracția de petrol, în 
domeniul agriculturii și industriei alimentare.

• BRAZILIA : Cooperare în producția de vagoane de 
marfă ; livrări de instalații de foraj și utilaj petrolier.

® COLUMBIA : Colaborare în valorificarea cărbunilor 
cocsificabili ; în valorificarea potențialului agricol.

• ECUADOR : Asistență tehnică în domeniul minelor, pe
trolului și geologiei.

• MEXIC ; Livrări complexe de instalații și utilaj chimic.
• ARGENTINA : Asistență tehnică în extracția de țiței ; 

livrări de instalații de foraj și utilaj petrolier.

care a minereurilor de cupru si zinc, 
la care tara noastră participă cu 
proiecte, studii, livrări de utilaje și 
echipament, asistentă tehnică și 
aport financiar. Avînd ca parteneri 
întreprinderea românească „Geomin" 
si întreprinderea de stat peruană 
„Mineroperu", această societate 
a devenit o prezentă marcantă si 
prețuită în peisajul economic peruan. 
Lucrînd. alături de colegii lor pe
ruani. în condiții dificile de climă și 
relief, inginerii, geologii si sondorii 
români au încheiat faza de explo
rare, întocmind documentația tehnică 
și tehnologică necesară în vederea 
inițierii fazei de exploatare a zăcă- 
mîntului. Lingă lacul glaciar din ve
cinătatea zăcămîntului s-au ridicat 
primele locuințe ale viitorului orășel 
muncitoresc, care împreună cu mina 

va «institui un important centru al 
progresului economic si social al 
provinciei Ancash.

în orașul Trujillo din aceeași tară 
își desfășoară activitatea cu succes 
societatea mixtă de masini-unelte 
„Andine", rod al cooperării intre în
treprinderea românească „Uzinex- 
portimport" si întreprinderea de stat 
„Induperu". Producția fabricii de 
masini-unelte. inaugurată în august 
1975. include strunguri si mașini de 
găurit, destinate atît nevoilor indus
triei peruane, cit si comercializării in 
alte țări din zona andină. La acestea 
se adaugă societatea mixtă „Coninsa", 
profilată pe asamblarea și comercia
lizarea de mașini agricole.

De mai bine de un an. ne magis
tralele feroviare ale BRAZILÎEI 
circulă trenuri de marfă cu vagoane 
produse în cooperare de întreprin
derea specializată din Arad si „Com
pania braziliană de comerț si con
strucții", ca si alte firme locale. Miile 
de vagoane produse reprezintă un 
însemnat sprijin pentru realizarea 
programului national brazilian de 
extindere a transporturilor feroviare 
— obiectiv prioritar al politicii eco
nomice a guvernului.

Acțiunile de cooperare convenite 
nu de mult cu o altă țară latino-ame- 
ricană, COLUMBIA, sint menite să 
pună în valoare însemnate zăcăminte 
de cărbune cocsificabil — cartea 
română urmînd să contribuie prin 
utilaje, și transfer de tehnologie, cu 
rambursarea în cărbune cocsificabil : 
totodată, partenerii columbieni ma
nifestă viu interes pentru folosirea 
experienței românești în construirea 
de rafinării. Mai poate fi menționată 
intenția de a se realiza în viitor di
verse forme de cooperare în asam
blarea de tractoare, autovehicule si 
masini-unelte românești. în dome
niul culturii de plante oleaginoase, al 
conservării și depozitării alimentelor.

Se cuvine consemnat si un fapt 
grăitor pentru aportul petroliștilor 
români : s-a convenit un program de 
cooperare cu VENEZUELA — țară 
cu vechi tradiții în acest domeniu — 

intr-o problemă de vîrf a tehnologiei 
petroliere, anume, recuperarea se
cundară si terțiară a țițeiului.

Diverse alte acțiuni de cooperare 
se află in curs de pregătire cu 
țări ca MEXIC. COSTA RICA. 
PERU, ARGENTINA, ECUADOR, 
cuprinzind domenii ca energetica, 
metalurgia, industria petrolului, mi
neritul. construcțiile de mașini, agro- 
zootehnia. industria materialelor de 
construcție.

Sint cîteva din exemplele semni
ficative pentru dimensiunile si fizio
nomia relațiilor economice ale tării 
noastre cu statele Americii Latine.

Asemenea acțiuni, reciproc avan
tajoase. reprezintă o elocventă 
ilustrare a solidarității în fante a 
României socialiste cu eforturile si 
năzuințele popoarelor latino-ameri
cane de a-si nune în valoare poten
țialul material si uman pentru a de
păși într-un termen cît mai scurt ră- 
minerile in urmă pe plan economic, 
de a crea condiții tot mai bune pen
tru consolidarea independentei si su
veranității naționale. Aprecierea de 
care se bucură relațiile de strînsă 
colaborare prietenească ale tării 
noastre cu statele Americii Latine 
si-a găsit o semnificativă consacrare 
în faptul că. la propunerea grupului 
latino-american. România a devenit 
membru al „Grupului celor 77". care 
reunește aproape toate țările în curs 
de dezvoltare.

Prin principiile juste și echitabile 
pe care le promovează, colaborarea 
ascendentă româno—latino-americanâ 
are o semnificație ce depășește ca
drul bilateral, constituind un exem
plu de relații noi. bazate pe declină 
egalitate, pe stimă si respect reci
proc’. pe sprijin si întrajutorare în 
lunta comună pentru progres, o con
tribuție la crearea unei noi ordini 
politice si economice internaționale, 
la cauza înțelegerii și conlucrării 
rodnice între toate popoarele.

Vasile OROS 
Valentin PAUNESCU
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