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Ședința
Comitetului Politic Executiv

al C C. al P.C.R

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
a primit un grup de ziariști americani

Tovarășul Nicolae Ceausescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a primit, vineri 
după-amiază. grupul de ziariști ame
ricani condus de Katherine Graham, 
președintele consiliului și director 
executiv al Corporației „Washington 
Post", care ne vizitează tara.

Grupul este alcătuit din Meg Gre
enfield. redactor-șef adjunct al pagi
nii editoriale a ziarului „Washington 
Post", Jimmie Lee Hoagland, cores
pondentul la Paris al ziarului, și Lo
ren Jenkins, șeful biroului din Roma 
al revistei „Newsweek".

La primire au luat parte Dumitru 
Popescu, membru al Comitetului Po
litic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., Ștefan Andrei, membru su
pleant al Comitetului Politic Execu
tiv. secretar al C.C. al P.C.R.. Mircea

Malita. adjunct de șef de secție la 
C.C. al P.C.R.

în cadrul convorbirii, răspunzînd 
la o serie de întrebări puse de zia
riștii americani, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu s-a referit pe larg la ex
periența dobîndită de România in 
construcția socialismului, in organi
zarea democratică a vieții economice 
și sociale, la perspectivele dezvoltării 
viitoare a tării noastre. Șeful statu
lui român a expus principiile care 
călăuzesc politica externă a Româ
niei. politică de colaborare multilate
rală cu toate statele, indiferent de 
sistemul politic și 
gere. destindere și 
lume. Președintele 
dat. de 
latiilor 
noastră 
nomic.
subliniind necesitatea înlăturării hi

social, de ințele- 
pace în întreaga 

României a abor- 
probleme ale re- 

dintre tara
asemenea.
de colaborare
și S.U.A. în domeniile eco- 

știintific. tehnic, cultural —

turor impedimentelor si barierelor din 
calea bunei desfășurări a acestora — 
precum si ale cooperării dintre cele 
două state pe plan mondial în slujba 
cauzei securității, păcii. înțelegerii 
intre popoare. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a prezentat, totodată, con
siderentele României privitoare la 
modalitățile de înfăptuire practică a 
securității și cooperării pe continen
tul european. Președintele României 
s-a referit pe larg. în cadrul convor
birii cu ziariștii americani, la trans
formările profunde care au loc în 
viata societății contemporane, in re
lațiile internaționale, subliniind sar
cinile ce revin in acest context for
țelor democratice, progresiste, po
poarelor in eforturile pentru făurirea 
unei lumi mai drepte și mai bune pe 
planeta noastră.

Primirea s-a desfășurat intr-o at
mosferă cordială.

Consiliul oamenilor muncii
Vineri, 8 iulie a.e., a avut loc, sub pre

ședinția tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comunist 
Român, ședința Comitetului Politic Execu
tiv al C.C. al P.C.R.

La primul punct al ordinii de zi, Comi
tetul Politic Executiv a analizat raportul 
Direcției Centrale de Statistică privind 
îndeplinirea planului la producția indus
trială, investiții și export pe semestrul 
I 1977.

Comitetul Politic Executiv a apreciat 
faptul că, în condițiile dezvoltării în ritm 
înalt a economiei noastre naționale, pla
nul producției globale industriale a fost 
realizat în proporție de 102,8 la sută, ob- 
ținîndu-se rezultate însemnate în creșterea 
productivității muncii, ridicarea nivelului 
tehnic al producției, reducerea cheltuieli
lor materiale, sporirea eficienței econo
mice. Acesta este rodul muncii pline de 
abnegație a clasei muncitoare, a oameni
lor muncii, care, sub conducerea partidu
lui, înfăptuiesc cu succes obiectivele pla
nului cincinal, asigură mersul ferm înainte 
al țării pe calea dezvoltării economico- 
sociale, a edificării socialismului și comu
nismului.

Totodată, Comitetul Politic Executiv a 
relevat unele rămîneri în urmă în îndepli
nirea planului, în special în industria chi
mică, cerînd ministerelor respective, cen
tralelor și conducerilor unităților econo
mice să ia măsurile cele mai hotărîte pen
tru recuperarea restanțelor în timpul cel 
mai scurt. De asemenea, Comitetul Politic 
Executiv a indicat tuturor ministerelor și 
organismelor economice, precum și orga
nelor și organizațiilor de partid să acțio
neze mai ferm pentru ca, în toate ramu
rile și sectoarele, capacitățile de produc
ție să lucreze integral, la parametrii pro
iectați, să se obțină o creștere a indicelui 
de folosire a mașinilor, o reducere mai 
substanțială a consumurilor materiale, în
deosebi de combustibili și energie, ridi
carea în continuare a nivelului tehnic și 
calitativ al întregii producții, sporirea mai 
rapidă a productivității muncii.

Analizînd situația îndeplinirii marilor 
sarcini cuprinse în planul de investiții pe 
acest an, Comitetul Politic Executiv a cri
ticat neajunsurile care se manifestă în 
acest domeniu, rămînerile în urmă exis
tente pe unele șantiere. S-a indicat o mo
bilizare mai intensă a forțelor pentru 
realizarea tuturor obiectivelor stabilite în 
planul de stat, luîndu-se în acest scop mâ
luri mai energice de asigurare a forței de 
muncă necesare, prin deplasarea pe șan
tiere a muncitorilor necalificați și auxi
liari, accelerarea lucrărilor de construcții 
și montaj, realizarea și livrarea la timp a 
utilajelor tehnologice, întărirea ordinii și 
disciplinei în toate organizațiile de con- 

muncă. în ce
disciplinei in toate organiz 
strucții, la toate locurile de 
privește obiectivele social-culturale, ac
centul va trebui pus pe intensificarea con
strucției de locuințe în vederea satisfacerii 
necesităților oamenilor muncii, urmînd ca, 
la această amplă acțiune, să se asigure 
participarea, în timpul liber, a colective
lor din întreprinderi, a unui număr cit mai 
mare de cetățeni.

Ministerul Construcțiilor Industriale, ce
lelalte ministere și organizații econo
mice, comitetele județene de partid tre
buie să acționeze cu mai multă răspun
dere pentru recuperarea cît mai rapidă a 
răminerilor în urmă față de planul de in
vestiții, raportînd decadal Comitetului Poli
tic Executiv asupra modului cum se înde
plinește această sarcină. Comitetul Politic 
Executiv a hotărît constituirea unui grup 
de partid care să asigure impulsionarea

activității atît pe linie de partid, cît și de 
stat, unirea și mobilizarea tuturor forțelor 
pentru accelerarea activității pe toate 
șantierele, îmbunătățirea rapidă a muncii 
în construcții, îndeplinirea integrală a pla
nului de investiții.

Comitetul Politic Executiv a examinat, 
de asemenea, modul de îndeplinire a pla
nului de export și a stabilit o serie de mă
suri pentru îmbunătățirea acestei activi
tăți. în acest scop, s-a indicat ca în cel 
mai scurt timp să se analizeze și să se 
definitiveze situația fondului de marfă 
pentru export pe fiecare minister, județ și 
întreprindere, acordîndu-se o atenție deo
sebită produselor industriei construcției 
de mașini și industriei ușoare. Stabilin- 
du-se, totodată, sarcinile prioritare la 
realizarea importului, Comitetul Politic 
Executiv a indicat să se facă totul pentru 
asigurarea și în acest an a unei balanțe 
active a comerțului nostru exterior.

Comitetul Politic Executiv a dezbătut un 
raport privind programul de consolidare 
a imobilelor avariate în municipiul Bucu
rești ca urmare a cutremurului din 4 martie 
1977. S-a constatat că, deși au fost obți
nute rezultate în refacerea clădirilor lovite 
de seism, în desfășurarea lucrărilor a 
apărut o serie de deficiențe. într-o serie 
de cazuri, activitatea nu a fost concentrată 
asupra consolidării elementelor de rezis
tență, ci s-a trecut la demolări nejustifi
cate, la executarea unor lucrări de ansam
blu, foiosindu-se soluții exagerate, inutile 
din punct de vedere funcțional. Proasta 
dirijare a muncii în această direcție a im
pietat asupra vieții civice și comerciale, du- 
cînd, totodată, la demobilizarea unor ce
tățeni dornici să treacă la repararea pro
priilor locuințe. Comitetul Politic Executiv 
a adus critici Comitetului municipal de 
partid București pentru lipsurile manifes
tate în conducerea acestei activități. A fost 
examinat, de asemenea, un raport privitor 
la modul în care se desfășoară această 
acțiune în județe. Apreciindu-se realiză
rile obținute, au fost aduse și aici critici 
pentru faptul că în unele localități a scă
zut ritmul activității, a slăbit preocuparea 
pentru mobilizarea forțelor necesare du
cerii la capăt a acestei acțiuni. Comitetul 
Politic Executiv a stabilit ca în perioada 
următoare să se concentreze eforturile 
spre încheierea acțiunii de consolidare a 
elementelor de rezistență a clădirilor, mo- 
bilizîndu-se mai intens oamenii, muncii 
să-și repare propriile locuințe. Comitetul 
Politic Executiv a hotărît ca, pînă la sfîr- 
șitul anului, în Capitală, ca și în județele 
afectate de cutremur, să fie terminate 
consolidările locuințelor și celorlalte edi
ficii avariate.

Comitetul Politic Executiv a examinat și 
aprobat raportul cu privire la realizarea 
de către consiliile populare a planului de 
locuințe și cămine pentru nefamiliști pe 
semestrul I 1977. în concordanță cu poli
tica partidului și statului nostru de dezvol
tare economico-socială a țării, de îmbu
nătățire continuă a condițiilor de viață aie 
cetățenilor, numărul de apartamente ce 
urmează a fi realizate 
suplimentat la 214 000 
plan de construcții de locuințe pînă în 
prezent. S-a acordat o mai mare atenție 
repartizării pe localități a apartamentelor, 
în funcție de dezvoltarea economico- 
socială a județelor, de nevoile de lo
cuințe, de necesitatea apropierii de locu
rile de muncă a noilor ansambluri de lo
cuințe. Comitetul Politic Executiv a hotărît 
intensificarea ritmului de execuție a lo
cuințelor si, în acest scop, sporirea gradu
lui de industrializare a construcțiilor, in-

troducerea unor soluții moderne pentru 
obținerea unei productivități sporite, re
ducerea consumurilor de materiale, inten
sificarea participării populației la reali
zarea planului de construcții de locuințe.

Comitetul Politic Executiv a discutat și 
aprobat măsuri de reglementare a pensii
lor militare de stat. La baza acestora stau 
principiile cuprinse în Legea cu privire la 
pensiile de asigurări sociale de stat și asis
tența socială, finîndu-se seama, desigur, 
de condițiile specifice în care își desfă
șoară activitatea cadrele militare perma
nente din Ministerul Apărării Naționale și 
Ministerul de Interne. Au fost, totodată, 
examinate și aprobate propunerile de 
majorare cu 30 la sută, pînă la sfîrșitul 
cincinalului 1976—1980, a retribuției tari
fare a cadrelor militare, precum și a sol
delor militarilor în termen și elevilor mili
tari din instituțiile de învățămînt. Majo
rarea retribuției personalului civil din Mi
nisterul Apărării Naționale și Ministerul 
de Interne se va face în funcție de profe
sii, în procente stabilite pentru ramurile 
corespunzătoare din economia națională. 
Majorarea prevăzută pentru prima etapă 
se va aplica de la 1 august 1977, atît pen
tru cadrele militare, cît și pentru persona
lul civil.

Comitetul Politic Executiv a examinat, 
în cadrul ședinței, propunerile pentru pre
gătirea și desfășurarea alegerilor gene
rale de deputați în consiliile populare mu
nicipale, ale sectoarelor municipiului Bucu
rești, orășenești și comunale și a hotărît 
ca acestea să aibă loc în ziua de 20 
noiembrie 1977.

în spiritul preocupării permanente a 
conducerii partidului nostru pentru adîn- 
cirea și dezvoltarea democrației socialiste, 
Comitetul Politic Executiv a stabilit ca, în 
circa 85 la sută din totalul circumscripții
lor electorale, să se depună mai multe 
candidaturi, exprimîndu-și încrederea că 
organizațiile Frontului Unității Socialiste 
vor propune pe cei maTjcapabili și devo
tași cetățeni din rîndul muncitorilor, țăra- 

fără deosebire de

față în față cu sarcinile
și atribuțiile sale legale

însemnări dintr-o mare Întreprindere constructoare de mașini—„Autobuzi

Practica a dovedit că, în răstimpul de la 
crearea lor, consiliile oamenilor muncii au 
acumulat o experiență valoroasă, soluționînd 
prompt și competent pr Llemele complexe aie 
activității economice r sociale din unități. 
Tocmai pentru a asigura o reglementare uni
tară a organizării și funcționării consiliilor oa-

menilor muncii, atribuțiile și competențele lor 
au fost clar stabilite prin lege. Cum își înde
plinesc ele aceste atribuții ? lată, față în față, 
prevederi ale legii — și modul de acțiune 
concretă a consiliului oamenilor muncii 
dintr-o mare întreprindere constructoare de 
mașini — „Autobuzul" București.

LEGEA PREVEDE:

„Consiliul oamenilor muncii al întreprinderii 
stabilește măsuri pentru încheierea la timp a con
tractelor economice".

Pentru o întreprindere „de montaj" 
— cum este „Autobuzul" — această 
prevedere are o importantă funda
mentală. Spunem acest lucru, avind 
in vedere, pe de o parte, faptul că 
unitatea întreține relații de colaborare 
cu un foarte mare număr de Între
prinderi furnizoare — in componenta 
autobuzelor și autoutilitarelor injrâ 
piese și subansamble fabricate de 129 
de unități — și. pe de alta, diversi
tatea mare a beneficiarilor din țară 
și de peste hotare. Practic, această 
prevedere a legii fixează sarcini pre
cise atît pentru asigurarea contracte
lor de aprovizionare cu toate unită
țile producătoare de materiale, piese 
și subansamble necesare fabricației,

cit și a contractelor de desfacere. 
Iată de ce nu este ședință de con
siliu a oamenilor muncii in care să 
nu se dezbată asemenea probleme, 
stabilindu-se de fiecare dată măsu
rile practice ce se impun.

Potrivit normelor in vigoare, pini 
la începutul acestui semestru trebuia 
încheiată acțiunea de contractare 
pentru producția anului 1978. Con
cret. care este stadiul pregătirii pro
ducției pentru anul viitor ? Din da
tele furnizate la serviciul plan rezul
tă că potrivit programului stabilit, in 
primăvara acestui an. de către con
siliul oamenilor muncii, pină in pre
zent au fost lansate integral comen
zile pentru piesele, subansamblele și

materiaiele cerute de producția anu
lui viitor. De asemenea, s-au încheiat 
contracte pentru 20 la sută din acest 
necesar.

Desigur, s-ar putea spune că acum, 
la începutul lunii iulie, pregătirea 
producției anului viitor este destul de 
avansată. Din analiza întreprinsă re
zultă insă o problemă de fond — și 
anume, in ce măsură este realistă 
fundamentarea cererilor întreprinde
rii bucurestene către uzinele co
laboratoare. Abia acum, de cîteva 
zile. „Autobuzul" a primit, din 
partea centralei structura planu
lui fizic, pe sortimente, pentru pro
ducția anului viitor. Acest plan va fi 
supus, la sfirșitul lunii iulie, dezba
terii și aprobării adunării generale 
a oamenilor muncii. Or. după cum s-a 
arătat, cererile de materiale, piese 
și subansamble au fost înaintate 
furnizorilor incepind din aprilie. 
Practic, orice modificare in structura

Viorel SALĂGEAN 
Dan CONSTANTIN

(Continuare in pag. a Iii-a)

IN ZIARUL DE AZI:
Rubricile noastre : EXI
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LITERARĂ ; SPORT ; DIN 
ȚĂRILE SOCIALISTE ; DE 

PRETUTINDENI

în acest an a fost 
— cel mai mare

tați cetățeni din rîn 
nilor, intelectualilor 
naționalitate — care se bucură de încre
derea maselor și dovedesc inițiativă, ener
gie și pasiune, fermitate și răcpundere în 
înfăptuirea politicii partidului și statului. 
Campania electorală va trebui să se des
fășoare sub semnul participării entuziaste 
a oamenilor muncii la realizarea cu suc
ces a obiectivelor cincinalului, a Progra
mului de edificare a societății socialiste 
multilateral dezvoltate pe pămîntul Româ
niei.

Comitetul Politic Executiv a dezbătut 
propunerile cu privire la activitatea pen
tru înfăptuirea politicii de cadre a parti
dului. Subliniind rolul tot mai important 
al cadrelor în organizarea și conducerea 
întregii activități, în soluționarea proble
melor complexe pe care le ridică înfăp
tuirea hotărîrilor Congresului al Xl-lea, 
Comitetul Politic Executiv a stabilit măsuri 
de perfecționare a acestei activități. Se
lecția și promovarea cadrelor de partid și 
de stat, ale organizațiilor de masă și ob
ștești, pentru toate sectoarele vieții social- 
economice vor trebui să se desfășoare sub 
conducerea nemijlocită a C.C. al P.C.R., a 
organelor de partid, pe baza unui plan 
unic de perspectivă, corespunzător cerin
țelor de dezvoltare a țării. Comitetul Poli
tic Executiv a examinat și aprobat în acest 
sens un proiect de hotărîre care urmează 
să fie supus plenarei C.C. al P.C.R.

în cadrul ședinței, Comitetul Politic 
Executiv a examinat și soluționat proble
me ale activității curente de partid și de 
stat.

MĂRĂȘTI, MĂRĂȘEȘTI, OITUZ
file glorioase in cronica luptei

poporului
Anul acesta, in care sărbătorim 

centenarul Independenței de stat a 
României, ește și anul aniversării 
unor evenimente ce au inscris o filă 
glorioasă in cronica luptei multise
culare pentru neatîrnare a poporului 
român : marile bătălii purtate de ar
mata română, in vara anului 1917. la 
Mărăști. Mărășesti, Oituz — cunos
cute laolaltă sub denumirea „bătă
lia Moldovei".

în expunerea rostită cu prilejul 
sărbătoririi centenarului independen
ței, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
evocind lupta gr«a pe care poporul 
român a trebuit să o ducă de-a lun
gul secolelor împotriva cotropitorilor 
și agresorilor de tot felul, a domina
ției străine, sublinia că „toate aceste 
suferințe și lupte l-au otelit. i-au că
lit voința și dîrzenia. i-au sporit dra
gostea de tară, i-au întărit hotărirea 
de a nu ceda în fata nici unei greu
tăți. de a nu pregeta in fata nici unei 
jertfe pentru apărarea patriei". Aces
te înalte trăsături morale ale națiu
nii noastre și-au găsit o pregnantă 
ilustrare în bătăliile .de la Mărăști. 
Mărășești. Oituz. care se așază, în 
istoria națională, alături de cele de 
la Rovine, Podul înalt. Călugăreni 
sau Plevna, ca un simbol al voinței 
sale de a trăi liber, de sine stătător. 
Cuvintele care atunci erau ne buzele 
tuturor „Pe aici nu se trece" au fost 
răspunsul dat întotdeauna de poporul

Lună de lună, decadă cu decadă, colectivul întreprinderii de sîrmă și produse din sîrmă Buzău își depășește planul. în imagine; una din secpne inirepririawii

român pentru libertate
nostru oricăror invadatori ai nămîn- 
tului strămoșesc si sacru al tării. în 
contextul anului 1917, cele trei bătă
lii au marcat, totodată, si un moment 
de hotăritoare însemnătate in desfă
șurarea luptei ponorului român pen
tru desăvirșirea unității sale statale.

★
Acțiunea României In anii 1916— 

1918 se individualizează in cadrul pri
mei conflagrații mondiale prin ca
racterul just al scopurilor ei. Marele 
război din anii 1914—1918 a fost, după 
cum se știe, expresia contradicțiilor 
dintre marile puteri imperialiste care 
căutau să-și împartă globul in sfere

60 de ani de la bătăliile 
armatei române 

din vara anului 1917
de influentă, in piețe de aproviziona
re cu materii prime și de desfacere 
pentru produsele, industriei proprii. 
Alături insă de concurenta acerbă 
dintre puterile imperialiste, care in 
faza ei paroxistică s-a transformat 
in conflict, armat, s-a desfășurat, lup
ta unor popoare sau state care, da
torită împrejurărilor 
butiseră încă să-și 
să-și desăvîrșească 
nale unitare. în 
estul Europei, stăpinirea Imperiului 
otoman, iar dună declinul acestuia, 
rivalitatea dintre imperiile habsbur- 
gic și tarist pentru controlul acestei 
zone, au stînjenit si intirziat proce
sul de formare a 
sau de desăvirșire 
nale a popoarelor 
a continentului.

Dezlănțuirea primului război 
dial nu a stăvilit acest proces, 
dat forme noi de manifestare, 
ziasmul popular 
trarea României 
august 1916. după doi ani de neutrali
tate, n-a avut nimic din caracterul 
șovin al manifestațiilor care însoți
seră plecarea spre front a armatelor 
statelor imperialiste în vara anului 
1914. în declarația de război adresa-

istorice, nu iz- 
constituie sau 

state națio- 
estul și sud-

statelor naționale 
a unității 
din. această

natio- 
narte

mon
ci i-a 
Entu- 

care a salutat in- 
în război la 15/27

tă Austro-Ungariei. poporul român 
vedea in primul rind mijlocul de îm
plinire a unui deziderat cu vechime 
multiseculară : făurirea statului na
tional unitar. Așa cum sublinia tova
rășul Nicolae Ceaușescu, „poporul ro
mân nu a participat la acest război 
călăuzit de intenții de cotropire și 
anexiune teritorială ; cedind presiu
nilor puterilor Antantei, cercurile 
conducătoare ale tării au hotărit in
trarea in război alături de Anglia. 
Franța și Rusia, care promiteau satis
facerea dezideratului unității națio
nale". Pentru România, ca si pentru 
alte state din Peninsula balcanică 
era vorba, așadar, după cum apre
ciase la timpul respectiv Lenin, de 
„războaie burghezo-progresiste de 
eliberare națională, pe care micile 
state — ca Serbia sau România — 
au fost constrinse să le ducă Împo
triva imperiilor multinaționale — in 
speță Austro-Ungaria — pentru a-^f 
desăvîrși unitatea națională". At

Un șir de factori militari, econo
mici și politici s-au răsfrint negativ 
asupra operațiunilor desfășurate da 
trupele române în 1916 și au făcut 
ca, după o scurtă perioadă de succese 
inițiale, situația de pe front să evo
lueze in defavoarea armatei noasțre. 
Extraordinara lungime a frontului, 
ca și forma sa cu totul dezavanta
joasă, superioritatea considerabilă a 
adversarului în oameni si tehnică de 
luptă, neonorarea obligațiilor asu
mate de puterile 
privește livrarea de 
război, trimiterea 
tul românesc si 
acțiuni de mare 
fronturi de luptă 
lor Centrale declanșarea unor ofen
sive succesive care, in ciuda rezis
tentei îndîrjite și eroice a armatei 
române, au dus la ocuparea Olteniei 
și Munteniei de către adversar.

Dar dacă. în împrejurările critice 
din toamna și iarna anului 1916, fron
tul militar a cedat sub presiunea co
pleșitoare a inamicului, frontul in
tern a rezistat. Vicisitudinile abătute 
asupra tării nu au clintit in nici un 
chip

obligațiilor
aliate în ceea ce 

echipament de 
de trupe pe fron- 

desfăsurarea unor 
amploare pe alte 
au permis Puteri-

voința de luptă și unitatea

Colonel Constantin 
CAZAN1ȘTEANV

(Continuare in pag. a IV-a)



PAGINA 2 SCINTElA - simbătâ 9 iulie 1977

Ffăptul]
I
I
I DIVERS I

I

■LKmIvXWw-!

I Mioarele
I
I

I salvate
I
I
I
I
I
I
I

O adevărată „artilerie11 
fulgere s-a năpustit asupra _ 
nuia din saivanele întreprinde
rii agricole de stat Odoreu, ju
dețul Satu Mare, în care se re- 
fugiaseră, înspăimintate de fur
tună, peste 1100 de oi. Apoi, 
un trăznet puternic a spintecat 
acoperișul, incendiindu-1. într-o 
clipă, cei patru ciobani — Va- 
sile Mureșan, Ioan Pop, Gheoi- 
ghe Popșa și Nicolae Moldovan 
— s-au năpustit și ei, fără șo
văire, în mijlocul flăcărilor dez
lănțuite. Deși pe haine și pe
mîini le picurau ..țurțurii11 de
flăcări care cădeau asupra lor
din acoperiș, cei patru ciobani 
n-au știut ce-i frica 
pină n-au scos din 
flăcărilor mistuitoare 
toate mioarele.

de 
u-

I
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I
I
I
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și răgazul 
mijlocul 
aproape I

I
I

Trei și cu 
căpriorul

I
I

I
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I
I
I
I
I
I
I
I

patru
In primăvara anului 

Constantin Pateu din 
Tetoiu, județul Vilcea. 
un pui de căprioară rănit. L-a 
luat acasă, l-a îngrijit cum 
priceput, cu migală, pină ce 
dul s-a însănătoșit. Apoi, 
redat pădurii, să zburde în 
mea lui. Numai că puiul de 
prioară se invățase atit de mult 
cu ograda omului si cu familia 
lui, incit, cu toate încercările 
gospodarului, de fiecare dată 
cînd îl lăsa in pădure diminea
ța, seara se trezea cu el in tin
da casei, reluind hirjoana cu 
cei trei copii ai gazdei. Acum a 
devenit un căprior voinic, dar 
tot cu apucături de... ieduț răz- 
giiat. Zilnic, la ora primului și 
a cinei, îsi face apariția, cu 
mare punctualitate, in gospodă
ria omului. Apoi, seara, adoar
me dus, alături de copiii celui 
care i-a salvat viața. Uneori 
dimineața e chiar mai somnoros 
decît copiii, dar îsi ia ..revanșa", 
după aceea, in ghidușii si aler
gări.

trecut, 
comuna 
a găsit

s-a 
ie- 
l-a 
lu- 
că-
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Mașina cu nr. l-MH-535 mer
gea în ritm de... vals. La volan 
— șoferul Grigor e Jianu. La un 
semn al unui lucrător de la ser
viciul de circulație al miliției 
mehedlnțene, șoferul a tras ma
șina pe dreapta.

— Cit alcool ati consumat ?
— Mie nu-mi place alcoolul, 

că mă arde pe git. Beau numai 
vin.

— Si cit vin ați băut ?
— Să vi spun sincer ?
— Dacă nu spuneți dumnea

voastră. întrebăm fiola.
— Ce. să mai plătesc si fiola ? 

A fost cald al naibii si nu mi-a. 
trecut setea decit la al doilea 
litru.

Vezi titlul !
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O pîine, 
o sută
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încărcată cu piine. mașina 
21-DJ-5674 pornise în cursa o- 
bisnuită. spre centrele de vînzare 
din Craiova. Șofer : Ștefan Un- 
taru. Distribuitor : Mihai Lupițu. 
Ia un semn al paznicei Aurelia 
Marinescu, mașina a tras pe 
dreapta. Șoferul a prezentat 
imediat actele la control. Dar 
paznica a cerut nu numai acte
le, ci și... ptinile la control. La 
numărătoare au ieșit fix 100 de 
pilni în plus : albe, rumene, 3,20 
lei bucata. La intrebările con
troloare!. șoferul și distribuito
rul au început să facă fete-fete, 
mai ales cînd li s-a făcut urmă
toarea socoteală : dacă în fieca
re zi (ca să nu mai spunem la 
fiecare cursă) ar sustrase cite 
100 de plini. înseamnă că cei doi 
ar încasa pe zi, nemunciti, 320 
de lei. pe o lună aproape 10 000 
de lei, fat citeva luni un auto
turism. iar în cîtiva ani... Și 
cind te gîndești că amîndot a- 
veau o pîine albă de mîncat...
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Rugămintea 
unui tată

I
I
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La corespondentul nostru pen
tru județul Botoșani t-a prezen
tat. bătrinul Dumitru Găleanu. 
din satul Pădureții, comuna Do- 
birceni. care i-a spus :

— Am 67 de ani si cinci co
pii. Patru din cei cinci îmi poar
tă numele cu cinste, sint harnici 
si inimoși. Numai unul — pe 
nume Gheorghe — a plecat de 
acasă de vreo citiva ani si nu 
mai știm nimic despre el. V-aș 
rupă să scrieți citeva cuvinte la 
ziar că poate le-o citi si el si o 
să-si aducă aminte de noi. Nu 
vrem să ne ajute eu nimic, avem 
tot ce ne trebuie. Am dori să 
Știm doar dacă a invitat vreo 
meserie, pe unde lucrează, dacă 
Si-a întemeiat un cămin, că a a- 
juns la 25 de ani. Te pomenești 
că am si vreun nepoțel. Să-l 
aducă la tata-mosu. că mie toată 
viata mi-au fost dragi copiii.

Auzi, Gheorghiță T
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I
Rubricd realizata de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

I
I

în Programul de măsuri adoptat de 
Plenara C.C. al P.C.R. din noiembrie 
1976 privind munca politico-ideologi- 
că și cultural-educativă s-a subliniat 
necesitatea promovării dezbaterii, ca 
principală formă de activitate in 
cadrul cursurilor invățămintului po
litico-ideologic. Această orientare 
are în vedere faptul că dezbaterea, 
schimbul viij de idei creează condi
țiile optime pentru dezvoltarea gîn- 
dirii politice a cursantilor, a capaci
tății lor de a înțelege in mod apro
fundat politica partidului, realitățile 
tării.

Anul de studiu recent încheiat a 
îmbogățit substantial experiența acu
mulată in acest domeniu și in cadrul 
Centrului universitar București. Ana
lizele care au avut loc la comitetul de 
partid al Centrului universitar au 
prilejuit unele concluzii cu privi
re la elementele valoroase ale ațestei 
experiențe, care merită a fi dezvol
tate și generalizate, pentru a ridica 
rolul dezbaterilor ideologice.

Viața arată că determinant pentru 
stimularea dezbaterilor este in primul 
rînd însusi caracterul tematicii puse 
în discuție. Se înscrie această tema
tică în actualitate. în problematica 
majoră care preocupă colectivul ? în 
acest, caz. este sigur că oamenii se 
vor angaja activ in discuție, vor dez
volta un schimb rodnic de păreri.

Un asemenea teren feytil a fost a- 
sigurat in acest an dezbaterilor prin 
înseși programele învătămîntului po
litico-ideologic. în centrul cărora au 
fost situate problemele actuale ale 
politicii partidului și statului nostru, 
aspecte esențiale privind dezvoltarea 
economico-socială. rolul științei și 
tehnicii în progresul general al tării. 
Ideile și aprecierile din documentele 
de partid, din expunerile si cuvîn- 
tările secretarului general al parti
dului. tovarășul Nicolae Ceausescu, 
care au ocupat locul central în bi
bliografiile recomandate, s-au dovedit 
un puternic stimulent al dezbaterilor, 
un inestimabil îndrumar in elimina
rea tratărilor abstract speculative, 
in legarea teoriei cu practica. în co-

invățămintului politico-ideologic
relarea dezbaterii teoretice eu anali
za problemelor pe care le ridică via
ta și activitatea de zi cu zi a cadre
lor didactice.

Pentru a favoriza această corelare, 
s-a urmărit totodată legarea dezbate
rilor de profilul facultăților. Astfel, 
din tematica largă a cursului de Pro
bleme ale materialismului dialectic si 
istoric, pe lîngă temele de interes ge
neral, precum : „Determinismul in 
natură și, societate", „Materialitatea 
lurpii". „Formarea și dezvoltarea

tr-un șir de careuri și prin folosire» 
unei mtetodici adecvate, prin promo
varea unor asemenea forme ca pre
zentarea de referate și coreferate ur
mate de discuții, expuneri ținute de 
specialiști, urmate de întrebări și 
răspunsuri, simpozioane, microsesi- 
uni științifice etc. Astfel, la Faculta- 

' tea de hidrotehnică a Institutului de 
construcții, la tema „Revoluția ști
ințifică și tehnică11 s-a organizat o 
dezbatere reunită a două cursuri, cu 
participarea unor invitați din afara

Din experiența organizației de partid 
a Centrului universitar București

conștiinței socialiste11, la institutele cu 
profil universitar și artistic s-au dez
bătut teme ca „Umanismul și proble
mele omului contemporan11. „Proble
me ale realismului contemporan11, iar 
la institutele cu profil tehnic teme
le : „Știința și societatea11. „Locul și 
rolul științei în societatea contempo
rană11 și altele.

Această ancorare în 
versitară 
opțiunea inițială 
teme. în însăși conceperea planului 
tematic al dezbaterilor s-a urmărit o 
selecție a problemelor care să permi
tă o mai temeinică analiză si să răs
pundă mai direct sferei de interes a 
participantilor. De pildă, la Institutul 
politehnic, la cursul de „Probleme ale 
materialismului dialectic și istoric11 — 
urmat în cea mai mare parte de ca
dre de la catedra de fizică — pen
tru tema : „Știința și societatea11 s-au 
cuprins în tematică probleme cum 
sint : „Locul și rolul fizicii în siste
mul actual al științei11 ; „Experimen
tul și specificul său în cercetările 
din domeniul fizicii11 ; „Aspecte ale 
integrării învătămîntului cu cerceta
rea și producția in domeniul fizicii11.

Dezbaterile au fost stimulate în-

viața uni- 
nu s-a limitat doar la 

pentru anumite

• Fapte • Opinii • Propuneri
0 Comuna prelimer (Brașov) e pe calea urbanizării. Aici s-au 

construit, de curînd, 32 apartamente pentru lucrătorii I.A.S., o creșă 
și o grădiniță pentru copiii acestora : s-au dat recent în folosință o 
creșă cu 102 locuri și un cămin de nefamiliști cu 140 locuri pentru nevoile 
lucrătorilor de la întreprinderea de postav (unde filatura și tesătoria 
își vor mări capacitatea, iar în acest an se va construi o secție de 
prelucrat și destrămat deșeuri). în centrul localității s-au dat în folo
sință un bloc cu 40 apartamente, un dispensar medical cu 4 secții. Se 
lucrează în continuare la alte blocuri de locuințe cu unități comerciale 
la parter, Ia o casă de cultură, cinematograf, complex pentru unități 
de prestări servicii etc. (Nicolae Lepădatu, grupul județean de pom
pieri Brașov).

au fost memorate unele cunoștințe, 
indepărtindu-se tocmai de menirea 
sa principală — stimularea schimbului 
de idei, a gîndirii creatoare.

Tocmai de aceea. îndeosebi în se
mestrul al doilea, comitetul de partid 
al Centrului universitar a acordat o 
mai mare atenție pregătirii metodi
ce a propagandiștilor. în majori-, 
tatea institutelor, printre care Institu
tul politehnic, Institutul de construc
ții, au fost organizate consfătuiri ale 
propagandiștilor, la care au fost in
vitați și citiva participanți din fie
care curs. în cadrul cărora s-a pro
cedat la schimburi de experiență, s-au 
făcut expuneri teoretice și metodice, 
iar rectorii și secretarii comitetelor 
de partid au prezentat informări asu
pra principalelor sarcini profesionale 
și politice ce stau în fata colectivelor 
respective. Aceste acțiuni au fO6t în
cununate printr-o consfătuire a pro
pagandiștilor pe întreg Centrul uni
versitar, organizată în ajunul convor
birilor recapitulative, în cadrul căreia . 
ne-am străduit să facem larg cunos
cute metodele cele mai bune de ac
tivitate, experiența înaintată din di
feritele institute în organizarea si 
conducerea dezbaterilor.

Roadele acestor eforturi s-au oglin
dit in convorbirile recapitulative care 
au încheiat anul de învătămint. Din 
controalele efectuate, cu participarea 
membrilor comitetului de partid, a ac
tivului larg al Centrului universitar, 
rezultă că aceste convorbiri au fost în 
genere manifestări de tinută teoretioo- 
ideologică, la care au luat parte ac
tivă aproape totalitatea celor prezenti. 
Este de remarcat că în condițiile 
unei exigente ridicate, ținînd cont de 
întreaga activitate a cursantilor. circa 
80 la sută din totalul cursantilor au 
obținut calificative de „foarte bine11.

Desigur, rezultatele obținute nu sint 
niciodată și nicăieri cîștiguri dobîn- 
dite odată pentru totdeauna. Conști
ente nu numai de progresele realiza
te. dar și de neajunsurile care mai e- 
xistă în acest domeniu, organele si 
organizațiile de partid din Centrul u- 
niversitar vor lua măsuri de perfec
ționare mai departe a activității în 
viitorul an de învătămint. spre a asi
gura creșterea eficientei 
forme ale învătămîntului 
deologic.

• Sprijinind cumpărătorii, magazinul „Dioda", cu se
diul pe bulevardul 1 Mai, București, sectorul 8. continuă să expedieze 
la domiciliul solicitatorilor piese de schimb pentru radio, televizoare, 
magnetofoane etc. Cetățenii din orice localitate a țării pot primi acasă, 
prin ramburs, piesele de care au nevoie, achitind contravaloarea 
acestora la primirea ooletului. Comanda se poate face prinitr-o simplă 
carte poștală. (Matei Stăneioiu, responsabilul magazinului „Dioda11 — 
București).

institutului, care au răspuns la în
trebări.

Toate acestea au contribuit la spo
rirea eficientei dezbaterilor din 
cursuri, atit in sensul deschiderii în- 
vătămîntului către viața și activitatea 
colectivelor universitare, cit si în sen
sul amplificării interesului pentru 
studiu, al stimulării efortului de in
terpretare a realității, precum și 
de analiză critică a punctelor de 
vedere afirmate în cadrul orientă
rilor nemarxiste din gîndirea filozo
fică și social-politică actuală.

Nu se poate spune însă că avanta
jele dezbaterii, ca mijloc deosebit de 
eficient al aotivității ideologico-edu- 
cative. au fost pretutindeni pe deplin 
valorificate. Unele din formele de 
dezbatere care au căpătat o mare pon
dere în ultima vreme — cum sînt se
mi nariile bazate pe referate si core
ferate — n-au dat rezultatele sconta
te, rolul acestor materiale fiind greșit 
înțeles. Astfel, în loc să fie concepute 
doar ca un punct de pornire si un sti
mulent al discuțiilor, ele au ajuns, 
din cauza lungimii excesive, a ca
racterului exhaustiv să se substituie 
dezbaterii, să împiedice schimbul de 
idei.

S-au în.tîlnit și situații în care dis
cuțiile erau înlocuite printr-o suită de 
monologuri, prin care fiecare își spu
nea (sau citea) părticica lui, fără vreo 
referire la ceea ce spun ceilalți. în a- 
semenea cazuri, seminarul se trans
formă într-o simplă activitate șco
lărească. ce poate cel mult să prile- 
juiască verificarea

diferitelor 
nolitico-i-

® ApdCZ pe acMsts c®le> ,R conducerea Regionalei C.F. 
București cu rugămintea de a lua măsurile corespunzătoare pentru • 
mi se da un răspuns la cererea mea depusă la serviciul administrativ 
încă din luna decembrie 1976, referitoare fa completarea corectă a 
unei adeverințe de vechime. Repetatele reveniri ce le-am făcut de 
atunci și pînă in prezent au rămas fără rezultat. (Gheorghe Ivănescu, 
comuna Peretu. județul Teleorman).

® CO răSpUnS so,ici4arilor a fost înființat la parterul spi
talului de adulți din Rm. Vilcea un stand de cărți, reviste și ziare și 
un micromagazin, la subsol, prin care se pun în vînzare dulciuri și 
produse de patiserie. (Gheorghe Ispășoiu, Rm. Vilcea).

• SolicitâlTl consiliului popular al comunei Birsești, județul 
Argeș, să ia măsuri pentru repararea celor două poduri de pe raza 
acesteia. Autobuzele care circulă pe traseul Sălătruc — Șuiei — Curtea 
de Argeș n-ar mai fi nevoite să treacă prin vad. iar pe timp ploios 
circulația n-ar mai fi întreruptă. (Crinu Apostol, Pitești).

® LUCrătOrii din sec44a reparații, din cadrul I. M. „Nicoli- 
na“ — Iași, au colectat numai intr-o singură lună și predat 4 700 kg 
deșeuri de plumb. 1 100 kg bronz vechi și 1100 kg cupru vechi. (Neculai 
Birliga, muncitor).

NOI BAZE TURISTICE

Baza turistică și de agrement a- 
parținind O.J.T. Timiș se dezvoltă 
și se modernizează continuu. Prin
tre unitățile noi sau modernizate — 
ne spune tov. loan Grozescu. șe
ful oficiului, puse de curînd la dis
poziția turiștilor care vizitează ju
dețul nostru ori sint în tranzit, se 
numără nou] pavilion cu 48* de 
locuri de la motelul „Timiș11, situat 
la ieșirea din municipiul Timișoara, 
pe drumul european 94, hotelul „Da
cia11 din municipiul Lugoj, cantina- 
restaurant cu 500 de locuri din sta
țiunea Buziaș,- noile terase din ca
drul complexului „Continental11 din 
Timișoara ș.a. La ora actuală 56 de 
unități de cazare stau la dispoziția 
turiștilor care vizitează județul. în
tre altele, dispunem de peste 1 300 
locuri de cazare în modernele ho
teluri și pavilioane din stațiunile 
balneo-climaterice Buziaș și Căla- 
cea, de alte aproape 1 300 de locuri 
în complexele hoteliere din orașele 
Timișoara și Lugoj, de 203 locuri 
în hanuri și 318 locuri în căsuțele 
și cabanele de la popasurile turisti
ce. precum si de aproape 8 000 de 
locuri în unitățile de alimentație 
publică, din care circa 3 500 locuri 
în grădini și terase.

De la același interlocutor mai *- 
flăm că lucrările de construcție a 
noii aripi a hotelului „Timișoara11 
din orașul de pe Bega au intrat în 
stadiul final, în luna august urmînd 
aă fie puse astfel la dispoziția tu
riștilor încă 300 locuri de cazare. 
Tot în acest an eete prevăzută da
rea în folosință a unui hotel balnear

la Buziaș. cu 264 locuri de cazare. 
300 locuri de alimentație 
și 364 locuri de tratament, 
strucție se mai află și un 
84 de locuri la Lugoj.

în curînd, locurilor de 
agrement li se vor adăuga, intre 
altele, complexul „Valea lui Liman" 
din apropierea munților Poiana 
Ruscă și noua bază turistică Surdu- 
cul. în această pitorească zonă a 
județului Timiș, situată intre Lugoj 
și Făget, se vor construi și amenaja 
un hotel cu 150 de locuri, un han 
cu 100 de locuri și un camping cu 
150 de locuri, care vor dispune de 
unități de alimentație publică și 
alte servicii.

Notăm, de asemenea, că în fiecare 
joi se organizează la restaurantul 

Timișoara o 
servindu-se 

din zonă in

publică 
în con- 

hotel cu

popas ți

„Continental" din 
„seară bănățeană", 
mîncăruri și băuturi 
ambianța unei orchestre care are în 
program piese din folclorul local. 
La unitatea „Gastrofix", consuma
ția este cu preț unic de 8 lei, con
sumatorul alegîndu-și preparatele 
preferate dintr-un număr de 13 sor
timente. La restaurantul „Dacia" 
din Lugoj «e servește „Cina de 
burtă". Iată doar citeva din încercă
rile lucrătorilor din rețeaua turisti
că a județului Timiș de a oferi mii
lor de vizitatori ai acestor străvechi 
meleaguri românești un sejur cît 
mai plăcut. (Cezar Ioana).

în fotografie : complexul hotelier 
și de alimentație publică „Conti
nental11 din Timișoara.

modului în care

Olivia CLAT1C1 
secretară a comitetului 
al Centrului universitar

de partid 
București

• La căminul cultural din J®0®1»4®4®» Re4eas, județul 
Bistrita-Năsăud, filmele nu pot fi vizionate în condiții corespunzătoare. 
Unii, spectatori intră și ies cînd vor din sală, se discută, se fluieră, se 
fumează. Cind cineva încearcă să ia atitudine împotriva acestor abateri 
de la o comportare civilizată este pus la punct pe un ton nu prea plă
cut. Nu se poate găsi oare remediul necesar pentru înlăturarea acestor 
neajunsuri ? (Alexandru Rusu, localitatea Reteg. județul Bistrița- 
Năsăud).

EXIGENTELE CODULUI ETIC
pe scările

săi. 
nu-1

în-

L-am întilnit. 
blocului din Floreasca in 
care iese părinții 
îl căutasem acaaa. dar 
găsisem.

— De unde vii ?
A ..părut surprins de

trebej-e si ne-a răspuns cu 
aerul cel maî firesc :

— De Ia lucru ! M-a 
tata la el la autobază... 
început chiar de 
Acolo m-am calificat 
dor, iar aici o să lucrez și 
tinichigerie auto.

„Acolo" înseamnă pentru 
tînărul F. locul de wide se 
întorsese cu numai două 
zile înainte de a purta 
această discuție — un cen
tru de reeducare a minori
lor. Locul unde si-a conti
nuat școala si s-a calificat 
într-o meserie. Acum. în
tr-o zi de sîmbătă, a sosit 
acasă, iar luni se si afla la 
atelier.

— De ce atîta grabă ?
I-am pus această între

bare maistrului Gh. I.. ta
tăl băiatului, bîteva zile mai 
tirziu, în curtea autobazei 
unde lucrează.

—Păi mi se pare eu 
totul normal. Băiatul are 
aproape 18 ani. Este timpul 
cel mai potrivit să încea
pă să devină om. Si cum 
să devii om fără să mun
cești. să știi în fiecare 
ce-ai făcut cu mîinila 1 
ce lași pe urma ta în : 
asta ?

— Dar băiatuJ 
cumva dornic de 
tă ? încercăm noi 
siune".

— Ce fel de 
Adică să le dăm 
tavă acestor țineri, 
este fiul meu. să-i cocolo
șim. să nu obosească cum
va ?... Nu. hotârit nu asta 
este calea pe care trebuie 
să-i îndrumăm, «ă-i re
educăm.

— Dar îi place meseria T 
Sinteți sigur de reușită ?

— Acum stnt. Nu e la 
prima întilnire cu meseria. 
Si înainte de isprava aceea 
îl adusesem pe-aici să 
deprindă cu munca, 
n-avea 16 ani si nu-1 
team angaja. L-am dat 
învețe ne lîngă unul 
cei mai vechi si mai buni 
meșteri ai noștri. O 
placă, știu eu oe știu, 
lumea asta a muncii „con
crete11. cum îi zic eu. a 
de-ajuns să-ti picure cîne- 
va ambiția «ă faci si tu ce 
face meșterul care ta în
vață. Atunci capeți un fel 
de „importantă11 în propriii 
tăi ochi. Incit greu ai ta

luat 
Am 
ieri, 
su-

» zi 
tale, 
ziua

nu era 
o vacan- 
o „diver-

vaoantă T 
totul pe 

cum

se 
dar 
pu

să 
din
•ă-i 

în

mai amăgească ceva. Vă 
rog să reveniți, după o vre
me. să constatăm împreună 
rezultatele.

I-am urat succes, cu con
vingerea că vom avea, in
tr-adevăr. motive de satis
facție la o viitoare 
Ne întăreau această 
vingere marile 
educative ale 
muncitorești, 
de atîtea ori 
demonstrată, 
modelatoare
muncii. De altfel, pe multi

vizită., 
con- 

capacităt.i 
colectivelor 
experiența,

verificată si 
a influentei 
a climatului

fi de la miliție, ne infor
mează din ușă :

— Sint in analize, 
mă duc la laborator.

— Cred că ai „pierdut" 
și azi laboratorul. E 9,30 !

— Ei. atunci mă duc 
miine...

Și uite-așa. Marian se 
află de aproape trei săptă- 
mîni „in analize". între 
timp, a apărut și mama, 
muncitoare la întreprinde
rea de confecții si tricotaje 
București.

— Să-și termine anali-

Azi
să intervină atitudinea fer
mă a mamei. E nefiresc ca 
dragostea părintească, gre
șit inteieasă. dusă Dină 
exacerbare, să crească 
parazit. Am vizitat si 
tineri sub 18 ani care s-au 
întors din centre de reedu
care. fără să se prezinte, 
conform obligațiilor legale, 
la locul de muncă unde au 
fost repartizați. Cauza ? 
Aceeași atitudine nefireas
că. nepedagogică. din 
partea unor părinți.

...Am bătut Si la ușa unei

la 
un 

alti

/a munte și la mare ?
Cînd „grija părinteasca" bareazâ
tîndrului drumul spre încadrarea

în munca
din tinerii care, 
celui de care am 
s-au aflat pînă de__ ,__
în centre de reeducare a 
minorilor, l-am găsit la 
noile locuri de muncă. în- 
cepînd efectiv un nou mod 
de viată sub privirile aten
te ale colectivelor în care 
s-au încadrat.

Din păcate însă, am ln- 
tîlnit si tineri care — la 
cîteva săptămîni de la ie
șirea din centrele de re
educare — încă nu se aflau 
încadrați în producții», fiind 
astfel lipsiți de supra
vegherea si influenta sănă
toasă a colectivelor de 
muncă. Ce se întîmplă cu 
acești tineri ? Ce 
tine departe de 
resc al muncii 
tătîi ?

...Sunăm la 
apartament dintr-un 
de pe strada Valea Argeșu
lui. După un timp, ne 
deschide un tlnăr cu ochii 
umflati de somn. Este chiar 
cel pe care îl căutam — 
Marian B. Bănuind că am

asemeni 
amintit, 

curînd

li mai 
drumul fi
ii demni-

ușa unui
bloc

zele si o să ee angajeze si
Nu-i nici o

17 ani.
mult 
băiatului, 
explicăm

«1 undeva... 
grabă. Are abia

Am stat mai 
vorbă cu mama 
încercînd să-i 
consecințele negative ale 
îngăduinței părintești rău 
înțelese. într-un tîrziu, 
dîndu-ne dreptate, s-a de
clarat de acord cu înca
drarea imediată a lui Ma
rian. dar... ..să-i caut întîi 
un loc mai curat, mai pe 
puterile lui11. Ca să nu 
existe nici un dubiu asupra 
„puterilor" lui Marian, pre
cizăm că e un vlăjgan oare 
— potrivit celor spuse de 
vecini. — nu se stieste să-si 
bruscheze propria mamă si 
• o buzunărească.

De citeva ori. lucrătorii 
de miliție l-au. vizitat pe 
Marian acasă pentru a se 
interesa 
sau nu. 
el. pînă 
plimbe"

d*

dacă s-a încadrat 
După cum spunea 

acum a reușit „să-i 
cu analizele. în

trebarea e : pînă cînd ? Răs
punsul « limpede : nu pen
tru mult timp. Aici trebuie

familii din str. Louie Blanc, 
pentru a limpezi situația 
lui Cristian. La Intrare, ta
tăl repara treptele casei. 
„Cristian ? Da. este acasă, 
a venit de vreo săptămînă. 
Poftlti înăuntru11. Intrăm în 
casă și........Cristian, scoa-
lă-te. a venit un tovărăș si 
întreabă de tine..." Lungit 
în pat. băiatul îsi făcea 
siesta de după-amiază ; pe 
masă, parcă anume în aș
teptare. certificatul școlar, 
actul de calificare in mese
ria de șlefuitor... De ee pe 
masă și nu la biroul per
sonal al întreprinderii de 
prezentare și desfacere a 
mobilei unde tînărul res
pectiv fusese repartizat încă 
de la externarea din cen
trul de reeducare ? (în ta
belul întocmit de către Di
recția pentru probleme de 
muncă și ocrotiri sociale 
din municipiul București — 
în care figurează și numele 
lui Cristian — se arată eă 
este vorba de „minori în
cadrați11... oa și cum această 
listă ar fi

De ce nu lucra încă tinăruî. 
nostru, calificat șlefuitor ?

— Știti. ne răspunde ta
tăl. mai intii il trimit la 
mare vreo două săptămifu, 
cu maică-sa. Să se recreeze 
și el puțin, să se mai odih
nească... De lucrat, n-aveti 
nici o grijă, o să lucreze 
el... îi găsesc eu ceva, ori 
in construcții, că înainte de 
a ieși la pensie am fost 
maistru constructor, ori in 
meseria lui, dar in aero
nautică... Aranjez eu. dar 
mai prin august, acum șă 
se refacă și el... Cred că nu 
e nimic rău in asta.

Ce să-i 
asemenea 
de mirare 
ra casa, în timp 
latul se tolănea în pat !), 
care ii cultivă fiului său un 
fel de chemare „abstractă" 
spre muncă ?! Cum poate 
da roade, in atari, circum
stanțe, ideea educației prin 
și pentru mutică ? Trebuie 
înțeles limpede spiritul 
măsurilor preconizate, da
toria legală și morală ce 
incumbă tuturor factorilor 
educativi, părinților, de a 
sprijini neintirziat si nemij
locit încadrarea in muncă 
a tinerilor ce au săvîrsit 
abateri, de a-i încredința 
spre reeducare colectivelor 
unde aceștia au fost repar
tizați. De acest caz însă, 
nu 3-a ocupat nimeni. Ast
fel. la Comitetul U.T.C. din 
sector se știa că tînărul 
Cristian nici nu s-ar fi în
tors incă din centrul de 
reeducare ; aceleași infor
mații le deținea si circum
scripția de miliție. Si asta, 
în timp ce el se afla de o 
săptămînă acasă. îndeletni- 
cindu-se cu... odihna.

Existenta unor asemenea 
cazuri ridică cu ascuțime 
problema 
rintilor. 
U.T.C., a 
educativi 
soarta tinerilor în
Nu poate fi îngăduită nici o 
„interpretare11, nici o „pă
suire" de natură să întirzie 
sau să diminueze eficienta 
acțiunii de educare si re
educare. Cum s-a mai spus 
în coloanele ziarului nos
tru, măsurile revolutionarc 
initiate de conducerea 
partidului si statului nostru 
impun metode revoluțio
nare din partea tuturor ce
lor investiți cu răspunderi 
preeise in această amplă 
operă educativă.

răspunzi 
părinte 
că el

nu ? 
unui 
(nu-i 
repa- 

ce bă-

rezolvat totul)

răspunderii pă- 
a organizațiilor 
tuturor factorilor 
în ce privește 

cauză.

Dinu POPESCU 
Fmll MARINACHE

1

Armonii urbanistice la Lugoj ?oto : S. Cristian
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Cu o asemenea concentrare de forțe, cum este cea întîlnitâ în lanurile din județul Galați, recolta ajunge repede și fârâ pierderi în magazii Foto : E. Dichiseanu

ANALIZĂ ECONOMICĂ lNTR-0 ÎNTREPRINDERE - LA SFlRȘIT DE SEMESTRU PARALEL CU INTENSIFICAREA SECERIȘULUI

Nivelul prevăzut de creștere suplimentară 
a productivității muncii a fost depășit 

• în ce direcții ați acționat ? • Ce pirghii s-au utilizat ?

Accelerarea 
transportului cerealelor

La Combinatul de fibre sintetice 
din Iași se înfăptuiesc cu bune rezul
tate indicațiile conducerii de partid, 
•relevate încă o dată la Plenara C,C. 
al P.C.R. din 28—29 iunie a.c. privind 
identificarea și valorificarea, pe bază 
de programe concrete, a resurselor de 
creștere suplimentară a productivită
ții muncii, atît în, acest an. cit și în 
perspectivă. Dovada ? în primul se
mestru. planul producției globale a 
fost depășit cu 40,6 milioane lei. s-au 
livrat în plus, peste planul producției 
fizice, 1250 tone fibre. 250 tone fire, 
1 550 tone metanol. Remarcabil este 
că productivitatea muncii a sporit cu 
3,5 la sută fată de plan și cu 3 la 
sută fată de angajamentul anual. 
Aceasta înseamnă DEPĂȘIREA CU 
0.5 LA SUTA A PLANULUI DE 
CREȘTERE SUPLIMENTARA A 
PRODUCTIVITĂȚII MUNCII ȘI O 
CREȘTERE DE CIRCA 11 LA SUTA 
FATA DE ANUL TRECUT.

Pe ce se întemeiază obținerea aces
tor rezultate ? Reflectă ele in Între
gime resursele interne de creștere a 
productivității muncii ? S-a ajuns — 
cum se spune — la ..fundul sacului" 
cu rezerve ale producției ?

Trebuie relevat că „strategia" ridi
cării productivității muncii a fost pre
gătită temeinic ; a început cu o ana
liză efectuată în comun de comitetul 
de partid și consiliul oamenilor mun
cii. apoi cu toți comuniștii în adu
nări de partid si ceilalți angajați îl'l 
discuții.de la om la om, prin acțiuni 
ale organizațiilor U.T.C. și sindi
cat. Cu sprijinul comitetului jude
țean de partid, centralei si ministeru
lui de resort s-au înființat colective 
de specialiști și muncitori, care au a- 
nalizat propunerile făcute și au stu
diat și alte modalități de creștere a 
randamentului muncii. Pe baza aces
tor analize au fost întocmite progra
me de măsuri tehnico-organizatorice 
și politico-educative. Ce au vizat ele ? 
Devansarea introducerii unor noi sis
teme de automatizare a tehnologiilor 
și modernizarea celor existente, opti
mizarea transportului intern, pentru 
aprovizionarea judicioasă a secțiilor 
cu materii prime și materiale, precum 
și a activității de revizie la instala
țiile din secțiile productive, urmărin- 

du-se atit îmbunătățirea calității în
treținerii și. reparării utilajelor și ma
șinilor. asigurarea în proporție spo
rită a pieselor de schimb cu forte 
proprii, cît și scurtarea termenelor 
prevăzute pentru revizii. Acțiuni im
portante s-au prevăzut și pentru or
ganizarea superioară a producției si 
a muncii, pentru ridicarea calificării 
angajatilor. Se are in vedere o creș
tere a productivității muncii cu 8 756 
lei pe angajat, care să ducă la rea-

Căi de acțiune
Realizat 

în primul 
semestru

Producție 
suplimentară 

în 1977
Introducerea unor noi sisteme de 

automatizare și modernizare a 
tehnologiilor .12.5 milioane lei 20,7 milioane lei

Optimizarea transportului intern, 
a aprovizionării s.a. 17.5 milioane lei 28.4 milioane lei

Valoarea pieselor de schimb reali
zate cu forte proprii

2,9 milioane lei 
valută —

Dacă și in semestrul II vor fi in
tensificate eforturile pentru creșterea 
productivității muncii cel puțin 
cum s-a procedat în semestrul I — 
atunci se poate obține o producție 
suplimentară de 10,9 milioane lei pes
te aceea, la care s-a angajat colecti
vul combinatului. Efectele pozitive ale 
ridicării productivității se regăsesc si 
pe alte planuri. Din toate a- 
cestea să reținem un singur element 
edificator pentru împletirea efectelor 
de randament superior cu cele de e- 
conomicitate : prin introducerea con- 
torizării depunerii cablului si nu a 
depunerii după procedee empirice, tă
ierea cablului la umplerea canelor se 
face acum uniform, incit deseurile 
s-au eliminat aproape sută la sută. 
Introducerea fișei limită lunare cu 
necesarul de materii prime și materi
ale la fiecare secție și instalație in 
parte, in- locul bonului de materiale, 
a dus la ciștigarea unui însemnat 
timp pentru producție, de circa 1(1 
la sută. S-a putut programa mai bine 
folosirea mijloacelor de trans
port intern. eliminindu-se „tim
pii morți", ceea ce a influențat fa
vorabil funcționarea instalațiilor, 

lizarea a 75 la sută din angajamentul 
de a da peste plan. în acest an. 1 800 
tone fibre și 300 tone fire numai pe 
seama măririi forței productive a 
muncii.

Iată, prezentate sintetic, efectele în
făptuirii unora din principalele ac
țiuni de sporire a productivității 
muncii obținute in primul semestru al 
anului, concretizate în producții su
plimentare : 

deci creșterea productivității mun
cii, a producției. Prin utiliza
rea paletizării în transportul in
tern. la producția finită și la depo
zitarea ei. a sporit substantial pro
ductivitatea. îniăturindu-se complet

...Și totuși persistă substanțiale rezerve 
interne nevalorificate

Se punea întrebarea, la Începutul 
articolului : s-a ajuns la epuizarea 
rezervelor interne de creștere a pro
ductivității muncii 7 Nu — si iată 
de ce :

• Nu s-a asigurat devansarea pu
nerii in funcțiune a unei noi linii 
tehnologice in spațiul existent la sec
ția policondensare I. care ar fi sporit 
producția cu cîteva sute de tone gra
nule pe an. Obținerea acestei canti
tăți ar fi dus. în final, la creșterea 
producției de fibre si fire în secțiile 
combinatului, cu efecte pozitive asu
pra ridicării randamentului muncii.

• Deși s-a experimentat, in cadrul 
unor perfecționări tehnice si al pro
gramării producției, creșterea capaci- 

munca manuală la încărcat, descărcat 
și stivuit. în fine, urmărind aplicarea 
întocmai a măsurilor de creștere a 
productivității muncii, rezultate bune 
au obținut si colectivele de lucrători 
de la întreținere și revizii. La secția 
fire I. unde au fost planificate 23 
opriri de utilaje pentru o revizie de 
832 ore. acestea au fost realizate in 
numai 51(1 ore. De asemenea, la sec
ția fibră II. unde, recent, s-a încheiat 
revizia tehnică anuală, aceasta s-a 
terminat in numai 15 zile, fată de 18 
zile.

Pornind de la faptul verificat de 
viață că randamentul muncii depin
de. în mod hotăritor. de ridicarea ni
velului calificării tehnico-profesiona- 
le. comuniștii au venit cu propune
rea, care se aplică in fiecare secție, ca 
toti lucrătorii combinatului să se per
fecționeze sub îndrumarea șefului di
rect. Se insistă, apoi, pentru per
fecționarea cunoștințelor in vede
rea trecerii lucrătorilor de la gradul 
I la gradul II. capabili să stăpinească 
orice operație cerută de meseriile res
pective. în mod organizat. în combi
nat vor trece. în acest an. prin 
cursuri de calificare si. mai cu sea
mă. de ridicare a calificării și spe
cializare peste 2 000 de.angajați.

tații de vopsire, prin depifrterea firu
lui pe formate de 2 kilograme in loc 
de 1,5 kg. ceea-ce ar fi ifrsemnat rea
lizarea unei producții suplimentare a- 
nuale de circa ’40 milioane lei. mă
sura nu a fost încă aplicată.

• Nu s-au comasat nici secțiile de 
topire a D.M.T.-ului (materia primă 
a fibrelor sintetice), lucrare.prin care 
se poate ajunge la sporirea produc
tivității muncii cu 1 600 lei pe angajat 
pe an.

Cind, cum și cu ce eficientă prac
tică. concretă, vor fi.înfăptuite aceste 
acțiuni de creștere suplimentară a 
productivității muncii ?

Manole CORCAC1 
Petre NEDELCU

Recolta de grîu este bună. Lanurile 
au dat în copt pe mari suprafețe. Se 
seceră, practic, in toată jumătatea de 
sud a tării. Doar ploile scurte și re
pezi dau bătaie de cap combinerilor 
și specialiștilor care sint nevoiti să 
dirijeze operativ utilajele spre lanu
rile zvîntate. Datorită amplei concen
trări de forțe — din nordul tării au 
fost aduse în sud circa 2 000 de com
bine — și organizării unei ample ac
țiuni de întrajutorare, există condiții 
ca in fiecare unitate agricolă sece
rișul griului să se încheie în cel mult 
8—10 zile. așa 
cum s-a prevăzut 
în programul de 
măsuri privind 
desfășurarea cam
paniei agricole de 
vară.

Pînă la această 
dată, griul a fost 
strins de ne o su
prafață de 500 000 
de hectare. în 
unitățile agricole 
din județele Dolj 
si Mehedinți griul 
s-a recoltat ne 
jumătate din su
prafețe. în săp- 
tămina care urmează, maioritatea 
județelor vor cunoaște o perioadă de 
vîrf la seceriș, o perioadă în care cea 
mai mare parte din producția de ce
reale păioase a acestui an va trebui 
să ajungă din lanuri în magazii. în 
ședința sa de ieri, analizind stadiul 
lucrărilor de recoltare, Comandamen
tul central pentru agricultură a stabilit 
noi măsuri avind ca scop folosirea la 
întreaga capacitate a mijloacelor me
canice si mobilizarea tuturor locuito
rilor de la sate la lucrările de sezon. 
Apfrcărea acestor măsuri trebuie" să 
preocupe îndeaproape organele si or
ganizațiile de partid, comandamentele 
locale și conducerile unităților agri
cole.

La cerealele păioase. mai mult de- 
cît la alte produse agricole, stringerea 
recoltei trebuie să fie urmată imediat 
de transportul și depozitarea acesteia, 
condiție hotăritoare pentru evitarea 
pierderilor. Intensificarea secerișului, 
determinată de ampla concentrare de 
combine in unitățile agricole din su
dul tării, pune in mod deosebit în 
atentia comandamentelor locale si 
conducerilor unităților agricole pro

blema urgentării livrării griului Ia 
bazele de recepție, ceea ce depinde, 
in măsură hotăritoare. de organizarea 
temeinică a transportului. în planul 
operativ de transport și livrare a pro
ducției la fondul de stat, s-au pre
văzut. pe județe și unități agricole, 
atit cantitățile ce urmează a fi livrate 
pe zile, cit și capacitatea mijloacelor 
de transport — camioane ale între
prinderilor specializate, tractoare, cu 
remorci de la S.M.A.. mijloace proprii 
ale unităților.

Odată cu declanșarea secerișului au 

• în fiecare unitate agricolă secerișul 
să se încheie în cel mult 8-10 zile
• Producția recoltată să fie transpor
tată în aceeași zi ® Cu fiecare camion 
- zilnic cel puțin trei transporturi
• Se impune organizarea mai bună 

a activității la bazele de recepție

fost luate măsuri menite să asigure 
folosirea judicioasă a mijloacelor de 
transport si dirijarea lor operativă, 
acolo unde este nevoie de ele. Ca ur
mare. în numeroase unități agricole 
livrarea griului se face in același timp 
cu recoltatul ; tot ce se recoltează in 
cursul unei zile se și transportă de 
pe cimp. în cooperativele agricole 
din județul Prahova, de exemplu, s-a 
transportat din cimp și livrat la ba
zele de recepție aproape întreaga can
titate de griu recoltată oină Ja aceas
tă’dată.' i*nd?hfflTirfea obligațiilor con
tractuale constituind principala preo
cupare a cooperatorilor. Și in alte 
județe, prin repartizarea mijloacelor 
de transport. în funcție de numărul 
combinelor și de produsele recoltate, 
livrările la bazele de recepție s-au 
intensificat.

Transportul rapid al produselor din 
lanuri în magazii este hotărît. în cea 
mai mare măsură, de folosirea cu ran
dament sporit, a camioanelor. si. trac
toarelor cu remorci. în județul Con
stanta. de exemplu, camioanele, exe
cută în medie 2.5—3 curse ne zi. A- 
ceasta se datoreste faptului că pre

luarea produselor la bazele de recep
ție se face operativ. Printr-o organi
zare mai bună a muncii, in județul 
Ialomița, cu aceleași mijloace, can
titățile transportate au crescut de la 
o zi la alta : luni — 5 100 tone, marți 
— 7 500 tone, miercuri — 8 500 tone. 
De aci se desprinde necesitatea or
ganizării temeinice a muncii pe în
treaga filieră recoltat-transportat- 
descărcat la bazele de recepție si în 
magaziile proprii ale unităților agri
cole. Or, din analizele efectuate a re
ieșit că în unele județe. în loc de trei 

curse pe zi. asa 
cum au stabilit 
organele de spe
cialitate. abia se 
fac. în medie. 
1—1,5 curse. Cau
zele sint mai 
multe : camioa
nele nu se folo
sesc la întreaga 
capacitate, unele 
din ele sint uti
lizate in alte sco
puri. Se stațio
nează mult la ba
zele de recepție, 
în unele locuri 
nu sint suficiente 

camioane. în vederea impulsionării 
livrării cerealelor. Comandamentul 
central pentru agricultură a stabilit 
ca bazele de recepție să se ocupe 
direct de dirijarea mijloacelor de 
transport.

întrucît griul a dat în copt pe mari 
suprafețe, iar ritmul secerișului s-a 
intensificat, se impune să fie luate 
măsuri energice pentru organizarea 
temeinică a recoltării, transportului si 
depozitării produselor, astfel incit să 
se evite orice pierderi. în acest, scop, 
comandamentele locale au datoria să 
acționeze ferm in direcția bunei folo
siri a mijloacelor de transport si pre
luării fără întîrziere a cerealelor la 
bazele de recepție. Pentru aceasta se 
cere să fie cunoscută situația din fie
care unitate, de la fiecare punct de 
lucru și astfel să poată fi luate cele 
mai potrivite măsuri în vederea in-; 
cărcării si descărcării rapide a mij4 
loacelor de transport., preîntimpinind 
staționările prelungite. • în cel mai 
scurt timp, recolta să fie pusă la a- 
dăpost, spre a nu se pierde nici un 
bob !

CONSILIUL
(Urmare din pag. I)

„planului fizic, față de estimările în
treprinderii — și asemenea modifi- 
i-ări există si de această dată — im
plică neconcordanțe intre necesarul 
real și contractele încheiate. Nu ar fi

oare normal să se ia măsuri, 
puțin la nivelul centralei, pentru 
înlăturarea unor asemenea neconcor- 
danțe, definitivindu-se sarcinile de 
plan mai devreme, în așa fel incit 
fundamentarea contractelor să aibă 
un temei științific ?

LEGEA PREVEDE :

„Consiliul oamenilor muncii al întreprinderii 
stabilește măsuri pentru aprovizionarea cu ma 
terii prime și materiale necesare înainte de înce 
perea procesului de producție"

Uzina are o producție de serie. 
Altfel spus, procesul de producție ar 
trebui să se desfășoare ritmic. Ceea 
ce impune o cerință esențială : și 
aprovizionarea efectivă a liniilor de 
fabricație să se facă ritmic. Pornind 
de la această necesitate, consiliul 
oamenilor muncii a dezbătut, la ce
rerea muncitorilor, măsurile pentru 
asigurarea ritmicității aprovizionării. 
De altfel, pe planul activității inter
ne se urmărește riguros aplicarea 
acestor măsuri. Din păcate însă. în 
mare parte, aceste® nu au eficienta 
scontată, deoarece unele unități cu 
care colaborează „Autobuzul" își în
calcă flagrant propriile obligații asu
mate. Iată, de exemplu, de două zile 
nu s-a finalizat nici un autobuz, de
oarece întreprinderea de autocamioa
ne din Brașov nu a livrat motoarele 
si alte subansamble contractate. S-a 
aiuns in situația, deloc onorabilă, ca 
in Juna iunie, pentru prima dată in 
ultimii doi ani. uzina să nu-si reali
zeze planul cu un număr apreciabil 
de autobuze.

Aflăm eă întreprinderea brașovea- 
nă, care dă alita bătaie de cap de 
ani de zile. este, de fapt. o... soră a 
..Autobuzului" ; ea face parte, ca și 
întreprinderea bucureșteană. din 
Centrala industrială de autocamioane 
și turisme Brașov. Și alte întreprin
deri subordonate aceleiași centrale 
manifestă aceeași amnezie în relațiile 
de colaborare. Avem in vedere între
prinderea de autoturisme din Pitești, 
întreprinderea mecanică Muscel. în
treprinderea de piese auto din Sibiu 
— unități cu care se ajunge la o 
adevărată tirguială pentru obținerea 
pieselor și subansamblelor contracta
te. Nerespectarga obligațiilor con
tractuale de către aceste unități pro-

duce dereglări serioase în mecanis
mul intern al producției. închipui- 
ți-vă în ce ritm se lucrează la 
„Autobuzul", acum, la iheeput de 
lună, cind se pierd ore prețioase de 
producție — și care este ritmul de 
lucru în ultima parte a lunii, cind 
furnizorii își '..aduc aminte" că tre
buie să-și onoreze sarcinile asumate 
prin contract ! Un calcul arată că în 
acest an, în prima decadă a fiecărei 
luni, s-a realizat, în medie, 15—20 Ia 
sută din producția marfă aferentă, 
iar în ultima decadă 40—50 la sută 
din planul lunar !

LEGEA PREVEDE

Cițiva membri ai consiliului oamenilor muncii de la „Auto
buzul" in exercițiul atribuțiilor. De la stingă Ia dreapta: mun
citorul Ion Gheorghe : „Pînă la sfirșitul lunii august vom asi
gura pregătirea fabricației pentru asimilarea noului tip de au
toutilitară" : Timotei Turcanu, șeful compartimentului 
perare : „Centrala si întreprinderea-mamă să fie un

de coo- 
exemplu

în respectarea legii, nu motiv de reclamații" ; maistrul Ștefan 
Barbu : „Eu cred că este nu numai necesar, ci și absolut po
sibil ca fenomenul muncii in asalt să dispară" ; Gheorghe Du
mitru, director : „Am încercat să cerem aplicarea de sancțiuni 
furnizorilor indisciplinați. dar..." ; Mircea Constantinescu. pre
ședintele comitetului sindicatului : ..în ultimul timp, potrivit

legii, am soluționat o 
țat. 6 microcantine pe 
fiecare muncitor poate servi mîncare caldă : avem 500 de locuri 
in cămine pentru nefamiliști ; am repartizat numeroase locu
ințe ; am imbunătătit condițiile de muncă".

Foto : S. Cristian

de probleme sociale : am înfiin- 
secții și o cantină pe întreprindere ;

O anomalie cronică — și, desigur, 
tonul redresării trebuie dat de cen
trală. Căci dacă centralele și-ar în
deplini atribuțiile stabilite In lege în 
relațiile cu întreprinderile din sub
ordine, asemenea neajunsuri ar pu
tea fi preintimpinate.

necesar ca organele

„Centrala are obligația de a lua măsuri pentru 
respectarea disciplinei de plan și pentru rezol
varea operativă a problemelor ce apar pe par
cursul executării planului**.

este Imperios
bancare sau financiare să stabilească 
riguros și cu discernămînt cauzele 
reale ale încălcării disciplinei con
tractuale și adevărații vinovați să 
fie sancționați, indiferent de atitudi
nile de toleranță ale centralei sau a 
ministerului, toleranțe care reprezin
tă de fapt prime de încurajare a in
disciplinei contractuale. . în ultimă 
instanță, actele de indisciplină con
tractuală provoacă pierderi econo
miei și. ca atare, ele nu pot fi tre
cute sub tăcere de teama de a nu 
strica „bunele relații" cu furnizorii.

Analiza stărilor de lucru relevă 
încă o anomalie, căreia consiliile oa
menilor muncii de la „Autobuzul" și 
din alte întreprinderi nu i-au găsit 
remediu. Este vorba de deficiențele

existente In colaborarea eu zecile de 
unități din industria locală care fur
nizează produse importante : uși, 
banchete, aeroterme, schele.te meta
lice ș.a. în ciuda faptului că aceste 
colaborări există de ani de zile, uni
tățile respective nu primesc reparti
ții de materii și materiale necesare 
executării comenzilor. Aproviziona
rea lor se face tot prin întreprinde
rea „Autobuzul". N-ar fi oare nor
mal ca, cel puțin în cazul pieselor 
importante, pentru care există înche
iate contracte de lungă durată, uni
tățile de industrie locală să benefi
cieze direct de cote și repartiții de 
materiale ? Altfel, o uzină de mon
taj. < cum este „Autobuzul", se trans
formă intr-un dispecer de materiale 
pentru zeci și zeci de întreprinderi.

Mai mult. Legea permite să fie a- 
plicate sancțiuni financiare în cazul 
nerespectării obligațiilor contrac
tuale. In ce măsură folosiți această 
pirghie ? — îl întrebăm : pe directorul 
întreprinderii „Autobuzul", 
Dumitru Gheorghe : „Așa 
teorie. Practic, am încercat 
utilizăm această pirghie. , . 
mod greșit, chiar unii membri ai 
consiliului sint de părere că proce- 
dind in acest fel riscăm să „stricăm 
relațiile" cu propriii noștri furnizori, 
care pot să ne facă șicane. Pină la 
urmă, așa cum spuneam, am încer
cat să cerem aplicarea de sancțiuni 
furnizorilor nedisciplinați. Așa, de 
pildă, pentru nerespectarea prevede-

tovarăși il 
este in 

și noi si 
Deși, in

rilor contractuale, am cerut penali
zarea întreprinderii din Muscel, con
form legii, cu 1.4 milioane de lei. 
Dar. intrucit furnizorul in cauză 
face parte din aceeași centrală ca și 
noi, litigiile au fost... stinse la nive
lul centralei".

Este o practică impăciuitoristă. de 
mușamalizare, care trebuie exclusă 
din relațiile între întreprinderile so
cialiste. Partidul nostru promovează 
cu fermitate relațiile de etică și echi
tate între toți oamenii — și nu este 
de înțeles de ce în relațiile dintre 
întreprinderi să se facă abstracție de 
aceste exigențe. Pe bună dreptate, 
mai multe cadre din întreprindere 
cu care am discutat au subliniat că

LEGEA PREVEDE:

„Consiliul oamenilor muncii analizează și ia 
măsuri pentru îndeplinirea ritmică a planului de 
import-export, realizarea obligațiilor prevăzute în 
contracte, respectarea termenelor de livrare și ri
dicarea eficienței activității de comerț exterior**.

nume planul la export. în acest an, 
sarcinile la export sint cu peste 50 
Ia sută mai mari decît in anul trecut. 
Nu întîmplător. ci în mod sistematic, 
consiliul oamenilor, muncii analizea
ză activitatea de Comerț exterior, 
lui nd măsuri operative pentru res
pectarea neabătută a contractelor în
cheiate cu partenerii externi. Chiar 
și în condițiile acestui înalt ritm de 
creștere, pe primul semestru planul 
la export a fost depășit cu 3,3 la 
sută. Se regăsesc in acest succes 
măsurile luate de consiliul oameni
lor muncii în direcția înnoirii pro
ducției, specializării unor echipe de 
muncitori pe categorii de lucrări in 
funcție de solicitările specifice, alei 
partenerilor. întărirea controlului de 
calitate, ridicarea gradului de fini
sare și echipare a produselor uzinei, 
dezvoltarea activității de service.

Amintim, de pildă, că in mai mul
te rinduri, în ultimii ani, consiliul 
oamenilor muncii a luat măsuri pen
tru accelerarea procesului de înnoire 

. și diversificare a producției, urmă-: 
rindu-se, pe această cale, ridicarea 
caracteristicilor produselor la nivelul 
performanțelor mondiale. Așa se ex
plică de ce produsele uzinei au ajuns

să fie exportate în 24 de țări, unele 
cu tradiție in fabricația de autobuze 
și autoutilitare. Acum, în centrul a- 
tenției consiliului oamenilor muncii, 
a întregului colectiv se situează în
ceperea fabricației autoutilitarelor 
echipate cu motoare diesel, produse 
mult solicitate pe piața externă.

Nu este, de fapt, nici un secret 
dacă afirmăm că aici consiliul oa
menilor muncii acordă prioritate ab
solută .realizării planului la export. 
Există clienți numeroși, cu pretenții 
foarte diferite, si colectivul se stră
duiește — și reușește ! — să le onor 
reze întocmai. Nu de pufine ori insă 
termenele de livrare solicitate sint 
de 2—3 luni de la încheierea con
tractelor. Normal, într-o asemenea 
situație se impune o mobilitate deo
sebită in producție în vederea adap
tării operative la cerințele beneficia
rilor. De aceea, așa cum au subliniat 
unii specialiști, pentru a înlătura 
greutățile pe care le mai întimpină 
uzina, centrala tutelară ar trebui să 
stabilească un ciclu mai scurt de 
contractare și livrare a materialelor, 
pieselor și subansamblelor specifies 
necesare realizării producției pentru 
export.

Am urmărit modul în care acțio
nează consiliul oamenilor muncii în 
vederea onorării unor prevederi le
gale referitoare la încheierea con
tractelor, aprovizionarea tehnico-

materială și desfășurarea ritmică a 
producției. Firește, toate aceste pro
bleme sint în directă legătură cu rea
lizarea unei sarcini deosebite pentru 
colectivul de la „Autobuzul", și a-

Care este concluzia majoră , __ _____________ _
Necesitatea ca prevederile legii să fie cunoscute, respectate și apli
cate integral, întocmai, de consiliile oamenilor muncii atit din între
prinderi, cit și din centrale, intrucit numai așa ele își pot găsi o bună 
materializare potrivit cerințelor adincirii democrației muncitorești, cit 
și in Interesul dezvoltării susținute a economiei.

ce se desprinde din aceasta analiza ?

discu%25c8%259bii.de
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O privire oricît de suma
ră asupra stagiunii 1976— 
1977 relevă un număr mare 
de piese românești prezen
tate în premieră absolută 
și, intre acestea, predomi
nanta evidentă a dramei 
istorice. Faptul este, desi
gur, explicabil prin am
ploarea participării între
gii noastre mișcări teatra
le la Festivalul național 
„Cintarea României", dedi
cat la prima sa ediție cen
tenarului Independenței de 
stat a tării noastre. Tema 
luptei pentru independen
ță s-a dovedit o sursă fer
tilă de inspirație pentru 
autorii dramatici.

Dramaturgia istorică a 
acestei stagiuni a răspuns 
firesc și altor imperative 
tematice. La cinci secole 
de la moartea lui Vlad Țe- 
peș, figura domnitorului 
Țării Românești a fost O- 
magiată în trei noi lucrări 
dramatice — „Răceala" de 
Marin Soreseu, „Moartea 
lui Vlad Țepeș" de Dan 
Tărchilă și „Se adună vre- 
mile“ de Mihai Vaslliu și 
Remus Nastu — lucrări 
desigur inegale ca valoare 
artistică. Celălalt moment 
comemorativ al anului, 
răscoala țăranilor din 1907. 
a fost evocat în două pie- 

,Răfuiala" de Ștefan 
„Cîteva nopți de 

de * Fia Crișan, 
și o dramati- 

romanuluî lui

țumit cu simpla evocare a 
unor fapte și personaje is
torice, ci au căutat semni
ficațiile dind faptelor, ade
sea. valoare de simbol 
in lumina unei viziuni con
temporane. Istoria Româ
niei apare, de cele mai 
multe ori. în contextul is
toriei Europei, ca un im
portant reper în jocul com
plicat al marilor puteri ale 
timpului („Hotărirca" de 
Mircea Bradu, „Patetica 
’77“ de Mihnea Gheorghiu).

(Substanța umană 
bogată în piese ca 
gele"

Fie că 
tura ___
sau cea dramatică de tip 
tradițional, fie că a adus 
in scenă personaje istorice 
reale sau personaje plăs
muite de fantezia autoru
lui. dramaturgia istorică a 
acestei stagiuni a făcut un 
pas Însemnat către reali
zarea scenică a eroului 
popular, înfățișînd lupta

e mai 
___ ...___ __  „Sin- 
de Horia Lovinescu.

a folosit struc- 
epică de frescă

Tradiție
inovație

în teatrul
se — „1 
Berciu și 
martie" 
precum 
zare' a ___
Liviu Rebreanu „Răscoa
la" de Valeriu Sirbu. ră
masă însă datoare origina
lului. Cit despre „Descăpă- 
ținarea" de Al. Sever, fără 
a fi în mod direct dedicată 
unei aniversări, ea repre
zintă o meditație asupra 
istoriei, avind drept suport 
dramatic împrejurările uci
derii marelui cărturar și 
sfetnic domnesc Miron 
Costin de către domnitorul 
Constantin Cantemir.

Aceasta este, de altfel, 
una din trăsăturile carac
teristice ale celei mai re
cente dramaturgii româ
nești inspirate din istorie : 
meditația eu privire la 
destinul poporului român, 
la condițiile specifice ale 
dezvoltării sale, la lupta sa 
de veacuri pentru indepen
dentă. în împrejurări, de 
cele mai multe ori. potriv
nice. în cele mai izbutite 
dintre piesele acestui an, 
dramaturgii nu s-au mul-

de inspirație
istorică

Această amploare și pro
funzime a viziunii asupra 
istoriei este un ciștig in
discutabil al dramei noas
tre istorice actuale față de 
drama istorică a înaintași
lor. Ea capătă uneori ca
racterul unei dezbateri de 
idei, ca în „Două ore de 
pace" de D.R. Popescu sau 
in „Iarna lupului cenușiu" 
de Ion D. Sirbu, în care 
destinele personajelor de
vin semnificative pentru 
destinul unui popor întreg.

Interesant mi se pare mo
dul cum au realizat unii 
dramaturgi 
mentarului 
dramatică, 
nă istoria 
un simplu
mensionînd destinele per
sonajelor implicate direct

inserția docu- 
în structura 

aducind in sce- 
autentică nu ca 
fundal, ci redi-

slăbiciunile de construc- 
care au fost relevate 

cronici, „Marele soldat" 
Dan Tărchilă are meri- 
de a prezenta in prim

pentru independență ca pe 
o luptă a maselor, a po
porului, iar cucerirea inde
pendenței ca pe o necesi
tate legică a istoriei. Chiar 
cu 
tie 
in 
de 
tul
plan tocmai destinul unor 
oameni simpli, porniți din 
Dobrogea șj din alte col
turi ale tării să lupte pen
tru independența patriei. 
Elocvent este modul cum 
realizează Marin Soreseu 
în „Răceala" imaginea po
porului luptător, într-o to
nalitate tragică, in care 
pigmentul umorului nu lip
sește. Păcat numai că poe- 
tul-dramaturg s-a lăsat, 
după opinia mea.

mult tentat de jocul scă
părător al paradoxurilor 
pe care i-1 oferea prezen
tarea taberei sultanului și 
a rezervat prea puțin spa
țiu de manifestare oameni
lor acestui pămint.

N-au lipsit, desigur, din 
piesele istorice ale acestei 
stagiuni nici pasajele con
venționale. replicile reto
rice. declarațiile grandiloc
vente. momentele ilustrati
ve. Dar mi se pare că do
minantă a fost viziunea 
larg cuprinzătoare si reve
latoare a unor semnificații, 
precum și capacitatea de a 
atribui documentului o 
funcție dramatică. în spri
jinul autenticității.

Ceea ce mi se pare demn 
de relevat este că specta
colele 
au 
tea 
trei 
te 
pace'
Cluj-Napoca și 
reș’ au dovedit 
scenice bogate 
piese conținînd 
mesaj al luptei 
dependenta patriei, 
niez aici folosirea în mod 
creator a folclorului, cu 
funcție dramatică, drept un 
element nou al spectacolu
lui istoric. Cele două spec
tacole cu „Patetica ’77“ — la 
Cluj-Napoca si la Craiova 
— oferă, de asemenea, un 
bun prilej de meditație a- 
supra modului cum un text 
poate fi gîndit regizoral si 
scenografic. în imagini sce
nice expresive.

Și în spectacole ș-au vă
zut decalaje valorice. de 
la nevertebrarea unor pu
neri în scenă la ostentația 
grandilocventă a altora. 
Ceea ce mi se pare insă 
important e efortul deose
bit al actorilor de a da via
tă scenică personajelor 
chiar atunci cînd acestea 
reprezentau simple repro
duceri fotografice ale unor 
personalități istorice sau 
schite sumare de atitudini, 
de a rosti firesc, cu căldură 
și forță de convingere, re
plici care altfel ar fi sunat 
retoric, emfatic. Pentru arta 
actorilor acest examen a 
fost unul de reală maturi
tate de gîndire. de concen
trare a mijloacelor de ex
presie.

cele mai bune 
demonstrat teatralita- 

dramei istorice. Cele 
spectacole realiza- 

cu „Două ore de 
s“ la Teatrul. Mic. la 

la Tg. Mu- 
valențele 

ale unei 
generosul 

pentru in- 
Subli-

Margareta BĂRBUȚĂ
i

Ballet de Colombia
țenti 
arti

lumii medicale, 
și in primul său

Turneul ansamblului

ția română de impresa- 
.istic prezintă la sala an

samblului artistic Rapsodia ro
mâna (str. Lipscani 53). dumi
nică 10 iulie 1977. ora 19.30 
spectacolul extraordinar al an
samblului folcloric „Ballet de 
Colombia" (Columbia). Coregra
fia, scenografia si direcția artis
tică ; Sonia Osorio.

Vor mai avea loc spectacole 
și la Alba Iulia — 11 iulie, la 
Cluj-Napoca — 12 iulie și la
Oradea — 13 iulie a.c.

Biletele se vind la casa 
A.R.I.A.. Calea Victoriei 68—70, 
telefon 13 53 75, prin difuzorii 
din întreprinderi si instituții si 
la agențiile teatrale din locali
tățile respective.

tv
PROGRAMUL I

12,00 Telex
12,05 Bucureștiul necunoscut : „Cronica 

pictată"
12.30 Roman-foileton : „Sub stele".
13.20 Anchetă socială : „Oamenii consi

liului"
14,00 Mozaic cultural-șportiv 
.15,20 Sport.
16.20 Clubul tineretului
17,10 Antogolia filmului pentru copii și 

tineret : Stan și Bran iluzioniștl
18,15 Cintarea României : Laureați al 

Festivalului național
18,83 Mîinlle noastre, lisă ele zidire... 

Poem TV :
18.50 Sâptămîna politică internă și in

ternațională
19,05 Eroi îndrăgiți de copil : Heidi
10.30 Telejurnal
19.50 Teleenciclopedia
20,40 Fțlm serial : „Sergent 

derson"
21.30 Intîlnire eu satira, si 
22.00 Telejurnal • Sport
22,35 Interferențe lirice cu 

culeseu și Valentin Teodorian

Pepper An-
umorul

Magda I«n-

»

Armonii din lut, din smalț.
din suflet

A apărut:

Revista economică"
8 iulie 1977nr. 27 din

în cadrul 
consacrate 
liilor oamenilor muncii, 
publică articolele : „Forum de
mocratic de participare efectivă 
a clasei muncitoare la con
ducerea societății" : „Clasa
muncitoare — azi și în perspec
tivă" : „Amplificarea continuă a 
participării maselor la condu
cerea colectivă" ; „Conducerea 
colectivă în acțiune. Observații 
pe marginea unei radiografii 
pe filiera : consultare, analiză, 
decizie".

Revista grupează un mare 
număr de articole, anchete si 
informații în cuprinsul obișnui
telor sale rubrici : ECONOMIE 
NAȚIONALA. TEORII — IDEI. 
ECONOMIE MONDIALA.

rubricii speciale 
Congresului consi- 

revista

Orgolii. Augustin 
Buzura se întoarce la 
un mediu predilect, ace
la al 
evocat 
roman. Absenții. Ambian
ta aceasta 
nu numai 
galerie de 
profesiei : 
miști, igieniști, 
etc., dar și prin deprinderi 
verbale, mod de a gîndi și 
diseca analitic, care, fiind 
oarecum specialitatea și 
chiar slăbiciunea autorului, 
se intimplă să nu distoneze 
atunci cind sînt împrumu
tate unor urmași ai lui Hi- 
procrat: „întrebarea (...) 
începu să-1 paraziteze", 
niște impresii ..ii fuseseră 
induse", cutare ins are un 
„psihic minimalizat, prelu
crat. lipsit de 
etc.

Fețele tăcerii 
presus de toate 
patetic, cu purtători 
cuvint a căror singură avu
ție și rațiune de a fi sînt 
recriminarea sau justifi
carea ; prezentul există 
pentru ei în măsura în care 
poate asigura pretextul 
și auditoriul pentru re
constituirea dramaticelor 
încleștări de odinioară. Or
golii este insă un roman 
eminamente ironic, cu un 
prezent prea viu si aca- 
parant pentru ca inser
țiile de trecut, „induse" 
adesea arbitrar, să ne apară 
în bună măsură altcum de
bit ca supliment de „senza
țional". La întărirea impre
siei de adaos care nu aderă 
contribuie pe de o parte 
unele inabilități de con
strucție (distanța de timp 
prea mare dintre cele două 
momente. neumplută cu 
nimic, duce la separarea în 
două romane a narațiunii, 
dar mai ales la scindarea 
personajului în două enti
tăți distincte, fără legătura 
necesară intre ele. indife
rente în fond una fată de 
cealaltă), pe de altă parte 
neglijarea legilor firescului, 
a raporturilor posibile între 
oameni, mai ales într-un 
mediu cu tradiția conve
niențelor. care reclamă o 
bună cunoaștere a granițe
lor dintre compatibilități si 
incompatibilități. Căci, pre
ocupat să adincească exa
menul unor erori ale tre
cutului. să le stabilească 
etiologia, să dezvăluie în
deosebi mecanismele suspi
ciunii, ridicată într-o anu
mită perioadă la rang de 
normă, autorul Fetelor tă- 
eerii extinde, prin noul ro
man. raza de observație de 
la realitatea tensiunilor sa
tului la mediile intelectuale 
și orășenești ; lucru curios 
însă, dacă în romanul satu
lui se făcea abuz de subti
lități și de intelectualism, 
romanul intelectualilor sim-

e resuscitată 
printr-o bogată 
reprezentanți ai 
chirurgi, anato- 

laboranti

mobilitate."
fusese mai 
un roman 

de

plifică dimpotrivă ecuația, 
pină la a transforma nece
sarul partener de dialou, 
personajul cu semnul mi - 
nus. într-o emanație tene
broasă de roman-foileton. 
Situația e cu atit mai ne
naturală cu cit nici un 
scrupul analitic nu oprește 
mina romancierului să pre
lungească sceleratetca per
sonajului in cauză oină in 
prezentul narativ. Primit 
de savantul Cristian în cli
nica sa ca pacient, fostul 
procuror Constantin Red
man. odinioară prieten (in 
anii studenției și ai primi
lor pași in profesiune), mai 
apoi denunțătorul lui și ti- 
cluitor de documente acu
zatoare menite să-1 înfunde 
pe invidiatul inocent, nu se

Pe platoul numit 
Treapt, pajiște in ini
ma unei multiseculare 
păduri de gorun, intre 
riul Luncavăt si piriul 
Ciupa. s-a tlnut. la 
cumpăna acestei veri, 
prima duminică a lui 
iulie, cea de-a doua edi
ție a unui tirg pe care, 
fără nici o reținere, 
l-aș numi al frumuse
ților zămislite din lut. 
din smalț și 
flet.

Cu un an 
la inițiativa 
orașului Horezu, 
producea aici pentru 
prima 
nire

. locali, 
din 
coama dealului 
lari, eu meseriași 
același aluat, dar 
pe alte 
tării.
concurs 
decători 
criterii severe de 
tărire a valorilor 
tistice și estetice, 
competiție de 
tate. ca la bilei, cu re
clame strigate însoțite 
de ciocănituri în pân
tecele vaselor, 
vastă expoziție 
cerul liber, al 
unic scop era etalarea 
de frumuseți născute 
din materie inertă și 
fantezie. La ediția lui 
primă, ca și la cea de 
a doua, tirgul a Înfă
țișat, în primul rînd, 
cum era și firesc, pro
dusele de Horezu, pre
zenți fiind toți cei 
care practică aici, nici 
ei nu știu la a cita spi
ță fiind, artisticul 
meșteșug al olăritului.

i__________________

din su-

oară o întîl- 
a ceramiștilor 

țăranii artiști 
■satul răsfirat pe 

O- 
din 
d* 
alemeleaguri

Nu îptîlnire- 
privită de ju- 
înarmați cu 

cin- 
ar- 

niei
canti-

ci o 
sub 

cărei

(Urmare din pag. I)

Printre ei, și anul tre
cut si anul acesta, se 
aflau Victor Vicșorea- 
nu și Aurelia Ogrâ- 
zeanu, doi dintre lau- 
reații Festivalului na
tional „Cintarea Ro
mâniei", in ordinea e- 
numerării, distinși cu 
premiul I și premiul al 
II-lea.

în satul Olari, așe
zarea răsfirată pe coa
ma de deal ce domină

rezeană, cu care meț- 
teșugarii-artiști își de
coraseră locul lor de 
creație și de muncă, 
putusem să văd, in fi
liația lor, exemplare 
de rară frumusețe din 
veacul trecut și 
de 
care 
fost 
artă 
vorbirea

mai 
departe. lucruri 
la vremea cind au 

făcute cuvîntul 
nu intrase încă în 

curentă a 
limbii noastre, iar re-

in urmă, 
forurilor 

se

Vocații autentice viguros afirmate 
in Festivalul national
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Horezul. asistasem, în 
atelierul în care, ală
turi de soțul ei — cu
noscutul Stelian Ogră- 
zeanu, lucrează Aure
lia, la o demonstrație 
de așternere a motive
lor decorative pe cel 
mai vechi și mai sim
plu vas făcut de mii- 
nile olarilor, strachina.

o- 
cu 
de 
în

Era o succesiune de 
perații efectuate 
unelte simple, atît 
simple incit văzute
alt cadru decit atelie
rul lui Ogrăzeanu, 
le-ai fi putut lua drept 
jucării, dar ceea ce 
rezulta din îndemîna- 
rea Aureliei era. în 
expresia cea mai au
tentică, 
colecție 
dele de

artă. într-o. 
de vechi mo- 
ceramică ho-

zultatul lucrului plă
mădit de olar — stra
china, ulciorul, talerul, 
cana — nu avea alte 
rosturi în afara celor 
pur funcționale. să 
servească trebuințelor 
curente ale omului. Și, 
totuși, toate acestea, 
judecate cu criteriile 
de azi. reprezintă pro
duse ale imaginației și 
îndeminării făcute 
parcă pentru a da răs
puns exclusiv cerințe
lor frumosului.

De la acești maeștri 
anonimi ai trecutului 
au învățat, adăugind 
elemente proprii de 
fantezie și sensibilita
te. însemnînd si plus 
de valoare si spor 
de frumusețe, olarii de 
azi, între care și lau-

rea ții Festivalului
„Cintarea României", 
citați mai înainte.

Produsele pentru 
care cei doi olari ho- 
rezeni au obținut pres
tigioasele distincții au 
putut fi admirate in 
secția rezervată cera
micii populare din ca
drul amplei expoziții 
a artiștilor amatori 
pârtiei pan ți la festival, 
organizată la sala de 
marmură a Casei Scîn- 
teii. Alături de Victor 
Vicșoreanu și Aurelia 
Ogrăzeanu expuneau 
și alți meșteri din a- 
celași sat, iar standul 
ITorezului se înscria 
într-un foarte larg 
peisaj al artei popu
lare a olăritului. Cu 
străchini, ulcioare, oa
le. platouri, căni de 
diferite forme și pen
tru 
țări 
lari 
Olt,
Hunedoara, de la Go
run d din I-Iarghita. 
Hălmăgel-Arad, Vama 
din Oaș. erau prezenți, 
cu vasele lor stilizate 
de culoare neagră, ce- 
ramițtii de la Margi
nea din Bucovina, 
precum și cei cu pro
duse nesmălțuite din 
Maramureș de la Sâcel 
Si de la Bîrsa Aradu
lui. S-a putut observa, 
cu acest prilej, că pro
dusele de Horezu, 
deși aparțineau unor 
meseriași-artisti dife
riți, se remarcau prin
tr-o uimitoare unitate 
de stil, purtau ceea 
ce s-ar putea numi 
una și aceeași marcă, 
fapt rezultînd din res
pectul pe care cera- 
miștli actuali 11 poar-

felurite întrebuin- 
erau prezenti o- 
de Ia Oboga din 
de la Obîrșa —

functionarea sistemelor
poporului român : moralul armatei si 
al populației civile a rămas neatins; 
unitatea de acțiune a principalelor 
forțe social-politice »-a păstrai ne
știrbită.

în timp ce în Oltenia si Muntenia 
ocupate de dușman se închega o miș
care de TfeHStentă. cu forme variate, 
mergînd de la refuzul executării 
prestațiilor impuse de ocupant pină 
la lupta cu arma în mină. în Moldo
va, coltul de pămînt românesc rămas 
liber, se pregătea marea operă a re
facerii arițiaței în vederea continuă
rii luptei. '

Reorganizarea armatei g-a spriji
nit pe efortul întregului popor si în 
primul rînd al oamenilor muncii. în 
condiții deosebit de aner-oioa.se a 
crescut considerabil producția de căr
bune și petrol din Moldova, ale cărei 
resurse căpătaseră o importantă vi
tală după pierderea celor din Mun
tenia ti Oltenia. Feroviarii români

au asigurat
de transporturi pe calea ferată, per- 
mitînd astfel deplasarea trupelor po
trivit planurilor comandamentului 
român.

Oastea refăcută în Moldova era gata 
de luptă, iar cînd în iulie 1917 Car-

(fonduri penpreferențiale 
tru ..proprietarii" de clinici 
etc.) sau conservarea unor... 
comodități.

Relatarea. comentariul, 
filmul faptelor beneficiază
— ca de atitea ori la Buzura
— de două planuri, de două 
moduri alternative de pri
vire ; cel dinții, mijlocit de 
monologul interior al lui 
Cristian, oferă versiunea 
ironică a lucrurilor. înnobi
lată prin detașare : cel 
de-al doilea, la antipod, 
oferă o versiune grotescă și 
trivială a cotidianului, ca 
privit prin gaura cheii. 
Grobiana voce e a unui la
borant din clinica lui Cris
tian, nenumit de autor, și 
ea se păstrează înregistrată 
intr-un așa-zis jurnal Ciur

AUGUSTIN BUZURA

Nestemate de Horezu
Foto : Gh. Vințilă

tradiției. Prcluind 
cro-

tă 
formele elevate, 
matica distinsă, tehni
ca arderii lutului mo
delat la roată — expe
riență și tehnici folo
site de țăranii olari 
din timpurile de de
mult — și adăugindu- 
le, fără a le altera prin 
nimic specificitatea, 
nota lor particulară, 
creatorii locului fac ca 
produsele de azi să fie 
nu de altundeva, sau 
de oriunde, ci exclusiv 
de Ia Horezu.

La tirgul de produ
se ceramice din 
Treapt și-au dat întâl
nire ceramiști din Ar
geș. din Olt. din Gorj. 
din alte centre ale tă
rii. Tirg. cum am mai 
spus, cu valoare de 
expoziție, o expoziție 
desfășurată pe poiană, 
risipă de frumuseți 
plămădite din lut ars, 
din smalț, din suflet. 
Motivele florale, cele 
astrale, ale păsării sti
lizate așternute în ca
vitatea sau pe exteri
orul vaselor, armoni-

zau pină într-atita cu 
cadrul ambiant incit 
cu greu reușeai să dis
tingi linia separatoare 
dintre frumusețea na
turii și frumusețile 
făurite de om, de ta
lentele din popor.

N. Popescu- 
BOGDANESTI

P.S. La Horezu se 
află în curs de desă
vârșire o inițiativă fe
ricit inspirată : mu
zeul artelor populare 
din fragmentul sub
carpatic oltean care, 
geografic, este cunos
cut sub denumirea de 
depresiunea Horezului. 
O clădire nouă, atașa
tă casei de cultură, va 
găzdui în curind, in 
ambianțe de interior 
specifice locurilor, o 
expoziție permanentă 
de ceramică, o alta de 
cusături și țesături 
tradiționale, o alta de 
prelucrare artistică a 
lemnului, precum și 
una consacrată cojo- 
căritului și ustensile
lor pastorale.

infa naționali — voință căreia i s-a 
adăugat credința neclintită in biruin
ța idealului national pe care il pro
clama la Iași marele istoric si patriot 
Nicolae Iorga. repetînd cuvintele ros
tite de voievodul moldovean Petru 
Rares la ceas de restriște : ..Vom fi

MĂRĂȘTI, MĂRĂȘEȘTI, OITUZ
tierul general german a dezlănțuit o 
nouă ofensivă, ea s-a lovit de zidul de 
granit pe care piepturile ostașilor ro
mâni l-au ridicat în fata navalei duș
mane. La Poarta Moldovei s-a dis
putat nu o bătălie oarecare, ci o bă
tălie de al cărei rezultat depindeau 
înseși independența țării, soarta și 
viitorul poporului român. Si toemai 
voința de a apăra independența și ti-

au-sapă tenace Ia temelia 
torltății lui Cristian, slujin- 
du-se. sub aparenta rectitu
dinii, de tot ce întâmplarea 
și colportajul îi pun la dis
poziție. în 
Ottescu.
de a fi alți reprezentanți 
distincți, prevăzuți cu mij
loace de apărare și atac au
tonome. ai unei variate 
faune pe care natura a 
gîndit-o în coexistentă.

Peste această realitate 
mișunătoare se suprapune 
„criza" lui Cristian (a 
cita?), constituind cel de-al 
treilea obiectiv și strata! 
romanului, si cu acest pri
lej pătrundem în sfera op
țiunilor unei conștiințe de 
savant care are de ales între 
a «e dedica pină la muce-

fine, Vașiliu. 
Boțan au meritul

„ORGOLII"
resemnează nicidecum la 
rolul de solicitant spășit al 
apreciatului chirurg (care 
se înduplecă să-1 și ope
reze, redîndu-i speranța), ci 
uneltește noi intrigi pe mă
sura urii de melodramă 
ce-1 consumă. ,.o ură de o 
nuanță aparte". Tn aceste 
condiții, interesul uman- 
estetic al dezvăluirilor des
pre trecut și despre psiho- 
logiile acționînd sub pre
siune scade cu fiecare nouă 
dovadă oferită de neodih
nitul intrigant că locul lui 
nu e într-o operă de lucidă 
și severă reconstituire, ci în 
sfera producerilor satanice.

Mult mai interesant e 
„briciul deșertăciunilor" i- 
denti ficat 
bianta 
dicală. a 
provincie, 
tă are 
cauză 
broase, 
tea lui Augustin Buzura se 
vădește mai ales în pre
zența precipitantului satirie 
și chiar caricatural, 
mentul reținut este, ca de 
atitea ori în satiră, 
spectiva unor alegeri, 
cazul dat agitația și mane
vrele premergătoare alege
rii unui nou rector la insti
tutul de medicină. Ambiții 
sînt destule, ceea ce-I fi
resc, dar nu numai amorul 
propriu le hrănește, ci si 
interese mai pământești, 
cum ar fi — finind seamă 
de specificul domeniului — 
asigurarea unor avantaje

de autor în am- 
univerșitaro-me- 
marelui oraș de 
Intriga mărun- 

aici 
asupra celei 

căci
cîstig de 

tene- 
originalita-

Mo-
per-

în

naiul laborantului delator) 
care-i conservă nealterate 
toate inflexiunile și mizeria 
posturii. Vocația anonimu
lui nu e de altă natură de- 
cît cea a fostului procuror 
în epoca sa de „glorie", dar 
constrinsă prin mutații so- 
cial-politice la un rol insig
nifiant. inofensiv, ca acele 
uriașe reptile de odinioară 
perpetuate prin reducție 
pină in zilele noastre. De 
ceastă optică prin supra
punere. oferind iluzia ima
ginii în relief, 
cia mai ales 
de-a!

vor benefi- 
personajele 

doilea plan, cîțiva 
acerbi carieriști sau numai 
pitorești posesori de cate
dre și de funcții, în frunte 
cu rectorul încă neînlocuit. 
Coja-Domești. cel cu repli
ca dezabuzat-cinică la ce
rerea lui Cristian de a 1 se 
aloca fonduri pentru con
tinuarea cercetărilor : „Mai 
bine te-ai gîndi cum să re
ducem prețul de cost, să 
obținem rezultate fără in
vestiții. Să vindecăm fără 
medicamente, la locul de 
muncă al pacientului. Sau 
un tifon etern, autodezin- 
feetabil. Găsește și tu o 
metodă pentru recuperarea 
medicamentelor folosite. De 
cancer îți arde tie ?“ Un 
ambițios uneltitor e mai 
tânărul profesor Codreanu. 
mizînd pe eliminarea prin 
uzare a concurentelor posi
bili. asmuțiți unul asupra 
altuia. Adept al unor me
tode mai tradiționale, me
diocrul prorector Crețu

nicie cercetării („Vocația 
mea este să fac dreptate 
celulelor, să le opresc dez
voltarea haotică") si o mo
dalitate mai puțin severă 
de a împăca, in putinii ani 
activi ce i-au mai rămas, 
cauza științei nu numai cu 
sarcina socială, dar și cu 
acele porunci ale afectului 
care-1 împing pe ins să 
caute egoist fericirea, sau 
altruist fericirea celor apro- 
piați : „Dumnezeu știe ee 
ar fi mai important pentru 
mine : drumul în cercetare 
pină la capăt ori dialogul, 
redescoperirea oamenilor, 
viața trăită la o tensiune 
mai eomodă ? Poate că sînt 
prea categorici termenii în 
care discut, nimeni nu 
m-ar crede însă, la vîrsta 
mea și în condițiile în care 
lucrez, nu am de ales o cale 
de mijloc". Hotărît. terme
nii sînt prea categorici, iâr 
spiritul geometric al auto
rului (îndeaproape Înrudit 
în această privință eu Al. 
Ivasiuc) operează, aiei mai 
ales, o anume simplificare. 
Văduv de mai multi ani, 
Cristian ia hotărirea să re
nunțe, de pildă, la legătura 
cu mai tînăra Vera. dar 
dragoste* aceasta era așa 
de puțin convingătoare in
cit încheierea ei e mai de
grabă o ușurare, pentru au
tor și cititor deopotrivă. Nu 
mai puțin lesnicioasă e re
nunțarea la ispitele angajă
rii în dura luptă pentru 
alegerea de rector, de vre
me ce — în viziunea mi-

zantropieft a autorului — 
perspectiva de a învinge 
coaliția cățărătorilor, a fa
riseilor și nonvalorilor este 
dintru început anulată. 
Luptătorul — așa cum l-ar 
vrea fiul său Andrei, bi- 
zuindu-se pe revelațiile 
unei biografii exemplare 
— este atras în arenă într-o 
etapă pretimpurie, veleitară 
și confuză, incit retragerea 
sa disprețuitoare e departe 
de a constitui manifestarea 
unei veritabile opțiuni. O 
asemenea opțiune implica 
nu numai confruntarea cu o 
mai activă conștiință a răs
punderilor decurgind din 
poziția sa de savant și de 
om integru, dar si cu forte 
și argumente realmente in
teresate de victoria meritu
lui. Dar Codreanu. „omul 
cu ricsa" — cum e pore
clit de studenti pentru 
sprinteneala cu care-și o- 
feră „Opelul" spre a fi pe 
plac unora și altora — pare 
cel mai puțin indicat aă re
prezinte această orientare. 
Un astfel de om ar fi putut 
fi pentru Cristian profeso
rul Hileanu, vechiul comu
nist, vecin de celulă cândva, 
unde ajunsese prin asidui- 
tățile monstruoase ale ace
luiași Redman, care i-a luat 
și locul la catedră. Ireduc
tibilul optimist — figură 
luminoasă a cărții — a mu- 

curîndrit însă demult, 
după reabilitare.

Dar „criza" lui 
înscrie la pasivul 
si *1 romancierului încă un 
aspect asupra căruia se cere 
să medităm puțin. E vorba 
de calitatea monologului 
■interior la care 
frecvent autorul spre 
sonda conștiința ___  .
mișcarea gindurilor. în opo
ziție cu replicile schimbate 
de personaje, unele foarte 
vii, ca și, de altminteri, nu
meroase scene ale cărții 
(ședințe, o întrunire intimă, 
conciliabule, discuțiile între 
tată și fiu etc.). în opoziție 
de asemenea cu textura 
narativă a cărții (rol reve
nind autorului și adesea 
colportorului pe care-1 adă
postește). ceea ce ar fi să 
fie monolog interior — în 
mod normal, striatiile unor 
imagini derulate vertigi
nos — se constituie într-o 
retorică perfect închegată 
și aproape pedantă. Exa
menul analitic ia la Augus
tin Buzura o surprinzător 
de vetustă turnură literatu
ri zantă, într-o epocă în care 
discuțiile înfocate despre 
funcțiile limbajelor n-ar fi 
trebuit să-1 lase neprevenit, 
în ansamblu, Orgolii repre
zintă însă un pas înainte 
în procesul unei lente cris
talizări care invită în ge
nere la răbdare.

Cristian 
eroului

recurge 
a 

eroului.

Cornel REGMAN

ce-am fost și mai mult decît atit" — 
a generat eroismul de masă, caracte
ristic luptelor de la Mărăsti. Mără- 
șești, Oituz.

Istoria va păstra pentru totdeauna 
în filele ei strălucitele fapte de arme 
șăvîrșite pe aceste fronturi, ai căror 
eroi au fost mii și mii de oameni 
laolaltă, companii, regimente si divi
zii in întregul lor. de la general pină 
Ia ultimul ostaș, și care au dus fai
ma despre vitejia românească in în
treaga lume.

Victoriile de la Mărăști, Mărăsești 
și Oituz au menținut România ca 
stat suveran în coaliția Puterilor An
tantei, iar prin salvarea ultimei părți 
libere a teritoriului național au dat 
factorilor de conducere a tării o bază 
teritorială care a avut o pondere în
semnată în perioada cînd România a 
fost constrinsă să întrerupă tempo
rar acțiunile militare.

Izbînzile armatei române din vara 
anului 1917 nu ar fi fost cu putință 
fără patriotismul fierbinte din spate
le frontului. Unitatea morală, născu
tă din simțămintul datoriei patrioti
ce. a sudat puternic frontul si spa
tele frontului. Această unitate nu s-a 
limitat Ia frontierele de atunci ale 
statului român. Ea a cuprins pe 
toți românii, pe cei aflați sub stăpi- 
niri străine, pe cei plecați în diferite 
timpuri și împrejurări în alte tărj. 
pe cei risipiți de vicisitudinile răz
boiului pe alte meleaguri. Voința de 
• învinge și credința in victorie s-ait

cinema
• Pasăre* albastră : EFORIE — 
S: 11,15; 13,30: 16; 18.15: 20,30. MIO
RIȚA — 9: 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15.
• Miule rece : SALA PALATU
LUI — 17,30 ; 20, PATRIA — 9; 
11,15; 13,30; 15.45; 18; 20,15. FESTI
VAL — 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15;
20.30, FAVORIT — 9; 11,15; 13,30; 
13,45; 18: 20,15. GRĂDINA CAPI
TOL - 20.13. PARC HOTEL —
20.30.
• Comedie mută ’77 : LUCEAFĂ
RUL — 9; 11,13: 13,30; 16: 18: 20, 
(la grădină) — 20,30. VICTORIA — 
9,13; 11,30: 13,30: 15.45; 18; 20,15. 
MODERN — 9; 11.15; 13.30: 16;
18,15: 20,45, (la grădină) — 20.15.
• Călătoriile iul Gulliver : DOI
NA — 9,30; 11,30; 13,30; 15.30.
• Povestea dragostei : DOINA — 
18; 20.
• Ah, Jonathan, Jonathan ! : 
CENTRAL — 9.15: 11,30; 13.45: 16: 
18,15; 20,30, GRIVIȚA — 9: 11,15; 
13.30; 13,45: 18; 20.15. FLAMURA — 
11,15: 13.30: 15.45: 18; 20.15.
• Albă ca zăpada și cei șapte pi
tici î FLAMURA — 9.
• Pușca veche : EXCELSIOR — 
9; 11,15; 13.30: 15,43: 18: 20.15.
• Jaroslaw Dombrowski : FLO- 
REASCA — 9.30: 12; 16; 19.
• Locotenentul Mc Q în acțiune : 
FEROVIAR — 9; 11,15; 13.31): 16: 
18.13; 20.30, MELODIA — 9; 11,15; 
13,30: 16; 18.15: 20,30. GLORIA — 
9; 11,15: 13.30: 13,45; 18; 20,15. GRA
DINA FESTIVAL — 20,13.
• Pinocchio : TIMPURI NOI — 9; 
11,15; 13.30: 15.45.
• Ciclul de film românesc „Cind
conduc cel ce produc" : Zile fier
binți : TIMPURI NOI — 18; 20.

S Valea păpușilor — 9.45: 11.43.
femeie chinuită — 14, Marlyn 

— 16,15. Cei șapte magnifici — 
18,30: 20,30 : CINEMATECA (sala 
(Union).
• Hoinarii : CASA FILMULUI (la 
sala de festivități a clubului Di
namo) — 16: 18.15; 20.13.
• Dick Turpin : BUZESTI — 9; 
11.13; 13.30; 16; 18.15; 20,15, (la gră
dină) — 20.30, VOLGA — ‘ “
13.30; 15.43: 18; 20.15.
• Potopul (seriile I-II) : 
RUL — 9: 12.30: 16; 19.15.
• Potopul (seriile III-IV)
— 9: 12.30: 16: 19.15.

9: 11.13;

vnTO-
; ARTA

împletit string cu dorința ca Româ
nia nouă, care avea să se nască din 
suferințele războiului, să-și reînno
iască structurile in spirit democratic. 
Din numeroasele mărturii ale acestor 
simțăminte se cuvine amintită Decla
rația voluntarilor armatei 
foști prizonieri din Rusia.
la Darnița. în aprilie 1917, care ce
rea : „Incorporarea noastră la Româ
nia liberă pentru a forma împreună 
cu ea un singur stat național româ
nesc. pe care-1 voni zidi pe bazele 
celei mai înaintate democrații".

în condițiile prăbușirii imperiului 
țarist și a monarhiei austro-ungare. 
ale intensificării luptei revoluționare 
De întreg continentul european, ale 
victoriei Marii Revoluții Socialiste 
din Octombrie. lupta maselor popu
lare din vechea Românie, ca si din 
provinciile românești Transilvania. 
Banat și Bucovina, aflate sub stăpî- 
nire străină, a dus la desăvirsirea 
unității naționale, simbolizate prin. 
Marea Adunare Națională de la Alba 
Iulia din 1 decembrie 1918. în roșul 
tricolorului drapelelor românești caro 
fîlfiiau deasupra acestei istorice adu
nări era singele pe care poporul ro
mân il vărsase de la Posada la Mâ- 
rășești, în răstimp de sase veacuri, 
pentru a-și păstra independenta si 
integritatea tării sale. Iar după de- 
săvîrșirca unității 
steagul roșu, clasa 
România, condusă de 
ni.st Român, avea să 
tălie. în fruntea Întregului ......_
pentru transformarea revoluționară a 
tării. Sub steagul tricolor al luptei, 
pentru independentă, sub steagul 
roșu al revoluției populare, s-a des
chis la 23 august 1944, prin insurecția 
armată antifascistă si antiiirmerialis- 
t.ă. era făuririi orinduirii noi. socia
liste. Constructorii societății socia
liste multilateral dezvoltate, apără
tori ai independentei si suveranității 
naționale, văd in biruințele de la 
Mărăști. Mărășesti și Oituz o pildă 
și un îndemn. Tradiția devine pre
zent și eroii de ieri întovărășesc cu 
glorioasele lor umbre pe ziditorii de 
astăzi.

române, 
adoptată

naționale, sub 
muncitoare din 
Partidul Comu- 
dea marea bă- 

popor.

— »; 11.15;

GIIT- 
17,45; 

TITAN — 20,30, 
— 20,15.

DRUMUL SĂRII — 18;

• Tereza, nu te voi părăsi : BU- 
CEGi — 10; 12; 14; 16; 18; 20.
• Operațiunea „Petrol" : AURO
RA — 9; 11,15; 13,30: 13,45: 18; 20. 
(la grădină) — 20,13, TOMIS — 9; 
11,15; 13.30; 15,30; 17,45; 20, (la gră
dină) — 20,30.
• Cantemir : LIRA
13.30: 15.45; 18; 20.
• Un orășel In Texas :
I. ESTI — 9: 11: 13.15: 15,30
20. GRĂDINA 
GRADINA ARTA
• Șatra
18: 20.
• Mușcă șl fugi ! : COTROCENI
— 9: 11.15; 13.30: 15,43: 18: 20,13.
• Pisicile sălbatice : FERENTARI
— 9,30; 11.30; 13.30: 13.30.
• Gloria nu clntă : FERENTARI
— 17.30: 19,30.
• Sflrsitul legendei « PACEA — 
14: 16: 18.
• Orfana : PACEA — 20.
• Misterul lui Herodot : POPU
LAR — 15.43: 18: 20,15.
• Cum l-a însurat țarul Petru pe 
prințul Ibrahim : MUNCA — 9,30;
II, 30; 13,30; 15.43: 18; 20.15.
• Copil de suflet : COSMOS — 
9; 11.15; 13.30: 13.43.
• Vacanță la Jakobsfeld : COS
MOS — 18; 20.
• Diavolii din Spartivento : FLA
CĂRA — 9: 11.15: 13.30; 15,45; 18; 
20.15. (la grădină) — 20.30.
• Cuibul salamandrelor : PRO
GRESUL — 13.30; 18; 20.15.
• Joe Kidd : GRĂDINA DINAMO
— 20,30.
• Cinci detectivi la miezul nopții: 
GRADTNA BUCEGI — 20.15.
• Solitarul de Ia Fortul Hum
boldt : GRADINA UNIREA -----
• Așii înălțimilor :
LIRA — 20,15.
• Ziua sacrificiului : 
MOȘILOR — 20.30.

20,15. 
GRADINA

GRADINA

t atr
• Teatrul „Nottara“ (la Parcul 
Herăstrău) : Lady X — 20.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română0 : Bucuroși de oaspeți — 
18,30.
• Teatrul evreiesc de stat : Alma
nah muzical estival — 19.30.
• Teatru] Țăndărică (la Școala 
generală nr. 135) : Sinziana și Pe
pelea — 19.30

oioa.se
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MESAJE DE CONDOLEANȚE VIZITA DELEGAȚIEI
ECONOMICE BURUNDEZE

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român 

Președintele Republicii Socialiste România

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român 

Președintele Republicii Socialiste România

Dragă tovarășe Ceaușescu,
Cu profundă durere am aflat despre 

abătut asupra dumneavoastră și familiei, 
dumneavoastră.

Alăturindu-mă durerii dumneave istră, 
legătură cu această grea pierdere.

trista veste a nefericirii 
prin încetarea din viață

care s-a 
a mamei

Aflînd 
a mamei 
doleanțe.

vestea tristă despre încetarea din viață, după o boală îndelungată, 
dumneavoastră. Alexandra Ceaușescu, vă exprim profunde con-

mai sincere în.
vă exprim condole-anțele mele cele

TODOR JIVKOV
Prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Comunist Bulgar 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Bulgaria

KIM IR SEN
Secretar general 

al Comitetului Central 
al Partidului Muncii din Coreea 
Președintele Republicii Populare 

Democrate Coreene

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Tovarășul Angelo Miculescu. vice- 
nrim-ministru al guvernului, mi
nistrul agriculturii si industriei ali
mentare. l-a primit vineri pe Gas
pard Emery Karenzo. ministrul geo
logiei. minelor și industriei, pre
ședintele părții burundeze în Co
misia mixtă guvernamentală româno- 
burundeză de cooperare economică 
și tehnică.

Au participat Ion Stanciu. ad
junct al ministrului, alte persoane 
oficiale române si burundeze.

Au fost abordate, cu acest prilej, 
aspecte ale dezvoltării, în continuare, 
a relațiilor de cooperare dintre cele 
două țări, în domeniul agroindus
trial. precum și 
tionare a noii 
„Agriburom".

condițiile de func- 
societăți mixte

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

cu profund regret vestea încetării din viață a doamneiAm . aflat
Alexandra Ceaușescu. mama atît de iubită a Excelenței Voastre.

în aceste triste împrejurări, doresc să adresez Excelenței Voastre, precum 
si membrilor familiei dumneavoastră expresia întregii mele compasiuni și 
cele mai sincere condoleanțe.

Primiți, domnule președinte, asigurarea celei mai înalte si prietenești 
eonsideratiuni.

MOHAMMAD REZA PAHLAVI

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Transmit Excelenței Voastre sincerele mele condoleanțe pentru încetarea 
din viață a mamei dumneavoastră.

Sper că Dumnezeu va compensa lipsa mamei dumneavoastră in modul 
cel mai fericit, vă va înarma cu răbdare și tărie pentru a depăși aceste 
dureroase momente.

Colonel MOAMER EL-GEDDAFI
Conducătorul Marii Revoluții de la

1 septembrie

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Aflind de încetarea din viată a mamei Excelentei Voastre, vă exprim 
profunda mea compasiune și vă transmit sincere condoleanțe.

ANTONIO RAMALHO EANES
Președintele Republicii Portughez»

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Aflînd de decesul mamei dumneavoastră, vă rog. domnule președinte, 
binevoiți a accepta sincerele mele condoleanțe.

să

MARIO SOARES
Prim-ministru al Republicii Portugheze

Adunare festivă consacrată celei de-a 56-a aniversări

Vineri după-amiază, oameni 
muncii de la întreprinderea de con
fecții din orașul Miercurea Ciuc, ju
dețul Harghita, au participat la adu
narea festivă consacrată celei de-a 
56-a aniversări a victoriei Revoluției 
Populare in Mongolia. Au luat parte 
reprezentanți ai organelor locale de 
partid și de stat, ai organizațiilor de 
masă și obștești, alți oameni ai mun
cii din întreprinderi și instituții din 
localitate.

Au fost prezenți Batociryn Daște- 
ren, însărcinat cu afaceri ad-interim al 
R.P. Mongole la București, și alți 
membri ai ambasadei.

Adunarea a fost deschisă de tova
rășul Szekeres Alexandru, secretar 
al comitetului județean de partid.

Evocind evenimentul sărbătorit, 
Nicolae Burszan. directorul întreprin
derii, a relevat succesele obținute de 
poporul mongol sub conducerea Par
tidului Popular Revoluționar in cei 
56 de ani care au trecut de la victo
ria revoluției populare, în dezvolta
rea social-economică a țării, în opera 
de construcție a socialismului. In 
continuare, vorbitorul a subliniat 
bunele relații de prietenie și colabo-

rare statornicite intre Partidul Co
munist Român și Partidul Popular 
Revoluționar Mongol, dintre România 
și Mongolia, ca și dezvoltarea lor 
continuă pe multiple planuri, relații 
ce slujesc intereselor ambelor țări 
și popoare, cauzei socialismului în 
lume.

Luind cuvîntul, Batociryn Dașteren 
a înfățișat pe larg realizările obți
nute de poporul mongol în anii care 
au trecut de la victoria revoluției 
populare. Relevind dezvoltarea coo
perării economice și culturale dintre 
Mongolia și România, dintre cele 
două popoare, vorbitorul s-a referit 
la sprijinul tehnico-științific pe care 
țara noastră îl acordă Mongoliei, in 
cadrul bunelor relații statornicite în
tre cele două țări. Baza trainică a 
prieteniei și colaborării dintre țările 
noastre — arăta vorbitorul — o 
constituie construirea socialismului și 
comunismului. în încheiere, el a urat 
poporului român noi și tot mai mari 
succese în opera de construcție a so
cietății socialiste multilateral dezvol
tate.

(Agerpres)

Spectacol al
.Stadionul „Central" din Craiova a 

găzduit, vineri seara, un frumos spec
tacol muzical-coregrafic susținut de 
formații locale laureate ale Festiva
lului national „Cîntarea României". 
Spectacolul a fost urmărit de mii de 
oameni ai muncii din întreprinderile 
și instituțiile municipiului. Cei peste 
400 artiști amatori, componenti ai for
mațiilor corale ale Sindicatelor învă- 
tămînt. Regionalei de căi ferate, In-

laureafilor
stitutului de proiectări si cercetări 
miniere pentru lignit și întreprinderii 
de confecții, ansamblul folcloric „Mu
gurelul" al întreprinderii „Electro- 
putere" și ansamblul „Doina Jiului" 
al comitetului de linie C.F.R.. grupul 
satiric al întreprinderii județene de 
morărit și panificație și orchestra „N. 
Bălcescu" au prezentat un frumos 
program.

(Agerpres)

v r e a
Ieri In țară : Vremea a fost frumoa

să și a continuat să se încălzească. 
Cerul a fost variabil, mai mult senin. 
După-amiază, innorările s-au accen
tuat In Crlșana, Maramureș, nord-ves- 
tul Transilvaniei și nordul Moldovei, 
unde pe alocuri s-au semnalat averse 
de ploaie șl descărcări electrice. Vîntul 
a suflat slab plnă la potrivit, cu in
tensificări In Munții Apuseni plnă la 
140 km pe oră. Temperatura aerului, la 
ora 14, era cuprinsă intre 24 de grade

la Ocna Șugatag, Toplița și Joseni si 
21 de grade la Chlșineu-Criș. în Bucu
rești : Vremea a fost frumoasă și căl
duroasă, cu cerul mai mult senin. Vîn- 
tul a suflat slab.

Timpul probabil pentru zilele de U, 
11 și 12 iulie. In țară : Vremea va con
tinua să se încălzească în toate regiu
nile. Cerul va ti variabil. Unele înno- 
rărl se vor produce In nordul țârii, pre
cum și In zonele de deal și de munte, 
unde vor cădea averse izolate. Vînt In 
general slab. Temperaturile minime vor 
Ii cuprinse între 12 și 22 de grade, iar 
cele maxime între 22 și 32 de grade, 
local mal ridicate. In București : Vre
mea va continua să se încălzească. Ce
rul va fl variabil. Vîntul va sufla în 
general slab, temperatura în creștere.

Doamnei ELENA CEAUȘESCU
Foarte mișcati de vestea încetării • din viată 

Ceaușescu, participăm cu durere. Marea Ducesă 
dumneavoastră si vă adresăm sentimentele noastre

a doamnei Alexandra 
și 
de

cu mine, la doliul 
profundă simpatie.

★
în cursul dimineții, membrii de

legației burundeze au fost oaspe
ții Institutului de cercetări agricole 
— Fundulea, unde au luat cu
noștință de cele mai recente rea
lizări ale acestei unități științifice. 

(Agerpres)

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
în numele FRELIMO, guvernului Republicii Populare Mozambic. poporului 

mozambican și al meu personal, aș dori să vă mulțumesc dumneavoastră. 
Partidului Comunist Român si poporului român frate pentru caldul si fră
țescul mesaj adresat cu ocazia celei de-a 15-a aniversări a întemeierii 
FRELIMO și a 2-a aniversări a proclamării independentei tării noastre.

Partidul Comunist Român, guvernul revoluționar și poporul frate român 
au sprijinit întotdeauna intr-un mod exemplar lupta popoarelor pentru inde
pendentă națională, dreptate si progres. înfăptuind neabătut principiul inter
naționalismului proletar. Dorim să reafirmăm că victoriile poporului dum
neavoastră constituie o încurajare reală pentru noi. care ne îndeamnă sâ ne 
angajăm cu o mai mare hotărîre in reconstrucția națională, apărarea cuceri
rilor revoluționare, lupta împotriva rasismului, colonialismului și imperialis
mului. precum si în edificarea socialismului.

Vă rog să acceptați, stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. urările noastre 
pentru întărirea continuă a legăturilor frățești de prietenie și cooperare 
dintre partidele, guvernele si popoarele noastre spre binele nostru reciproc 
și pentru cauza independentei, dreptății și progresului.

Cu salutări frățești și cea mai înaltă considerație. Lupta continuă.

SAMORA MOISES MACHEL
Președintele FRELIMO, 

Președintele Republicii Populare Mozambic

’E
Mare Duce

JEAN
al Luxemburgului

R. P. BULGARIA

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Luînd cunoștință de vestea tristă a încetării din viață a distinsei mame 
a Excelentei Voastre, vă transmit. în numele țării mele și al meu personal, 
expresia celei mai sincere si profunde solidarități sufletești și morale în 
aceste împrejurări atît de dureroase.

Vă reînnoiesc sentimentele mele de deosebită stimă și consideratiune.

ALFONSO LOPEZ MICHELSEN
Președintele Republicii Columbia

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Adînc îndurerat de știrea decesului mamei dumneavoastră, vă rog să 
acceptați sincerele mele condoleanțe și profunda compasiune.

EPHRAIM KATZIR
Președintele Israelului

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Aflind știrea despre dispariția mamei dumneavoastră, doresc să vă 
exprim sentimentele sincerei mele participări la marea dumneavoastră durere.

+
Și-au exprimat, de asemenea, prin . 

intermediul unor telegrame, senti
mente de compasiune Indalecio Lie- 
vano Aguirre, ministrul relațiilor ex
terne al Republicii Columbia. Iosif

GIULIO ANDREOTTI
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Italiene
★

Constantin Drăgan, președintele Fun
dației europene „Drăgan". precum si 
profesorul universitar Necip Alpan, 
autorul volumului „Ceaușescu și 
România — de ieri, de azi si de mii- 
ne“ — editat în. Turcia.

.... .... ............... ....... .......—.. ' . ............................................... --------------
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LA TURDA ;

Importante cantități de materiale de construcții peste plan
Colectivul Combinatului de lianți și 

materiale refractare din Turda obți
ne zilnic importante cantități de ci
ment si alte materiale de construcții 
peste olan. De la începutul anului si 
pînă in prezent s-au realizat 20100 
tone de ciment. 7 500 tone clincher, 
1 000 tone var, 305 tone cărămizi re
fractare etc. Aceste succese sint ro
dul utilizării cu randament mai înalt 
a agregatelor si instalațiilor, dobin- 
dindu-se indici intensivi si extensivi 
superiori celor prevăzuti. S-au dis
tins in mod deosebit schimburile con
duse de Victor Belea, de la prepararea 
materiei prime, Vasile Vana de la 
cuptoarele de clincher. Vasile Coro- 
dea de la morile de ciment. Gavril 
Vilt de la refractare si Vasile Bile de 
la cariera de calcar

Pe același plan se situează si suc
cesele in producție ale colectivului 
întreprinderii de materiale de con
strucții din acest oraș : aici s-a ob
ținut in acest an. o productivitate 
mai mare cu 4,7 la sută decît cea pla
nificată. Pe seama acesteia s-au 
livrat suplimentar șantierelor mate
riale de construcții in valoare de 
•peste 19,4 milioane lei. printre care 
3,3 kilometri tuburi de presiune. 1 207 
mc panouri mari pentru locuințe. 2,2 
milioane mp produse hidroizolatoare, 
463 000 mp covor din policlorurâ de 
vinii, aproape 200 000 mp tapete etc. 
De asemenea au fost livrate supli
mentar la export produse în valoare 
de peste 2,9 milioane lei valută. (Al. 
Mureșan).

De la Ministerul 
Transporturilor 
T elecomunicațiilorȘl

Direcția drumurilor din Ministerul 
Transporturilor si Telecomunicațiilor 
anunță că. datorită unor lucrări de 
reparații la podul de vase de la Izlaz 
(peste Olt). circulația pe drumul 
național 54, km 64 plus 0,82, este în
treruptă. Se poate circula pe ruta o- 
colitoare Turnu Măgurele — Lunca 
— Izbiceni — Izlaz, care este asfal
tată in întregime.

(Agerpres)

Pe șantierele 
energetice

Muncitorii, inginerii si tehnicienii 
de pe șantierele energetice au reali
zat în sase luni 49,5 la sută din pla
nul anual de investiții. în perioada 
care a trecut, ei au pus în funcțiu
ne. intre altele, grupul ar. 2 de 
330 MW de la Rovinari, două gru
puri de cite 73,5 MW la hidrocen
trala Mărișelu (pe Someș), două 
grupuri de cite 24 MW la hidrocen
trala Rîureni (pe Olt). Prin aceasta, 
puterea instalată a sistemului ener
getic national a crescut, de la înce
putul anului si oină acum, cu peste 
730 MW. iar capacitatea de transport 
si distribuție a energiei electrice a 
sporit prin montarea a 290 km linii 
electrice aeriene de 220 și 110 kV. 
(Agerpres).

O nouă tragere 
„LOTO-2“

Bazată pe cunoscuta formulă 
tehnică, tragerea „LOTO—2“, de 
la 10 iulie 1977 constă in efec
tuarea — in continuare — a 3 
extrageri de cite 4 numere din- 
tr-un total de 75 numere, dife
rite de la 1 la 75.

STIKt Obține' cfșttgtitl tff 
bani — de valoare fixa și va
riabilă — și autoturisme ..Dacia 
1300". Autoturismele se pot atri
bui in cazul in care la , una din 
cele 6 categorii rezultă din cal
cul o valoare unitară a ciștigu- 
lui egală sau superioară contra
valorii autoturismului sau in 
cazul in care — pe același bilet 
— un participant obține mai 
multe ciștiguri a căror valoare 
totală este egală sau superioară 
contravalorii autoturismului.

Reamintim că se pot obține 
ciștiguri și cu 2 numere eîști- 
gătoare din cele 4 ale uneia 
dintre cele 3 extrageri, ca și pen
tru 3 numere din cele 12 ex
trase.

50 000 de in- 
in nordul tării 
să moară de 
a aproape 10

• SUB SPECTRUL 
FOAMETEI. Potrivit datelor 
furnizate de Institutul pentru 
problemele indienilor din Hondu
ras, aproximativ 
dieni care trăiesc 
sint amenințați 
foame. Membrii
triburi se hrănesc, in prezent, 
exclusiv cu rădăcini și, rareori, 
cu banane. Motivul : acapararea 
terenurilor agricole și a pășuni
lor de către latifundiari. După 
cum a declarat zilele acestea la 
o întrunire, ce a avut loc la Ca
racas. Ganzolo Rubio, președin
tele Institutului interamerican 
pentru problemele indienilor, pe 
continentul sud-american tră
iesc circa 30 milioane de indieni, 
în majoritatea cazurilor în con
diții de cruntă sărăcie, la limita 
subzistenței.

• FORAJ LA MARE 
ADINCIME. O echipă de 
petroliști din provincia Seciuan 
a forat un put petrolier la 
7 058 metri sub nivelul solului, 
cea mai mare adincime atinsă 
vreodată de specialiștii 
în acest domeniu, 
provincie din sud-estul 
au fost descoperite 
rezerve de petrol și gaze natu
rale și se continuă acțiunile de 
prospectare. Realizarea este cu 
atît mai importantă cu cit au 
lost întîmpinate o serie de difi
cultăți legate de forajul la mari 
adîncimi în straturi de rocă a 
căror grosime nu era precis sta
bilită și care aveau, totodată, 
temperaturi diferite.

chinezi 
în această 

Chinei 
însemnate

• SERE DIN FOLII DE
POLIETILEN. în Elveția au
fost fabricate folii din polietilen.

Complexele agroindustriale 
și dezvoltarea intensivă 

a agriculturii
Pentru cine vizitează astăzj satele 

Bulgariei vecine, pentru cine po
posește în institutele de cercetări cu 
profil agrar sau zootehnic, imaginea 
cea mai puternică ce se im
pune este aceea a unor pro
funde transformări în structura și 
organizarea agriculturii — una din 
ramurile de bază ale economiei bul
gare. Ultimii ani au marcat in spe
cial trecerea la organizarea agricul
turii în mari unități de producție : 
complexe agroindustriale, complexe 
de creștere a animalelor și păsărilor, 
mari plantații intensive de pomi și 
viță de vie, centre de cercetare, care 
au deschis noi posibilități de extin
dere a cooperării și specializării pro
ducției. de integrare a agriculturii 
cu industria alimentară.

Cel de-al XI-lea 
Congres al P. C. 
Bulgar a trasat 
ca sarcină funda
mentală agricul
turii în perioada 
celui de-al VII-lea cincinal (1976— 
1980) să asigure creșterea în conti
nuare a producției, să sporească efi
ciența și calitatea întregii activități în 
agricultură.

Un rol important în dezvoltarea 
intensivă a producției agricole și zoo
tehniei il au centrele de cercetări, 
care au fost reorganizate și adaptate 
sarcinilor noi puse în fața agricul
turii. Despre activitatea unora din 
aceste centre ne-a vorbit pe larg 
Liuben Glagov. directorul Institu
tului de cercetări pentru cunoaște
rea solului și programarea produc
ției, situat lingă Sofia. înființat cu 
trei decenii in urmă, institutul și-a 
adus o contribuție însemnată la cu
noașterea structurii si protecția solu
lui. lâ' pastrareS-țl -imbogățtreir po
tențialului acestuia. Odată cu noua 
organizare a agriculturii, institutul 
.și-a reorientat activitatea. încă din 
1976 s-a incheiat acțiunea de cartare 
a solului in toată țara și pentru toate 
suprafețele și s-a întocmit o hartă P.C 
zone și tipuri de sol. Directorul ge
neral al institutului arăta că in pre
zent o preocupare dc seamă a cer
cetătorilor este protecția mediu
lui înconjurător și influența
cestuia asupra vieții plantelor. El 
a ținut să sublinieze cu o deo
sebită satisfacție că, atit in ce 
privește problemele protecției me
diului înconjurător, cit și in folosirea 
îngrășămintelor minerale și în cerce
tările privind eroziunea solului insti-

tutui bulgar colaborează cu bune 
rezultate cu institute de speciali
tate din România. ..Acest gen de co
laborare — spunea interlocutorul — 
este in avantaj reciproc. Pentru că. 
dacă, spre exemplu, doi cercetător1 
au cite un măr și il schimbă intre 
ei, rămine fiecare tot cu cite un măr. 
Dar dacă fiecare are cite o idee și 
le schimbă intre ei, fiecare rămine 
cu cite două idei. Cu alte cuvinte, 
avem de invățat unii de la alții și 
este bine că in activitatea noastră și 
noi și cercetătorii români ne călăuzim 
după acest adevăr".

Rezultate de seamă au fost obți
nute și în cercetarea și combaterea 
eroziunii solului. Relieful accidentat, 
al R.P. Bulgaria este supus eroziunii 
mai ales în timpul

NOTE DE CĂLĂTORIE

a-

topirii zăpeziloi' 
Si al ploilor a- 
bundente. care a- 
fectează mari su
prafețe de teren. 
Pentru preveni
rea eroziunii și 

stabilizarea solului au fost plan
tate pe dealuri și coline livezi 
de pomi, viță de vie in 
rase, iar pe coline abrupte - 
buști. Activitatea cercetătorilor 
institut nu se oprește aici, 
la raionarea culturilor și, 
de potențialul solului, se 
plantele și ingrășămintele 
Cele patru culturi vegetale 
cultivă in peste 100 de mari complexe 
agroindustriale. Rezultatele obținu
te în ultimii ani ah depășit previ
ziunile cele mai optimiste. La 
■porumb s-a ajuns la 9 200 kg la hec
tar pc o suprafață de 60 000 ha. iar 
in unele unități s-a depășit 10 000 kg , 
la ha ; la soia s-a ajuns la 3 000 kg 
la ha, iar la floarea-soarelui — 2 700 
kg-la ha.-Sporirea producției la hOiir 
dar a dus la reducerea costului pe 
unitatea de măsură. Astfel, la po
rumb, costul producției s-a redus dă 
•două ori în comparație cu anii ante
riori. Aceste acțiuni .și multe altele 
au dus anul trecut la o producție 
suplimentară in valoare de peste 
30 milioane leva, fonduri ce au fost 
alocate cercetării.

Rezolvarea operativă și competen
tă de către cercetători a probleme1 or 
pe care le ridică producția intensivă, 
crearea de complexe agroindustriale, 
concentrarea și specializarea optimă, 
aplicarea unor- tehnologii industriale 
moderne au dus la sporirea eficienței 
producției — contribuind la ridicarea 
nivelului de viață și bunăstare a po
porului bulgar.

Florea CEAUȘESCU

te- 
ar- 
din 

S-a trecut 
în funcție 

stabilesc 
necesare, 

de bază se
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O frumoasă inițiativă în cadrul „Daciadei" I ÎN CÎTEVA RÎNDURI
LOTO

NUMERELE EXTRASE
LA TRAGEREA DIN 8 IULIE 1977

Turul ciclist al
în cadrul competiției republicane 

„Daciada". și în județul Hunedoara 
au loc ample manifestări sportive de 
masă. Printre acestea, de un interes 
deosebit se bucură „Turul ciclist al 
cetăților istorice" — organizat de către 
consiliul județean, de educație fizică 
și sport și organizațiile de tineret — 
acțiune cu evidente valențe educati
ve. Pină acum au avut loc două 
manșe, pe două trasee : Deva — Si- 
meria — Bobîlna — Geoagiu — Orăș- 
tie — Costești și Hunedoara — Că- 
lan — Hațeg — Sarmizegetusa. Pină 
în luna septembrie vor mai avea loc 
cinci acțiuni similare care cuprind 
vizitarea tuturor locurilor și monu
mentelor istorice din județ.

în paralel, sint organizate si alte 
acțiuni de masă, tot sub egida ,.Da- 
ciadei". în localități din Valea Jiului,

cetăților istorice
în Hunedoara, Deva. Orăstie—___  ____ _____ si
Brad au fost deschise, la toate ștran
durile, cursuri de inițiere si învățare 
a înotului pentru copii. Sub îndru
marea atentă a profesorilor de edu
cație fizică și a instructorilor, peste 
1 600 de copii învață să înoate. Din 
inițiativa organelor sportive si de ti
neret, în județul Hunedoara se des
fășoară și o largă acțiune de inițiere 
a copiilor în tainele fotbalului. Ac
țiunea are loc in cadrul Cupei de 
minifotbal „Tudor Paraschiva". la 
care participă 40 de echipe din toa
te orașele județului. De asemenea, 
peste citeva zile va începe un cam
pionat județean de minifotbal dotat 
cu „Cupa speranțelor", la care vor 
participa 50 de echipe de copii, con
stituite pe străzi, cartiere si localități. 
(Sabin Cerbu).

Succese în „Regata Snagov" la caiac-canoe
Sportivii români au câștigat toate 

probele pe distanta de 500 m dispu
tate în cea de-a doua zi a competi
ției internaționale de caiac-canoe 
„Regata Snagov". remareîndu-se in 
mod deosebit campionul olimpic Va
sile Dîba, învingător la caiac simplu

cu timpul excelent de 1’53” 9/10, și 
la caiac dublu împreună cu Simio- 
nencu — l’42”3/10. Iată si alti cîștigă- 
tori ai întrecerilor de ieri.: canoe 
simplu : Lipat Vorobiev : caiac 4 fe
minin. : România ; 
Patzaichin, Gheba.

Canoe dublu t
(Agerpres)

• Florența Mihai s-a calificat In. 
semifinalele turneului international 
de tenis care se desfășoară in aceste 
zile la Baastad (Suedia). In „sfer
turi". Florența Mihai a învins-o în. 
două seturi, cu 6—1. 6—2, pe suedeza 
Elisabeth Ekbolm. Intr-o partidă 
contind pentru primul tur. tenismana 
americană Cynthia Doerner a dispus 
cu 6—3. 6—1 de coechipiera sa Jarie 
Stratton.

• In cadrul turneului internațional 
de baschet pentru junioare de la 
Budapesta, echipa României a între
cut cu scorul de 83—71 (39—37) se
lecționata secundă a Ungariei. Prin
cipalele realizatoare ale formației 
române au fost Ecaterina Szabo și 
Mihaela Radu, care au înscris 22 și, 
respectiv. 16 puncte.

• în runda a zecea a turneului in
ternational de șah de la Leningrad, 
marele maestru român Florin Gheor
ghiu l-a învins pe marele maestru 
sovietic Mark Taimanov. unul dintre 
fruntașii clasamentului. Jucînd cu 
piesele negre. Florin Gheorghiu a 
ales varianta „indiana veche", atacînd 
continuu pozițiile regelui advers. La 
mutarea 31-a, în fata unui mat im- 
narabil. marele maestru sovietic a 
cedat.

în clasament continuă să conducă 
Romanișin (U.R.S.S.) — 6 puncte (2), 
urmat de Tal — 6 puncte (1). Taima-

nov — 5,5 puncte. Florin Gheorghiu 
totalizează 4,5 puncte.

• întrecerile celei de-a patra edi
ții a campionatului national automo
bilistic de viteză pe circuit se vor 
desfășura în ziua de 17 iulie la Cluj- 
Napoca. Printre sportivii care vor 
lua startul se numără Ștefan Ianco- 
vici. Eugen lonescu-Cristea. Cornel 
Căpriță si Mircea Rusescu.

• După cum s-a mai anunțat, du
minică 17 iulie va fi inaugurată in 
Capitală prima pistă de carting omo
logată. Cu acest prilej, amatorii 
sportului cu motor vor putea urmări 
concursuri demonstrative de car
ting. Noua pistă, care este plasată in 
împrejurimile stadionului Steaua, va 
găzdui in acest sezon întreceri ofi
ciale de carting și cursuri pentru 
tinerii dornici să practice acest sport.

• Finala primului turneu mondial 
de fotbal rezervat echipelor de ju
niori se va disputa la Tunis între 
selecționatele U.R.S.S. și Mexicului.

• în cadrul turneului international 
de tenis de la Austin (Texas), jucă
torul american Jimmy Connors l-a 
eliminat cu 2—6. 6—1. 6—1 pe com
patriotul său Cliff Richey, iar Dick 
Stockton (S.U.A.) l-a întrecut cu 
6—4, 6—4 pe John Alexander (Aus
tralia). La acest turneu mai participă 
americanii Harold Solomon. Billy 
Martin, englezul Mark Cox și neo
zeelandezul Onny Parun.

Extragerea I : 21 60 61 3 31 41 
85 89 34.

Extragerea a II-a : 79 2 88 69 72 16 
75 51 26.

CÎȘTIGURILE 
TRAGERII EXCEPȚIONALE 

DIN 28 IUNIE 1977
Faza I : cat. 2 : 1 variantă 50% a 

12 500 lei, 1 variantă 25% a 6 230 lei 
si 3 variante 10% a 2 500 lei ; cat. 3 : 
2,80 variante a 25 000 lei sau la ale
gere o excursie de un loc în U.R.S.S. 
sau R.D.G. sau de 2 locuri pe litoral 
si diferența în numerar; cat. 4: 
23,50 a 5 874 lei ; cat. 5 ; 87,90 a 400 
lei ; cat. 6 : 114,90 a 300 lei ; cat. 7 : 
193,65 a 200 lei ; cat. 8 : 1191,85 a 100 
lei.

Faza a II-a : cat. A : 5 variante 
10% a 5 000 lei : eat. B : 4,70 variante 
a 10 000 lei sau la alegere o excursie 
de 2 locuri în U.R.S.S. sau R.D.G. sau 
Pe litoral si diferența în numerar : 
cat. C : 9,15 variante a 7 883 lei sau 
la alegere o excursie de un loc în 
U.R.S.S. sau, R.D.G. sau o excursie 
de 2 locuri ne litoral si diferența în 
numerar ; cat. D : 66,35 a 1 087 lei ; 
cat. E : 618,05 a 100 lei.

care, întinse peste brazde culti
vate cu trufandale, apără plan
tele de frig, zăpadă și vint. 
Odată cu creșterea plantelor, 
foliile se întind treptat, iau for
ma unui tunel și creează astfel o 
microclimă permanentă. Adapta
rea acestor învelișuri la crește
rea plantelor se face printr-un 
sistem de șlițuri care se deschid 
ușor la acțiunea curenților de 
aer. De asemenea, foliile asigură 
aerisirea și apără solul împotriva 
dăunătorilor.

• MESAJUL este
unei producții cinematografice 
de mare montare, consacrat is
toriei islamului. Turnat în două 
versiuni — arabă și engleză — 
pelicula evocă împrejurările în 
care a luat naștere și apoi s-a 
răspindit învățătura mahome
dană. în rolul principal, un ac
tor de mare prestigiu — Antony 
Quinn, cunoscut și publicului 
nostru din numeroase filme.

DI l J
respective au fost interzise, de 
asemenea, pescuitul și scăldatul.

• TRANSMISII LA 
DISTANȚĂ. Specialiștii so
vietici în domeniul telecomuni
cațiilor au început să transmită 
experimental, prin intermediul 
sateliților de telecomunicații din 
sistemul „Orbita", imaginile fo
tografice ale paginilor de ziar 
pe distanța Moscova—Habarovsk. 
Aplicarea acestei-metode prezin
tă avantajul că se evită corec
țiile imaginii care trebuie fă
cute la fiecare 200—300 km în 
cazul folosirii sistemelor de ra- 
dioreleu pe Pămint. Precizia 
transmisiei este de ordinul mi
cronilor. existind posibilitatea 
controlului din Moscova a mo
dului cum sint recepționate ima
ginile la Habarovsk.

• ORAȘE FĂRĂ APĂ. 
Accidentul s-a petrecut în lo
calitatea Isola del Cantone (Ita
lia de nord). O cisternă de mare 
tonaj care transporta o substan
ță extrem de toxică, folosită 
drept solvent în industria chi
mică, s-a răsturnat intr-o curbă. 
Substanța aflată 
s-a scurs în rîul Scrivia, 
afluent al Padului. Ca urmare, 
populația din regiune a fost a- 
vertizată să nu consume apa de 
la robinete, substanța respecti
vă fiind extrem de dăunătoare 
ficatului, rinichilor și altor or
gane. 100 000 de locuitori din 
orașele Tortona, Nov-j Ligure și 
Serravale trebuie acum să fie 
aprovizionați cu apă cu ajutorul 
cisternelor. în perimetrul zonei

în cisternă 
un

• PRIMII LOCUITORI 
Al BERLINULUI. Resturile 
unei așezări, datind din secolele 
4-1 î.e.n.. au fost descoperite de 
constructorii berlinezi care 
crează la ridicarea unui 
cartier din capitala R.D. 
mane. După părerea experfilor. 
locuitorii așezării s-au ocupat 
de cultivarea pămintului și de 
creșterea vitelor. Ei au ajuns la 
această concluzie după ce au 
fost scoase la iveală oase ale 
unor animale domestice, iar pe 
vase din lut au fost identificate 
amprente ale unor boabe de ce
reale. Alte obiecte descoperite 
arată că locuitorii așezării prac
ticau și diverse meserii, ca tor
sul. țesutul, prelucrarea fierului 
etc. Adăposturile, din care s-au 
păstrat doar puține vestigii, 
erau construite din lut și lemn.

Arheologii continuă săpăturile 
în speranța că vor găsi noi o- 
biecte care să aducă date su
plimentare despre oamenii acelei 
epoci și despre modul lor de 
viată.

lu- 
nou 

Ger-

• „AMON". Cu ° am
barcațiune. denumită ..Amon“ 
(după o zeitate egipteană), con
struită din stuf, cinepă și lemn, 
un grup de 6 tineri cercetători 
de la Universitatea din Dnepro
petrovsk (Ucraina), intenționea- 

----. a pe 
expediției 

Iuri Senkevici,

ză să efectueze o călătorie 
mare. Conducătorul 
va fî medicul 
participant la călătoriile peste 
Atlantic ale ' .
„Ra-1“ și „Ra-2“, organizate de 
exploratorul norvegian Heyer
dahl. Prin proiectata expediție, 
cercetătorii vor să se convingă 
dacă triburile ce populau acum 
5 000 de ani regiunile caucaziene 
ar fi putut ajunge, pe mare, în 
Peninsula iberică.

ambarcațiunilor

• PREMIUL „STRE
GA”. Scriitorului italian Fulvio 
Tomizza 1 s-a decernat presti
giosul premiu literar ..Strega" 
ediția 1977 pentru lucrarea sa 
„Cea mai bună viață" ( La 
migliore vita"), roman' istoric ai 
cărui eroi sint oamenii simpli, 
din popor — relatează agenția 
A.N.S.A. în virstâ de 42 ani, 
originar dintr-un sat din Istria, 
Tomizza lucrează la postul de 
radio Triest. El este autorul a 
numeroase lucrări literare, una 
dintre cele mai importante fiind 
considerată „Pădurea de șal- 
cimi". apărută in 1966, căreia ii 
urmează „Al cincilea anotimp", 
premiată cu ..Campiello" in 
1965. „Orașul lui Miriam" — pre
miul „Fiera Letteraria" 1972 și 
„Unde să te întorci" — premiul 
..Campiello" 1974. Fulvio To- 
mizza a primit. de asemenea 
un premiu „Viaregglo" in anul 
1970.
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In sprijinul luptei de eliberare 
a popoarelor din Namibia și Zimbabwe 

Rezoluția Comitetului O.N.U. pentru decolonizare

întilnirea tovarășului L. I. Brejnev cu șefii 
misiunilor diplomatice acreditați in U.R.S.S.

Consiliul de Securitate PEKIN

NEW YORK 8 (Agerpres). — Co
mitetul O.N.U. pentru decolonizare 
a condamnat energic activitatea des
fășurată de monopolurile internațio
nale. care impiedică aplicarea De
clarației cu privire la acordarea 
independentei țărilor și popoarelor 
coloniale, popoarelor din Nami
bia. Rhodesia si din alte teri
torii aflate încă sub dominație co
lonială. Intr-o rezoluție adoptată din 
inițiativa țărilor socialiste și a unor 
state nealiniate, comitetul reafirmă 
dreptul inalienabil al popoarelor din 
teritoriile dependente la autodeter
minare si independentă, la folosirea 
resurselor naturale ale teritoriilor 
lor, la dreptul lor de a dispune de 
aceste resurse corespunzător intere
selor naționale. Monopolurile inter
naționale. in înțelegere cu regimuri
le rasiste ilegale din Africa, exploa

tează și epuizează resursele natura
le ale Namibiei și Zimbabwe — se 
arată in document.

Comitetul O.N.U. pentru decoloni
zare cheamă, toate guvernele să a- 
dopte măsuri eficiente pentru a sis
ta acordarea de ajutoare si finanța
rea oricărui sprijin, inclusiv livrarea 
de armament, destinate regimurilor 
de la Salisbury și Pretoria, pe care 
acestea le folosesc în scopul înăbu
șirii mișcărilor de eliberare naționa
lă din Africa australă. Rezoluția cere 
statelor membre ale O.N.U. să sis
teze în totalitate relațiile economice, 
comerciale si financiare cu regimul 
minoritar din Africa de Sud, care 
continuă să ocupe în mod ilegal Na
mibia. refuzînd să dea curs hotări- 
rilor Națiunilor Unite cu privire la 
acest teritoriu.

MOSCOVA. — Corespondentul A- 
gerpres transmite : Leonid Ilici Brej
nev. secretar general al C.C. al 
P.C.U.S.. a avut la 8 iulie o întîlnire 
cu șefii misiunilor diplomatice a- 
creditați in U.R.S.S., care l-au feli
citat în legătură cu recenta sa ale
gere în funcția de președinte al Pre
zidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S.

Cu acest prilej. Gheorghe Badrus, 
ambasadorul României in Uniunea 
Sovietică, a transmis, din partea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. secre
tar general al P.C.R.. președintele 
Republicii Socialiste România, to
varășului L. I. Brejnev calde felici
tări și urări de sănătate, de succes

deplin în activitatea de mare răspun
dere pe care o desfășoară în fruntea 
partidului si statului sovietic.

Mulțumind, tovarășul L. I. Brejnev 
a rugat să se transmită tovarășului 
Nicolae Ceaușescu un salut călduros 
și cele mai bune urări de sănătate, 
de noi succese in conducerea operei 
de făurire a societății socialiste multi
lateral dezvoltate in România.

In numele celor prezenți a luat 
cuvîntul decanul corpului diplomatic, 
ambasadorul canadian Robert Ford.

în încheierea solemnității, L. I. 
Brejnev a rostit o cuvintare referi
toare la politica externă a U.R.S.S., 
de pace și colaborare.

MOSCOVA

întrevedere
Zambia este ferm hotărîtă 

să-și apere libertatea și independenta 
Președintele Kaunda despre conflictele de frontieră provocate 

de regimul de la Salisbury
LUSAKA 8 (Agerpres). — ,.tn ulti

mele 48 de ore. regimul de la Salis
bury a încercat, de trei ori să pro
voace conflicte la granița cu Zambia. 
Forțele armate zambiene nu au ri
postat la provocări" — a anuntat. în 
cadrul unei conferințe de presă, pre
ședintele Zambiei. Kenneth Kaunda. 
Totodată, el a făcut cunoscut că și 
regimul din Republica Sud-Africană 
comite acte ilegale, plantind mine pe 
teritoriul zambian. în cazul unui atac 
al regimurilor rasiste — a spus pre
ședintele Kaunda — poporul Zambiei 
va da riposta cuvenită, fiind ferm ho-

tărit să-și apere libertatea si inde
pendenta. Șeful statului zambian a 
arătat că si Mozambicul si Botswana 
sint puse din ce in ce mai mult in 
situație de război de către regimurile 
minoritare albe din Africa australă. 
Situația din sudul Africii devine tot 
mai încordată, iar asa-numitele ..ini
tiative diplomatice" din afară nu fac 
altceva decit jocul regimului minori
tar rasist. Nici aceste inițiative, nici 
sprijinul fătis. nici provocările arma
te nu vor putea să-l ajute pe Ian 
Smith. a subliniat președintele 
Kaunda.

MOSCOVA 8 — Corespondentul
Agerpres transmite : Aflat la Mos
cova. tovarășul Nicolae Giosan. pre
ședintele Marii Adunări Naționale a 
Republicii Socialiste, România, a 
avut, la 8 iulie, o întîlnire priete
nească cu A. P. Vader, vicepreședin
te al Prezidiului Sovietului Suprem 
al U.R.S.S.

CONFERINȚA DE LA LUSAKA

„Tergiversarea convorbirilor 
unei soluționări efective

LUSAKA 8 (Agerpres). — Datorită 
„deosebirilor de abordare" a modului 
de soluționare a problemei Rho- 
desiei, convorbirile de la Lusaka 
dintre echipa de negociatori anglo- 
americani și liderii Frontului Pa
triotic din Zimbabwe- s-au încheiat 
indecis.

Luind cuvîntul in fața ziariștilor, 
unul din cei doi lideri ai Frontului 
Patriotic, Joshua Nkomo, a declarat : 
„Nu putem fi de acord cu ultimele 
propuneri ale guvernului britanic de 
a ține o conferință constituțională 
înainte ca guvernul britanic să fi 
reușit să înlăture cauzele de război 
din Rhodesia". El a declarat emisa
rului britanic, John Graham, și am
basadorului S.U.A. in Zambia, 
Stephen Low, că. pentru a se înlătura 
cauzele războiului din Rhodesia. Ma
rea Britanic trebuie „să se pronunțe 
explicit că este gata să transfere pu
terea Frontului Patriotic", iar pe de 
altă parte, că nu mai este cazul să 
se tină ..convorbiri după convorbiri" 
fără să se soluționeze efectiv proble
ma rhodesiană.

Nkomo a declarat totuși că s-a a- 
juns la un acord verbal vizînd unele 
aspecte ale noii propuneri anglo- 
americane privind negocierile con-

Demascarea unor crime
Consiliul Mondial al Bisericilor a 

dat publicității, la sediul din Geneva, 
un document în care se arată că 
unități speciale ale regimului rasist 
din Rhodesia se dedau frecvent la 
crime, ucigind civili negri sau chiar 
misionari albi, în încercarea de a 
discredita pe patrioții Zimbabwe. Din 
aceste unități fac parte și mercenari

nu poate estompa necesitatea 
a problemei rhodesiene“

stituționale menite să ducă la pre
luarea puterii de către populația ma
joritară din Zimbabwe. Aspectele a- 
supra cărora Frontul Patriotic s-a 
declarat de acord sint următoarele : 
o declarație privind drepturile uma
ne fundamentale, întemeiată pe prin
cipii democratice ; alegeri libere în 
baza principiului „un om. un vot" ; 
un Zimbabwe independent și sufra
giu universal pentru locuitorii de 
toate rasele din Zimbabwe. Dar, a 
spus el, este inutil să se vorbească 
despre o Constituție cu principii fru
moase înainte de a se ajunge la in
dependență.

Reprezentantul britanic. John Gra
ham. reamintind că planul anglo- 
american prevede elaborarea Consti
tuției înainte de proclamarea inde
pendenței, a spus, referindu-se la 
convorbirile cu liderii Frontului Pa
triotic : „Deși am constatat unele 
deosebiri în modul de a aborda 
chestiunea independenței Rhodesiei, 
sper că mai există încă șansa solu
ționării negociate a acestei pro
bleme".

După convorbirile de la Lusaka, 
negociatorii anglo-americani au ple
cat. la Salisbury, unde vor avea con
vorbiri cu Ian Smith.

ale rasiștilor rhodesieni
veniți din unele țări occidentale sau 
din Africa de Sud. a precizat 
intr-o conferință de presă un purtă
tor de cuvint al consiliului. El a pre
cizat că informațiile au fost obținute 
de la mai multi dezertori din armata 
regimului lui Ian Smith, aflati în 
prezent in afara Rhodesiei, dar care 
au refuzat să-și dea numele de tea
ma represaliilor.

prietenească
In aceeași zi. tovarășul Nicolae 

Giosan a avut o întîlnire de lucru 
cu P. P. Lobanov, președintele Aca
demiei unionale de științe agricole 
„V. I. Lenin". Au fost examinate 
stadiul actual și perspectivele cola
borării dintre Academia de științe 
agricole și silvice din țara noastră și 
respectiva instituție științifică sovie
tică.

TURCIA

Avansarea unei noi formule de coaliție guvernamentală
ANKARA 8 (Agerpres). — Liderul 

Partidului Republican al Poporului. 
Biilent Ecevit, i-a propus, la 8 iulie, 
liderului Partidului Dreptății. Suley
man Demirel. constituirea unui gu
vern de coaliție, format din repre
zentanții celor două formațiuni po
litice. informează agenția Reuter, 
care citează o declarație a lui Ecevit. 
Această coaliție ar dispune în Med- 
jlis (Camera inferioară a Adunării

Naționale) de o majoritate de 403 
mandate, din totalul de 450.

Biilent Ecevit a anunțat insă că 
Suleyman Demirel i-a respins oferta, 
comunieîndu-i că este pe cale de a 
forma un guvern tripartit in care, 
alături de reprezentanții Partidului 
Dreptății, ar urma să figureze si cei 
ai Partidului Salvării Naționale și 
Partidului Mișcarea Naționalistă. 
Cele trei partide ar avea. împreună, 
în Medjlis. 229 de deputați.

s-a pronunțat pentru 
admiterea noului stat 

Djibouti în O.N.U.
INTERVENȚIA ȘEFULUI 
DELEGAȚIEI ROMANE

NAȚIUNILE UNITE 8 (Agerpres).
— întrunit la 7 iulie. Consiliul de 
Securitate a adoptat în unanimitate 
rezoluția prezentată în numele a 15 i 
țări, printre care și România, prin i 
care s-a recomandat Adunării Gene- I 
rale admiterea ca membru al Națiu- i 
nilor Unite a noului stat independent 
Djibouti.

Luind cuvîntul in sprijinul cererii
| Republicii Djibouti, reprezentantul
< permanent al tării noastre la O.N.U., 

ambasadorul Ion Datcu. șeful dele
gației române în Consiliul de Securi
tate. a arătat că România a fost una 
dintre primele țări care au recunoscut 
și salutat proclamarea independentei 
noului stat.

In continuare, vorbitorul a arătat 
că apariția noului stat pe harta lumii 
este apreciată de România ca expre
sie a voinței de libertate a poporului 
din Djibouti, care deschide calea 
împlinirii aspirațiilor sale de a fi 
stăpîn pe destinele proprii, de a asi
gura dezvoltarea și propășirea sa 
economică, socială și culturală în 
condițiile unei depline suveranități, 
in conformitate cu interesele sale na
ționale. Ambasadorul român a sub
liniat că admiterea Republicii Dji
bouti ca membru al O.N.U. repre
zintă un nou pas pe calea realizării 
principiului universalității organi
zației.

In context, el și-a exprimat, totodată, 
convingerea că Consiliul de Securi-

• tate va da cit mai curînd posibil curs 
favorabil cererii Republicii Socialiste 
Vietnam de a-și ocupa locul legitim 
ce i se cuvine in cadrul Organizației 
Națiunilor Unite.

Sesiunea Comisiei mixte comerciale 
româno-chineze

PEKIN 8 (Agerpres). — Vicepre- 
mierul Consiliului de Stat al R. P. 
Chineze, Uan Cen, a primit la 8 iu
lie delegația comercială română, con
dusă de Ion Stoian, adjunct al mi
nistrului comerțului exterior și coo
perării economice internaționale, care 
participă la cea de-a Il-a sesiune a

Comisiei mixte comerciale româno- 
chineze. Cu această ocazie a avut loc 
o convorbire prietenească cu privire 
la relațiile dintre Republica Socia
listă România și Republica Populară 
Chineză. A participat ambasadorul 
țării noastre la Pekin, Nicolae Ga- 
vrilescu.

ORIENTUL MIJLOCIU
• Secretarul general al Națiunilor Unite despre 
pregătirea Conferinței de la Geneva • întrevederi 

egipteano-iordaniene • O delegație a O.E.P. 
in vizită la Hanoi

PARIS 8 (Agerpres). — în cadrul 
unei conferințe de presă organizate 
la încheierea vizitei pe care a efec
tuat-o la Paris, secretarul general 
al O.N.U.. Kurt .Waldheim, a subli
niat importanta ne care o are buna 
pregătire a Conferinței de la Gene
va privind Orientul Mijlociu.

Referindu-se la principalele pro
bleme care se cer clarificate înain
tea convocării conferinței, el a men
ționai. retragerea Israelului din teri
toriile arabe ocupate, recunoașterea 
drepturilor palestinenilor de a avea 
natria lor si a dreptului tuturor ță
rilor din zonă la frontiere sigure și 
recunoscute.

Kurt Waldheim a apreciat că pro
blemele de bază ale unei reglemen
tări trebuie să fie elucidate de către 
părțile la conferință, menționînd că 
numai negocierile propriu-zise not 
duce Ia solutionarea acestor pro
bleme.

CAIRO 8 (Agerpres). — Pregătirea 
Conferinței de la Geneva privind 
problema păcii in Orientul Mijlociu 
se va afla in centrul convorbirilor 
care vor avea loc simbătă după-âmia- 
ză la Alexandria între președintele 
Egiptului. Anwar El Sadat, și regele 
Hussein al Iordaniei, relevă cotidia-

nul „Al Ahram". Presa din capitala 
egipteană apreciază că cei doi șefi de 
stat vor discuta cu precădere situa
ția din regiune.

HANOI 8 (Agerpres).,— Primul mi
nistru al R. S. Vietnam. Fam Van 
Dong, a primit delegația Organizației 
pentru Eliberarea Palestinei, condusă 
de Abu Jihad, membru al Comitetu
lui pentru problemele politice al Al, 
Fatah — informează agenția V.N.A. 
Cu acest prilej. Fam Van. Dong a re
afirmat sprijinul guvernului si po
porului vietnamez pentru lupta po
porului palestinean in vederea resta
bilirii drepturilor sale naționale, in
clusiv pentru crearea unui stat 
palestinean.

I
I

agențiile de presă transmit:
Situația din Pakistan. 

Administratorul șef al legii marțiale 
din Pakistan, generalul Mohammad 
Ziaul Haq. a dat Ministerului Justi
ției indicația de a trece imediat la 
pregătirea alegerilor generale care 
urmează să aibă loc în luna octom
brie. Printre aceste măsuri se nu
mără constituirea Comisiei electorale 
centrale. Ministerul de Externe al 
Pakistanului a anuntat oficial ne re
prezentanții diplomatici acreditați la 
Islamabad de schimbarea guvernului, 
relevind că noile autorități nu inten
ționează să modifice politica externă 
pakistaneză.

A.S.E.A.N. In comunicatul co
mun dat publicității la încheierea 
reuniunii de patru zile de la Sin
gapore. miniștrii afacerilor externe ai 
Asociației națiunilor din Asia de sud- 
est (A.S.E.A.N.) — Filipine. Indone
zia, Malayesia. Singapore și Tailan- 
da — s-au pronunțat pentru promo
varea unor relații pașnice si reciproc 
avantajoase cu R.S. Vietnam. Kam- 
puchia Democrată si R.P.D. Laos. 
Potrivit comunicatului, bunele rela
ții cu aceste țări trebuie să se des
fășoare pe baza respectului mutual al 
suveranității si integrității teritoriale.

ApSl Comisia Pieței comune a 
adresat țărilor membre apelul de a 
asigura calificarea profesională a ti
nerilor șomeri sau a acelora care se

află în pericol de a-si pierde locul 
de muncă, a anuntat un purtător de 
cuvint al comisiei. Potrivit statistici
lor oficiale, in țările membre ale 
C.E.E. există in prezent aproximativ 
două milioane de tineri în vîrstă sub 
25 de ani in căutare de lucru, din 
totalul de peste 5 milioane de șomeri.

Camera Comunelor3 adop- 
tat proiectul de lege privind alege
rea prin vot direct a membrilor 
Parlamentului vest-european de la 
Strasbourg. După cum remarcă ob
servatorii de la Londra, in cadrul 
dezbaterilor, care au durat două zile, 
s-au constatat importante divergențe 
de păreri intre membrii partidului 
laburist de guvernămint. in legă
tură cu problema in discuție. La vot, 
un număr de 100 de deputați labu
riști. intre care șase membri ai gu
vernului condus de James Callaghan, 
s-au pronunțat împotriva proiectului 
de lege, care a putut fi adoptat nu
mai datorită sprijinului masiv al 
partidului conservator, de opoziție.

Președintele Argentinei, 
generalul Jorge Rafael Videla. a de
clarat la Buenos Aires că evoluția 
societății si a omului in spiritul pro
gresului si al păcii, dezvoltarea tutu
ror popoarelor „nu se pot baza ne 
ideea exercitării unei supremații he- 
gemonice a unora asupra celorlalți". 
El s-a pronunțat in acest context 
pentru o cooperare reciproc avan-

tajoasă între popoare, de pe poziții 
constructive. în spiritul egalității si 
independentei statelor — transmite 
agenția Telam.

Interdicție pentru „Con
corde". Autoritățile administrative 
ale aeroporturilor New York și New 
Jersey au votat în unanimitate să 
mențină interdicția privind accesul 
avioanelor de construcție franco-bri- 
tanică „Concorde" pe pistele de ate
rizare ale celor două mari porti ae
riene americane. Interdicția este 
valabilă pentru 14 luni, dar între 
timp vor fi continuate studiile legate 
de determinarea gradului de poluare 
sonoră provocată de aceste tipuri de 
avioane.

Alegere. Luigi Macario a fost
ales secretar general al Confederației 
Italiene a Sindicatelor Oamenilor 
Muncii (C.I.S.L.) de către noul Con
siliu general al acestei centrale sin
dicale.

O POLITICĂ DE AMPLĂ COLABORARE CU TOATE STATELE LUMII

Premise rodnice pentru adinei rea 
relațiilor prietenești româno-belgiene

Arestări. Agenția egipteană de 
presă M.E.N. informează că la Cairo 
s-au desfășurat funeraliile fostului 
membru al guvernului, seicul Moha
med Hussein El Zahabi. asasinat de 
un grup de extremiști. A fost pro
mulgat un decret prezidențial care 
prevede trimiterea in fata Curții 
Marțiale a asasinilor fostului minis
tru. 135 de membri ai sectei „Altakfir 
Wal Hegra". care și-a asumat res
ponsabilitatea acestui asasinat, au 
fost arestați. Vineri s-a anuntat și 
arestarea lui Shukri Ahmed Musta
fa, conducătorul sectei „Altakfir Wal 
Hegra".

Remaniere. Pre?edintele za
rului. Mobutu Șese Seko. a anuntat 
vineri o remaniere parțială a guver
nului. Postul de prim-ministru. de-

tinut pină în prezent de șeful sta
tului. a fost încredințat lui Mpinga 
Kasenda. Din cele 21 posturi minis
teriale, 17 au fost menținute in urma 
remanierii.

Pentru prima oară în 
Vietnam au ^t>st Off»311'20!0 tabe
re de vară pentru copiii muncitori
lor din diferite zone ale tării, rela
tează agenția V.N.A. Opt tabere au 
fast amenajate în citeva locuri din 
cele mai pitorești, cum ar fi plajele 
de la Do Son. din apropiere de Hai- 
fong. Sam Son. în provincia Thanh 
Hoa. și Bau Chay. pe malul Golfu
lui Ha Long.

0 nouă rețea internațio*- 
nală de traficanți de dro
guri a descoperită după ares
tarea pe aeroportul din Karachi, 
noaptea trecută, a unei tinere de na
ționalitate engleză care transporta in 
valizele sale 16 kilograme de mari
juana destinată pieței ilicite a stupe
fiantelor de la Amsterdam. Doi cetă
țeni pakistanezi care au insotit-o pe 
tânără la aeropor’Mau fost, de aseme
nea. arestați. In cursul interogato
riului. Julie Nutal. originară din 
Oxford, a admis că face parte din- 
tr-o rețea internațională specializată 
in traficul de marijuana.

NEVADA

Experimentarea 
unui nou tip de armă

WASHINGTON 8 (Agerpres). — 
Agenția americană de presă A.P., 
reluind declarația unui purtător 
de cuvint al Administrației pen
tru cercetare și dezvoltare a e- 
nergiei (E.R.D.A.), a anunțat că 
Statele Unite au procedat. în deșertul 
Nevada, la experiențe subterane cu 
bomba cu neutroni. Bomba cu neu
troni — precizează aceeași agenție 
— este capabilă să ucidă populația 
prin doze masive de radiații in timp 
ce majoritatea clădirilor rămin intac
te, fiind proiectată ca încărcătură 
pentru racheta „Lance", dotată, în 
prezent, cu focoase convenționale. 
Președintele Carter, a arătat purtă
torul de cuvint al E.R.D.A., nu a 
luat Încă nici o hotărire privind in
trarea in producție a acestei bombe, 
dar a cerut Congresului să aprobe 
fondurile necesare pentru a dispune 
de o anumită marjă de manevră in 
ce privește luarea unei decizii.

Mișcare grevistă 
în sudul Italiei

Peste patru milioane de muncitori 
italieni din Mezzogiorno au de
clarat vineri greve pe perioade 
de 4 și 24 ore in sprijinul adoptării 
unor măsuri de combatere a șoma
jului. Toți lucrătorii din Calabria, cu 
excepția celor din serviciile de bază, 
au declarat o grevă de 24 de ore. ce- 
rind folosirea deplină a forței de 
muncă și protestînd față de hotărâ
rea autorităților de a renunța Ig. 
construirea unui mare laminor de 
otel, ceea ce ar fi dus la crearea de 
noi locuri de muncă. Greve pe di
verse durate au avut loc și in alte 
localități ale Italiei.

Japonia in fața unei noi 
confruntări electorale

Extinzind amplu relațiile pe mul
tiple planuri cu tarile socialiste, cu 
(ările in curs de dezvoltare și ță
rile nealiniate, cu toate statele lu
mii, indiferent de orinduirea social- 
politică, partidul și statul nostru 
acționează totodată, așa cum este 
bine știut, pentru dezvoltarea legă
turilor cu cele mai diverse forte 
care se situează pe poziții democra
tice, se pronunță pentru destindere 
și colaborare. Această orientare 
statornică, puternic reafirmată la 
Congresul al XI-lea al P.C.R., iși 
găsește reflectare in tabloul bogat, 
dinamic, de intilniri. contacte, 
schimburi de păreri, la București și 
peste hotare, cu un mare număr de 
partide, organizații și mișcări poli- 
tico-sociale de cele mai diferite 
tendințe, inclusiv cu partide și or
ganizații cu caracter liberal, radical 
sau democrat-creștin. in acest con
text se înscrie și vizita făcută, nu 
de mult, in Belgia de o delegație a 
Frontului Unității Socialiste, la in
vitația partidelor social-creștine 
flamand și valon.
Bogatul program de intilniri. vi

zite și contacte, nivelul la care aces
tea au fost realizate au constituit, 
fără îndoială, tot atitea dovezi ale 
interesului crescind pe diferite me
ridiane ale lumii și in cadrul dife
ritelor organizații politice fată de 
experiența și înfăptuirile României 
socialiste, fată de contactele cu or
ganismele politice din tara noastră.

Coincidenta a făcut ca întilnirea 
cu președinții partidelor social-creș- 
tin flamand (C.V.P.) si valon 
(P.S.C.), W. MARTENS și G. GRAM
ME, să aibă loc imediat după în
cheierea rundei decisive de ne
gocieri. cei doi președinți tinînd. in 
mod expres, ca întilnirea să aibă loc 
potrivit programului stabilit, deși tra
tativele amintite depășiseră cu mult 
limita prevăzută, prelungindu-se in 
tot cursul nopții și pină în primele 
ore ale dimineții. Prezentînd pe scurt 
istoricul partidului social-creștin care, 
inițial, a fost o formațiune politică

unică, despărțindu-se, ulterior, in 
două grupări distincte, flamandă și 
valonă, interlocutorii belgieni au îm
părtășit satisfacția deosebită pentru 
dezvoltarea relațiilor pe multiple tă- 
rimuri dintre Belgia și România, in
clusiv pe planul organizațiilor poli
tice. Evocind amintirile lăsate de vi
zitele făcute. în anii trecuți. de pre
ședinții celor două partide in Româ
nia, interlocutorii au avut cuvinte de 
caldă prețuire la adresa României, a 
realizărilor ei importante in edifica
rea unei economii moderne, a poli

și, totodată, președinte al Partidului 
Popular European, formațiune politi
că ce grupează partidele social-creș
tine din statele membre ale Pieței 
comune.

„Am avut onoarea și plăcerea de 
a intilni pe președintele Nicolae 
Ceaușescu in 1972 cu prilejul vizitei 
sale în Belgia și aș dori să spun că 
sintem foarte satisfăcut! de roadele 
contactelor la nivel înalt rnmâno-bel- 
giene, a spus domnia sa. Cunoaștem 
concepțiile profund originale și pline 
de mindrie ale României in ce pri

• „Dorim să facem totul pentru lărgirea conlucrării cu Româ
nia" • Țările mici și mijlocii pot aduce o contribuție importantă 
la reușita reuniunii de la Belgrad • Drumul spre securitate și 
destindere trece prin extinderea cooperării între toate statele

ticii sale externe constructive, dina
mice, de largă deschidere.

In mod deosebit a fost relevată 
ÎNSEMNĂTATEA VIZITEI TOVA
RĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 
ȘI A TOVARĂȘEI ELENA 
CEAUȘESCU ÎN BELGIA ÎN 1972 
Șl VIZITEI SUVERANILOR BEL
GIEI ÎN ROMANIA. în 1976, apre
ciate ca „puncte de referință, dina
mizatoare pentru amplificarea și di
versificarea raporturilor de colabora
re prietenească româno-belgiană".

„Dorim să facem totul pentru lăr
girea conlucrării amicale cu Româ
nia. au ținut să declare in conti
nuare interlocutorii. Și Belgia și 
România au cunoscut urgia multor 
războaie, de aceea și unii și alții ne 
orientăm spre lot ceea ce poate sluji 
păcii si colaborării. Iată de ce sin- 
tem profund interesați in reușita in- 
tilnirii de la Belgrad, pe care o pri
vim ca pe un prilej de a dezbate in 
mod sincer și deschis ce-trebuie în
treprins pentru întărirea securității 
și cooperării în Europa".

Aceste puncte de vedere au fost 
împărtășite și de primul ministru al 
Belgiei, LEO TINDEMANS, mem
bru al Comitetului director al C.V.P.

vește independenta și suveranitatea 
națională. Președintele Nicolae 
Ceaușescu este cunoscut în țara 
noastră ca promotor consecvent al a- 
cestor concepții, personalitatea lui se 
bucură de o largă apreciere în Bel
gia. De altfel, aș dori să reamintesc 
că la Conferința de la Helsinki pen
tru securitate și cooperare in Europa, 
una din cuvintările cele mai apre
ciate a fost cuvintarea președintelui 
țarii dumneavoastră".

Referindu-se in continuare la reu
niunea de la. Belgrad, primul minis
tru a declarat : „împărtășim intru to
tul punctele de vedere ale României 
în ce privește reuniunea de Ia Bel
grad. In nici un caz aceasta nu tre
buie să se transforme intr-un tribu
nal. intr-un prilej de acuzații recipro
ce, o asemenea perspectivă riscind să 
ducă la eșecul reuniunii, ceea ce ar 
avea repercusiuni serioase pentru 
Europa. Noi, belgienii, ca si dum
neavoastră, românii, în general ță
rile europene mici si mijlocii, tre
buie să facem totul pentru a nu mai 
permite repetarea tragediei celor 
două războaie mondiale, pentru ca 
reuniunea general-europeană să se 
încheie cu succes".

Convergenta de poziții pe plan ex
tern a României și Belgiei a fost e- 
vidențiată și în cadrul întîlnirii cu 
R. VAN ELSLANDE, în acel mo
ment ministru al afacerilor externe, 
in prezent ministru al justiției. „Sta
bilirea păcii pe baze mai solide preo
cupă deopotrivă România și Belgia, a 
arătat domnia sa. în discuțiile pe 
care le-am avut cu prilejul celor trei 
intilniri cu care m-a onorat pre
ședintele Nicolae Ceaușescu, mi-am 
dat clar seama că aceasta este preo
cuparea fundamentală a țării dv. 
Belgienii și românii sint de acord a- 
supra marilor scopuri ale păcii și 
dezarmării, chiar dacă — și este fi
resc să fie așa — nu sint întotdeauna 
de acord asupra căilor prin care să 
fie atinse aceste scopuri. Important 
este insă că ne putem înțelege și De
clarația solemnă comună româno-bel
giană constituie o demonstrație vie a 
faptului că în lumea de azi există 
posibilitatea reală ca țări cu orin- 
duiri sociale diferite și aparținînd 
unor grupări politicn-militarc diferite 
să conlucreze strins. contribuind la 
edificarea unei lumi a păcii și încre
derii".

Așa cum este și firesc._ problemele 
relațiilor economice româno-belgiene 
au constituit subiectul principal al 
discuțiilor la Ministerul Afacerilor 
Economice al Belgiei. „Ne bucură 
dezvoltarea spectaculoasă a schimbu
rilor comerciale dintre România și 
Belgia, ne-au declarat interlocutorii, 
cifrele fiind concludente în această 
privință. Din 1974 și pină azi aceste 
schimburi au crescut într-un ritm 
susținut și dorim să sporim in con
tinuare schimburile cu România".

Este o realitate indiscutabilă că 
prin asemenea contacte și intilniri se 
creează deschideri de o reală utilitate, 
se dobindește și se împărtășește ex
periență, se conturează căi pentru 
lărgirea neîntreruptă a colaborării, ca 
o tendință majoră a zilelor noastre, 
ca aport cert la cauza generală a 
destinderii și înțelegerii.

Romulus CĂPLESCU

ANGLIA

„Contractul social44 
și obiectivele economice 

ale guvernului
LONDRA 8 (Agerpres). — Even

tualitatea unui acord „semnificativ" 
cu sindicatele privind reînnoirea unei 
politici a veniturilor „nu trebuie în 
nici un caz să fie ignorată", a decla
rat, în Camera Comunelor, ministrul 
de finanțe britanic. Denis Healey, 
după o reuniune a cabinetului.

Interpelat de deputati asupra stra
tegiei cabinetului după refuzul sin
dicatului minerilor și al lucrătorilor 
din transporturi de a subscrie la o a 
treia fază a „contractului social". 
Denis Healey a declarat că guvernul 
are intenția de a menține obiecti
vele economice prezentate Fondului 
Monetar Internațional. Cu acest pri
lej. el a anuntat că guvernul va sta
bili în curind într-o „Carte albă" 
politica sa antiinflaționistă pentru 
anul viitor.

Cabinetul laburist și reprezentanți 
ai conducerii T.U.C. urmează să se 
întîlnească marțea viitoare pentru a 
aborda actuala situație a „contractu
lui social".

Primul ministru al Marii Britanii, 
James Callaghan, a lansat un apel 
sindicatelor britanice, cerîndu-le să 
accepte soluționări moderate ale 
cererilor de majorare a salariilor in 
următoarele 12 luni, pentru combate
rea inflației, informează agenția 
Reuter.

Șeful guvernului laburist a afirmat, 
răspunzind la întrebarea unui depu
tat. că așa-numitul contract social 
încheiat între guvern și sindicate. în 
baza căruia acestea din urmă au 
acceptat voluntar limitarea majoră
rilor salariale. nu mai este integral 
valabil. James Callaghan a respins 
ideea instituirii unor restricții ferme 
asupra acestor majorări, apreciind că, 
în ciuda evenimentelor din ultimele 
zile (cererile privind sporirea venitu
rilor, prezentate de mineri și de 
muncitorii din transporturi), există 
încă o șansă de menținere a coope
rării dintre guvern și sindicate.

La numai jumătate de an de la 
alegerile pentru Camera inferioară 
a parlamentului, cei aproape 79 de 
milioane de alegători niponi sint 
chemați duminică din nou la urne, 
pentru reînnoirea a jumătate din 
cele 252 de locuri din Camera con- 

. silierilor (Camera superioară a par
lamentului). 320 de candidați — re
prezentând principalele formații po
litice din țară — iși dispută cele 
126 de mandate, a căror durată este 
de șase ani.

Interesul deosebit acordat acestor 
alegeri — ilustrat cum nu se poate 
mai bine de intensa si disputata 
campanie electorală care le-a prece
dat — decurge, după opinia obser
vatorilor, atît din importanța Ca
merei superioare, ca organism ce 
are puțerea de a bloca legislația 
propusă de guvern, cit și din fap
tul că. in urma lor. partidul 
de guvernămint, liberal-democrat 
(P.L.D.), ar putea pierde majorita
tea — foarte precară — de care 
dispune în Camera superioară, ceea 
ce nu va putea să nu se repercute
ze în mod serios asupra situației 
politice din tară. De altfel, alegerile 
din decembrie anul trecut au mar
cat, așa cum este știut, „sfîrșitul 
monopolului" liberal-democrat in 
Camera reprezentanților (Camera 
inferioară); nemaireușind, ca înain
te. să-și adjudece majoritatea abso
lută, liberal-democrații s-au menți
nut în continuare la putere numai 
datorită sprijinului primit din par
tea unor deputați independenți.

Referindu-se la situația existentă, 
în momentul de față, în sînul par
tidului liberal-democrat, primul 
ministru, Takeo Fukuda, declara in
tr-un interviu acordat recent revis
tei „Newsweek" : „Ne aflăm în pre
zent in momentul cel mai dificil". 
Un sondaj de opinie publică orga
nizat de ziarul „Mainichi" în ultima 
decadă a lunii iunie, deci în plină 
campanie electorală, constata că 
doar 27 la sută din alegătorii ni
poni sprijină actualul cabinet libe
ral-democrat. După părerea obser
vatorilor. cauzele acestei situații tre
buie căutate în persistenta feno
menelor de recesiune economică, 
cit și în ecourile încă nestinse ale 
„scandalului Lockheed".

In ce privește situația economică 
nu pot fi trecute desigur cu vede
rea acele caracteristici specifice care 
au permis Japoniei să se afle în- 
tr-o poziție mai avantajoasă în

comparație cu celelalte state capi
taliste industrializate și să depă
șească cu mai multă ușurință mo
mentele mai dificile ale crizei. în
tre acestea se află puternica ex
pansiune comercială pe piețele din 
S.U.A. și Europa occidentală (ceea 
ce a declanșat, de altfel, ascuțite 
„războaie comerciale" cu acestț 
grupuri de țări), serioasele restric» 
ții la import, costul încă scăzut a>, 
forței de muncă.

Cu toate acestea, procesul de „re
lansare moderată" conceput de au
toritățile nipone se lovește de o se
rie de factori negativi. Este vorba 
de scăderea investițiilor productive 
și a consumului intern, de creș
terea șomajului, care repre
zenta la sfirșitul lunii mai 2 la sută 
din totalul forței de muncă a țării, 
de înmulțirea falimentelor firme
lor mici și mijlocii, de creșterea 
permanentă a prețurilor la produse
le de larg consum. Recenta de
cizie a autorităților de a permite 
reevaluarea yenului in raport cu 
dolarul — cedînd presiunilor în a- 
cest sens ale partenerilor economici 
ar Japoniei — este menită să re
ducă competitivitatea anumitor pro
duse pe piețele externe, ceea ce va 
spori dificultățile existente și ne
mulțumirile alegătorilor — cu pasi
bile implicații asupra scrutinului de 
duminică, după cum scrie „Le 
Monde".

Cu mult interes au urmărit ob
servatorii acțiunile desfășurate in 
cadrul campaniei electorale de că
tre partidele de stingă. După cum 
este cunoscut, în vederea acestor 
alegeri. Partidul Comunist si Par
tidul Socialist au semnat un acord 
privind unitatea de acțiune. Acor
dul, apreciat de președintele Prezi
diului C.C. al P.C.J., Kenji. Miyamo
to. drept „o etapă semnificativă pe 
calea înfăptuirii unui -front unit»", 
are în vedere realizarea unei strinse 
cooperări intre cele două partide 
pentru înfăptuirea unor transfor
mări progresiste in politica națio
nală. urmărind. în același timp, 
să ducă la continua dezvoltare și 
extindere a colaborării dintre ele.

Ținînd seama de condițiile date, 
presa niponă acordă o importanță 
deosebită actualei confruntări elec
torale. căreia îi conferă, pe bună 
dreptate, valoarea unui veritabil 
test.

Radu BOGDAN
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