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La 9 iulie, președintele Republicii 
Socialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit pe Iakoub You

sef Awoueis, care și-a prezentat scri
sorile de acreditare in calitate de am
basador extraordinar și plenipoten

țiar al Regatului Hașemit al Iordaniei 
in Republica Socialistă România.
(Continuare în pag. a V-a)

MARELE
FORUM 

AL CLASEI 
MUNCITOARE 
își deschide lucrările 

mîine, in Capitală
SUCCES DEPUN PRIMULUI CONGRES 
AL CONSILIILOR OAMENILOR MUNCII!

Primul Congres ol consiliilor oamenilor muncii, care își deschide 
lucrările miine, in Capitală, reunește mii de reprezentanți ai clasei noas
tre muncitoare, clasă conducătoare a societății, forță politică revoluțio
nară, promotoare a progresului economico-social al țării. Participanții ia 
acest mare forum al clasei muncitoare vor dezbate, într-un profund spirit 
muncitoresc, cu înaltă exigență, competență și răspundere, probleme de 
importanță deosebită pentru dezvoltarea și modernizarea industriei, a ce
lorlalte ramuri ale economiei, pentru adîncirea continuă a democrației 
muncitorești, pentru perfecționarea neîntreruptă a întregii activități eco
nomice și sociale, pentru dezvoltarea multilaterală a patriei noastre 
socialiste.

Convocarea acestui forum national al clasei muncitoare, potrivit 
hotărîrii adoptate de către Comitetul Politic Executiv al C.C. al P.C.R., la 
inițiativa tovarășului Nicolae Ceaușescu, constituie o elocventă expresie a 
preocupării stăruitoare a conducerii partidului pentru traducerea in viață a 
prevederilor Programului P.C.R. referitoare la dezvoltarea și perfecționarea 
continuă a democrației muncitorești, a întregului sistem al democrației 
noastre socialiste. Sîntem cu toții martori, în ultimii -ani, la puternica 
evoluție a procesului'de adîncire a democrației socialiste, prin instituțio- 
nalizarea, în conformitate cu hotărîrile Congreselor IX, X și XI ale P.C.R., 
a unor organisme noi, democratice, menite să asigure participarea di
rectă, mereu mai activă a oamenilor muncii la complexa și dificila 
muncă de organizare și conducere — începînd cu cele mai simple 
formații de lucru și pînă la nivelul societății — a întregii activități 
economice, sociale și politice. Astfel, de mai mulți ani, în întreprin
deri, centrale și ministere, în întreaga economie funcționează cu bune 
rezultate organele de conducere colectivă. De două ori pe an, oamenii 
muncii din economie dezbat în forul suprem de conducere — adunările 
generale ale oamenilor muncii — probleme fundamentale de producție și 
sociale și controlează modul în care își exercită atribuțiile organul de 
conducere colectivă — consiliul oamenilor muncii. în ultimii ani s-au des
fășurat conferințe și consfătuiri pe țară în diverse ramuri de activitate; în 
acest an au avut loc Congresul țărănimii și Consfătuirea unităților de con
trol al oamenilor muncii; de asemenea, a fost instituționalizat Congresul 
consiliilor populare. Toate acestea se constituie într-un amplu și fertil 
cadru de participare directă a maselor la conducerea societății, de 
întărire a controlului clasei noastre muncitoare, al întregului popor 
asupro modului cum sînt înfăptuite șl respectate hotărîrile partidului 
și legile țării în toate domeniile vieții economice și sociale.

Marele forum al clasei muncitoare, care își deschide lucrările 
mîine, în Capitală, reflectă schimbările profunde petrecute în anii din 
urmă în economia noastră, ca urmare a promovării neabătute a politi
cii științifice a partidului de industrializare a țării, transformările 
calitative petrecute în rîndul clasei muncitoare, în creșterea ei numerică 
și ridicarea gradului de pregătire profesională și politică. în virtutea 
dublei sale calități — de proprietar și producător — clasa munci
toare este direct interesată să asigure în permanență dezvoltarea ar
monioasă a întregii economii, pe baza cuceririlor revoluției tehnico- 
științifice, valorificarea deplină a potențialului productiv, material și uman, 
pentru a ridica necontenit nivelul de trai al întregului popor, lată de ce, cu 
siguranță că largul schimb de experiență prilejuit de congres va permite, 
prin confruntarea riguroasă a realității cu cerințele progresului multilateral 
al societății, să se evidențieze marile posibilități pentru îmbunătățirea 
întregii activități economice, înfăptuirea exemplară a obiectivelor actua
lului plan cincinal și a sarcinilor de perspectivă privind dezvoltarea și 
modernizarea industriei și a celorlalte ramuri ale economiei naționale, 
pentru creșterea mai accelerată a productivității muncii și reducerea 
cheltuielilor materiale, a consumurilor, pentru realizarea exemplară a 
planului de investiții in acest cincinal și în perioada care urmează, 
pentru mai buna organizare și conducere a întregii activități, în fiecare 
ramură și în fiecare unitate ecdhomică.

Succes deplin Congresului consiliilor oamenilor muncii, marelui fo
rum al clasei noastre muncitoare — clasa conducătoare a societății I

Mîine, în jurul orei 8, posturile noastre 
de radio și televiziune vor transmite direct, 
de la Pavilionul expozițional din Piața 
Scînteii, ședința de deschidere a Congresului 
consiliilor oamenilor muncii din întreprin
derile industriale, de construcții, transporturi 
și centrale industriale.

Ambasadorul Republicii Ghana
Președintele Republicii Socialis

te România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit, sîmbătă di

mineața, scrisorile de acreditare 
a ambasadorului extraordinar și 
plenipotențiar al Republicii Gha

na, Kwame Addae, in tara noas 
tră.
(Continuare în pag. a V-a)

Ambasadorul Republicii Burundi
In dimineața zilei de simbătă. to

varășul Nicolae Ceaușescu, președin
tele Republicii Socialiste România, a 
primit pe Liberă Ndabakwaje, care

și-a prezentat scrisorile de acreditare 
în calitate de ambasador extraordinar 
și plenipotențiar al Republicii Bu

rundi in Republica Socialistă Româ
nia.
(Continuare in pag. a V-a)

Imagine din noile cartiere ale municipiului Constanța

MATERIALE

Cînd conducerea întreprinderii
mimează autocritica,
iar centrala ajutorul

randamentul utilajelor scade
Bilanțul activității economice la • 

întreprinderea de materiale izola
toare Vaslui pe semestrul I a.c. este 
negativ. La trei dintre cele cinci 
produse ale întreprinderii — vată 
minerală, carton bitumat si carton 
celulozic — restanțele au crescut, de 
la o lună la alta, amplificînd volu
mul nerealizărilor. Frecvente sînt și- 
rebuturile. Cheltuielile neeconomi- 
eoase au devenit o obișnuință. Sint 
consemnate depășiri pe toată linia : 
la consumurile specifice de materii 
prime și materiale, la cele de ener
gie. combustibil, la costurile revi
ziilor si reparațiilor. Singurul pro
dus realizat pînă acum în condiții 
rentabile este polistirenul expandat. 
Pentru celelalte, cheltuielile planifi
cate au trecut serios peste plafonul 
admis.

O primă apreciere asupra acestei 
stări de lucruri și a cauzelor care au 
generat-o o aflăm de la maistrul 
Ion Cicoveanu, secretarul organiza
ției de partid nr. 4. ,jO parte din 
vină ne aparține. Priviți însă utila
jele. Unele n-au funcționat nicioda
tă, altele merg slab de la inceput. 
încercăm noi să le reparăm, dar 
multe au defecțiuni de concepție, de 
tehnologie. Am solicitat tovarășilor 
din minister și centrală să ne spri
jine să rezolvăm aceste defecțiuni, 
dar solicitările nu au avut rezultat. 
Nu sint și ei răspunzători de ceie 
ce se petrec Ia întreprinderea de 
materiale izolatoare din Vaslui ? 
Nu-i pun pe gindur! nerealizările 
de pînă acum

Intr-adevăr, faptele confirmă din 
plin aprecierile făcute cu privire la 
starea utilajelor, care constituie una 
din cauzele nerealizării planului, a 
activității economice slabe din a- 
ceastă unitate. Situația nu datează 
de ieri, de azi, ci de la punerea în. 
funcțiune a întreprinderii. în urmă 
cu cîțiva ani, iar „Scînteia" a mai 
atras atenția asupra acestor stări de 
lucruri. Cel mai mare neajuns este 
funcționarea necorespunzătoare a 
unui număr destul de mare de uti
laje tehnologice, fiecare dintre ele 
indispensabil desfășurării normale a 
procesului de producție, respectării

riguroase a tehnologiilor și a rețe
telor de fabricație. Cu excepția sec
ției de polistiren expandat, în cele
lalte sectoare de activitate multe 
mașini se defectează des. La ora ac
tuală există încă' utilaje care con
tinuă să rămină doar simple piese de 
decor ca, de pildă, două din. cele 
4 stații de malaxare de la bitumare, 
instalațiile de desprăfuire a frezei, 
fierăstraielor și mașinilor de șlefuit 
de la liniile 1 și 2 ale secției de vată 
minerală, instalația de dozare a file- 
rului în masticul bituminos, instalații 
de ventilare, numeroase aparate de 
măsură si control ș.a. Vizitînd sec
ția de biturriare, am găsit linia 3 
oprită. în timp ce în. apropiere. „Ia 
vedere", o lozincă atrăgea atenția 
asupra necesității de a se folosi la 
maximum cele 480 de minute ale 
schimbului pentru realizarea sarci
nilor de plan. ..Proasta funcționare 
a celui de-al doilea elevator produce 
defecțiuni și întreruperi dese ale 
producției, ne-a spus tovarășul Ion 
Panainte. șeful liniei. Fiecare din 
aceste pauze echivalează cu o pier
dere de producție

carton bitumat. Sesizăm mereu, dar 
tovarășii care vin să vadă despre 
ce e vorba nu ne dau nici o soluție 
practică. Nu mai avem 
închidem ochii în fața 
ajunsuri".'

Cine se face vinovat 
stare de lucruri ? Primii direct răs
punzători pentru timpul și producția 
irosite sînt proiectant! din Institutul 
de cercetări și proiectări pentru in
dustria materialelor de construcții 
din București, care au avut și au 
sarcini exprese în legătură cu acti
vitatea întreprinderii, precum și di
feritele unități constructoare de uti
laje. Proiectarea și execuția unor 
utilaje tehnologice s-au făcut cu o 
inexplicabilă superficialitate, per
formanțele lor nu au fost Îndelung 
verificate. Implicațiile ? Să lăsăm 
faptele să vorbească : la mașinile de

dreptul să 
acestor ne-

de această

Ing. Cristian ANTONESCU 
Crăciun IĂIXJCI 
corespondentul „Scînteir

O ÎNTREBARE

ADRESATĂ

FACTORILOR

EDUCATIVI

Cum
îi îndreptați

pe tineri 
spre muncă ?
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INITIATIVE
care asigură un ritm înalt de lucru

cooperativele agricole din jude
țul MEHEDINȚI a fost strînsă recol
ta de griu de pe 83 la sută din supra
fețe. iar multe cooperative au înche
iat secerișul griului. Sint rezultate 
bune, care se explică prin aplicarea 
riguroasă a unor măsuri organizato
rice și tehnice eficiente. Pentru înce
put, combinele, tractoarele și celelalte 
■nașini au fost concentrate in unită
țile din zona de cimpie. unde lanurile 
au ajuns mai devreme la maturitate 
și unde, de fapt, se află cea mai mare 
suprafață cultivată cu griu. Iată un 
exemplu. Cele 7 cooperative agricole 
din consiliul intercooperatist Gruiu 
au recoltat trei sferturi din cele 4 000 
hectare cu griu. La C.A.P. Pătule I, ■ 
activitatea în cîmp 
la ora 5 diminea
ța. După cum ne 
spunea Constan
tin Schiopu, pre
ședintele 
ții.
REA

începuse încă de

fel, COMBINELOR, BALOTIERELOR 
ȘI REMORCILOR LI SE ASIGURA 
FRONT DE LUCRU PE ÎNTREAGA 
DURATĂ A ZILEI. Cum însă uni
tățile consiliului intercooperatist 
Trușești sint situate într-o zonă unde 
grinele se coc mai timpuriu, condu
cerea S.M.A. a luat de pe acum le
gătura cu secțiile de mecanizare din. 
nord (localitățile Suharău. Cristi- 
nești, Ibănesti. Hudești etc.) în sco
pul acordării de ajutor. în zilele ur
mătoare. Acest procedeu a fost reco
mandat, de altfel, tuturor S.M.A. 
din județ. (Ailenei Silvestri).

In unitățile agricole din județul 
TIMIȘ. 70 la sută din suprafața cul
tivată cu griu o reprezintă soiurile 
timpurii. După cum se știe, aceste 

soiuri nu numai 
că ajung mai de
vreme la maturi
tate. dar se și 
scutură ușor. De 
aceea se cer re
coltate la timp. 
Iată de ce zorul 
lucrărilor este 
foarte mare. In 
condițiile unui 
timp instabil, tre
buie să cercetezi 
mereu starea la
nurilor și să por

nești combinele îndată ce spicele se 
zviniă. GRUP1MJL-SI. COMBINELE 
PE PARCELELE UNDE GRIUL S-A 
COPT MAI DEVREME.

Unele măsuri vizează TRANSPOR
TUL PRODUCȚIEI. La cooperativa 
agricolă Bereteaz un tractor propriu, 
mai vechi, este folosit numai pentru 
descărcarea din mers a combinelor. 
Acest tractor — să-l numim „de 
cîmp" — transportă remorcile pline 
de la combine pînă la capul parcelei, 
de unde ia altele goale. De aici, re
morcile pline sint luate de celelalte 
tractoare, care transportă griul pînă 
la baza de recepție. Irț felul acesta, 
nu numai că se reduce necesarul de 
mijloace de transport, dar se elibe
rează și cîteva tractoare care sint 
folosite la alte lucrări agricole. O 
experiență interesantă în efectuarea 
transporturilor au și cooperatorii din 
Carani. Aici se folosesc de citiva ani 
pentru transportul griului 14 atelaje 
special construite, etanșeizate, care 
pot incărca pină la 4 tone de griu, 
deci două buncăre de combină. 
Astfel, se realizează și o importantă 
economie de combustibili. Așa se și 
explică faptul că, în această unitate, 
ODATĂ CU RECOLTAREA GRIU
LUI SE CARĂ ȘI PAIELE DE PE 
TEREN. Pînă acum, în cooperativele 
agricole din județul Timiș, recolta
rea griului s-a făcut pe 59 la sută 
din suprafețe. Fiecare zi, fiecare oră 
bună de lucru sînt folosite Ta maxi- 
mum pentru ca nimic din recolta 
acestui an să nu se piardă. (Ion Teo- 
dor).

Nu sînt „modele",unită- 
„DEPLASA- 
COMBINE- 

LOR ȘI TRAC
TOARELOR 
FACE NUMAI 
NOAPTEA. Com
binele 
lanuri 
ivirea 
lucrează piuă 
ora 21, adică __  ... ___
Prin DESCĂRCAREA COMBINELOR 
DIN MERS, reușim să recoltăm zil
nic cu 11(1—120 tone mai mult deeit 
in cazul cind ar fi staționat Ia fie
care descărcare". (Virgiliu Tătaru).

Pentru grăbirea secerișului în ju
dețul OLT, lanurile sint verificate de 
către specialiști, care stabilesc cu 
prioritate unde să fie concentrată 
forța mecanică. Pină în seara zilei 
de 8 iulie, ân cooperativele agricole 
din județul Olt griul a fost strins 
de pe mai mult de 50 la sută din 
suprafața cultivată. La început, com
binele au fost concentrate în su
dul județului, acolo, unde lanuri
le au ajuns mai repede la ma
turitate. iar acum sint declasate în 
nordul județului. Mecanizatorii de la 
Vlădila și Ștefan cel Mare lucrează 
pe ogoarele unităților agricole din 
cadrul consiliului intercooperatist 
Recea, cei de la Vișina si Corabia — 
unități avansate — la Scornicesti si 
apoi la Potcoava. Se urmărește CON
CENTRAREA FORȚELOR ACOLO 
UNDE ESTE DE EXECUTAT UN 
VOLUM MAI MARE DE LUCRĂRI. 
(Emilian Rouă).

In județul BOTOȘANI, vegetația 
este mai întârziată. Totuși, orzul este 
copt. De altfel, recolta a și fost strânsă 
de pe aproape 5 500 hectare din su
prafața totală de 6 900 ha. în curînd 
va începe si recoltatul griului. Pen
tru grăbirea lucrărilor, prin interme
diul dispeceratului de la trustul 
S.M.A. se realizează o întrajutorare 
între secțiile de mecanizare. In acest

intră 
odată 
zorilor

SE

in 
cu 
și 
la 
atit

sint
exemple bune

cit este posibil.

de 250—300 mp (Continuare in pag. a IlI-a)

R
poporul ro-A afirma că . . 

mân are vocația satirei, că 
umorul, la bine, la greu, 
uneori la foarte greu, este 
o componentă a naturii sale 
intime constituie unul din 
acele adevăruri „îndeobște 
cunoscute", pe care le re
petăm cu gravitate, chiar 
cu un fel de orgoliu, cre- 
înd, fără voia noastră, o si
tuație comică ; deoarece cu 
toată această vocație națio
nală, genul care se află în 
cea mai mare suferință (ca 
să ne exprimăm eufemis
tic) este exact genul sati
rei, comedia, umorul in 
general. In afară, bineîn
țeles, de cel ouai, uneori 
de-o fenomenală acuitate.

Cunosc puține popoare ou 
o istorie grea de lupte, de 
frămîntări, de zbucium, 
pentru care „arma râsului", 
sancționarea nemiloasă și 
promptă a nepotrivirii între 
esență și aparență, între 
vorbă și faptă. între intere
sele personale camuflate 
„revoluționar" în interese 
generale — să fi fost, per
manent. nu numai un mod 
de reacție colectivă la ne
dreptate, la minciună, la 
vorba umflată si fără aco
perire, dar — și asta mi se 
pare mai important — o 
modalitate vital-optimistă 
de-a aborda viața, o dova
dă de robustețe, de sănă
tate spirituală.

Am dat culturii univer
sale pe una dintre cele mai 
strălucite figuri ale genu
lui, I. L. Caragiale, a că
rui operă nu se prăfuiește, 
nu se închide în muzeul 
respectabil al admirației 
culturale, cl rămîne o pre

zență vie, un Îndemn și un 
reproș pentru urmașii săi. 
Cit despre opera comico- 
satirică a predecesorului 
său, Alecsandri, din care 
Caragiale a tras multe 
seve, ducîndu-le la perfec
țiune, e păcat că reprezen
tarea ei se reduce numai la 
diversele ipostaze ale Chi- 
ritei : dramaturgia ..bardu
lui de la Mircești" rezervă

ta genurile, satira, comedia 
(în afară de aceea care nu 
spune nimic, care acoperă 
cu o șubțire spoială „de 
actualitate" vechile scheme 
răsuflate ale teatrului bur- 
ghez-bulevardier) întîmpi- 
nă cele mai mari dificul
tăți. Aici funcționează cele 
mai multe prejudecăți și 
confuzii estetice, aici, ve
chile clișee dogmatice, de-

I

• /

Si»

vina că recenta Hotărîre a 
Comitetului Central al par
tidului, în care se operează 
un transfer revoluționar de 
responsabilitate, de la func
ționar la factorul creator, 
va produce și în acest do
meniu mutația necesară. 
Dar să nu ne facem iluzia 
că acest lucru se va petre
ce de la sine și că simpla 
lectură sau studiere chiar a

Puterea clișeelor
OPINII DESPRE GENUL COMIC

de Titus POPOVICI

încă multe filoane neexplo
rate. în mod aparent para
doxal, dramaturgia lui A- 
lecsandri mi se pare a re
zista cel mai bine (alături 
de proza de o modernitate 
surprinzătoare) eroziunii 
timpului și evoluției gustu
lui estetic.

Deci s-ar părea că avem 
totul : o vocație certă, o 
tradiție remarcabilă, o do
rință, o sete de comedie 
care, sper, nu mai trebuie 
demonstrată, îndemnuri re
petate din partea conduce
rii de partid de-a da un 
nou conținut vechiului
dagiu clasic : „ridendo câș
tigat mores"... Și cu toate 
acestea...

Să fim sinceri : nu e 
nici un secret că dintre toa-

a-

pășite, dar nu chiar defini
tiv, confuziile „teoretice" 
caracteristice unei anumite 
perioade, ea. această pe
rioadă definitiv depășită ! 
— mai operează, ceea ce în 
mod evident frînează înflo
rirea necesară și așteptată 
a acestui gen atit de popu
lar. de dorit, de necesar.

Foarte pe scurt (despre 
aceste lucruri am scris și 
vorbit în nenumărate rîn- 
duri) situația aceasta ar pu
tea fi rezumată astfel : 
normative dogmatice, în
vestite la vremea lor cu 
rang de teorie, se mai fac 
simtite în munca practică, 
în raporturile dintre autori 
și cei în. măsură de-a deci
de pînă la urmă apariția 
sau nonaparitia. Sînt con-

unel hotărîri va lichida,1 
peste noapte, un ansamblu 
de prejudecăți' și de confu
zii, rămășițele unui mod 
depășit de ' 
țelegere a 
tei.

In cazul 
tirei sociale în special, con
fuzia principală decurge din 
ceea ce s-ar putea numi 
„generalizare abuzivă", me
tafizică ieftină, 
tine cont 
genului, 
constituit 
timpului.
putea numi universul spe
cific al comediei. Cum. se 
va întreba bucherul timo
rat de spaime mic-burghe- 
ze, în fata unei satire vi
rulente — aceasta este

gîndire, de 
specificului

comediei, al

in-
ai-

sa-

care nu 
de caracteristicile 
așa cum s-au 
ele în decursul 
de ceea ce am

Imaginea societății noastre 
noi ? Cum, va zice el. în 
fața imaginii unui director, 
bineînțeles 
arată 
noștri,
preget pentru realizarea ? 
etc. etc. (Obiecția i s-a a- 
dus la vremea sa și ma
relui Caragiale — tocmai 
de reprezentanții partidului 
liberal, care-și trădase 
idealurile de la 1848 — a- 
cuzat de-a nu vedea în 
România decît escroci, a- 
dulterini, cameleoni politici, 

i unicul personaj „onest" fi- 
l ind Cetățeanul turmentat 1)

Intr-o asemenea nesocotire 
sau ignorare — ceea ce e 
totuna — a legilor proprii 

• unui gen de artă, apare 
imediat comandamentul 
..respectării proporțiilor" și 
la un. director, evident ad
junct, „negativ" (mare este 
puterea clișeelor !) trebuie 
să apară trei, mai bine pa
tru directori adjuncti „po
zitivi". ca și cum satira ar 
fi un fel de recensămint al 
raportului între virtuți și 
contrariul lor. Că logica 
conflictului se pulverizează, 
că personajele „care aduc 
lumină" nu pot avea viață, 
fiind lipite artificial, aceas
ta nu intră in. tipul de ju
decată de care vorbesc. Or, 
este știut, de la Plautus, că 
în satiră elementul .pozitiv 
este poziția autorului, rîsul 
pe care opera-1 suscită, 
stigmatizarea moravurilor 
de care societatea vrea să 
se delimiteze. Comedia sa
tirizează mentalități, nu 
funcții ! Pune în discuție

adjunct, așa 
chipul activiștilor 
care muncesc fără

(Continuare in pag. a IV-a)
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Simbol al eroismului popular în lupta 
pentru apărarea independenței naționale

Zece minute de gimnastică

VICTORIA DE LA MARAȘTI
în ziarul de ieri am publicat un articol sintetic despre marile bătălii 

purtate de armata română în iulie-august 1917 — simbol al vitejiei și 
eroismului popular în lupta pentru apărarea integrității și indepen
dentei patriei.

Astăzi, în preziua împlinirii a 60 de ani de la declanșarea celei dintîl 
dintre aceste aspre încleștări — cea de la Mărăști — publicăm o evo
care a unuia dintre participanți.

îmi amintesc că primăvara anului 
1917 întirziase mult pe plaiurile Mol
dovei. O iarnă aspră și lungă adu
sese multe suferințe sutelor de mii 
de refugiati din Oltenia, Muntenia și 
Dobrogea, îngrămădiți in teritoriul 
care rămăsese neinvadat.

O parte din resturile armatei ro
mâne, care luptase cu bărbăție și 
curaj de la Cerna pînă la Șiret, era 
retrasă în nordul Moldovei pentru 
refacere. Armata a Il-a română, mai 
puțin istovită în lupte, se găsea la 
începutul anului 1917 în defensivă în 
Vrancea, pe frontul : valea Putnei, 
versanții de sud-est ai Carpaților 
Orientali pînă către Măgura Cașinului. 
încrezători in justețea cauzei apărării 
pămîntului strămoșesc, ostașii noștri 
așteptau cu ardoare să pornească la 
lupta hotărîtoare.

La mijlocul verii lui 1917, planul 
strategic al comandantului armatelor 
Puterilor centrale era de a scoate 
din luptă armatele române, de a co
tropi întreaga tară și a-și deschide 
drum mai departe spre Ucraina și 
porturile rusești de la Marea Neagră. 
Un prim mare obstacol în calea aces
tui plan l-au constituit acțiunile o- 
fensive ale Armatei a II-a române 
desfășurate incepînd cu ziua de 11 
iulie în Vrancea. cunoscute sub nu
mele de bătălia de la Mărăști. Aici 
eroismul ostașilor români — care își 
legaseră de aceste acțiuni ofensive 
cele mai arzătoare năzuințe privind 
eliberarea patriei, ca și a familiilor 
lor. multe din ele aflate în zona co
tropită — a dat inamicului o grea 
lovitură. Voința lor de luptă era pu
ternic oțelită. deopotrivă, de nădej
dea. care pulsa mereu mai viu in 
inimi, a formării statului național 
unitar român, a înlăturării anacroni
celor frontiere dintre români.

Există o strînsă legătură între lup
tele purtate de-a lungul veacurilor

pentru Independență și unitate, între 
bătăliile de la ț*levna, Grivița, Smir- 
dan, Rahova de acum un secol, șl 
cele din vara anului 1917. Iubirea 
fierbinte de patrie, idealurile scum
pe ale libertății și unității naționale 
au constituit și la Mărăști în iulie 
1917 — ca în atîtea alte locuri și în 
atîtea alte momente de-a lungul zbu
ciumatei noastre istorii — nesecatul 
izvor al forței ostașilor români, care 
le-a permis să înfrunte și să iasă bi
ruitori asupra unui inamic bine în
zestrat tehnic și superior ca expe
riență de luptă.

în cadrul general al operațiunilor 
din vara anului 1917 de pe frontul 
ruso-român din Moldova, misiunea 
Armatei a II-a română era de a rupe 
apărarea adversă în cooperare cu 
trupele armatei a IV-a rusă, apoi de 
a dezvolta o ofensivă puternică pînă 
în valea superioară a rîului Putna.

în preajma începerii ofensivei de 
la Mărăști, comandantul Armatei a 
II-a a dat un Ordin de zi. în 
care se spunea : ....Nu uitați că re
luăm lupta, pentru cea mai dreaptă 
și mai sfîntă cauză, pentru izgonirea 
cotropitorilor din căminele noastre".

Operațiunile au început la 9 iulie. 
Din 228 de guri de foc a pornit prima 
salvă. O zi și o noapte și încă o zi 
tunurile și obuzierele de 75, 105, 120 
și 150 mm nu și-au domolit focul ; 
în văzduhul Mărăștilor se desenau 
traiectoriile lor necruțătoare. Lucră
rile genistice meticulos construite au 
fost distruse, rețelele de sîrmă ră
vășite. Trupele germane suferiseră 
mari pierderi. Limbi roșii de foc în
cingeau văzduhul, iar Mărăștii fu
seseră cuprinși de flăcări.

în noaptea de 10 spre 11 iulie, în 
timp ce tunurile românești mai bu
buiau, șiruri-șiruri de ostași ai Di
viziei a 3-a — care primise misiunea 
de onoare, ca „divizie de efort" în ca-

a-

drul armatei, să atace prima — cobo- 
rind dealurile Drăgoeștilor. Vîrlanu- 
lui și Albei, au trecut bărbătește prin 
apa rece a Limpejoarei și au urcat 
apoi spre povîrnișurile platoului Mă
răști. încet, încet, fără zgomot s-au 
apropiat la‘100—200 metri de liniile 
dușmane. Aici și-au petrecut restul 
nopții.

Pe la ceasul patru, o rachetă se 
fnălta sore limpezimile dimineții. 
Artileria și-a lungit tirul. Și atunci, 
un lanț viu de oameni cu baionetele 
la arme, ostașii regimentului 2 
Vînători, urmașii bravilor cuceri
tori ai Griviței de la ’77, se
vîntă prin spărturile făcute in 
rețelele de sirmă ghimpată și ajung 
în tranșeele dușmane, unde se în
cinge o încleștare cumplită. La 
dreapta se reped argeșenii din regi
mentul 4. Inamicul este nevoit să 
primească lupta corp la corp. Lingă 
argeșeni apar gorjenli din al 18-lea 
regiment.

Dimbovițenil din regimentul 22 e- 
xecută o manevră hotărîtoare asupra 
Mărăștilor. Grenadele, baionetele in
tră în acțiune. Tranșee după tranșee 
sînt curățate de inamic.

Asalturile vijelioase n-au putut fi 
oprite de inamic și astfel, către ora 
6,30, localitatea Mărăști este cuce
rită. Freamătul luptei cuprinde văz
duhul. iar umbrele eroilor de la Ro
vine îi călăuzesc spre victorie.

O încleștare pe viată si moarte se 
încinsese si pentru cucerirea dealului

militar central)Muzeului
Iulie 1917. Baterie de 

de epocâ
artilerle In marș spre pozițiile de luptă (fotografie 
din colecțiile

apărat de 
___ ,___ ______ . „ sarcină le-a 
revenit muscelenilor din regimentul 
30 si teoucenilor din regimentul 24. 
Ordinul comandamentului german 
era categoric : să nu se părăsească 
Mănăstioara ; după eforturi uriașe și

„Inamicul a fost

Mănăstioara, puternic 
vrăiipași. Această grea

mari forțele inamice au fost 
cedeze dealul, fugind în de-

înghenuncheat 
de dîrjiî ostași-țărani”

„După admirabile atacuri pieptlșe, în mijlocul bucuriei dîrjllor 
țărani pe coastele aspre ale muncelelor, puternicele linii de apărare 
fură părăsite de trupele inamice care se retrăgeau în dezordine. 
Prima adevărată șl deplină victorie românească".

NICOLAE IORGA

Pe frontul de la porțile Moldovei (fotografie de epocâ din colecțiile 
Muzeului militar central)

Ji.

IAȘI
Noi unități comerciale

Rețeaua comercială ieșeană 
cunoaște o dezvoltare continuă 
atît prin înființarea de noi uni
tăți la parterul noilor blocuri 
de locuințe ce se construiesc în 
toate cartierele municipiului, cit 
și prin complexe special con
struite. Se modernizează înJtr-un 
ritm susținut magazinele de pe 
vechile vaduri comerciale. Din
tre noile spații comerciale date 
recent în folosință, amintim pe 
cele de la parterul blocului Y-l 
din cartierul Alexandru cel Bun, 
cu o suprafață de 335 mp, unde 
s-au deschis unități de carne, 
mezeluri-brinzeturi, un centru 
de pline și o tutungerie. Tot în 
cartierul Alexandru cel Bun, la 
blocul Y-2, se amenajează un 
magazin alimentar cu autoser
vire in suprafață de 650 mp, o 
berărie cu o terasă de 250 mp.

într-un stadiu avansat se află 
si lucrările de amenajare a unei 
cofetării-patiserie aflată la par
terul noului bloc B 1, dat recent 
în folosință pe strada Dobrogea- 
nu-Gh,erea. Acum i se amena
jează și o terasă în suprafață de 
500 mp. în apropiere, la blocul 
B 2 din strada Ștefan cel Mare, 
colt cu blocul din Dobrogeanu- 
Gherea, se va da în curînd in 
folosință un restaurant cu bar șl 
o cramă — „Cina". La etaj se 
pregătește și o terasă. A început 
să prindă contur și piața agro- 
alimentară din hala centrală de 
produse alimentare a’ municipiu
lui. Aceasta va avea o suprafață 
de 8 000 mp. (M. Corcaci).

Restaurantul „Bolta Rece" 
de pe strada Cîmpia Turzii 
din București (fostă Po
rumbarul stă cu obloanele 
trase de mai bine de o 
lună. N-a fo6t lovit de cu
tremur. așa cum s-ar putea 
crede, ci a fost închis pen
tru....... renovare". Ciudat,
pentru că restaurantul în 
cauză a mai fost renovat 
cu cițiva ani în urmă (re
novat fără ghilimele). De 
data aceasta însă, „renova
rea" care nu era în nici un 
caz necesară (mai ales în 
condițiile în care multe u- 
nităti similare au efectiv 
nevoie de reparații) este 
programată să dureze cel 
puțin pînă în pragul toam
nei. De ce a fost închis șl 
cine a permis să fie scos 
acest local de alimentație 
din circuitul comercial 7 
Răspunsul aveam să-l a- 
flăm cu stupoare de la 
actualii lui responsabili. 
Respectivii responsabili au 
afirmat chiar în fața directo
rului I.A.P.L.-„Perla" de 
care ține restaurantul că nu

„Mărturie prin veacuri a virtuților 
poporului român”

„Vitejia românească a depășit faima-l legendară. E unul din cele 
mai falnice și mai strălucitoare capitole din istoria neamului, 
care va sta prin veacuri mărturie de virtuțile noastre ostășești, de 
puterea ofensivă a bătrinului nostru popor, tot astfel cum capitolul 
bătăliilor crincene de la Oituz ne-a dat dovada vechilor noastre 
însușiri de rezistență, prin care în scurgerea veacurilor și-n mijlocul 
furtunilor s-a putut menține întreaga ființă a neamului românesc".

ZIARUL „ROMANIA", 5 AUGUST 1917

Neclintiți de la datoria apărării patriei” 
de iarnă, nici grozăviile bolilor ce v-au 
felul ce ați indurat, nici oboselile supra- •

„Nici asprimea timpului 
bîntuit, nici lipsurile de tot 
omenești la care ați fost supuși nu v-au putut clinti de la datoria 
sfîntă de apărare a țării în primejdie... Ostași! A sosit momentul 
mult așteptat de toată suflarea românească, de voi însă mai mult 
decît oricine, să reluăm lupta pentru a răsturna zăgazul
dincolo de care se aud gemetele părinților, fraților șl copii
lor noștri sub apăsarea vrăjmașului hrăpăreț. Nu uitați că reluăm 
lupta pentru cea mai dreaptă și mai sfîntă cauză: pentru izgoni
rea cotropitorilor din căminele noastre".

ORDIN DE ZI AL COMANDANTULUI ARMATEI 
A II-A ROMANE, 7 IULIE 1917

pierderi 
silite să ___ _ .................
bandadă. Se lăsa seara, cu adieri 
ușoare de vint. cînd a căzut Mănăs
tioara.

Concomitent se desfășura atacul 
spre Poiana Incărcătoarea. o formă 
de teren dominantă, transformată de 
vrăjmaș într-o puternică redută. Au 
trebuit două zile si tot atîtea nopți 
ca ea să fie cuoerită... dar cu cîte 
jertfe !

Comandamentele dușmane se retră
geau în panică. Unitățile noastre, 
trecînd la urmărire, au eliberat: 
Cîmpurile. Roșculetii. Vizantea. So- 
veja. în noaptea de 20—21 iulie tru
pele noastre se găseau numai la 5—6 
km de frontiera cu Transilvania pe 
înălțimile Zboina Neagră, Tiua Nea
gră.

în luptele de la nprd-vest de So- 
vela si-a dat viata pentru tara lui și 
micuțul ciobănaș Serbănică. de fel 
din satul Lepsa de pe Putna ; iar ală
turi de el, si ostașii pe care am avut 
cinstea să-i comand în ziua de 20 
iulie 1917 într-o misiune de recunoaș
tere pe un afluent al Putnei — 
Lepșa Mică, spre muntele Zboina 
Neagră. Osemintele lor odihnesc pen
tru totdeauna în Mausoleul de la 
Soveia.

Victoria de la Mărăști a avut o 
deosebită importanță din punct de 
vedere strategic, ea a silit coman
damentul german să-și modifice în
tregul plan tactic de luptă. Frontul 
din Vrancea a fost rupt pe o lungi
me de 30 km și o adîncime de 
20 km, fiind eliberat un teritoriu de 
500 kmp, care numără 30 de locali
tăți.

Mărăștii. prima bătălie de la por
țile Moldovei, au deschis drum spre 
răsunătoarele victorii de la Mărășești 
și Oituz ce aveau să consacre izbîn- 
da noastră asupra trupelor invada
toare.

Din primele clipe ale dimineții, 
după deșteptare, ne pregătim pentru 
o nouă zi de muncă. Urmează dușul 
de dimineață, spălatul pe dinți, 
micul dejun. Dar gimnastica'! Ii 
acordăm aceeași atenție ca celorlalte 
deprinderi cotidiene de igienă de 
strictă necesitate 7 Ce loc trebuie să 
ocupe mișcarea gimnastică în viața 
noastră 7 Am solicitat recomandări în 
acest sens tovarășului dr. IOAN 
DRAGAN, director al Centrului de 
medicină sportivă din Capitală.

— După odihna din timpul nopții 
funcțiile organismului sînt diminua
te ; această diminuare a activității 
întregului organism este tocmai calea 
de refacere a potențialului nostru 
biologic, a tuturor funcțiilor celulelor, 
țesuturilor, organelor. Trecerea de la 
starea de inactivitate din timpul 
nopții, la cea de activitate intensă se 
face pe diferite căi. Una din posibi
litățile naturale de 
ritmului normal 
Si chiar de creș
tere a tonusului 
organismului. o 
reprezintă mișcă
rile de gimnasti
că igienică, de 
înviorare. Ele 
contribuie la reluarea activităților 
cotidiene cu un randament maxim, 
încă din primele ore ale dimineții.

— Am reținut că ați 
menul de gimnastică 
înviorare...

— Prin aceasta vrem 
faptul că gimnastica 
este pur și simplu o măsură de igie
nă. ca si dusul, masajul, spălatul pe 
dinți etc. Ca și celelalte deprinderi 
de igienă, gimnastica ajută la men
ținerea și ameliorarea stării de sănă
tate. Este un lucru demonstrat prin 
cercetări riguroase că multe din mo
dificările coloanei vertebrale, ale 
aparatului locomotor, articulațiilor 
(spondiloze, .artroze), din tulburările 
cardiovasculare sau respiratorii ș.a. 
pot fi prevenite dacă zilnic se fac 
citeva exerciții fizice de întreținere 
a tonusului muscular, dimineața fa 
deșteptare, precum și în timpul mun
cii. La multe din medicamentele fo
losite pentru combaterea oboselii, 
durerii de cap. de mușchi s-ar putea 
renunța dacă de mici am avea obi
ceiul să facem zilnic gimnastică.

— Cîte minute de gimnastică oon- 
iiderați că sînt necesare pe zi 7

— Imediat, după deșteptare. 5—10 
minute sînt suficiente. Este vorba de 
mișcări ale brațelor, picioarelor, 
trunchiului și abdomenului, mișcări 
care vizează în primul rînd respira
ția — pentru a intra în ritmul de zi 
— si. de asemenea, pentru a activa 
circulația sîngelui. Cel mai mult are 
de cîștigat sistemul nervos. In timpul 
somnului, sistemul nervos intră in
tr-o stare de inhibiție, de activitate 
redusă, care permite celulelor ner
voase să se refacă, să-și reincarce 
potențialul nervos. Trecerea de la 
starea de inhibiție la cea de activi
tate intensă se face, pe două căi. Una 
din căi este oxigenarea. Cunoaștem 
că sistemul nervos este sistemul cel 
mai sensibil la lipsa de oxigen (apar

reluare optimă a

senzații de moliciune, de oboseală, 
plnă la epuizare). Or, buna oxigena
re a sistemului nervos înlătură 
aceste senzații de oboseală. Cealaltă 
cale, prin care gimnastica contribuie 
la intrarea măi rapidă în ritmul de 
activitate, o reprezintă înseși mișcă
rile de înviorare, care constituie un 
stimulent pentru sistemul nervos.

— Concret, cum trebuie procedat 
pentru a folosi cit mai bine minutele 
de înviorare 1

— Imediat după deșteptare. înainte 
de duș și igiena obligatorie, elemen
tară. din viața de fiecare zi, ne așe
zăm în fața unei ferestre larg des
chise. indiferent de sezon sau starea 
vremii. La Început executăm citeva 
mișcări de trunchi și brațe necesare 
pentru activarea respirației, pentru 
oxigenarea organismului si. în spe
cial, a creierului. Deci, este vorba de 
inspirații profunde, cu întinderea 
brațelor, urmate

-S', — Ș

OMUL Șl VIAȚA 
RAȚIONALĂ

folosit ter- 
igienică" da

să subliniem 
de dimineață

. cu 
de expirații pro
funde cu lăsarea 
brațelor pe lingă 
corp. Aceste miș
cări ajută venti
lația pulmonară, 
funcția respirato
rie si. totodată, 
activează circula

ția sîngelui. Pentru antrenarea mus
culaturii membrelor inferioare și a 
abdomenului se execută cîteva aple
cări in fată, rotiri ale trunchiului, 
coborîri si ridicări ale corpului pe 
vîrful picioarelor sau pe talpă (geno- 
flexiuni).

— Ce recomandări ne puteți face 
pentru refacerea forțelor fizice șî 
psihice, în timpul zilei, după orele 
de muncă 7

— Foarte indicate pentru îndepăr
tarea oboselii sînt, de pildă, dușurile 
cu apă alternat caldă-rece (pentru 
persoanele sănătoase) urmate de un 
masaj făcut cu un prosop uscat și 
aspru. Un masaj mai 
poate provoca ușoare 
urmare, în condiții 
putea irita 
masaj blind 
este făcut corect, de la periferia cor
pului (extremități), spre centru, cu 
mina Întreagă, pentru că acționează 
asupra terminațiilor nervoase din 
zona cutanată, respectiv, de pe in-, 
treaga suprafață a corpului. Se reco
mandă. de asemenea, persoanelor 
care lucrează multe ore in poziția 
șezînd și la care uneori apar dureri 
la nivâlul mușchilor spatelui, ca, în 
timpul dusului după orele de muncă, 
să dirijeze în așa fel dusul, Incit 
presiunea apei să exercite un masaj 
pe zona dureroasă. La fel se poate 
acționa muscular pentru picioare sau 
umeri. Tot pentru 
lui sau atenuarea 
mandă ca, după 
energic tot corpul 
aspru, din pînză dură. Vom masa pu
ternic mușchii care au fost cel 
mult solicitați de pozițiile fixe, 
timpul activității productive.

dur, pe mușchi, 
dureri și. prin 
de oboseală ar 
în schimb, ununeori.

relaxează atunci dnd

refacerea tonusu- 
oboselii se reco- 

duș, să fie frecat 
cu un prosop mai

mai 
din

pot face față și la restaurant 
si la grădină. „Pentru că 
— spuneau ei — grădina nu 
comunică direct cu loca-

Dar să revenim Ia localul 
propriu-zis, care stă și 
acum închis pentru „reno
vare". Aveau responsabilii

General-locotenent în rezervă
Emilian IONESCU
veteran al războiului din 1916—1918^

pe plac unor responsabili 7 
Să înregistreze în acest fel 
pagube în loc de beneficii, 
să îndepărteze de la masa

îngăduie închiderea 
fără motiv a unui local
de alimentație publică ?

sine poate părea unora ba
nal. Firește, unor oameni 
care gîndeec îngust, mărgi
nit si care nu pun la su
flet interesul economic al 
întreprinderii, interesul ce
tățenilor. Se pare că acești 
oameni sînt străini chiar 
și de indicațiile Ministeru
lui Comerțului Interior, care 
stipulează foarte clar că 
nici o unitate comercială 
nu trebuie scoasă din cir
cuitul economic nici măcar 
o zi sau citeva ore. nici 
măcar în timpul inventa
relor (acestea urmînd să se 
facă numai în afara pro
gramului). Tocmai de aceea 
punem o întrebare factori
lor de răspundere de 
primăria sectorului 1:
materie de alimentație
publică. în sectorul unu
face fiecare cum și ce cre
de 7 Treburile alimentației 
publice le conduce un 
responsabil sau altul de 
restaurant sau primăria 7

la 
în

iul". Atunci 7 Au proiectat 
„renovarea" localului și pe 
deasupra ■ modernizarea 
grădinii. Au început cu 
grădina. Și în timp ce în 
tot orașul se lucra la re
construcție. la „Bolta Rece" 
meseriașii erau ocupați cu 
amenajări ușoare, cu fini
sări, cu decorări interioare.

dreptul să-1 închidă ? Nu. 
Le-a dat aprobare direc
torul ? Un act scris nu e- 
xistă. dar părerea noastră 
este că Întreprinderea a 
acceptat tacit. Dar I.A.P.L.- 
ul cum își permite să în
chidă, fără să fie efectiv 
nevoie, un local de consum 
public numai pentru a face

de prînz „abonații" acestui 
restaurant 7

E regretabil că mai exis
tă la unii lucrători din ali
mentația publică acel mod 
rudimentar de a gîndi des
pre servirea cetățeanului 
în general, despre eficien
tă economică si răspunde
re profesională. Cazul în Gh. GRAURE

îl
:*K:

Șoferul „detectiv"

O nouă tragere 
excepțională 
Pronoexpres

La tragerea excepțională Pro
noexpres organizată de Admi
nistrația de Stat Loto Pronosport 
la 17 iulie 1977 se acordă cîști- 
guri in autoturisme „Dacia 
1300" și ,.Skoda S-100". excursii 
in U.R.S.S., Paris — Valea Loi- 
rei și R.P. - Bulgaria, precum și 
ciștiguri în bani — fixe și va
riabile.

Se vor efectua 8 extrageri re
partizate pe 2 faze : prima de 
4 extrageri, fiecare de cite 6 nu
mere din 45 (efectuate separat 
și nu in continuare) și a doua, 
tot de 4 extrageri, fiecare de 
cite 5 numere din 45 (efectuate 
separat și nu in continuare). 
Vor fi extrase in total 44 de 
numere. Participă bilete de 6 și 
15 lei varianta simplă ; varian
tele de 15 lei iau parte la toate 
extragerile.

Agențiile Loto Pronosport pun 
la dispoziția participanților pros
pectele acestei trageri excepțio
nale Pronoexpres care conțin 
date suplimentare.

Intr-una din zile, pe șoseaua Fierbinți — 
București, un autoturism ,,Dacia 1300" își 
făcea grăbit loc printre ceilalți participanți 
la traficul rutier. Din cînd în cînd, fie șo
ferul, fie însoțitorul său de pe scaunul de 
alături scoteau mina pe fereastră și sem
nalizau autoturismului de-abia depășit, ce- 
rindu-i să oprească.

„Controlul circulației" — se recomanda 
șoferul „Daciei 1300“ odată coborît din ma
șină ; după care adăuga asemenea unui 
lait-motiv : „Ați depășit viteza legală, acte
le. vă rog...". Firește, surprindeau la el atit 
lipsa uniformei, cit și a oricărei legitimații ; 
cel mai mult atrăgea însă atenția modalita
tea stranie în care incerca să „rezolve" pre
supusele abateri de la lege. Contra sumei 
de 2 000 lei, exigentul „organ de control" se 
oferea să închidă ochii în fața abaterii să- 
vîrșite... Nevinovați, automobiliștii astfel 
opriți nu s-au lăsat excrocați. Nici unul. Ce
reau fie restituirea actelor, fie întocmirea 
procesului-verbal. Situație în fața 
falsul „organ de control" â trebuit 
care dată să dea înapoi.

Tribunalul județean Ilfov, secția 
în fața instanței : Radu R., din
Fierbinți, posesorul autoturismului, și Gheor- 
ghe L. — coechipierul său, surprinși de or
ganele de miliție în timp ce încercau să 
fugă de la..... datorie". Firește, instanța ur
mează să se pronunțe asupra faptelor lor 
antisociale, potrivit legii. Ceea ce ne reți
ne atenția este altceva, și anume felul în 
care aceștia au fost, prinși : unul dintre șo
ferii opriți pentru „depășire de viteză" nu

numai că nu a cedat presiunilor si locului 
celor doi. dar. odată ..scăpați". nu s-a mul
țumit să-și vadă liniștit de treburi, ci s-a 
îndreptat cu cea mai mare viteză — legală 
— spre primul post de miliție.

Numele șoferului „detectiv" : Tudor Că
lin. autoturismul 10-B-8671.

și, vă dați seama, în noua mea calitate 
vreau să am apartamentul liber ! <

Ciudată concepție : a beneficia de cămi
nul unei familii... fără familie.

căreia 
de fie-

penală, 
comuna

Cămin
fără familie?

— Valeria C. este soția dv. 7
— Da.
—•. Eugen și Florentin C. sînt fiii
— Da.
— Așa stind lucrurile, înscrierea 

actele apartamentului este perfect 
Funcționarii de la ICRAL Colentina. care 
au operat-o. nu și-au făcut decit datoria...

Deși a pierdut in fața primei instanțe — 
Judecătoria sectorului 2. deși instanța de 
recurs —.Tribunalul Capitalei, secția a III-a 
civilă — ii explică pentru a doua oară că 
soția și copiii săi minori au dreptul firesc 
să locuiască în apartamentul pe care-1 ocu
pă soțul și, respectiv, tatăl lor, reclaman
tul Gheorghe Cojocaru (din București, 
str. Mihai Eminescu) susține în continuare 
că 1 se face o... nedreptate.

— De ce 7 întreabă președintele comple
tului.

La care Gh. C. nu ezită să dezvăluie ade
văratele — șl reprobabilele — motive ale 
„ilegalității" de care se tot plînge :

— Cum de ce 7 Păi eu vreau să divorțez

dv. 7
lor în 
legală.

„Argumentul" 
paharului în plus
De-abia întors din cursă, pe I. R. — șo

fer pe linia de autobuz București-Singu- 
reni — l-a acostat unul dintre prieteni, ru- 
gindu-1 să-l repeadă și pe el pînă acasă, în 
comuna Stejaru.

— Cu dragă inimă, l-a răspuns acesta ; 
dar cu ce 7 Că doar n-oi vrea să înființez, 
așa. de capul meu. o nouă cursă de autobuz 
Singureni — Stejaru, numai să te duc pe 
tine acasă. Prieten, prieten, dar cu legea 
nu mă joc. Hai mal bine să bem un vin I

Hotărîfe în care, cu toate insistențele și 
rugămințile prietenului, I.R. a rămas ne
clintit. Așa că s-au așezat împreună la o 
masă în bufetul din localitate și au cerut de 
băut. Un litru de vin, doi, trei... După al 
patrulea litru de vin — „în patru", cum va 
preciza el mai tîrziu — I.R. și-a adus amin
te de rugămintea prietenului aflat în ne
voie și, în ciuda alcoolului consumat, s-a 
oferit să-l ducă acasă : „Hai, mă, hai că n-o 
fi foc. Să nu zici tu că nu sînt eu un prie
ten bun".

A fost rîndul prietenului să se opună, să-i 
arate că a băut, că așa, în „halul în care 
ești", nu se poate. Rezultatul 7 După numai 
cițiva kilometri, autobuzul condus de I.R. 
a ieșit dincolo de firul șoselei și nu s-a 
oprit decît într-un stîlp de electricitate, cu

Convorbire consemnată 
Elena MANTU

de

Toate oficiile ludețene de turism asigură, celor ce doresc, în luna 
Iulie, un sejur pe litoralul Mâril Negre. Cazarea în hotelurile din 
stațiunile Neptun, Mamaia, Eforie Nord, Jupiter, Venus, Saturn. Po
sesorii biletelor de odihnâ beneficiază de o reducere de 50 la sută 

din tariful de transport pe C.F.R.

INVITAȚIE PE LITORAL

5» <

grave consecințe. Și pentru autobuz, și pen
tru stîlp, dar, mai ales, pentru șofer. Cursa 
„specială" îl costă pe I.R. ...10 553 lei — con
travaloarea pagubelor produse. Nu era mai 
cuminte să fi rămas la hotărirea dinții 7

Să te recomande 
numele, 

nu porecla!
Data nașterii : 1954. Studii : școala gene

rală. Profesiunea : muncitor constructor. 
Ocupația : fără ! Mai precis : bișnițar. Cum
păra cu un preț, vindea cu altul 
deauna mai mare. (De obicei, lucruri 
import). Motiv pentru care a ajuns în 
instanței...

Ceea ce ne reține atenția nu sînt 
nici datele de stare civilă ale inculpatului, 
nici faptele sale. Potrivit legii, alături de 
numele vinovatului — Nelu P. — instanța 
consemnează de fiecare dată și porecla a- 
cestuia. în cazul de față : „Pagubă". „Nelu- 
Pagubă". Amănunt asupra căruia a stăruit 
și președintele Tribunalului județean Ilfov, 
Constantin Buga, în timpul dezbaterii pro
cesului. De unde vine porecla 7 Dată de cei 
din jur, ea a venit să sancționeze mentali
tatea celui vizat, felul lui de a se comporta 
în societate. Cînd și-a părăsit șerviciul, 
Nelu P. a ieșit în... pagubă. Cînd s-a apu
cat să trăiască din expediente, cei din jur 
i-au spus că o să dea tot de... pagubă. Și 
așa, „paguba" 1 s-a lipit de nume.

Sancțiunea morală a venit înaintea sanc-

întot- 
din 
fața

însă

țiunil legii. Așa că ni se pare îmbucurător 
răspunsul pe care, față în față cu faptele 
sale, „Nelu-Pagubă" l-a dat, președintelui 
completului la intrebarea cum ar vrea el să 
fie chemat în viitor, după ce se va îndrepta: 

Simplu, doar Nelu !

Din caietul 
grefierului

soțul ei i-a interzis să șe ducă la servi
ciu și să se îmbrace in haine de stradă, 
arătind că numai femeile de moravuri ușoa
re se imbracă atunci cind se duc la servi
ciu".

(Din declarațiile lui A. și C. Moruz, 
martori in dosarul 717/1977, Tribunalul 
județean Ilfov)

„Subsemnatul nu cred că accidentul să se 
fi produs din vina șoferului de pe basculan
tă, adică a inculpatului care stă în fața 
mea, jos, pe banca de lingă perete, între 
omul ăla micu’ și grasu’ care nu știu ce o fi 
făcut, că așa pare blajin și de treabă, da’ 
știi ce-i trece omului prin cap cind nu-i 
aici, și tovarășul milițian in poziție de pe 
loc repaus, cu șapca la subțioară, că și eu 
mi-am scos pălăria, da’ e udă, că am ve
nit mai adineauri, cînd începuse ploaia, or 
dinsul a venit mai înainte, așa cred...".

(Fragment din „sumara" depoziție de 
martor a lui I.T.. dosar 2237/1976, Tri
bunalul Capitalei)

Titus ANDREI j
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Cînd intervine prompt 
și energic 

opinia cetățenească...

îndreptați
.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

pe tineri 
spre muncă ?

I

I ...Și mai multe răspunsuri desprinse 
din experiența municipalității din Călărași,

I care subliniază necesitatea unei acțiuni 
\ unitare, coordonate pentru cuprinderea

— Să vă dau un caz, ne 
spune tovarășul Vasile 
Martin, primarul munici
piului. în zilele de după 
cutremur, mergînd să con
trolez starea locuințelor, 
am găsit într-o casă un tî- 
năr pletos, neîngrijit. „Ce-i 
cu tine, măi băiatule 7“ 
„Ce să fie 7 Stau". Aflu 
că are 19 ani, că e de me
serie șofer, dar că și-a pă
răsit serviciul și stă acasă, 
pe banii maică-si. „Acum 
n-am timp, i-am spus, dar 
vino mîine dimineață la 
mine. Nu uita, să treci 
înainte pe la frizer !“ A 
venit. Am discutat cu el 
mai mult, ca de la om la 
om. și a căzut sl el de a- 
cord că viata „în derivă" 
n-are totuși nici o dulcea
ță, te saturi repede de ea 
si tot mai bine-i ca omul 
să muncească zdravăn și 
să se simtă și el cineva. 
L-am luat de mină și-am 
mers eu cu el la întreprin
dere. Știu că e și acum aco
lo și își vede de treabă...

Deci, din întîmplare. pri
marul...

Totuși, nu e o simplă 
întîmplare. E doar un mă
runt crîmpei de viată des
prins din multe altele ase
menea. L-am reprodus 
pentru valoarea lui simbo
lică. Pentru că reflectă o 
stare de spirit a orașului, 
o permanentă a angajării 
cetățenești. Gesturi ca cel 
al primarului sînt gesturi
le reflex ale zecilor de mil 
de cetățeni, atitudini . fi
rești izvorîte din adîncul 
sentiment al răspunderii 
pentru soarta fiecăruia din
tre tineri.

...80 de oameni într-o sa
lă de clasă. Oameni virst-

tuturor tinerilor in activitatea de educare 
și reeducare

Răspunderi care nu sînt 
pentru „alții"

„O răspundere care ne revine direct: sâ-l aducem alâturl de noi pe toți tinerii din oraș 
care încâ nu muncesc" — își spun Ion Mihai, Marin Nicolae, Viorel Tudorache, munci

tori la întreprinderea de celuloză și hîrtie

Scrisori adresate primăriei
„Tovarășe primar,

...Citind ziarele, am văzut că se scriu lucruri frumoase despre orașul dum
neavoastră care peste citva timp va fi un oraș mare și frumos. Sint sudor de 
meserie și locuiesc in Pociovaliștea, Novaci. Văzînd cele scrise în ziare despre 
Călărași, am luat hotărârea fermă de a mă muta in orașul dumneavoastră și 
de a contribui la tot ce se construiește acolo. Vă rog din suflet să-mi comu
nicați cind am să pot consuma primul electrod de sudură la marea construcție..."

Este una dintre sutele de scrisori trimise primăriei din Călărași de către 
tineri din multe localități ale țării, uneori de la sute și sute de kilometri. Unii 
sint foști călărășeni, alții, cum am văzut, de pe alte meleaguri, dar vor să fie 
prezenți și să muncească acolo unde pulsul dezvoltării bate cu putere. Multi 
au și venit. Si lucrează. Alături de localnici. In întreprinderile industriale ale 
municipiului întîlnești, la tot pasul, zimbetul a mii de tineri. Pentru că, ase
meni tuturor orașelor țării, Călărașiul este un oraș al muncii, un oraș in care 
climatul general îndeamnă la o activitate creatoare în folosul dezvoltării so
cietății socialiste, o atmosferă de muncă sirguincioasă, care se revarsă binefăcător 
asupra conștiințelor.

Există totuși și aici tineri care nu-și caută și deci n-au încă un rost. Un 
rost temeinic în viață, clădit pe o activitate utilă societății. Sint, desigur, ca
zuri particulare. Cite sint ? Citeva zeci ? O sută ? Două sute ? Încă nu știm 
cu. exactitate, deși, cum vom vedea, aplicînd hotăririle partidului și legile 
țării, recenta Hotărîre a Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., atenția 
organelor de partid și de stat, a organizațiilor U.T.C. și obștești este îndreptată 
în mod deosebit asupra tinerilor. S-au și dobîndit rezultate. Sub conducerea 
comitetului municipal de partid, consiliul popular municipal, comitetul muni
cipal U.T.C., școlile, miliția, judecătoria, cetățenii municipiului, fiecare in parte 
dintre acești factori meniți să asigure educarea si reeducarea prin muncă și 
pentru muncă a tinerilor și-au făcut, nu de puține ori, în mod exemplar da
toria. Stăruind în ancheta de față și asupra unor cazuri particulare, și poate 
tocmai de aceea mai dificile, am pus întrebarea dacă există un sistem ordonat 
și eficient de urmărire si rezolvare a lor ? Cit de fructuos este efortul pentru 
ca nici unul dintre tinerii de aici să nu rătăcească în viață pe căi lăturalnice 7 

Să stăruim asupra eîtorva aspecte.

Iată trei muncitori și 
tot atîtea moduri de ma
nifestare a opiniei cetățe
nești fată de tinerii care nu 
muncesc, tot atîtea teme 
de meditație despre con
sistenta și formele de ma
nifestare ale opiniei pu
blice :

— Numele dumneavoas
tră 7

— Gheorghe Birliga, mai
stru în atelierul mecanic 
al întreprinderii de celu
loză și hîrtie.

— în ce fel vă intere
sează soarta tinerilor care 
nu muncesc 7

— Cred că vinovati sînt 
și părinții și școala. Am 
avut și eu copii la școală. 
Și-am fost mereu chemat 
acolo cind făceau vreo 
boacănă. Rezolvam împre
ună totul. Am fost chemat 
să discutăm despre apti
tudinile copiilor mei, des
pre drumul lor în viață. 
Și-a fost un lucru bun. 
Dar procedează așa toate 
școlile 7 Toți dirigintii și 
profesorii 7 Toți părinții 7

— Ce-i de făcut acum 7
— Trebuie depistați tine

rii care încă nu muncesc, 
trebuie să se discute cu 
ei. Cu toată convingerea...

— Cine să facă asta 7
— Și eu, ca cetățean al 

orașului.
— Succes 1

Ce știi despre tînărul 
de lingă tine? 

Ce faci pentru el?
Pe rit de necesară este 

omogenitatea opiniei cetă
țenești. a acțiunilor și ati
tudinilor fată de acei 
putini tineri rămași în afa
ra marelui front al muncii, 
tot pe atît de necesară este 
tratarea diferențiată a fie
cărui caz în parte. Pentru 
că nu toti cei care rătăcesc 
drumul o fac din aceleași 
motive. Și nu în același 
fel. Și nu la fel de gravă 
este rătăcirea lor...

Gheorghe Zbîrcea îsl fă
cuse mai de mult obiceiul 
să piardă timpul pe străzi, 
prin parc, pe la restauran

nici, cărora locul acesta le 
evoca tinerețea. Pentru 
multi' dintre ei, o tinerețe 
grea, cu incertitudini, cu o 
dureroasă căutare a unui 
rost în viată. Se află însă 
acum și aici pentru a vor
bi despre o altă tinerețe. 
Aceea a feciorilor si nepo
ților. a tinerilor de pe 
stradă sau din cartierul 
lor. Pentru acești tineri in
certitudinea zilei de mîi
ne a dispărut. Trăiesc în
tr-o societate care de cî- 
teva decenii muncește din 
răsputeri tocmai pentru a 
asigura viitorul tinerelor ei 
generații. Există, printre 
acești tineri, cîtiva despre 
care trebuie acum să dis
cute. Iată-i sînt aici. în 
fata lor. cu privirile pleca
te sau. dimpotrivă. înfipte 
insolent în gol. Greșeli de 
educație. Care se cer co
rectate.

— Eu, ce să zic. îl cu
nosc pe acești doi frați — 
vorbește o femeie cu pă
rul albit. Sînt de pe strada 
noastră. Din nenorocire au 
rămas de mici fără tată, iar 
cînd băieții au mai cres
cut, mama lor mai greu a 
putut să-i stăpînească. De 
ce nu vor să muncească, 
noi nu înțelegem ! La noi 
în cartier toată lumea 
muncește. Toți își văd de 
treaba lor... Am vrea să-i 
vedem și pe ei. pe acești 
doi frați, că au și ei un 
rost în viată...

Vorbesc apoi și alții. Sint 
printre el si tineri. Li se 
adresează celor doi frați cu 
argumentele vieții lor de 
fiecare zi. omenește, cu 
blîndete sau cu asprime, 
lăsînd limpede să se înțe

— Numele, profesia și 
vîrsta 7

— Ion Mihai. 27 de ani, 
strungar la I.C.H.

— Cunoașteți tineri care 
nu muncesc 7

— Cazuri în oraș sînt. 
Taie frunză la ciini prin 
parc, pe străzi. Ce să spun 
despre ei 7 Nu prea gîn- 
desc băieții.. N-am relații 
cu ei. Mă cam feresc.

— Și e bine 7
— Poate că nu.
— De ce 7
— Păi, acuma mă gîn- 

desc că dacă toti s-ar feri 
de ei. i-am izola, i-am face 
să se cufunde și mai mult 
în greșeala lor...

— Poate vă hotărîți 7
— Păi, da. Că ar trebui 

creată o opinie.
— Și dumneavoastră vă 

urăm succes !...
★

— Numele 7
— Viorel Tudorache. lă

cătuș mecanic, I.C.H.. 26 
de ani, căsătorit. 2 copii.

— Ii cunoașteți pe tine
rii care nu muncesc 7

— îi mai cunosc, că-s de 
aici, din oraș. Știu că s-au 
luat niște măsuri cu ei.

— Măsura e că trebuie 
să ne ocupăm de ei. noi, 
cetățenii.

— Da, avem răspunderea 
asta. Noi putem să-i con
vingem. Că avem argu

te. Dacă undeva se încin
gea o încăierare, acolo era 
și el. Nu muncea. Trăia 
din munca soției. „Maes
trul" si-a găsit apoi si un 
„ucenic", pe Marian. Proas
pătul „boboc", ajuns la re
morca unui „as", se stră
duia să fie la înălțimea 
„modelului". Botezul l-a 
primit la barul de zi. Gălă
gioși cum erau, au intrat 
in vederile unei echipe u- 
teciste de ordine și disci
plină. Chiar a doua zl au 
fost chemați la comitetul 
municipal. A 6tat de vorbă 
cu ei tovarășa Aurelia Mi- 

leagă că în orașul lor. în 
cartierul lor. ca în întreaga 
noastră soeietate, nu este 
loc pentru traiul parazitar.

După adunare, cei doi 
au primit din partea ofi
ciului forțelor de muncă o 
repartizare în producție. 
Sînt acum la întreprinde
rea pentru materiale de 
construcție. Se califică.

— Am organizat multe 
asemenea adunări cetățe
nești în ultimele săptă- 
mini — ne spunea Nicolae 
Stanciu, dc Ia consiliul 
popular municipal. Pe car
tiere. pe străzi. In zona 
Nord. în centru. în cartie
rele Măgureni. Mircea Vo
dă. Ceremac... Am făcut 
pentru fiecare caz in par
te anchetă socială. Apoi 
deputății municipali au 
convocat adunări cetățe
nești. S-au pus in discuție 
cite 4—5 tineri care refu
zau să se încadreze în 
muncă. 49 de cazuri s-au 
și rezolvat. Tinerilor res
pectivi li s-a dat repar
tiție pentru Încadrarea in 
muncă.

Adunarea cetățenească 
s-a dovedit astfel o formă 
eficientă de lucru, un in
strument sigur de convin
gere. Exprimarea directă 
și fermă a opiniei publice 
reprezintă pentru puținii 
tineri ai orașului rămași 
în afara unei, activități u- 
tile o forță ce nu poate 
fi nici ocolită, nici trecută 
cu vederea. Grija fată de 
acele puține cazuri în care 
tineri anti de muncă se tin 
totuși x departe de ea se 
manifestă divers si la tot 
pasul.

mentul muncii sl al vieții 
noastre. Dacă am crea o 
opinie...

— Ce vă împiedică 7
— Nimic. Totuși, ar tre

bui o inițiativă, ceva or
ganizat.

— Cine să organizeze 7
— Păi, știu eu 7 U.T.C.- 

ul...
...Sînt multe altele dove

zile că opinia publică ac
ționează și că acolo unde 
a intervenit ascuțișul și 
forța ei de convingere, 
mentalitatea traiului fără 
muncă s-a ofilit sau a fost 
pur și simplu dizlocată de 
sănătoasa bucurie a unei 
activități folositoare. O- 
.pinia publică nu si-a 
dat însă întreaga măsu
ră a forței sale. Mai în- 
tîi pentru că. așa cum am 
văzut, mai există și dintre 
cei care ezită să-și spună 
cu hotărîre cuvîntul. Pen
tru că nu sînt convinși de 
necesitatea intervenției 
lor 7 Nicidecum. Uneori 
din comoditate. întotdea
una din aceea că. în oraș, 
cadrul exprimării hotă- 
rîte a opiniei fată de cei 
care poluează atmosfera de 
muncă este încă... rarefiat. 
Dispersată, opinia nu devi
ne cu adevărat publică. 
Ceva, o inițiativă, o acțiu
ne unitară ar trebui s-o 
vitalizeza. să-1 activeze 
uriașa forță latentă.

halea, secretar al comite
tului municipal. Fără re
zultat. Un activist al U.T.C. 
s-a dus atunci acasă la cei 
doi si a discutat cu părin
ții. Părinții care, poate din 
vina lor. îsi pierduseră au
toritatea asupra propriilor 
copii, au înțeles. în sfîrsit, 
că nu sînt singuri în dorin
ța si efortul de a-și aduce 
feciorii pe drumul bun. 
Șl au insistat. Și totuși, 
nici de data aceasta cei 
doi n-au consimțit să pă
răsească ocupația lor de... 
fără ocupație. A trebuit să 
li se dea concret de înte-

Nicolae Alexandru — unul dintre tinerii care au început sâ cunoască satisfacțiile muncii — 
lucreazâ la întreprinderea de materiale de construcții. Factorilor educativi din Călărași 
le incumbă datoria de a-l călăuzi pe toți tinerii din oraș, neîntîrziat, pe acest drum 

al împlinirilor.

Ies că încalcă legile tării. 
Și abia în fata instanței, 
unul dintre ei. Marian, si-a 
revenit din „amețeală". S-a 
dus singur si s-a angajat 
la întreprinderea de celulo
ză si hîrtie. Lucrează la sec
ția caiete. Și își vede de 
treabă. Celălalt, refractar la 
toate insistentele din orice 
direcție, este încă „un caz" 
și nu oricare. Poate că to
tuși tovarășii de la U.T.C. 
n-au găsit calea cea mai 
bună către sufletul aces
tui tînăr pierde-vară 7 Un 
drum există, fără îndoială. 
Poate că îl cunosc cei ală
turi de care a lucrat Zbîr
cea cîndva. A fost supus 
unei asemenea confrun
tări 7

Eram în biroul tovarășu
lui Mihai Paul, secretar al 
comitetului municipal de 
partid. Cineva a ciocănit 
ușor la ușă si a intrat. Era 
o femeie, o muncitoare de 
la fabrica de confecții. în 
vîrstă de patruzeci de ani. 
Nu era zi de audiente, ea 
totuși a venit. Știa că va 
fi primită. Și că va găsi 
înțelegere si ajutor.

Are trei copii și li cres
te singură. Nu e ușor, dar 
nu se plînge. Copiii sînt 
bine îngrijiți, au ce le tre

Să nu dispersăm forțele!
Totuși... Citi sînt tinerii 

din municipiul Călărași 
care încă nu sînt încadrați 
într-un loc de muncă sau 
de pregătire profesională ?

— Noi — zice tovarășul 
Nicolae Stanciu, de Ia con
siliul popular — nu știm 
exact. Lista pe care am 
primit-o de la forțele de 
muncă am epuizat-o. Adică 
am organizat adunări cetă
țenești. iar tinerii au pri
mit repartiții în producție...

— Noi — spune Aurelia 
Mihalea, secretar al comi
tetului municipal U.T.C. — 
am avut o situație din care 
rezulta că sînt 230 de ti
neri neîncadrati. Dar si
tuația multora dintre ei s-a 
rezolvat...

Nu știe exact numărul 
lor nici tovarășa Elena 
Chiriță, secretara cu pro
bleme sociale la comitetul 
municipal de partid.

— Evidenta pe care am 
avut-o. am descărcat-o (??) 
la direcția muncii din Slo
bozia — spune si Alexan
dru Tomescu, inspector 
principal la oficiul forțelor 
de muncă.

— Din situațiile noastre 
— ni se spune și La mili
ție — ar mai fi 213... Dar 
nu e sigur.

La întreprinderea pentru 
materiale de construcție 
șeful personalului ne-a a- 
rătat un tabel. „Iată, nici 
unul din cei trimiși să lu
creze la noi prin hotărîre 
judecătorească nu s-a pre
zentat. Au trecut cîteva 
săptămîni...".

— Ati anuntat 7
— Acum trimitem lista.’.: 
La tovarășul Vasile Mar

tin. primarul municipiului :
— Dacă ati vrea, tovară

șe primar, tă . discutați.’ 

buie. In afară de sprijinul 
tatălui care, de cînd si-a 
părăsit familia, cu ani în 
urmă, abia îsi găsește 
„timp" să-și achite obliga
țiile materiale fată de fa
milie stabilite de instanța 
judecătorească. Cind i s-a 
spus că băiatul cel mare 
nu-si mai vede de carte si 
hoinărește prin oraș, n-a 
găsit alt răspuns decît : 
„bătaie !“ De unde să mai 
ceară ajutor femeia 7 A ve
nit aici.

— 11 cunosc pe băiat — 
spune tovarășul Paul. N-a 
cistigat el în clasa a sasea 
olimpiada de fizică la Slo
bozia 7 Mergeți, vă rog. și 
aduceți-1 aici. Chiar acu
ma dacă se poate.

Și, între timp, a fost 
Invitat aici directorul li
ceului de siderurgie unde 
băiatul era elev în clasa a 
zecea. Astfel, firul a în
ceput să se dezlege... Auto
ritatea factorilor care ar fi 
trebuit să-l mențină ne bă
iat pe drumul bun a acțio
nat foarte palid. Părinții, 
școala, organizația de tine
ret... Directorul liceului se 
lamentează : „E un element 
rău... I-am spus... L-am 
sfătuit... Nu înțelege... Nu 

acum, cu tinerii care nu 
lucrează încă undeva, cum 
ati proceda 7 Cine ar putea 
să știe citi și cine sint ei 7

Primarul, urmînd aceeași 
cale pe care am urmat-o 
și noi. a ajuns la același 
rezultat : nu există o evi
dentă clară, nu există un 
loc. un for unde să se adu
ne toate datele si de unde 
întreaga activitate de de
pistare a tinerilor fără o- 
cupatie și de îndrumare a 
lor spre o activitate utilă 
societății să fie coordonată 
unitar si precis. De aceea 
ne spune :

— Intr-adevăr, am resim
țit această carență și toc
mai ne gîndim la o rezol
vare. Sigur că în orașul 
nostru s-a făcut mult pen
tru tinerii despre care vor
bim. S-au rezolvat zeci de 
cazuri. S-ar fi făcut mai 
mult însă dacă diversele 
foruri care se ocupă de 
soarta tinerilor ar fi ac
ționat într-o deplină con
cordantă. sub un sin
gur și autoritar coman
dament. U.T.C.-ul a avut 
acțiunile sale, uneori foar
te bune. Multi tineri au fost 
îndrumați spre șantierul Ca
nalului Dunăre — Marea 
Neagră ; vor munci, se vor 
califica. Multe lucruri bune 
a realizat și consiliul 
popular prin adunări cetă
țenești. Ca și oficiul forțe
lor de muncă. Sindicatele, 
de asemenea. Și. la fel, 
militia... Dar iată că se 
simte nevoia de acțiuni 
comune, concertate, bine 
conduse, care să nu lase 
deschisă nici o nortită 
nentru nemuncă. Si care 
să descurajeze orice men
talitate a traiului din ex
pediente. în fond. în ce-i 

ascultă... S-a înhăitat cu 
tirieri fără ocupație..." A- 
flăm apoi că organizația 
U.T.C. din școală n-a miș
cat nici un deget ca să-l 
smulgă pe băiat din ră
tăcirea lui. Nici o discuție 
în adunarea utecistilor. 
„Da. recunoaște si directo
rul. organizația U.T.C. ac
ționează cam slab la noi".

Semnificativ este faptul 
că „recalcitrantul", adus 
aici la o confruntare aspră, 
a lăsat privirile în jos, apoi 
si le-a ridicat cu demnita
te : „Mă voi tine de scoală, 
am să recuperez tot!“. Și a 
plecat.

— Dar calea nu este asta 
— spune activistul de 
partid cu multi ani de ex
periență în munca sa. Noi. 
aici, n-o să putem să ne 
ocupăm de fiecare elev în 
parte care fuge de la ore. 
Acolo. în școală, e rezolva
rea. Cum acționează profe
sorii 7 Ce face organizația 
U.T.C. 7 Vom pune lucru
rile la punct.

Tratamentul fiecărui caz 
în parte trebuie să încea
pă cu... rădăcinile. Și por
nind de la o temeinică «i 
fină cunoaștere.

privește pb acești tineri, 
este nevoie de o muncă 
politică foarte concretă, 
fără multă vorbărie și 
birocrație. Acțiuni directe 
— asta se cere.

— A existat cîndva. la 
Călărași, un „sfat al ome
niei". Ce s-a întîmplat 
cu el ?

— L-am divizat pe car
tiere. Era o idee bună, dar, 
practic, divizarea asta a 
dus la dispariția lui. O să-1 
reconstituim. Și vom aduce 
în fata lui cazurile mai 
complicate.

Am înțeles că la Călă
rași. dar poate că nu nu
mai aici (nu este oare a- 
ceeasi situație și în multe 
alte localității 7), se simte 
nevoia unei coordonări 
stricte a activității tuturor 
factorilor educaționali an
gajați în procesul de în
drumare a tinerilor spre 
activități utile. O corelație 
din care să rezulte un front 
larg si puternic, în măsură 
să mobilizeze prompt și 
eficient opinia cetățeneas
că. toate organismele poli
tice si sociale. Să pună de 
acord adunările cetățenești 
cu adtfnările utecistilor, 
acțiunile organelor admi
nistrative cu ale colective
lor muncitorești, vechea 
milițianului cu atitudinea 
activă a cetățeanului.

Meritorii, lăudabile chiar 
sînt eforturile fiecăruia în 
parte. Dar cu mult mai de 
laudă ar fi dacă. înmănun
cheate într-o acțiune unita
ră. sub conducerea comi
tetului municipal de partid, 
eforturile tuturor și-ar a- 
tinge mai direct si mai re
pede scopul.
Mihai CARANF1L 
Lucian CIUBOTARU

(Urmare din pag. I)
rolat de la bltumare nu m poate 
conta pe aparate!» de măsură șl 
control, care „cad" adesea. Atunci, 
oamenii încep să lucreze după... 
ochi. Datorită funcționării necores
punzătoare a instalației de transpor
tat bitumul, în urma unei erori ele
mentare și, încă neoorectate, strecu
rată în proiecte, în fiecare zi se 
consumă suplimentar circa 10 tona 
de păcură.

Iată o mostră a felului în care în
țeleg proiectanții să-și facă datoria : 
nici pînă astăzi, la secțiile vată mi
nerală și bitumare nu sînt omologate 
toate mașinile. Nu sint omologate, 
pentru că nu reușesc să funcționeze 
în regim normal. Ce fac proiectanții ? 
Ce fac specialiștii de la centrală și 
din minister 7 O explicație ne-o dă 
maistrul Vasile Moga, președintele 
comitetului sindicatului : „Pentru 
omologare, ca și pentru punerea în 
stare de funcționare normală a ce
lorlalte utilaje „cu probleme", ar 
trebui ca specialiștii să se afle un 
timp, zi de zi și ceas de ceas, în în
treprindere. să urmărească perma
nent functionarea mașinilor în cauză. 
Cine să facă acest lucru dacă, de 
fiecare dată, vin la noi alți specialiști 
cu care discutăm aceleași și aceleași 
probleme și întocmim interminabile 
planuri de măsuri. N-ar fi mai bine 

șă se stabilească un colectiv care să 
urmărească îndeplinirea măsurilor 
hotărîte, să ne sprijine cu promptitu
dine cînd avem nevoie de aceasta 7“ 

Și, pentru a completa această apre
ciere, să adăugăm și punctul de ve
dere al maistrului Pavel Cristea, 
secretarul comitetului de partid al 
întreprinderii. „Nu poți omologa niș
te mașini și utilaje pînă nu te stră- 
duiești să le pui la punct, să le faci 
să funcționeze normal. Or, tocmai 
aici eforturile proiectantului lasă de 
dorit".

Dacă proiectantul dă dovadă de 
atîta pasivitate, atunci de ce specia
liștii din Centrala materialelor de 
construcții și Ministerul Economiei 
Forestiere și Materialelor de Con
strucții nu se hotărăsc să acționeze 
cu fermitate pentru a-l determina 
să-și facă datoria 7 Să-1 ascultăm pe 
operatorul de schimb Marin Alu- 
poaie.

— Vin la noi. destul de des, dele
gații de peste tot. Un ajutor efectiv 
n-am primit încă. Nu sînt de ajuns 
numai sfaturile de la distantă. Cu ele 
nu se face treabă.

Ce se poate spune despre modali
tățile în care centrala Și ministerul 
au intervenit pentru solutionarea 
problemelor nerezolvate, despre mo
dul în care s-au ocupat de această 
întreprindere ? O primă constatare 
este aceea că unitatea nu a dus lipsă 

de vizite. Așa cum se desprinde din 
situațiile existente în unitate, la în
treprinderea din Vaslui vin destul 
de des tovarăși din centrală, minister, 
proiectare. După o evidentă succintă, 
numai în primul semestru au fost 
în întreprindere cîteva zeci de cadre

la întreprinderea de materiale izolatoare din Vaslui
de la centrală si minister. Unii pentru 
cîteva zile, alții pentru cîteva ore. Ce 
probleme concrete au soluționat 7 La 
atelierul de termoizolatoare. de a- 
proape 3 luni nu funcționează două 
dintre preîncălzitoare. Motivul 7 Lip
sesc electromotoarele aferente. în po
fida promisiunilor repetate că aceas
tă chestiune se va rezolva. Or. un 
calcul făcut în întreprindere arătă 
negru pe alb că prin funcționarea 
continuă a tuturor preîncălzitoarelor 
s-ar economisi anual 600 tone de 
cocs. E puțin 7 Atunci, de ce nu s-a 
rezolvat corespunzător această pro
blemă 7 Cum justifică tovarășii care 
au fost de atîtea ori la Vaslui tim
pul. mult sau puțin, petrecut în a- 
ceastă unitate 7 Scopul controlului, al 

deplasărilor în întreprindere nu este 
acela al unor vizite de înregistrare 
a neajunsurilor. Dimpotrivă, contro
lul trebuie să aibă un caracter con
cret. de lucru, să rezolve problemele, 
să impună punctele de vedere la care 
au ajuns specialiștii, soluțiile elabo

rate conducerii centralei si ministe
rului.

Despre neajunsurile proprii în ac
tivitatea colectivului de conducere al 
întreprinderii, despre activitatea ge
nerală a acestei unități ne-au vorbit 
în, timpul investigațiilor noastre nu
meroși tovarăși — cadre de partid, 
ingineri, maiștri, muncitori. E adevă
rat, nu cu prea multă convingere, de 
regulă învinuind numai centrala, mi
nisterul, pe proiectanți. Un fapt este 
însă limpede : toți acești tovarăși cu
nosc deficientele proprii. întrebarea 
care se naște este următoarea : cum 
e posibil ca oameni cu experiență, 
oameni cu funcții de răspundere — 
cadre de partid, ingineri, maiștri — 
din uzină să nu găsească în ei pu

terea și energia necesare ca, Împreu
nă cu întregul colectiv al unității 
vasluiene. să Înlăture neajunsurile. 
Una este cînd nu ești conștient de 
neajunsuri și, atunci, acestea îți sînt 
dezvăluite, si alta cînd le cunoști si 
vorbești de ele la nesfîrșit, în loc să 

sufleci mînecile, să treci la treabă șl 
să îmbunătățești radical activitatea 
economică.

Iată fapte care relevă că nu trebuie 
să vină în întreprindere specialiști 
din centrală, minister și proiectare 
pentru a înlătura unele neajunsuri.

Multe din greutățile actuale sînt 
rezultatul unui climat tolerant, de 
indulgentă, fată de tot soiul de aba
teri, care au loc aici. Comuniștii și 
muncitorii unității, aceiași care soli
cită un sprijin ferm și energic din 
afară, trebuie să acționeze la rîndul 
lor cu hotărîre pentru a curma indis
ciplina tehnologică, nerespectarea 
disciplinei muncii. în general. In pri
mul semestru s-au înregistrat peste 
8 700 de ore-om absențe nemotivate. 

Un neăorit record, mai ales că; în 
aceeași perioadă din 1976. absențele 
însumau doar jumătate din cele de 
acum. Și spiritul gospodăresc lasă 
mult de dorit. Nu rareori, la ieșirea 
din schimb, utilajele sînt predate 
murdare sau chiar defecte. Expli
cația 7

— Fără asistență tehnică, fără un 
control exigent din partea maiștrilor, 
a șefilor de schimb și de secții, fie
care se descurcă cum poate, ne spune 
chimista Georgeta Nistor, șefa servi
ciului C.T.C. Maiștrii nu-si îndepli
nesc obligațiile ne fiecare schimb, 
sînt dese abateri de la disciplina pro
cesului tehnologic.

Chiar cadre de conducere, ingineri 
și maiștri adoptă, și nu o dată, o 
atitudine lipsită de răspundere față 
de îndeplinirea propriilor sarcini 
profesionale. Există o dăunătoare 
„tradiție" a neîndeplinirii planurilor 
de măsuri adoptate și a refacerii lor 
la nesfirșit. A fost stabilit un plan 
de măsuri, bunăoară, pentru înlătu
rarea unor greutăți din activitatea 
secției de bitumare. Deși este aprobat 
de comitetul de partid, deși prevede 
răspunderi clare, planul n-a fost în
deplinit decît în parte. S-ar întîmpla 
așa ceva dacă organizația de partid, 
conducerea întreprinderii ar fi con
trolat sistematic modul lor de finali
zare 7 Din păcate, controlul de partid

, în întreprindere încă mai admite cu 
mare ușurință justificările.

Este de așteptat și este obligatoriu 
ca specialiștii din centrală și minister 
să treacă fără tergiversări la rezol
varea problemelor ce depind de ei și 
de proiectanți. In același timp, or
ganizația de partid, conducerea în
treprinderii, cadrele tehnico-ingine- 
rești au datoria să înțeleagă că nu e 
deloc onorabil pentru prestigiul lor 
profesional, pentru încrederea ce li 
s-a acordat de a gospodări și condu
ce această întreprindere importantă 
pentru economia națională, să se la
menteze, să arunce exclusiv vina pe 
centrală și minister. Acestea trebuie 
să treacă hotărît la lucru, printr-o 
recunoaștere cinstită a gravelor slă
biciuni din propria activitate, din sti- 

. lui de conducere imprimat, prin 
muncă exigentă la fiecare mașină, în 
fiecare secție, prin sporirea răspun
derii colective pentru bunul mers al 
activității de aici. întreg colectivul 
trebuie să se simtă mobilizat și răs
punzător pe de-a-ntregul pentru îm
bunătățirea radicală a activității ge
nerale a unității si. în acest scop, se 
cer aplicate toate măsurile tehnico-, 
organizatorice necesare, iar fiecare 
angajat are datoria să participe per
sonal la efortul de redresare nu nu
mai cu sfaturi, ci. in primul rînd, cu 
fapte.
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I Răspunderea editorului

I in viziunea
I copiilor"
I
I
I
I
I
I
I

în sălile Muzeului etnografic 
din Sighetu Marmației s-a des
chis o expoziție inedită. Ea reu
nește lucrări realizate de copiii 
din Ieud (profesor Ana Vale) sub 
genericul : „Satul în viziunea 
copiilor". Lucrările executate de 
copii, cu multă iscusință si fan
tezie, folosesc elemente tradi
ționale ale arhitecturii si etno
grafiei maramureșene, iar ca 
materie primă — așchii de șin
drilă, țesături de lină, trestie, 
flori, frunze... De o atentie cu 
totul deosebită se bucură în rln- 
dul vizitatorilor, desfătîndu-le 
privirile și inima, simbolul soa
relui întrupat lntr-o superbă 
margaretă culeasă de pe valea 
Izei. Fie ca peste ani si ani. is
cusința și fantezia copiilor de 
azi să înnobileze cu noi creații 
pitorescul maramureșean.

| Ah, țigările!

I
I
I
I
I
I
I

I
I
I
I
I

I

La policlinica din Bacău a fost 
adus în stare gravă M.V.. de 
profesie tehnician. întrucît sta
rea pacientului era alarmantă, el 
a fost imediat consultat de un 
grup de medici. Cu totii au a- 
juns la aceeași concluzie : o ac
centuată intoxicație tabacică.

întrebat, de citi ani fumează. 
M.V. a răspuns cu precizie : de 
30 de ani. Cînd și-a mai revenit, 
el singur și-a făcut următorul 
calcul : în răstimpul celor 30 de 
ani a fumat peste un sfert 
de milion de țigări I! Dincolo de 
sănătatea șubrezită, această 
„performantă" l-a făcut să „a- 
runce" în vînt tot atlția bani citi 
i-ar fi trebuit să-și cumpere un 
apartament (!).

Răbdare cu...

I
I
I
I
I
I
I

I trofee I

I
I
I
I
i
I
I
I
I

Deși Ion Rlceanu din Tg. Mu
res este cunoscut drept un pa
sionat vinător, nu pune decit 
arareori degetul pe trăgaciul ar
mei. Dar si atunci, numai si nu
mai in timpul sezonului si. mai 
ales, cînd e vorba de vreo vină- 
toare de selecție. Așa se face că 
I. R. s-a înarmat cu o răbdare 
de-a dreptul... dezarmantă. Do
vadă : pe fondul de vinătoare de 
pe raza comunei Băla, a urmă
rit un căprior timp de 2 (doi) 
ani. A ajuns să-i cunoască per
fect potecile preferate, ascunzi
șurile. locurile unde păștea ori 
se adăpa. De nenumărate ori, 
căpriorul era atit de aproape de 
el. incit ar fi fost o simplă for
malitate pentru a-l răpune. 
Pină i-a venit si sorocul căprio
rului să fie in'cltis in vinătoarea 
de selecție. Răsplata : un trofeu 
care a cistigat pină acum trei 
medalii de aur la primele trei 
mari expoziții cinegetice inter
naționale.

Omul 
din fîntînă
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După ce zăbovise cam multișor 
la bufetul satului. Gheorghe M. 
din Caraclău. județul Bacău, a 
pornit-o spre casă pe trei că
rări. cintînd si chiuind cit îl ti
nea gura. La un moment dat a 
simtit însă că pămîntul îi fuge 
de sub picioare și chiuitul Iui a 
îpeetat brusc. G.M. nimerise în 
fintîna de la poarta consăteanu
lui său, Gheorghe Stan, adîncă 
de peste nouă metri. Fiind în 
miez de noapte, cînd satul în
treg dormea. G.M. avea toate 
șansele să rămînă în adîncul fin- 
tinii pînă dimineața. Noroc cu 
Dumitru Pavel, care a trecut pe 
acolo din întimplare. Auzind 
zgomote în fîntînă. i-a sărit în 
ajutor. Cînd l-a scos afară. G.M. 
era treaz.

Al 13-lea

I
I
I
I
I
I

CU
12 oameni, deloc furiosi, pri

vesc pe al 13-lea. care se joacă 
cu focul. De ce nu intervin ? In 
gara Blandiana, județul Alba, 
intr-un vagon-dormitor al unui 
șantier de constructii-montai, 
lucrătorul Grigore Hăhăianu 
spăla salopeta cu benzină. Ală
turi. ardea o lampă. Cu toate a- 
cestea, 12 colegi de-ai săi. aflați 
in vagonul-dormitor. isi vedeau 
liniștiți de-ale lor. Oare să nu 
fi sesizat nici, unul pericolul in
cendiului ? Un foc năprasnic a 
cuprins vagonul-dormitor. care 
s-a soldat cu urmări grave : ac
cidentarea unuia dintre cei 12, 
intirzierea a 5 trenuri, pagube 
materiale de multe mii de lei. Si 
cind te gindestl că totul putea 
fi evitat dacă măcar unul din
tre cei 12 sărea văzind nesăbuin
ța celui de-al 13-lea... cu ghi
nion...

Știe el,
9

| ursul...
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De citeva săntămlni încoace, 
un uriaș urs dă tircoale prin 
împrejurimile comunei Deda, 
județul Mures. De cum. se 
lasă întunericul. Moș Martin se 
Îndreaptă spre țarcuri și graj
duri. sfirtecind bietele animale. 
Sătenii stau pe rind la nindă. 11 
sperie cu ciomegele si cu clinii. 
Dar ursului nu-i pasă. Știe el 
ce știe.

O fi știind, de pildă, cit de 
mult durează demersurile făcute 
pentru obținerea de către vină- 
tori a aprobării spre a-i veni de 
hac. Pină una. alta, el le vine 
de hac mioarelor. Numai turma 
țăranilor cooperatori din Filea a 
fost Împuținată pină acum cu... 
40 de oi. ..Dacă o tine tot așa 
— spun oamenii — pină la toam
nă rămlnem fără nici o oaie".

I
I
I
I
I
I
I
IRubrică realizată de

P. PETRE
cu sprijinul corespondenților I 
„Scînteii"

E dincolo de orice îndo
ială că. în cadrul procesului 
de afirmare a democratis
mului socialist, a ideii de 
conducere colectivă. de 
participare activă a tuturor 
factorilor interesați la tre
burile publice, instituțiilor 
culturale le revin sarcini 
multiple, repetat subliniate 
în documentele de partid. 
Sarcini derivate din rolul 
pe care aceste instituții îl 
au. functional. Rol accen
tuat de recenta hotărire 
adoptată de plenara Comi
tetului Central al partidu
lui. Hotărire prin care 
responsabilitatea actului 
de opțiune și de decizie 
aparține deopotrivă crea
torilor și instituțiilor de 
resort. Nu doar (spre a 
restrînge sfera) editorilor, 
ci tuturor celor angajați în 
promovarea și afirmarea 
culturii socialiste : uniu
nilor de creație, acade
miilor, institutelor de cer
cetări, organizațiilor de 
tineret etc., furnizorilor 
și beneficiarilor, autorilor 
și cititorilor. A ceea ce în
semnează carte utilă, nece
sară. în stare a contribui la 
formarea si informarea o- 
mului nou. constructor con
știent al socialismului șl 
comunismului, la instruirea 
și educarea sa. într-un cli
mat al libertății si al res
ponsabilității implicate, al 
lucidității, al gîndirii crea
toare. Climat, în ultimă in
stanță, al programaticului. 
Cînd programul editurii e 
stabilit, urmărit si avizat de 
colective capabile să emită, 
cu obiectivitate, o judeca
tă dreaptă, să promoveze 
valoarea, să ajute la per
fectionarea lucrărilor, de 
consilii de conducere re
prezentative sub toate as
pectele. Cînd, practic, aces
te consilii nu vor avea un 
statut de organism consul
tativ. ci unul prin definiție 
deliberativ. Rezolvind, adi
că. si probleme care tin de 
orientare, de viziune gene
rală. de barem al exigen
telor axiologice, dar si ca
zuri ooncrete. mai mult sau 
mai puțin complexe si com
plicate. iscate de un ma
nuscris ori altul.

Se înțelege de la sine că, 
Intr-un atare context, răs
punderea factorului de de
cizie, care este editura, 
creste substantial. Căci a 
spune „DA“ sau „NU" e 
un act optional, subordo

Întîlnirile și dezbaterile 
pe care în ultimii ani re
dactorii editurilor împre
ună cu scriitorii le-au avut 
în diferite medii —• munci
tori, studenți, elevi — ne-au 
demonstrat un adevăr a 
cărui elocvență se verifică 
neîncetat. Publicul româ
nesc nu mai este un consu
mator pasiv de literatură, 
într-o măsură din ce in ce 
mai mare el nu mai citește 
doar pentru simpla plăcere 
de a urmări o. intrigă, de a 
descifra „misterul" unei 
acțiuni de tip polițist pen
tru a „evada" într-o lume 
toropitoare. Dimpotrivă, 
ceea ce constituie laitmo
tivul acestor întîlniri este 
refuzul gratuității, al lite
raturii facile și vulgare 
care vede omul și viața 
prin prisma unor josnice 
instincte. Dimpotrivă, el 
cere o literatură de con
fruntare, o literatură care 
să declanșeze Întrebări, 
procese de conștiință, dez
bateri, controverse. Litera
tura română a ajuns astăzi 
nu numai un reflex al vie
ții sociale, ci unul din fac
torii prin care această via
tă capătă conștiința de 
.sine, poate să fie înrîurită, 
să capete expresia ei exem
plară, prototipurile și mi
turile ce devin simboluri și 
modele pentru cei de astăzi 
și cei de miine. De aici 
răspunderile sporite pe 
care editorul și autorul ie 
au față de cuvîntul scris 
și răspindit atit de larg în
tr-o masă de oameni care 
îl așteaptă și îl privesc cu 
o mare seriozitate. Măsurile 
luate de recenta plenară a 
Comitetului Central al Par
tidului Comunist Român și 
care au căpătat o strălu
cită expresie teoretică, și 
practică în expunerea 
tovarășului Nicolae 
Ceaușescu vin să pună în 
acord stadiul de' dezvoltare 
al literaturii noastre, al 
conștiinței noastre politice, 
estetice, ca factor integrant 
al conștiinței noastre so
ciale revoluționare. Decizia 
și răspunderea, factori in
disolubili, aparțin acum ce
lor care scriu și celor care 
au primit mandatul din 
partea societății a se ocupa 
de editarea acestor scrieri. 
Dar decizia' reprezintă a- 
cum rezultatul unei ample 
discuții colective asupra 
manuscrisului, asupra ope
rei înainte ca ea să vadă 
lumina tiparului. A unei 
discuții care, așa cum a a- 
rătat tovarășul Nicolae 
Cdăușescu, ține seamă și 
de tradițiile cele mai pre
țioase ale literaturii româ
ne. Pentru că într-adevăr

(Urmare din pag. I)

aspecte imorale Ale naturii 
umane (evident istoricește 
determinate), nu moralita
tea unei profesii sau a 
unui rang ierarhic. Căci nu
mai o minte sclerozată își 
va putea imagina că pre
zentarea unui medic care 
ia mită pune în discuție 
moralitatea tuturor repre
zentanților acestei nobile și 
sacre profesiuni, de pildă, 

Lumea se desparte de 
trecutul ei rîzind, a spus 
Marx. Am putea îndrăzni 
să-l completăm (sperăm că 
nu vom fi acuzați de „revi
zionism" în virtutea acele
iași „logici" cunoscute !) 
spunînd că omenirea își în
dreaptă prezentul și prin 
ris, indiferent că ride de 
rămășițele unor vechi 
mentalități burgheze, tra

nat unor principii de poli
tică generală si nu unora 
de interese subiectiviste. 
Datoria editorului e de a 
înregistra fenomenul cultu
ral. în tendințele directoa
re ale acestuia, dar mai 
ales de a-l influența, ca 
destin, ca manifestare, ca 
funcționalitate, ca finalita
te modelatoare. A fi editor 
înseamnă a fi imparțial, 
obiectiv ; a da „bun de cu
les". „bun de imprimat", 
„bun de difuzare", înseam-

nia. mimetismul, grafoma- 
nia. pseudopersonalitatea. 
pseudonoutatea. absența 
„iluminărilor" autentice, 
supralicitarea intenției ca 
protectoare a lipsei de har. 
Exercitindu-și magistra
tura. editorul comunist 
neagă de plano ceea ce, 
ca viziune, ca filozofie, 
ca ideal, ca sistem de rela
ții interumane. ca dimen
siuni existențiale nu se în
scrie activ, major, progre
sist, în spirala dinamicii

Să încredințăm 
tiparului creații 
reprezentative 

pentru gîndirea

contemporană
----------------- Aurel MARTIN -----------------

nă a te implica în În
săși rațiunea apariției lu
crării respective. Girîndu-1 
valoarea de conținut și de 
expresie, încredințînd lumi
nii tiparului manuscrise re
prezentative pentru glndi- 
rea si sensibilitatea epocii 
noastre. pentru natura 
umanismului socialist. în 
accepția românească a ter
menului. pentru foamea 
da adevăruri fundamentale 
a omului contemporan, 
pentru ceea ce se dovedește 
a fi contribuție reală, sub 
raport științific sau artistic, 
la nivelul necesității. Ba- 
rind, pe de altă parte, cura
jos. ferm, intransigent, ten
tativele veleitarilor, impos
tura. cartea mediocră, sub- 
literatura. încurajînd un
ghiurile originale, perspec
tivele personale, distilările 
esentializante. menite a 
conferi realului. datului 
particular nimb de semni
ficație. Descurajînd eoigo-

sociale si politice. Aplau- 
dînd. în schimb, vocile care, 
în agora, fără a-si pierde 
timbrul si fără a uita că 
mijloacele de expresie tre
buie să rămînă specifice, 
se afirmă în consecință. 
Voci apartinind tuturor ge
nerațiilor coexistente.

Firește, dînd Cezarului ce 
1 se cuvine, dreptul de 
„veto" sau de „nihil ob- 
stat“ e, doar în ultimă 
instanță, un atribut al edi
torului. în fapt, acest 
drept, mai exact spus dato
rie, trebuie să-l caracteri
zeze, în primul rind, pe au
torul operei visate să de
vină publică. Apoi pe 
membrii cenaclului (secției 
de specialitate din cadrul 
uniunii de creație) sau ai 
resortului de avizare al a- 
cademiei (institutului) îm
puterniciți să recomande 
punerea in circulație a tex
tului respectiv. Avizul fi
ind, prin el însuși, un act

colectiv de opțiune sub 
toate raporturile. Respon
sabilitatea cunoscind, ast
fel, la toate etajele, un plus 
de eficiență. Traversind 
ideea schimbului de opinii. 
Editorul avînd radiografia 
problemei, etiologia aces
teia. Acceptînd sau retur- 
nînd spre reanaliză diag
nosticul. Cert este, renun- 
țind la metafore, că apelul 
la puncte de vedere de 
proveniență multiplă pre
supune o conștiință absolut 
responsabilă privind valoa
rea, utilitatea și oportunita
tea demersului editorial. 
Sentimentul iresponsabili
tății.

Sentiment avînd la che
ia portativului discernă- 
mîntul, spiritul critic, capa
citatea tuturor factorilor 
interesați de a gîndi just, 
în conformitate cu adevă
rul, de a vedea mereu sen
sul mesajului, vocația lui 
de a răscoli simțămintele, 
de a-l pune pe cititor față 
în față cu sine și cu lumea. 
Sentiment angajant. Pen
tru că el, prin litera ti
părită, e modelator. Trans
mite atitudini. Propune 
reacții. Inrîurește. Cartea 
se vădește a fi, și azi ca 
și ieri, un profesor. O „mi- 
rabilă sămînță", spre a-l 
invoca pe L. Blaga, o inci- 
tantă parteneră de dialog, 
o „magister vitae". Autor, 
editor, cititor sînt chemați 
să-i valorifice soarta.

Responsabilitate politică 
și profesională reafirmată 
cu putere în cuvîntarea 
rostită de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la recenta plena
ră a Comitetului Central al 
partidului. Cuvîntare subli
niind răspicat calitatea de 
activiști a tuturor celor ce 
iau parte la procesul de in
formare și de educare a 
oamenilor muncii, rolul 
conducător al partidului în 
organizarea acestui proces, 
sensurile profund democra
tice ale participării colec
tive, sarcinile ce ne revin 
ca instituții culturale che
mate să contribuie la for
marea și consolidarea con
științei socialiste. Activist 
politic, editorul român știe 
că, prin cartea pe care o 
pune la îndemîna cititorilor, 
trebuie să se afle în pri
mele rînduri ale celor ce 
militează pentru progres 
social și moral, pentru 
idealurile umanismului re
voluționar.

Sărbătoarea națională 
a poporulu[ prieten

Tovarășului JUMJAAGHIIN ȚEDENBAE
Prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Popular Revoluționar Mongol 
Președintele Prezidiului Marelui Hural Popular al Republicii Populare Mongole

Tovarășului JAMBIN BATMUNH
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Mongole

Dragi tovarăși,
în numele Comitetului Central al Partidului Comunist 

Român, Consiliului de Stat și Guvernului Republicii So
cialiste România, al poporului român și al nostru perso
nal. vă adresăm dumneavoastră și, prin dumneavoastră, 
Comitetului Central al Partidului Popular Revoluționar 
Mongol, Prezidiului Marelui Hural Popular și Consiliului 
de Miniștri ale Republicii Populare Mongole, poporului 
mongol un salut tovărășesc și cordiale felicitări cu pri
lejul celei de-a 56-a aniversări a victoriei revoluției 
populare.

Comuniștii .români, întregul nostru popor se bucură din 
inimă de succesele obținute de poporul mongol, sub con
ducerea Partidului Popular Revoluționar, în transforma
rea revoluționară a societății și în construirea bazei teh-

Poporul mongol sărbătorește mîi- 
ne împlinirea a 56 de ani de la 
victoria revoluției populare antiim- 
perialiste și antifeudale și instau
rarea primului guvern popular din 
viața țării. înscrisă ca eveniment 
istoric în cronica luptei îndelunga
te pentru renaștere națională, pen
tru libertate și progres, victoria re
purtată la 11 iulie 1921 a inaugurat 
o eră nouă, de mari prefaceri re
voluționare în întreaga dezvoltare 
a Mongoliei.

Poporul român urmărește cu satis
facție activitatea constructivă a po
porului mongol, eforturile sale în
dreptate spre înfăptuirea sarcinilor 
trasate de Congresul al XVII-lea al 
P.P.R.M. privind crearea bazei teh- 
nico-materiale a socialismului, S8

Imagini ale

cenaclul a reprezentat unul 
din laboratoarele de creație 
în care au fost citite și dis
cutate mari opere ale lite
raturii române. Cenaclul 
„Junimei", al cărui mentor 
a fost atlția ani Titu Ma- 
iorescu, cel al „Vieții Ro
mânești", sub direcția lui 
Ibrăileanu, „Sburătorul" lui 
Lovinescu, ca și discuțiile ce 
se purtau în redacțiile re
vistelor conduse de Has- 
deu, Gherea sau Iorga a- 
testă încă o dată cum oa
meni cu orientări estetice 
diferite, cu concepții deo
sebite asupra genezei și 
rostului literaturii simțeau

citi manuscrisul și îl vor 
încredința tiparului. Decizia 
editorului nu va mai fi doar 
decizia unui om, ci va în
suma părerile mai multora, 
a noilor consilii de condu
cere alcătuite din reprezen
tanți ai uniunilor de crea
ție, organizații de masă și 
obștești, academii etc. Dar 
aceasta nu va să ducă la o 
difuziune a răspunderii, 
care rămîne cea a editoru
lui. El, ca și toți ceilalți, 
trebuie să-și înțeleagă man
datul din perspectiva unei 
înalte responsabilități poli
tice, morale și artistice. 
Slujim literatura promo-

Din perspectiva 
unei înalte 

angajări 
politice-

------------------ Valeriu RAPEANU ------------------
nevoia unei confruntări cu 
cei din jurul lor, iși ascul
tau respectuos părerile, me
ditau asupra lor. Și opera 
lor — lucrarea citită atunci 
sau cele viitoare — se îmbo
gățea, devenea atunci cînd 
căpăta forma paginii tipă
rite mai nuanțată, mai vie, 
mai plină de adevăr. Dar 
dacă privim istoria litera
turii ne dăm seama că un 
cenaclu a încetat să fie un 
factor de progres artistic 
din moment ce a devenit 
un cerc de admirație mu
tuală, în care, cum spunea 
G. Călinescu, se întîlnesc 
critici care vor să-și facă 
prietenii și prieteni care fac 
critică. Au fost și mai pot 
să fie pameni care preferă 
elogiul extaziat severității 
prietenești, epitetul pom
pos — cuvîntului bine cum
pănit ; comparație exage
rată — sfatului chibzuit. 
Or, s-a dovedit dintotdea- 
una că polița în alb și cer
tificatul de genialitate nu 
au fost baza de lansare 
pentru mari destine lite
rare, ci începutul unui du
reros calvar pe drumul ra
tării. De aceea înțelegem 
recentele măsuri ca o for
mă de asumare conștientă 
a responsabilității revolu
ționare a creatorului și a 
tuturor acelora care vor

vînd noul, dar opunîndu-ne 
la tot ceea ce chiar deghi
zat în hainele sclipitoare 
ale afirmării ideii de nou
tate ne duce spre concepții 
și formule filozofice, soci
ale și morale infirmate și 
contrazise de evoluția 
istoriei. Așa cum ară
ta tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, „nu avem mai 
multe concepții filozofice in 
România, ci una singură : 
materialismul dialectic și 
istoric" și de la această 
concepție nu putem face 
nici un fel de concesii. Pe 
această bază, deci, sîntem 
chemați, scriitori, editori, 
toți cei care participă la a- 
pariția operelor, să asigu
răm promovarea valorilor 
autentice, umaniste și eli
minarea a tot ceea ce nu 
corespunde concepției noas
tre despre lume și viață.

Alcătuirea comitetelor de 
conducere reprezintă o for
mă modernă de activitate 
editorială. în cele mai mari 
edituri din țări cu bogate 
tradiții culturale, edituri 
astăzi centenare, comitetul 
de lectură format din oa
meni cu o înaltă competen
ță filozofică și artistică 
propun spre publicare sau 
resping o operă literară. 
Sînt edituri străina care

testează în fața unui comi
tet compus din reprezen
tanți ai diferitelor categorii 
sociale și profesii șocul 
grafic al viitoarelor cărți.

Un comitet de conducere 
în adevăratul înțeles al cu
vîntului este un organism 
colectiv care dezbate va
loarea manuscriselor, opi
nează asupra mesajului lor, 
asupra sensului lor filozo
fic, asupra realizării lor ar
tistice. El se confundă cu 
destinele editurii in sensul 
promovării unei literaturi 
adevărate, a receptării și 
punerii in valoare a idei
lor noi apte să dea vieții 
noastre editoriale dimen
siuni ample pe măsura ce
rințelor de astăzi ale socie
tății și culturii românești. 
Iată deci că ne aflăm în 
fața unor forme de activi
tate care imbină tradi
țiile cele mai valoroase ale 
culturii românești cu acel 
mod modern de a concepe 
opțiunile culturale.

Noile măsuri se înscriu 
în cadrul procesului neîn
trerupt de democratizare al 
vieții noastre sociale și 
spirituale care impune o 
extremă responsabilitate 
față de cuvîntul scris. Nu 
teama de a nu comite gre
șeli, nu\ dorința de a dis
persa decizia, de a o pulve
riza într-atît incit numai 
opera mediocră „fără pro
bleme", opera plată care 
nu suscită nici o discuție, 
care nu aduce nimic nou, ci 
se mulțumește să repete 
plat pină la plictisirea ci
titorului rețete răsuflate să 
fie tipărite. Nu este editor 
adevărat cel care nu în
drăznește în mod curajos, 
responsabil, analizînd com
petent, de pe pozițiile filo
zofiei noastre, materialist
dialectice, să promoveze o- 
pera de care societatea 
noastră socialistă are ne
voie, opera care corespun
de idealurilor înaintate ale 
poporului său, care se în
scrie inovînd în fluxul 
marii culturi naționale. Dar 
nu este editor adevărat a- 
cela care cu nepăsare și 
ușurință încredințează ti
parului orice, negîndin- 
du-se la ecoul cuvîntului 
scris, la forța lui morală.

Responsabilitatea edito
rului implică fermitate 
și curaj, pasiune și echi
libru, competență și cul
tură, toate puse în slujba 
promovării adevăratei lite
raturi românești, cea care 
a fost și va fi a poporului 
nostru : o literatură mili
tantă, inspirată din viața 
oamenilor care făuresc so
cialismul și comunismul.

— Vedeți ?. De aici, de unde ne 
aflăm acum, si pînă dincolo de linia 
ferată — ne-a arătat cu mina, ar- 
cuind-o peste un vast teren gol-go- 
luț, directorul tehnic Batar. al între
prinderii de industrializare a lemnu
lui din Ulan Bator — se vor înălța 
construcțiile noului combinat de fa
bricare a mobilei, cel mai mare și 
mai modern de acest fel din tara 
noastră. Sîntem bucuroși că el va fi 
realizat în cooperare cu România, 
tară care are o experiență recunos
cută în acest domeniu.

Am aflat că înainte de a începe 
proiectul acestui combinat. în capi
tala R.P. Mongole a fost organizată 
o expoziție de mobilă, care a stîrnit 
un deosebit interes, vizitatorii admi- 
rînd garnituri de sufragerie, bucă
tării, holuri, camere de zi și alte 
piese, una mai frumoasă decit alta. 
Cine ar fi crezut că la început toate 
acestea erau niște banali bușteni din 
pădurile mongole, trimiși de probă 
pentru prelucrare în tara noastră ? 
Calitatea ireproșabilă a mobilelor 
expuse a si explicat opțiunea de a 
se încredința tării noastre con
struirea noului combinat.

întreprinderea din Ulan Bator este 
doar unul din numeroasele obiective 
pe care am avut prilejul să le vizi
tăm în Mongolia prietenă. Am călăto
rit apoi la Darhan și la Selingae, la 
Erdenet și la Dalanzadgad, reședința 
celui mai mare aimak (regiune) din 
desertul Gobi, ca și în alte locuri.

...Darhan. După ce ne-a înfățișat 
istoria acestui oraș, care a împlinit 
în 1976 abia 15 ani de existență, 
timp în care populația sa a crescut 
de la 1 200 la peste 50 000 de locui
tori — în cea mai mare parte lucră
tori tn noile combinate, fabrici și 
uzine înălțate odată cu orașul — se
cretarul comitetului orășenesc de 
partid, P. Țerennamid, ne-a spus : 
„Pînă acum ne-am preocupat cu stă
ruință de a asigura locuințe pen
tru muncitori. După cum vedeți, 
peste tot se ridică blocuri, școli, spi
tale. magazine noi. Iată, acolo se 
află în stadiu final de execuție edi-
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PROGRAMUL I
8,00 Sportul pentru toți
8,15 Tot înainte !
9,20 Film serial pentru copil t „Prinț 

și cerșetor" — ultimul episod
0,45 Pentru căminul dv.

10,00 Viața satului
11,45 Bucuriile muzicii. Tinerețea sim

foniei românești
12,30 De strajă patriei
13,00 Telex
13,05 Album duminical. 13,05 Ora veselă. 

14,00 Noi aventuri în epoca de pia
tră. — Cîntece șl jocuri populare 
românești. — Secvențe din filme 
românești. — Pagini celebre de ba
let. — Tenis : Finala de dublu 
bărbați a turneului Internațional 
de la Wimbledon (selecțiunl înre
gistrate). — Povestea filmului mu
zical. — Pe drumul lui Callstrat 
Hogaș. Reportaj. — Melodii cele
bre. — Desene animate. — Muzică 
ușoară

16,50 Șah mat în... 16 minute

vestite, fie că rîde — și a- 
cest rîs este cel mai nece
sar ! — de contradicțiile 
proprii, care apar în pro
cesul construirii unei noi 
societăți, pe care fiecare o 
dorește cit mai apropiată 
de perfecțiunea ideal-isto- 
rică, cît mai armonioasă 
dialectic. Or, cu rare, foar
te rare, prea rare excepții 
sîntem departe de-a avea 
acele comedii ale epocii 
noastre in care spectatorul 
să regăsească, la incandes
centa simbolului, pe Cața- 
vencii, Farfurizii, Joițicile 
acestui timp. Comedia s-a 
refugiat în zone periferice, 
în „stigmatizarea" unor 
matrapazlîcuri minore, a 
unor găinării de redusă an
vergură, în „qui-pro-quo“- 
uri cam răsuflate etc.

Cit despre satirizarea co- 
rozivă a acelui tip uman

nico-materiale a socialismului. în dezvoltarea economiei 
și culturii, în ridicarea nivelului său de trai material și 
spiritual. Urăm poporului mongol să obțină noi succese 
pe calea transformării Mongoliei într-o țară industrial- 
agrară înfloritoare, in înfăptuirea hotărîrilor Congresului 
al XVII-lea al Partidului Popular Revoluționar Mongol.

Nutrim convingerea că relațiile de prietenie și colabo
rare frățească dintre Partidul Comunist Român și Parti
dul Popular Revoluționar Mongol, dintre Republica So
cialistă România și Republica Populară Mongolă vor cu
noaște o dezvoltare continuă, spre binele popoarelor ro
mân și mongol, al cauzei socialismului și păcii în în
treaga lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

MANEA MĂNESCU
al Guvernului Republicii Socialiste RomâniaPrim-ministru

bucură sincer de succesele dobîn- 
dite de acesta în dezvoltarea multi
laterală a țării, pe calea progresu
lui și civilizației.

între România și Mongolia, între 
popoarele român și mongol se dez
voltă raporturi de prietenie și co
laborare, întemeiate pe comunita
tea de orînduire, de ideologie și de 
teluri, pe principiile marxism- 
leninismului și solidarității interna
ționale. In evoluția continuu ascen
dentă a acestor raporturi, un rol 
determinant il are intensificarea le
găturilor de colaborare dintre 
Partidul Comunist Român șl Parti
dul Popular Revoluționar Mongol, 
contactele directe dintre conduceri
le de partid și de stat din cele două 
țări. Vizita în Mongolia a delega

ției de partid si guvernamentale 
române, condusă de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, convorbirile 
purtate cu tovarășul Jumjaaghiin 
Tedenbal au avut o importanță 
deosebită pentru dezvoltarea rela
țiilor și adîncirea colaborării 
reciproc avantajoase dintre țările 
noastre, în interesul ambelor po
poare. al întăririi unității țărilor 
socialiste, al cauzei păcii și pro
gresului în întreaga lume.

Dînd expresie acestor sentimente 
prietenești, poporul român adre
sează poporului mongol, cu prilejul 
sărbătorii sale naționale, felicitări 
cordiale, urări de noi si însemnate 
succese în dezvoltarea socialistă a 
Republicii Populare Mongole.

viitorului Ia timpul prezent
ficiul teatrului dramatic. Cîndva, 
pe aici hălăduia, fără opreliști, vîn- 
tul. Avînd atit de multe de făcut, 
aproape nici nu ne-am dat sea
ma că. de fapt, sediul nostru a ră
mas tot în această veche baracă în 
care ne aflăm acum. Dar chiar pe 
locul ei se va înălța noul centru 
nolitico-administrativ al orașului. De 
la un an la altul. Darhanul își schim
bă înfățișarea".

Primul copil, născut în ziua de 17 
octombrie 1961, cînd s-a pus piatra

însemnări de călătorie

de temelie a noului oraș, a fost o 
fetită, acum adolescentă, căreia lo
calnicii îi spun „Darhan Țețeg" — 
„Floarea Darhanului". De fapt, ea se 
numește Namsarin Monhzul. Am în
trebat-o :

— Care dintre noile meserii apă
rute. odată cu orașul. îți place mai 
mult ?

— Meseria de constructor — ne-a 
răspuns ea. Dacă o să mai veniți pe 
la noi peste alți 15 ani. citi am eu 
acum, o să vedeți un Darhan și mai 
frumos...

O invitație aidoma ne-a adresat, 
cînd ne aflam la Ulan Bator, 
și arhitectul-șef al capitalei, Tomo- 
riin Madamdaa. Pe un întreg perete 
din biroul său se afla harta orașului 
Ulan Bator, brăzdată de nenumărate 
linii și cerculețe. „Ce vedeți aici este 
noul plan de sistematizare a capitalei, 
care va ajunge în anul 2000 la peste 
400 000 de locuitori, plus alți 200 000 
în suburbii. Pină acum, am construit 
primele 5 cartiere noi — iată-le aici, 
hașurate cu roșu — din cele 21 cite 
vor fi la sfîrșitul acestui secol. Aici 
se vor dezvolta zonele industri
ale. iar dincoace, pe malurile riu- 
lui Tola, vom amenaja parcuri și 
grădini ; aici se va înălța Palatul 
științei și culturii, cu peste 20 de e- 
taje, iar dincolo de Universitate, lă

17,05 Film serial : „Exploratorii". Je-
dedlah Smith

17.55 Cel mai bun continuă. Concurs de 
cultură generală șl pregătire mul
tilaterală

16.55 Micul ecran pentru cel mici
19,20 1001 de seri
19.30 Telejurnal
19,50 File de Istorie
20,10 Film artistic : „Monte Carlo". 

Premieră TV.
22,00 Portativul vesel — emisiune mu- 

ztcal-dlstractivă.
22.30 Telejurrtal

PROGRAMUL II

10,00 Concert educativ. Două capodope
re In Interpretarea violonistului 
Henryk Szering și a Filarmonicii 
„George Enescu". Dirijor Mircea 

• Basarab

LUNI, 11 IULIE 1977

PROGRAMUL I
In jurul orei 8 : Transmisiune di

rectă : ședința de deschidere 
a Congresului consiliilor oa
menilor muncii din Întreprin
derile industriale, de con
strucții, transporturi și cen
trale industriale

18,00 Telex
16,05 Teleșcoală s La sflrșit de an școlar

pentru care puterea cu care 
a fost învestit de popor (și 
pentru care, într-o perioadă 
nu prea îndepărtată, a curs 
singe, au fost suportate cu 
stoicism atîtea sacrificii)

unul 11 ocolesc, el găsin- 
du-se deasupra. — ei bine, 
sîntem încă departe (sau 
poate nu ?) de-a-1 vedea pe 
scenă, prezentat în așa fel 
Incit să se simtă obligat, în

Acum doi ani, în timpul 
campaniei electorale, am a- 
sistat în ziua de 27 februa
rie, la Holod, în Bihor, la 
recitalul satiric al unei fe
mei de vreo 60 de ani, So-

ționari culturali pe care-i 
cunosc și-ar fi luat lu- 
mea-n cap ! Nimănui din 
acea sală de cămin cultu
ral (destul de improprie, 
destul de dărăpănată) in-

PUTEREA CLIȘEELOR
devine ""prilej de căpătuială, 
de dominare feudală a ce
lorlalți. de călcare în pi
cioare a demnității lor. de 
folosire a relațiilor sociale 
întru rezolvarea celor per
sonale, a tipului uman care 
consideră că legile pe care 
le vrea obligatorii pentru 
ceilalți, pînă la exces, pe el

viață, la o autocenzură se
veră. Mi se pare oarecum 
simptomatic că în Festi
valul „Cintarea României" 
au fost totuși prea puțin 
prezente satira, umorul, 
care, așa cum spuneam, e 
fără îndoială o componen
tă a viziunii românești 
despre lume.

lomie Lucretia, care m-a 
uluit printr-un simt al co
micului, care se învecina cu 
geniul, în niște scenete 
nescrise, compuse de ea, cu 
parteneri regizați de ea 
și-n care se spuneau, pe 
șleau, cu curajul firesc al 
conștiinței adevărului, lu
cruri în fata cărora func-

clusiv celor vizați, dintre 
care unîi aveau posturi de 
răspundere, nu li s-a părut 
o secundă că ar fi vreun 
atentat la dignitatea ierar
hiei lor. Dimpotrivă. Ve
deam pe fetele lor un fel de 
mindrie și locală, „uite ce 
talente avem noii", dar și 
democratică, și în măsura

caș care are acum peste 5 600 de stu- 
denți, față de numai 90 în 1942, vom 
deschide o nouă magistrală de cir
culație... Pină în anul 2000, singurele 
iurte ce vor mai putea fi văzute la 
Ulan Bator vor fi cele de la muzeu".

...Există într-un fost palat din Ulan 
Bator — ale cărui uși erau totdea
una inchise pentru oamenii de rind — 
o pictură imensă, intitulată „O zi in 
Mongolia". Pictorul a surprins pe 
pinză un număr impresionant do 
secvențe, întîmplări din viata de ieri 
a poporului mongol : turme de an
tilope gonind, întreceri de lupte și 
de călărie, mese copioase lingă altele 
extrem de sărăcăcioase, oameni ve
seli. oameni triști, unii trudind, alții 
huzurind, nașteri, căsătorii, palate 
luxoase, iurte parcă rușinate de să
răcia lor... Peste acest tablou al vieții 
contrastante de odinioară se supra
pune astăzi imaginea luminoasă a 
unei Mongolii care va deveni și mai 
prosperă în anii care vin. așa cum 
ne-a fost ea înfățișată de P. Nergui, 
director în Comisia de Stat a Pla
nificării :

— Dacă In 1960. ponderea indus
triei era de numai 13 la sută în for
marea venitului național, in 1975 ea a 
fost de 2 ori mai mare, iar în 1990 
va ajunge la peste 40 la sută. în ac
tualul cincinal si în deceniul urmă
tor vor fi construite si date in func
țiune noi fabrici si uzine, unele din 
ele înălțate în cooperare cu Româ
nia, țară în care am fost de două 
ori în ultimul an și de unde m-am 
întors de fiecare dată cu amintiri de 
neuitat. în următorii ani. R. P. 
Mongolă se va transforma într-o țară 
industrial-agrară, ceea ce va avea 
urmări binefăcătoare asupra creșterii 
nivelului de trai și civilizație al po
porului nostru.

...Și. desigur, se va găsi șl pictorul 
al cărui penel va zugrăvi imaginile 
pline de lumină din viata nouă a 
tării, imagini care vor fi expuse în 
palate vechi și noi. ale căror uși nu 
vor mai fi niciodată inchise...

> Petre POPA

16.30 Emisiune !n limba maghiară
19,00 Imagini din R.P. Mongolă — film 

documentar
19.20 1001 de seri
19.30 Telejurnal
20.00 Panoramic
20,40 Roman-foileton t ;,Ce verde era 

valea mea". Episodul 3
21,35 „Cîntarea României"
22.05 Cadran mondial
22.25 Telejurnal

PROGRAMUL II
16.30 Reportaj TV : „Pe drumul Iul Ca- 

listrat Hogaș"
16,45 Intilnlre cu satira șl umorul
17.15 Muzică vocal-instrumentală
17.30 Cenacluri ale tineretului din Capi

tală. Cenaclul „Ion Barbu" al Cen
trului național de fizică Ato- 
mlc-Club

18.10 Pentru căminul dv.
18.25 Bucureștiul necunoscut. Vetre de 

lumină. Unde au fost primele școli 
în București ?

18.50 Eroi îndrăgiți de copil : Heidl
19.20 1001 de seri
19.30 Telejurnal
20.00 Festivalul european al prieteniei. 

Baletul Teatrului din Atena.
21,05 Actualitatea bucureșteană — Va

canța mare !
21.25 Telex
21.30 Film serial î Sergent Pepper An

derson

în care, mă pricep la oa
meni, nu era de circum
stanță.

Avem o revistă de sati
ră si umor, „Urzica", des
pre care îndrăznesc să 
spun că este una dintre 
cele mai slabe, mai ane
mice. Și mă mir, deoarece 
în fruntea ei. de multi ani, 
dacă nu mă înșel, de la în
ființare, figurează numele 
lui Aurel Baranga. care a 
făcut atîta pentru dezvolta
rea satirei la noi ; dar în 
paginile revistei pe care o 
girează cu greu s-ar putea 
găsi acea acuitate și în
drăzneală pe care publicul 
o gustă în comediile sale. 
De ce ? .Nu știu. Rîndurile 
acestea sumare sînt doar 
expresia melancoliei mele 
personale de-a nu avea, ca 
scriitor, dăruire spre acest 
gen.

Visez un concurs națio
nal de comedie. Sînt con
vins că ar scoate la iveală 
talente noi : într-una din 
zilele recente, un tînăr, 
foarte tînăr colaborator al 
meu din vremea cind mă 
consacrasem filmului, mi-a 
adus o comedie remarcabi
lă ; Radu Beligan. care a 
citit-o. mi-a mărturisit plă
cuta lui surpriză. O vom 
vedea oare pe scenă ? 
Sper.

Sînt sigur însă, în orice 
caz. că recenta hotărire a 
partidului nostru va însem
na un imbold serios, plin 
de răspundere, și pentru 
înflorirea acestui gen. 
Muncim încordați, străba
tem cu fruntea sus si cu 
simplitate toate încercă
rile de care nu sîntem oco
liți. Trebuie să și ridem 1
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Ambasadorul Regatului Hașemit al Iordaniei
(Urmare din pag. I)

Inmînînd scrisorile de acreditare, 
ambasadorul iordanian IAKOUB 
YOUSEF AWOUEIS a adresat to
varășului Nicolae Ceaușescu un. 
călduros salut din partea regelui 
Hussein, nrecum si urări de progres 
și prosperitate pentru poporul român.

,,Este o onoare deosebită pentru 
mine — se spune în cuvintarea pre
zentată cu acest prilej de ambasado
rul iordanian — de a aduce o 
contribuție la dezvoltarea relații
lor româno-arabe. care. în ge
neral. înregistrează un continuu 
progres. In ceea ce privește relațiile 
de cooperare româno-iordaniene, în 
diferite domenii — cum ar fi cel po
litic, economic și cultural — pot să 
afirm cu deplină satisfacție că aces
tea cunosc o dezvoltare ascendentă și 
dau rezultate din cele mai bune, co- 
respunzind intereselor comune ale 
ambelor țări. Acest lucru a fost po
sibil în primul rînd datorită prețioa
selor orientări pe care atît Excelența 
Voastră, cit si Maiestatea Sa regele 
Hussein le-au asigurat încă de la 
început acestor relații, ce au avut 
drept rezultat o cooperare fructuoasă 
între cele două țări. Vă asigur că în 
activitatea mea voi depune toate e- 
forturlle pentru întărirea și dezvol
tarea pe mai departe a relațiilor bi
laterale dintre țările noastre".

„Doresc, de asemenea — se arată 
țn cuvintare — să scot In evidență 
profunda înțelegere pe care Excelen
ța Voastră o acordă problemei Orien- 
t1 iui Mijlociu".

In continuare este evocată impor
tanța vizitei șefului statului român in 
Iordania, pentru dezvoltarea ascen
dentă a relațiilor româno-iordaniene. 
în încheierea cuvîntării se arată 1

„Vă exprim încă o dată marea mea 
satisfacție pentru onoarea ce mi s-a 
acordat de a-mi reprezenta țara în 
fața energicului dumneavoastră popor 
și pentru prilejul fericit pe care îl 
am de a cunoaște patrimoniul cultu
ral, frumusețile și realizările din țara 
dumneavoastră".

Mulțumind pentru salutul șl 
urările adresate, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU a transmis, la rîndul 
său. regelui Hussein al Iordaniei un 
cordial mesaj de salut, cele mai bune 
urări de sănătate și fericire persona
lă, de pace, prosperitate și progres 
pentru poporul iordanian prieten.

După ce se apreciază că relațiile 
de colaborare dintre țările și po
poarele noastre au cunoscut în ulti
mii ani un curs asoendent în inte
resul ambelor țări, al păcii si secu
rității internaționale si se evocă în- 
tîlnirile si convorbirile avute cu re
gele Hussein, la București si Amman, 
în cuvintarea de răspuns a tovară
șului Nicolae Ceausescu se spune i 
..Poporul român urmărește cu inte
res si simpatie realizările obținute 
de poporul iordanian prieten, efor
turile sale pentru dezvoltarea eco- 
nomico-socială a tării, pentru făuri
rea unei vieți prospere. Salutăm, de 
asemenea, activitatea pe care Iorda
nia o desfășoară pentru reglemen
tarea pe oale pașnică a problemelor 
complexe din Orientul Mijlociu".

„Sîntem îngrijorați — se arată în 
cuvintare — de perpetuarea con
flictului din Orientul Mijlociu și 
considerăm că trebuie depuse efor
turi intense în vederea realizării unei 
păci drepte și durabile în această 
zonă, care să ducă la retragerea Is
raelului din teritoriile arabe ocupate 
în 1967, la recunoașterea drepturilor 
naționale legitime ale poporului pa- 
lestlnean. inclusiv a dreptului său de

a-șl constitui un stat independent, la 
asigurarea integrității și securității 
tuturor statelor și popoarelor din a- 
ceastă parte a lumii".

In continuare, in cuvintare se sub
liniază :

..România se pronunță ferm pen
tru lichidarea stării de subdezvol
tare în care se mai află o mare 
parte a omenirii, pentru instaurarea 
unei noi ordini economice si politice 
internaționale, care să garanteze 
promovarea unor relații echitabile 
între state, respectarea dreptului 
fiecărui podot de a fi stăpin pe bo
gățiile sale naționale. accesul tu
turor națiunilor la cuceririle știin
ței si tehnicii modeme. Considerăm 
că O.N.U. trebuie să joace un rol 
mai activ în lichidarea subdezvol
tării si înfăptuirea noii ordini eco
nomice internaționale. în respectarea 
principiilor dreptului international, 
în dezvoltarea largă a colaborării 
dintre națiuni".

în încheierea cuvîntării de răspuns 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu se 
exprimă convingerea că activitatea 
noului ambasador al Iordaniei în 
România va sluji cauzei dezvoltării 
relațiilor de prietenie si colaborare 
dintre țările si popoarele noastre și 
1 se urează succes în îndeplinirea 
misiunii încredințate.

După solemnitatea prezentării scri
sorilor de acreditare, președintele 
Nicolae Ceaușescu a avut o convor
bire cordială cu ambasadorul Iakoub 
Yousef Awoueis.

La solemnitate și la convorbire au 
luat parte George Macovescu, minis
trul afacerilor externe, și Silviu 
Curticeanu, secretar prezidențial și al 
Consiliului de Stat.

Au fost, de asemenea, de față mem
bri ai Ambasadei Regatului Hașemit 
al Iordaniei în România.

Ambasadorul Republicii Ghana
(Urmare din pag. I)

înmlnind scrisorile de acredita
re. ambasadorul Republicii Ghana, 
KWAME ADDAE, a transmis tova
rășului Nicolae Ceaușescu. din partea 
generalului Ignatius Kutu Acheam- 
pong, șeful statului și președintele 
Consiliului Militar Suprem al Gha- 
nei, un salut cordial, iar poporului 
român urări de succes din partea po
porului ghanez.

In cuvintarea prezentată de amba
sadorul Ghanei se evidențiază do
rința tării sale de a promova coo
perarea cu România în diferite do
menii. ..Am plăcuta datorie de a 
ictiona. cu sprijinul Excelenței 
Joastre — se arată în cuvintare — 
>entru a întări aceste raporturi si le
gături de prietenie, pentru a le dez
volta si extinde continuu. în folosul 
eciproc al țărilor noastre. Doresc să 
isigur pe Excelenta Voastră că. în 
impui șederii mele aici, voi face tot 
e-mi stă în putere pentru a menține 
espectul reciproc care există deja 
ntre țările noastre. Recunoaștem ma- 
ele rol pe care dumneavoastră 1-ati 
vut și îl aveți în stimularea coope- 
ării dintre noi si sperăm că priete- 
ia dintre cele două țări se va dez- 
olta din plin, pentru totdeauna".

în încheierea cuvîntării se spune 1 
„Vă rog să primiți. încă o dată, gra
titudinea mea pentru onoarea pe care 
mi-ați făcut-o și expresia recunoștin
ței din partea șefului meu de stat, 
generalul Ignatius Kutu Acheampong, 
și a poporului Ghanei, pentru primi
rea mea aici în calitate de reprezen
tant al Ghanei".

Primind scrisorile de acredi
tare. președintele Republicii Socia
liste România, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU. a mulțumit pentru 
mesajul adresat de șeful statului 
ghanez si a transmis, la rindul său, 
generalului Ignatius Kutu Acheam
pong un cordial salut. împreună cu 
cele mai bune urări de sănătate și 
fericire personală, de pace, progres 
si prosperitate pentru poporul Gha
nei.

In cuvintarea de răspuns a tova
rășului Nicolae Ceausescu sînt evo
cate convorbirile avute cu șeful 
statului ghanez, documentele și în
țelegerile convenite cu prilejul vi
zitei în Ghana a șefului statului ro
mân. subliniindu-se că acestea mar
chează un moment de o deosebită 
însemnătate în dezvoltarea relațiilor 
de prietenie și colaborare dintre cele 
două țări și popoare. „Sînt bucuros 
să constat — se arată în cuvîntare 
— că de ambele părți s-a trecut la 
realizarea în practică a măsurilor

convenite, că există condiții ea re
lațiile de colaborare și cooperare 
dintre țările noastre să cunoască o 
dezvoltare continuă, în interesul și 
spre binele ambelor popoare, al cau
zei păcii și înțelegerii internaționale. 
Sînt convins, de asemenea, că țările 
noastre vor conlucra tot mai strîns 
pe arena internațională pentru solu
ționarea justă și democratică a ma
rilor probleme care confruntă ome
nirea, pentru edificarea unei noi or
dini economice și politice mondiale, 
pentru o lume mai bună și mai 
dreaptă".

Președintele Nicolae Ceaușescu a 
urat succes ambasadorului în înde
plinirea misiunii sale și l-a asigurat 
de sprijinul Consiliului de Stat, al 
guvernului și al său personal.

După prezentarea scrisorilor de a- 
creditare. președintele Republicii So
cialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a avut o convorbire cor- 

. dială cu ambasadorul Ghanei, Kwa- 
- me Addae.

La solemnitate și la convorbire au 
participat George Macovescu, mi
nistrul afacerilor externe, și Silviu 
Curticeanu, secretar prezidențial și 
al Consiliului de Stat.

Au participat, de asemenea, mem
bri ai Ambasadei Ghanei la Bucu
rești.

Ambasadorul Republicii Burundi
Urmare din pag. I)

Inmînînd acrișorii* de acreditare, 
mbaaadorul Republicii Burundi, 
IBERE NDABAKWAJE, a transmis 
>varășului Nicolae Ceausescu, din 
artea președintelui Republicii Bu- 
îndi. Jean Baptiste Bagaza. un me
ii de prietenie și cele mai bune u- 
iri de sănătate personală, precum șl 
țările de bunăstare si fericire pen- 
u poporul român.
In cuvintarea prezentată de am- 
isadorul Republicii Burundi se 
ată : „Poporul burundez si condu- 
rea sa urmăresc cu interes efortu- 
le susținute ale poporului român și 
e conducerii sale în vederea asigu- 
rii bunăstării si prosperității. In 
ra mea. România înseamnă o na
me mîndră. căreia îi este scumpă 
■mnitatea. Acest nume evocă, tot- 
lAtă. un stat care a adus o contri
ve unanim apreciată la lupta po
arelor pentru lichidarea colonialis- 
ului, a apartheidului si a discrimi- 
rii rasiale. Acest nume evocă, de 
emenea. un stat care participă activ 
procesul destinderii, garant al pă- 

. al securității si cooperării inter- 
ționale, un stat care desfășoară e- 
riuri lăudabile în cadrul grupului 
elor 77" și al Organizației Națiuni - 
■ Unite, pentru edificarea unei noi 
lini economice si politice interna- 
inale. Nu as putea alege, așadar, 
>cazie mai bună pentru a aduce un 
lagiu meritat rolului personal de- 
■minant pe care dumneavoastră il 
sți in această acțiune globală".
n continuare, în cuvîntare se spu- 
: „Dorința de a consolida legătu- 

5 de prietenie si solidaritate, de a 
>mova și întări raporturile de co- 
srare intre țările, partidele si po- 
irele noastre a fost afirmată de 
i multe ori. Au avut loc diverse 
imburi de delegații, precum si trei 
iunl ale Comisiei mixte. As dori 
folosesc această ocazie — se ara- 
in cuvintare — pentru a vă ex- 
ma mulțumirile sincere și sa- 
ăctia șefului statului Burundi 
itru modul in care îsi îndeplinesc 
cinile cooperantii români trimiși 
Republica Burundi, atît in cadrul 
stenței tehnice, pe plan bilateral.
și in cadrul multilateral, pentru 

rdarea unui anumit număr de 
se de studii în România, pentru 
larea de material geologic si pen- 
alte acțiuni de solidaritate pe care 
nncavoastră ați avut bunăvoința să 
întreprindeți in folosul Republicii 
■undi".
uvintarea se referă apoi, la prin
de politicii burundeze. arătîndu- 
intre altele : „In Burundi, ca si 

România, credem in necesitatea 
ngentă a eliberării poporului de 
iele. boli si ignorantă. Sîntem an- 
ati pe calea edificării unei aocie- 

în care va fi interzisă exploata- 
omului de către om. înțelegem să

dispunem în mod suveran de bogăți
ile noastre. Progresul economic si so
cial pe care l-am declanșat îl dorim 
ireversibil. In Burundi, credem în 
necesitatea de a pune la baza rela
țiilor noastre Internationale principi
ile respectării independentei și su
veranității, neintervenției si avan
tajului reciproc. Ducem în mod hotă- 
rît o politică de nealiniere, care ne 
oferă posibilitatea unei largi coope
rări internaționale. în momentul în 
care Africa se găsește în faza cea 
mai delicată și decisivă din istoria 
sa. în mod deosebit a luptei de eli
berare, luptăm împotriva domina
ției coloniale și imperialiste, ca și 
împotriva politicii revoltătoare de a- 
partheid și discriminare rasială din 
Africa australă, care poartă germe
nii unui conflict general și amenin
ță astfel pacea și securitatea în re
giune și în lume. Noi acționăm pen
tru o nouă ordine economică si po
litică internațională".

Primind scrisorile de acreditare, 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU a 
transmis șefului statului Burundi, co
lonelul Jean Baptiste Bagaza, cele mal 
sincere urări de sănătate si fericire, 
de bunăstare și prosperitate poporu
lui burundez. Totodată, președintele 
României a transmis, in numele său 
și al poporului român, un cald mesaj 
de simpatie, prietenie si solidaritate 
poporului burundez, precum si urări 
de succes deplin in eforturile pe care 
le depune pe calea consolidării inde
pendentei economice si politice, a 
edificării unei vieți libere, demne 
și prospere.

In cuvintarea de răspuns a tovară
șului Nicolae Ceaușescu se arată :

„Republica Socialistă România se 
pronunță cu fermitate si acționea
ză cu consecventă pentru o largă co
laborare între toate națiunile lumii, 
pentru dezvoltarea neîngrădită a re
lațiilor cu toate statele, fără deosebi- 
re>de orinduirea lor socială. Punem la 
baza relațiilor noastre respectarea 
strictă a principiilor deplinei egali
tăți în drepturi, independentei si su
veranității naționale, neamestecului 
in treburile interne și avantajului re
ciproc, nerecurgerii la forță sau la 
amenințarea cu forța, a dreptului 
sacru al fiecărui popor la dezvolta
re liberă, de sine stătătoare, po
trivit năzuințelor si intereselor 
sale fundamentale. In cadrul pro
movării unor relații active, pe 
multiple planuri, cu toate țări
le lumii, acordăm o atentie deose
bită întăririi solidarității si extinde
rii raporturilor noastre cu statele care 
au pășit pe calea dezvoltării libere, in
dependente. îmi face o deosebită plă
cere să evidențiez, în acest context, 
evoluția pozitivă ne care o cunosc 
relațiile de prietenie si cooperare In
tre Republica Socialistă România si 
Republica Burundi, dintre cele două 
popoare ale noastre",

In continuare, în cuvîntare se ara
tă : „Pe plan internațional, România 
— ca țară socialistă în curs de dez
voltare — iși aduce contribuția la 
soluționarea constructivă a marilor 
probleme care confruntă omenirea, 
pronunțîndu-se pentru unirea efortu
rilor popoarelor, ale tuturor forțelor 
progresiste, revoluționare, antiimpe- 
rialiste, în vederea lichidării vechii 
politici imperialiste, de inegalitate și 
asuprire, pentru promovarea unor ra
porturi noi, cu adevărat democratice, 
bazate pe respectul deplin al drep
tului fiecărui popor de a fi stăpîn pe 
bogățiile sale naționale, pe propriul 
său destin. România se pronunță 
ferm și militează activ pentru lichi
darea fenomenului subdezvoltării, 
pentru făurirea unei noi ordini 
economice și politice internaționale".

„Poporul român — se arată în cu
vintare — a sprijinit și sprijină lupta 
tuturor popoarelor împotriva impe
rialismului, colonialismului și neoco- 
lonialismului, susținînd eforturile ti
nerelor state îndreptate spre conso
lidarea independenței. Ca șl pînă 
acum, vom fi mereu alături de ță
rile și popoarele africane în lupta 
pentru realizarea idealurilor lor de 
libertate, independență și progres so
cial, avind convingerea fermă că a- 
ceasta corespunde năzuințelor gene
rale spre pace, progres și înțelegere 
între națiuni. Condamnînd politica 
de apartheid și de discriminare ra
sială, care reprezintă o sfidare la 
adresa umanității. România socialis
tă si-a manifestat si lsi manifestă 
solidaritatea militantă cu lupta po
poarelor namibian și Zimbabwe 
pentru eliberare si independentă na
țională. se pronunță si acționează 
consecvent în sprijinul luptei popu
lației din Africa de Sud pentru li
bertate si democrație, pentru reali
zarea dreptului său sacru la o viață 
liberă si demnă".

In încheiere se arată : „Doresc să 
subliniez cu satisfacție că România 
și Burundi colaborează fructuos pe 
planul relațiilor internaționale — în 
cadrul O.N.U., al „grupului celor 
77", al mișcării nealiniaților — și să 
exprim hotărirea noastră de a adinei 
în continuare bunele raporturi exis
tente în acest domeniu".

Președintele României a urat apoi 
ambasadorului succes în îndeplinirea 
misiunii sale și l-a asigurat de spri
jinul său, al Consiliului de Stat și al 
guvernului.

După solemnitate, președintele Re
publicii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a avut o convor
bire cordială cu ambasadorul Repu
blicii Burundi. Liberă Ndabakwaje.

La solemnitate și la convorbire au 
participat George Macovescu, mi
nistrul afacerilor externe, și Silviu 
Curticeanu, secretar prezidențial și al 
Consiliului de Stat. Au luat parte, 
de asemenea, membri ai Ambasadei 
burundeze la București.

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste Roțnânia

Am luat cunoștință cu profundă consternare de pierderea crudă pe care 
ați suferit-o, în persoana mamei dumneavoastră. în această dureroasă cir
cumstanță. vă rugăm, în numele poporului Guineei, al Partidului — Stat și 
al nostru personal, să binevoiți a accepta condoleantele cele mai profunde. 
Vă rugăm, de asemenea, să binevoiți a transmite 
compasiunea noastră vie.

Cu foarte înaltă considerație,
familiei dumneavoastră

Excelenței Sale Domnului MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

Vă mulțumesc sincer pentru amabilul mesaj pe care mi 1-ati trimis cu 
ocazia Zilei naționale a Republicii Italiene și. la rindul meu, doresc să vă 
exprim. în numele guvernului italian și al meu personal, cele mai bune 
urări pentru o tot mai constructivă dezvoltare a raporturilor de colaborare I 
prietenească existente intre cele două țări ale noastre.

GIULIO ANDREOTTI
Președintele Consiliului de Miniștri

al Republicii Italiene

AHMED
Președintele

SEKOU TOURE
Republicii Guineea

Excelenței Sale NICOEAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Primiți, domnule președinte, expresia profundei mele compasiuni In urma 
încetării din viată a mamei dumneavoastră.

JUAN CARLOS I
Regele Spaniei

Stimate tovarășe NICOEAE CEAUȘESCU
Am primit cu deosebită tristețe vestea decesului mamei dumnevoastră, 

tovarășa Alexandra Ceaușescu, care, din toată inima, a fost alături de lupta 
poporului nostru și cauza lui, dînd prin aceasta un exemplu tuturor femeilor 
din lume.

Membrii Comitetului Executiv al O.E.P. și eu personal vă rugăm «ă 
acceptați condoleanțele noastre sincere.

Permiteți-ne să vă dorim, stimate tovarășe președinte, viață îndelungată 
pentru fericirea și prosperitatea poporului român.

Fratele dumneavoastră,
YASSER ARAFAT

Președintele Comitetului 
Executiv al O.E.P.

r a
Ieri în țară : Vremea a fost călduroa

să, îndeosebi în Oltenia, Muntenia șl 
sudul Moldovei, unde temperatura 
aerului a depășit frecvent 33 de grade, 
Cerul a fost mai mult senin în Oltenia. 
Muntenia, Dobrogea șl jumătatea de sud 
a Moldovei, însă a prezentat Innorărl 
accentuate în celelalte regiuni. Plot sub 
formă de averse însoțite de descărcări 
electrice au căzut în Crlșana. Transil
vania, Maramureș șl jumătatea de nord 
a Moldovei. In aceste regiuni, izolat, 
a căzut grindină. Averse izolate și des
cărcări electrice s-au mal semnalat șl 
In Banat. In București : Vremea a fost 
călduroasă, cu cerul senin. Tempera
tura maximă a fost de 35 de grade.

Timpul probabil pentru zilele de II, 
12 șl 13 iulie. In țară : Vremea va fi 
în general călduroasă, cu cerul variabil. 
Innorărl mal accentuate se vor produce 
în jumătatea de nord a tării șl în zo
nele de deal și de munte, unde vor 
cădea averse locale de ploaie însoțite 
de descărcări electrice. In rest, averse 
izolate. Vtnt moderat, cu unele inten
sificări (35—45 km/oră) în nordul țării 
șl zona de munte. Temperaturile mi
nime vor fl cuprinse între 10 șl 20 de 
grade, Izolat mal coborlte în depre
siuni. Iar cele maxime între 22 șl 32 
de grade, local mai ridicate. Izolat 
grindină. In București : Vreme căl
duroasă, cu cerul mal mult senin, 
noaptea șl dimineața. Innorărl mal ac
centuate se vor produce după-amlaza. 
mal ales la începutul Intervalului, cînd 
condițiile vor fl favorabile producerii 
averselor de ploaie însoțite de descăr
cări electrice. Vtnt moderat. Tempera
tura se menține ridicată.

Tehnică nouă, bine utilizată — 
productivitate mereu mai înaltă

La întreprinderea de sîrmă si pro
duse din sîrmă Buzău a fost pus nu 
de mult în funcțiune laminorul de 
sîrmă — realizare tehnică de presti
giu.

Prima filă din cronica devenirii in
dustriale a orașului Buzău este con
sacrată metalurgiei, mai precis, în
treprinderii de sîrmă, care îsi inau
gura intrarea in funcțiune cu capaci
tățile prevăzute pentru prima etapă 
la jumătatea anului 1967. Fostul di
riginte al șantierului de atunci, acum 
inginer șef al întreprinderii. Eugen 
Sandu, rememorează: „Eram o mină 
de oameni, desigur, cu putină expe
riență. dar pătrunși atît de puternic 
de importanta unității noastre, incit 
în fața ochilor nu mai vedem nimic 
decit fabrica". In 
tiile trefilare și 
producție secția 
sudură.

Un eveniment 
colectivului întreprinderii de 
l-a constituit vizita de lucru a secre
tarului general al partidului, in luna

Tovarășul Nicolae Ceaușescu

1969. alături de sec- 
zincare. a intrat în 
de electrozi pentru
memorabil in viața 

sîrmă

SERVICII
DE CALITATE
Recent, pe adresa hotelului 

^Intercontinental" București a so
sit o scrisoare din partea Socie
tății de hoteluri Intercontinen
tal prin care se face cunoscu
tă situarea acestuia pe locul I în 
Europa pe anul 1976 în cadrul 
rețelei Intercontinentali Este un 
succes cu atît mai meritoriu, cu 
cit criteriile de apreciere au fost 
deosebit de importante : calita
tea serviciilor, calitatea produ
selor și prezentarea lor, tehnicile 
de desfacere etc.

...In cei 6 ani de la inaugura
rea sa, hotelul Intercontinental 
București și-a ciștigat un bine
meritat renume în rețeaua ho
telieră din tară și străinătate. 
Dovadă sînt bunele aprecieri 
ale turiștilor cazați aici, rezul
tatele economice dobîndlte de 
colectivul unității. Numai in 
1976, hotelul a fost gazda a pes
te 37 000 de turiști, oferind un 
volum de servicii de aproape 
două ori mai mare decît în pri
mul an de activitate.

Turiștii-oaspeti ai Interconti
nentalului au la dispoziție o 
gamă variată de servicii : pisci
nă, sală de gimnastică, serviciu 
de închiriat mașini etc. Totoda
tă, hotelul găzduiește în saloa
nele sale special amenajate ex
poziții de diferite profile, sim
pozioane, conferințe, mese ro
tunde, alte manifestări cu ca
racter intern și international.

Alături de diversitatea servi
ciilor, „punctul forte" al Inter
continentalului îl constituie ca
litatea prestațiilor oferite clien- 
ților săi. Astfel, pe lingă confor
tul deosebit al camerelor, este 
de menționat faptul că .. întreg 
sistemul de rezervare, progra
mare și gestionare a locurilor se 
face pe calculator electronic — 
deci cu posibilități minime de 
producere a erorilor.

Deosebit de apreciate sînt ser
viciile celor șase unități de ali
mentație publică amenajate in 
incinta hotelului. (Intre altele, 
menționăm restaurantul clasic 
„Madrigal", în care lucrează ab
solvente de școli comerciale 
care cunosc limbi străine). Zil
nic, aceste unități oferă clienți- 
lor peste 200 de sortimente cu
linare și de patiserie-cofetărie, 
preparate de cunoscuți maeștri 
bucătari (numim aici pe Ivan 
Tache, Todea Grigore, Avramii 
Dumitru, medaliați cu aur la 
numeroase concursuri de artă 
culinară în țară și străinătate), 
zeci de soiuri de vinuri din 
cele mai renumite podgorii ale 
țării.

Succesul repurtat de hotelul 
bucureștean Intercontinental an
gajează, desigur, colectivul de 
muncă de aici, pentru ca șta
cheta calității serviciilor sale să 
urce in continuare, cit mai 6us. 
(Mihai Ionescu).

mai 1970. .___
a apreciat pozitiv munca oamenilor, 
rezultatele obținute, i-a îmbărbătat, 
recomandîndu-le să acționeze șl mat 
cutezător. îndeosebi pentru sporirea 
volumului producției în spatiile exis
tente.

— Să utilăm mai bine suprafețele 
cu forte proprii — iată un obiectiv 
care mobilizează energiile fiecărui 
om — spunea Stan Cazan, secretarul 
comitetului de partid. Acestui tel I 
s-a subordonat constituirea în anul 
1971 a atelierului de autoutilări.

Pe spatiile existente în anul 1970. 
datorită echipamentelor tehnologice 
realizate după gîndirea proprie a co
lectivului. volumul de producție a u- 
nitătii a crescut cu mai bine de 30 la 
sută. In ultimul an și jumătate au 
fost construite noi capacități. Este 
vorba de trăgătoria de sirme foarte 
subțiri și laminorul de sîrmă — ca
pacitate intrată in funcțiune la sfir- 
șitul lunii trecute. „Noile secții nu 
pot fi comparate cu ceea ce s-a făcut 
la începuturile întreprinderii — ne 
relata ing. Victor Guidea, șeful lami
norului. Utilajele au o mare comple
xitate. O bună parte din dispozitive 
au fost realizate în uzină. Lamino
rul funcționează bine. Dar preocupa
rea pentru perfecționarea lui, pentru 
atenta exploatare este mereu in ac
tualitate. Așa, bunăoară, ing. Con
stantin Tănase are mereu cite ceva 
de îmbunătățit la dulapurile de au
tomatizări".

Comparativ cu anul 1967. valoarea 
producției globale a întreprinderii 
a crescut în acest an de circa 20 de 
ori. Pentru a înțelege si condiția teh
nologică superioară a producției ac
tuale trebuie să spunem că. fată do 
primul an de existență al întreprin
derii. nivelul productivității muncit 
in 1977 pe un angajat este de 4 ori si 
jumătate mai mare.

Mihai BAZU
corespondentul „Sclntel!

Vizita delegației Partidului Progresist , 
Popular din Gambia

La Invitația C.C. al P.C.R.. o dele
gație a Partidului Progresist Popu
lar din Gambia, condusă de Al Haji 
Garba Yahumpa, membru al Comi
tetului Executiv Național, a făcut o 
vizită de prietenie în România.

în timpul șederii în tara noastră, 
delegația gambiană a avut întîlniri 
la Marea Adunare Națională, la C.C. 
al U.T.C., la conducerea Ministeru
lui Comerțului Exterior si Cooperării 
Economice Internaționale. De ase
menea. oaspeții au vizitat Muzeul de 
istorie al Republicii Socialiste Româ
nia, obiective economice, sociale, cul
turale și turistice din municipiul 
București, din județul Brașov.

George Macovescu, ministrul afa
cerilor externe al Republicii Socia
liste România, s-a întîlnit sîmbătă 
cu Gaspard Emery Karenzo. ministrul 
geologiei, minelor și industriei, pre
ședintele părții burundeze în Comi
sia mixtă guvernamentală româno- 
burundeză de cooperare economică și 
tehnică.

A participat Gheorghe Dobra, prim
adjunct al ministrului minelor, pe
trolului și geologiei.

A fost de față Liberă Ndabakwaje, 
ambasadorul Republicii 
București.

în cursul întrevederii 
date probleme privind

Burundi la
au fost abor- 

dezvoltarea,

Cron ica

Delegația Partidului Progresist 
Popular din Gambia a avut, totodată, 
întîlniri la C.C. al P.C.R., cu tovarășii 
Stefan Andrei, membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R.. Ion Stănescu, 
secretar al C.C. al P.C.R.. și Con
stantin Vasiliu. adjunct de sef de 
secție la C.C. al P.C.R. Cu acest pri
lej, s-a procedat la un schimb re
ciproc de informații în legătură cu 
preocupările actuale ale celor două 
partide și au fost abordate probleme 
de interes comun, privind dezvolta
rea colaborării prietenești. în diverse 
domenii, dintre cele două țări si po
poare.

pe multiple planuri a relațiilor din
tre cele două țări și popoare, pre
cum și intensificarea cooperării lor 
pe plan internațional.

★
In cursul aceleiași zile, delegația 

burundeză a avut o întrevedere cu 
loan Avram, ministrul industriei con
strucțiilor de mașini. Cu acest prilej, 
au fost discutate o serie de aspecte 
ale colaborării celor două țări 
domenii ca industria, mijloacele 
transport, acordarea de către 
noastră a asistenței tehnice, forma
rea de cadre ș.a.

Cu prilejul celei de-a 56-a aniver
sări a victoriei revoluției populare- 
mongole, ministrul afacerilor externe 
al Republicii Socialiste România, 
George Macovescu, a adresat o tele
gramă de felicitare ministrului afa
cerilor externe al Republicii Popu
lare Mongole, Mangalin Dugher- 
suren.

★
Generală a Sindicatelor,Uniunea

Uniunea Tineretului Comunist, Con
siliul Național al Femeilor, alte insti
tuții și organizații centrale au adre
sat telegrame de felicitare institu
țiilor și organizațiilor similare din 
Republica Populară Mongolă, cu pri
lejul celei de-a 56-a aniversări a 
victoriei revoluției populare mongole.

★
Cu prilejul împlinirii a 10 ani' de 

la moartea lui Tudor Arghezi, Mu
zeul literaturii române, in colaborare 
cu catedrele de specialitate de la fa-

Producții 
cinematografice românești 
la Festivalul internațional 

al filmului de la Moscova

participă, 
o bogată

tineret va 
româno-

La cea de-a 10-a ediție a Festiva
lului international al filmului de la 
Moscova, care a început la 7 iulie, 
cinematografia noastră 
după cum s-a relatat, cu 
selecție.

La secția pentru copil și 
fi prezentată coproducția
sovietică-franceză „Mama", un mu
sical modern, realizat de regizoarea 
Elisabeta Bostan, precum și trei re
cente producții ale studioului „Ani- 
mafilm" ; la filme artistice de lung 
metraj. studiourile noastre vor fi 
reprezentate de filmul „Osînda", 
inspirat din opera scriitorului Victor 
Ion Popa. în regia lui Sergiu Nico- 
laescu ; trei producții ale studioului 
„Alexandru Sahia" participă la con
cursul de filme documentare.

De asemenea, cinematografia noas
tră va prezenta filmele : „Povestea 
dragostei". „Cuibul salamandrelor". 
„Tănase Scatiu". „Accident" și 
„Cursa".

SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

S-au încheiat întrecerile competiției 
internaționale 

„REGATA
Sîmbătă au luat sfîrșit întrece

rile competiției internaționale de 
caiac-canoe „Regata Snagov", la care 
au participat sportivi și sportive din 
9 țări. Ultimele 5 probe (cele de 
fond, desfășurate pe distanta de

SNAGOV“
10 000 m) au fost cîștigate de sporti
vii români. Iată rezultatele înregis
trate : caiac 4 : România ; caiac 2 : 
România ; caiac 1 : N. Eșanu ; ca
noe 1 : I. Patzaichin ; canoe 2 : 
Gheorghe si Toma Simionov.

ÎN CÎTEVA RÎNDURI

in 
de 

tara

(Agerpres)

cultățile de limbi și literaturi străine 
din Universitatea București, organi
zează joi, 14 iulie a.c., orele 11, la 
Mărțișor, o manifestare omagială cu 
genericul „Tudor Arghezi — poet 
universal".

cinema

e Turneul international de șah 
„Memorialul M. Sadoveanu" a con
tinuat la Iași cu runda a sasea. în 
care Szilagy l-a învins pe Marcovici, 
Botez pe Cojocaru. iar Bielczyk a 
ciștigat la Gumrukcioglu, Vaisman a 
remizat cu Stanciu. iar partidele 
Bellon — Popov si Kertesz — R. 
Szmetan s-au întrerupt.

în clasament conduce Popov 
(U.R.S.S.), cu 4 puncte (1). urmat de 
Botez (România) si Bielczyk (Po
lonia) — cite 4 puncte. Kertesz 
(România), R. Szmetan (Argentina)
— cite 3.5 puncte (1) si Stanciu 
(România) — 3.5 puncte.

• Turneul international de tenis 
de la Baastad (Suedia) a programat 
ultimele trei partide din cadrul sfer
turilor de finală ale probei de sim
plu femei. încheiate cu următoarele, 
rezultate : Cynthia Doerner (S.U.A.)
— Margaretha Forsgaard (Suedia) 
6—4. 5—7. 7—6 ; Glynnis Coles (An
glia) — Ingrid Bentzer (Suedia) 
6—4. 6—2 ; Mary Struthers (S.U.A.)
— Lela Forood 
6—3. După cum 
semifinale este 
toarea româncă

• După zece 
unor partide întrerupte, 
international de sah de 
grad conduce marele maestru sovie
tic Rafael Vaganian. cu 6.5 puncte, 
urmat de comoatriotii săi Romanișin
— 6 puncte (1). Tal — 6 puncte,
Taimanov — 5.5 puncte.
iCuba) — 5 puncte (2).

(S.U.A.) 2—6, 6—3, 
s-a mai anunțat. în 

calificată si jucă- 
Florenta 
runde si

Mihai, 
disputarea 
în turneul 
la Lenin-

Garcia
Marele

maestru român Florin Gheorghiu se 
află ne locul 11. cu 4,5 puncte.

• Reprezentanți ai organizațiilor 
sportive din U.R.S.S. și Spania au 
semnat la Madrid un acord de coo
perai e pe următorii 5 ani. între alte
le, acordul prevede schimburi de an
trenori și specialiști la diferite ra
muri sportive.

• în Turul ciclist al Franței, după 
7 etape se menține lider 
Thurau (R.F.G.), 
Merckx (Belgia) 
nard 
Michel 
Hennie 
etc.

• Cu
nului . ... .._ ______  .
Lausanne s-a desfășurat un concurs 
internațional de atletism, la startul 
căruia au fost orezenti campioni si 
recordmani din mai multe țări ale 
lumii. Iată principalele rezultate în
registrate în prima zi de concurs ’ 
săritura în lungime : Roușseau 
(Franța) — 7.86 m ; săritura în înăl
țime : Stones (S.U.A.) —■ 2,22 m ; 
1 500 m : Walker (Noua Zeelapdă)
— 3’37’T/IO ; 200 m : Gisler (Elveția)
— 21”34/100 ; 400 m garduri :
Wheeler (S.U.A.) — 50”17/100.

• Cea de-a treia partidă a meciu
lui dintre marii maestri Boris Spas
ski și Lajos Portisch, care-si dispu
tă la Geneva una dintre semifina
lele turneului candidați lor la titlul 
mondial de șah, s-a întrerupt la 
mutarea a 41-a. Scorul meciului este 
egal: 1—1 puncte.

Thevenet 
Laurent 
Kuipers
prilejul
„Pierre

Dietrich 
urmat de 

la 51 secunde.
(Franța)

(Franța)
(Olanda)

la 
la 
la

Eddy
Ber-

1’22”, 
1’22”, 
1’40”

inaugurării 
de Coubertin".

stadio-
la

9 Pasărea albastră : EFORIE — 
9; 11,15; 13.30; 16; 18.15; 20.30. MIO
RIȚA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20.13.
e Minie rece 
LUI -----
11.15;
VAL
20.30.
15,45;
TOL
20.30.
• Comedie mută ’77 : LUCEAFĂ
RUL — 9: 11,15; 13,30; 16: 18; 20, 
(la grădină) — 20,30. VICTORIA — 
9.15: 11.30; 13,30: 15.45; 18: 20,15., 
MODERN — 9; 11,15; 13,30; 16;
18,15: 20,45, (la .grădină) — 20,15.
• Călătoriile lui Gulliver : DOINA
— 9.30; 11.30: 13.30: 15,30.
• Povestea dragostei : DOINA — 
18; 20.
• Ah, Jonathan, Jonathan ! î 
CENTRAL — 9.15; 11,30; 13.45; 16; 
18,15; 20,30. GRIVIȚA — 9: 11,15; 
13.30; 15.45; 18; 20,15, FLAMURA — 
11,15: 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Albă ca zăpada și cei șapte pi
tici : FLAMURA — 9.
• Pușca veche : EXCELSIOR — 9; 
11,15; 13.30; 15.45: 18: 20.15.
• Jaroslaw Dombrowski : FLO
RE ASCA — 9,30: 12; 16; 19.
• Locotenentul Mc Q în acțiune : 
FEROVIAR — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30, MELODIA — 9; 11,15; 
13.30; 16; 18,15; 20,30, GLORIA — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, GRA
DINA FESTIVAL — 20,15.
• Pinocchio : TIMPURI NOI —
— 9; 11.15; 13,30; 15,45.
• Ciclul de film romănesc „Cînd 
conduc cei ce produc" : Un zîmbet 
pentru mai tîrziu : TIMPURI NOI
— 18; 20.
• Barca de salvare — 9.45. O scri
soare pierdută — 11.45, Sacrificarea
— 18,30; 20,30 : CINEMATECA (sala 
Uinon).
• Hoinarii : CASA FILMULUI (la 
sala'de festivități a clubului Di
namo) — 16; 18,15; 20.15.
• Dick Turpin : BUZEȘTI — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15: 20,15, (la gră
dină) — 20,30, VOLGA — 9; 11,15; 
13,30; 15.45; 18; 20.15.
• Potopul (seriile I-IT) : VIITO
RUL — 9; 'Z,~:. 1T,
• Potopul (seriile iîl-IV) : ARTA
— 9: 12.30; 16; 19,15.
• Tereza, nu te voi părăsi : BU- 
CEGI — 10; 12; 14; 16; 18; 20.
• Operațiunea „Petrol" : AURO
RA — 9; 11,15; 13,30,; 15,45; 18; 20. 
(la grădină) — 20.15, TOMIS — 9; 
11,15; 13,30; 15,30; 17,45; 20, (la gră
dină) — 20,30.
• Cantemir î LIRA — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20.
• Un orășel în Texas : GIULEȘTI
— 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20. GRA
DINA TITAN — 20,30, GRADINA 
ARTA — 20,15.
• Șatra : DRUMUL SĂRII — 16; 
18: 20.
• Mușcă și
— 9: 11.15;
• Pisicile _ _______
TARI — 9.30; 11,30; 13,30; 15.30.
• Gloria nu cintă : FERENTARI
— 17.30: 19.30.
• Sfirșitul legendei : PACEA — 
14: 16; 18.
• Orfana : PACEA — 20.
• Misterul lui Herodot ; POPU
LAR — 15.45: 18; 20,15.
• Cum l-a însurat țarul Petru pe 
prințul Ibrahim : MUNCA — 9,30;
11.30: 13,30; 15.45; 18: 20.15.
• Copil de suflet : COSMOS
11,15: 13.30; 15,45.
© Vacanță la Jakobsfeld :
MOS — 18; 20.
0 Diavolii din Spartivento : 
oara — 9: r//;
20.15. (la grădină) — 20.30.
© Cuibul salamandrelor : PRO
GRESUL — 15,30: 18: 20,15.
© Joe Kidd : PALATUL SPOR
TURILOR ȘI CULTURII — 17;
19.30. GRADINA DINAMO — 20.30.
• Cinci detectivi la miezul nopții: 
GRADINA BUCEGI — 20.15.
• Solitarul de la Fortul Hum
boldt : GRADINA UNIREA — 20.15.

GRADINA

SALA PALATU-
— 17,30; 20, PATRIA — 9;

13,30; 15.45: 18: 20.15, FESTI-
— 9il3; 11,30; 13.43; 16: 18,15;
FAVORIT — 9; 11,15; 13.30; 
18; 20,15, GRÂDINA CAPI-

— 20,15, PARC HOTEL —

12,30: 16; 19,15.

fugi I : COTROCENI
13.30; 15,45; 18; 20.15. 
sălbatice : FEREN-

— 9;

cos-
FLA-

11.15; 13,30: 15.45; 18;

• Așii înălțimilor : 
LIRA — 20.15.
9 Ziua sacrificiului : 
MOȘILOR — 20,30.

gradina

a t r
O A.R.I.A. (la sala 
Rapsodia română) : 
traordinar susținut 
folcloric „Balet de 
19.30.
e Teatrul Lucia _______
landra (la Teatrul de vară Herăs
trău) : A 12-a noapte — 20.
9 Teatrul evreiesc de stat : Al
manah muzical estival — 19.30.
9 Teatrul „Țăndărică" (la Școala 
generală nr. 135) : Sinziana șl Pe
pelea — 19,30.

ansamblulul 
Spectacol ex- 

de Ansamblul 
Columbia" —

Sturdza Hu-
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Raportul O.N.U. privind „Consecințele economice și sociale 

ale cursei înarmărilor și cheltuielilor militare", elaborat 

și actualizat din inițiativa României, preconizează :

lari concrete si eficiente de dezarmare,
in primul rind în

GENEVA. — între 4 și 7 iulie s-a 
desfășurat la Geneva reuniunea fi
nală a grupului de experți consul
tanți numiți de secretarul general al 
O.N.U.. Kurt Waldheim, pentru exa
minarea evoluției din ultimii cinci 
ani a înarmărilor și aducerea la zi a 
raportului O.N.U. privind „Conse
cințele economice . și sociale ale 
cursei înarmărilor și cheltuielilor 
militare". Rezoluțiile Adunării Gene
rale a O.N.U. privind elaborarea ra
portului și actualizarea lui sint re
zultatul unor inițiative ala României.

La sfirșitul lucrărilor. Kurt Wald
heim s-a întilnit cu grupul de experți, 
Președintele grupului, prof. Gheorghe 
Dolgu. rectorul Academiei de studii 
economice din București, a înfățișat 
secretarului general al O.N.U. prin
cipalele orientări și concluzii ale ra
portului, subliniind că inițiativele 
pentru elaborarea și actualizarea lui 
sint încă o dovadă a poziției active 
a României, a activității consecvente

Poporul Namibiei îsi va intensifica lupta 
pentru cucerirea independenței

Opinii in favoarea instaurării unei noi 
ordini economice internaționale

DAKAR. — Poporul Namibiei des
fășoară o luptă susținută împotriva 
ocupării ilegale a teritoriului patriei 
sale de către regimul de la Pretoria, 
împotriva politicii de apartheid, a 
rasismului șî asupririi coloniale, pen
tru cucerirea independenței, cit și îm
potriva exploatării bogățiilor naturale 
de către monopolurile internaționale 
asociate cu autoritățile din Republica 
Sud-Africană — a declarat intr-un 
interviu acordat presei T. G. Kalo-

Guvernul spaniol elaborează un program 
de redresare economică

MADRID. — într-o alocuțiune ra
diotelevizată, Enrique Fuentes Quin
tana, vicepreședinte al guvernului 
spaniol. însărcinat cu problemele e- 
conomice. a calificat ca gravă si di
ficilă situația economică a tării. 
El a lansat un apel populației, 
cerîndu-i să contribuie la rezolvarea 
problemelor economice ale tării.

Quintana a reamintit că cei de-al 
doilea guvern condus de Adolfo Sua
rez și-a asumat o serie de angaja
mente. printre care apărarea intere
selor celor multi, efectuarea unei re
forme fiscale în cel mai scurt timp 
posibil. îndepărtarea elementelor in
termediare si lichidarea speculei în

In legătură cu evoluția situației din Pakistan
ISLAMABAD 9 (Agerpres). — în- 

tr-un interviu acordat agenției Asso
ciated Press, MohatTlmad Ziaul Haq, 
administrator-șef al legii marțiale 
din Pakistan, a declarat că preluarea 
puterii de către armată a fost deter
minată de necesitatea evitării unui 
război civil, atunci cînd a devenit 
clar că negocierile între fostul prim- 
ministru și partidele de opoziție au 
intrat in impas. El a afirmat că a- 
ceastă acțiune a constituit aplicarea 
unui plan militar elaborat pentru 
eventualitatea unui impas politic și a 
amenințării reizbucnirii violențelor, 
in vederea calmării situației și 
creării condițiilor in care să fie atins 
scopul politic — alegeri libere, co
recte și drepte. Potrivit lui Ziaul 
Haq, planul a fost pus la punct îm

donul nuclear
a președintelui Nicolae Ceaușescu 
pentru realizarea dezarmării generale 
și totale, în primul rind a dezarmării 
nucleare, pentru realizarea unei noi 
ordini economice și politice interna
ționale.

Raportul scoate în evidență direc
țiile principale ale intensificării 
cursei înarmărilor, obstacolele pe 
care acest fenomen anacronic le 
creează in calea rezolvării probleme
lor complexe ale instaurării unei noi 
ordini economice internaționale. El 
cuprinde concluzii și recomandări 
privind căile și mijloacele care ar 
putea fi folosite pentru a scoate ne
gocierile de dezarmare din imobilis
mul actual și pentru a se adopta și 
pune .în practică măsuri concrete și 
eficace de dezarmare, în primul rind 
de dezarmare nucleară.

Raportul actualizat va fi prezentat 
sesiunii a XXXII-a a Adunării Ge
nerale a O.N.U., din toamna aces
tui an.

moch, membru al conducerii Organi
zației Poporului din Africa de Sud- 
Vest (S.W.A.P.O.). Liderul S.W.A.P.O. 
a exprimat hotărirea poporului na- 
mibian de a continua și intensifica 
lupta împotriva forțelor rasismului 
.și neocolonialismului, împotriva ge
nocidului practicat de autoritățile de 
ocupație sud-africane față de popu
lația africană majoritară din Na
mibia.

sectorul locuințelor. „Săptămîna vi
itoare, a relevat vorbitorul, guvernul 
va prezenta un program de politică 
economică ce își propune să fie mai 
mult decît o declarație de obiective". 
El a declarat că șomajul si deficitul 
balanței de plăți au atins niveluri ce 
nu pot fi considerate normale. Creș
terea prețurilor, a adăugat el, a fast 
de 17 la sută anul trecut și riscă să 
atingă 30 la sută anul acesta, în timp 
ce deficitul balanței comerciale a 
crescut constant — de la 3.5 miliarde 
dolari. în 1975. la 4,2 miliarde. în 1976, 
urmînd să atingă anul acesta 5 mi
liarde.

preună cu ceilalți comandanți, mili
tari. El a spus că a informat pe fos
tul prim-ministru Zulflkăr Aii 
Bhutto cu mai mult de o lună de 
zile in urmă despre planul unei 
eventuale preluări a puterii.

Ziaul Haq a reafirmat hotărirea sa 
de a organiza alegeri generale și de 
a preda puterea reprezentanților 
poporului, precizînd că nu va accepta 
nici un post politic. Administratorul- 
șef al legii marțiale și-a exprimat 
speranța că Zulfikar Aii Bhutto va 
participa la alegeri. Pe de altă parte, 
el a sugerat posibilitatea ca armatei 
să i se confere responsabilitatea con
stituțională de a supraveghea în 
viitor alegerile generale, pentru a 
asigura transferul în ordine al pu
terii.

Manifestări consacrate centenarului 
Independenței de stat a României
în diferite țări continuă să aibă loc 

manifestări organizate cu prilejul 
împlinirii a 100 de ani de la procia- 
marea Independenței de stat a 
României.

în cadrul acțiunilor organizate în 
Polonia pentru marcarea centenaru
lui. ambasadorul țării noastre la 
Varșovia,. Aurel Duca, a oferit Insti
tutului de istorie al Academiei po
loneze de științe un set de lucrări is
torice, politice, economice și' sociale 
românești. între care un loc de sea
mă îl ocupă volumele de „Lucrări 
alese" ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu.

La Biblioteca națională a Marelui 
Dueat al Luxemburgului a avut loc 
cerfemonia remiterii unor cărți româ
nești. printre care un. loc deosebit îl 
ocupă lucrările tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. tipărite în tară și străină
tate. De asemenea, au fost prezentate 
și alte lucrări istorice, beletristice și 
științifice care s-au aflat la expoziția 
consacrată centenarului Independen
ței de stat a României, deschisă in 
capitala Luxemburgului. Directorul 
Bibliotecii naționale, G. Trausch, ex- 
primînd mulțumiri, a făcut cunoscut

La sesiunea EC O S O C

GENEVA 9 (Agerpres). — în dis
cursul pronunțat în cadrul lucrărilor 
actualei sesiuni de la Geneva a 
ECOSOC, reprezentantul Mexicului, 
Victor Manuel Barcelo, a subliniat 
necesitatea ca „țările în curs de dez
voltare să-și consolideze sistemele 
social-economice naționale și să lupte 
pentru instaurarea unei, noi ordini 
economice internaționale echitabile, 
în vederea creării unei lumi mai 
drepte și mai libere".

Arătind că Mexicul și-a depus can
didatura pentru găzduirea Conferin
ței mondiale asupra științei și teh
nologiei în folosul dezvoltării, preco
nizată să se desfășoare sub egida 
O.N.U. în anul 1979, Victor Manuel 
Barcelo a menționat că țara sa acor
dă o mare importanță acestui eveni
ment, chemat să lărgească transferul 
de cunoștințe între toate statele lu
mii. ca bază pentru dezvoltarea ca
pacității științifice și tehnologice a 
tuturor națiunilor.

Pe de altă parte, reprezentantul 
Iugoslaviei la O.N.U., ambasadorul 
Iakșa Petrici, a apreciat că „in trans
punerea în fapt a deciziilor sesiunilor 
speciale a Vl-a și a VlI-a ale Adu
nării Generale cu privire la strate
gia internațională a dezvoltării s-au 
realizat rezultate insuficiente". Nu
mai o nouă ordine economică poate 
să facă posibilă depășirea actualelor 
dificultăți economice care confruntă 
omenirea, a declarat ambasadorul 
iugoslav.

Republica Sao Tome și Principe

Dejucarea 
unui complot 

antiguvernamental
ȘAO TOME 9 (Agerpres). — Pre

ședintele Republicii Democratice Sao 
Tomb și Principe. Manuel Pinto da 
Costa, a anunțat, într-o cuvintare 
radiodifuzată, descoperirea unui com
plot antiguvernamental. Elemente 
contrarevoluționare, a declarat șeful 
statului, urmăreau înlăturarea gu
vernului legal al tării și instaurarea 
unui regim antipopular în vederea 
lichidării cuceririlor progresiste ale 
poporului din Sao Tomb și Principe. 

că va fi constituit, în cadrul biblio
tecii, un fond de carte românească.

în capitala Portugaliei a avut loc, 
în amfiteatrul Bibliotecii naționale, 
o seară culturală românească dedica
tă centenarului Independenței Româ
niei. Cu acest prilej, istoricul li
terar Teodor Vîrgolicî. redactor-șef 
al editurii „Minerva", a vorbit despre 
ecourile cuceririi independenței na
ționale reflectate în literatură, după 
care a fost prezentat filmul docu
mentar „Independența — năzuință 
de veacuri a poporului român". La 
manifestare au participat dr. Joao 
Lopez Serrado. director general în 
Secretariatul de stat pentru cultură, 
oameni de cultură, istorici, scriitori, 
cadre didactice și studenți.

în orașul israelian Nazareth Hit a 
avut loc o întîlnire festivă consacra
tă sărbătoririi centenarului. în cu- 
vintările. rostite, viceprimarul orașu
lui și ambasadorul țării noaștre în 
Israel, I. Covaci, au evocat principa
lele momente ale luptei poporului 
român pentru cucerirea independeh- 
ței și consolidarea unității de stat a 
României. A fost prezentat filmul ar
tistic românesc „Premiera", primit cu 
mult interes de public.

în același timp, ambasadorul S.U.A. 
la O.N.U., Andrew Young, a decla
rat că „fără dreptate socială nu se 
poate vorbi de o dezvoltare econo
mică sănătoasă. Dezvoltarea trebuie 
să fie legată de eliberare — elibera
re de sărăcie și dependență".

agențiile de presă transmit:
Sesiunea Comisiei mixte 

româno-canadiene pentru pr°- 
movarea schimburilor comerciale și a 
cooperării economice și-a încheiat 
lucrările la Ottawa. A fost semnat 
un protocol care prevede măsuri pen
tru creșterea și diversificarea schim
burilor și dezvoltarea cooperării eco
nomice bilaterale. Din partea română 
protocolul a fost semnat de Constan
tin Stanciu. adjunct al ministrului 
comerțului exterior _și cooperării eco
nomice internaționale, iar din partea 
canadiană de C. T. Charland, asistent 
al adjunctului ministrului industriei și 
comerțului.

Președintele S.U.A.,Jimmy 
Carter, a primit pe V. A. Kirillin, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., președintele Co
mitetului de Stat pentru Știință și 
Tehnică de pe lingă Consiliul de Mi
niștri, care conduce delegația guver
namentală sovietică la. lucrările ce
lei de-a V-a sesiuni a Comisiei 
mixte sovieto-americane de colabo
rare tehnico-ștîințifică. Din inițiativa 
părții americane. V. A. Kirillin a 
avut, de asemenea, o întrevedere cu 
Cyrus Vance, secretarul de stat al 
S.U.A.

Proiectul de lege privind 
„Socializarea medicinei" a 
fost pus în dezbaterea opiniei publi
ce din Mozambic. Documentul, e- 
laborat de guvern, preconizează tra
tamentul medical gratuit al tuturor 
cetățenilor, precum și finanțarea de 
către stat a unei mari părți a con
sumului de medicamente.

„Un proiect de transformare 
a societății italiene" 
— prezentat de P. C. Italian

ROMA. — Partidul Comunist Ita
lian a prezentat „planul său pe ter
men mediu" pentru depășirea situa
ției de criză care caracterizează, in 
prezent societatea italiană. Definit 
ca „un proiect de transformare a so
cietății italiene" si „un program al 
cpmunistilor pentru următorii ani" 
planul urmărește să pună în evi
dentă punctele de vedere comune 
dintre partide. S-a precizat că pro
iectul nu este definitiv, conceptul 
de austeritate pe care îl conține ur
mînd să fie clarificat pină în toam
nă. prin organizarea de dezbateri cu 
participarea tuturor claselor sociale.

în practică, politica de austeritate 
preconizată de P.C.I. trebuie să fie 
realizată în sprijinul unui program 
de dezvoltare economică : deplasarea 
resurselor din sectorul de consum 
spre cel al investițiilor. Domeniile 
prioritare sint finanțele publice,

COSTA RICA

Pe calea creării unei „unități de acțiune" a forțelor 
de stingă în vederea alegerilor prezidențiale

SAN JOSE 9 (Agerpres). — Parti
dul Avangarda Populară din Costa 
Rica a anunțat că negocierile între 
partidele de stînga din țară, în ve
derea creării unei „unități de ac
țiune" în perspectiva alegerilor pre
zidențiale din februarie 1978, sint în 
curs de desfășurare. în documentul 
dat publicității la San Jose se arată 
că „au fost înregistrați pași pozitivi 
deosebit de satisfăcători" în negocie
rile cu Partidul Socialist și cu Miș
carea Revoluționară a Poporului, dar 
că mai există încă „probleme cu ca
racter strict electoral asupra cărora

Președintele R.S.F.I. ** 
Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia, 
Iosip Broz Tito, va întreprinde o 
vizită oficială și de prietenie în U- 
niunea Sovietică, la invitația C.C. al 
P.C.U.S. și a Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., în a doua jumătate a lunii 
august — informează agențiile Taniug 
și T.A.S.S.

Comunicat ungaro-sirian. 
Delegația Partidului. Baas Arab So
cialist din Siria, condusă de Abdal
lah Al-Ahmar. secretar general ad
junct al Comandamentului Național 
al partidului, si-a încheiat vizita la 
Budapesta, unde a avut convorbiri 
cu Jănos Kâdăr. prim-secretar al 
C.C. al P.M.S.U.. si cu alți conducă
tori de partid si de stat. în cadrul 
convorbirilor, se arată în comuni
catul dat publicității, părțile au sub
liniat însemnătatea adincirii relații
lor politice, ca și necesitatea întilni- 
rilor la nivel înalt. Au fost exami
nate. de asemenea, unele problem® 
internaționale.

Potrivit unui sondaj pu- 
blicat de cotidianul „Le Figaro", 
42 la sută din francezi — fată de 40 
la sută luna trecută — apreciază că 
guvernul trebuie să acorde priori
tate luptei împotriva șomajului. 
Alti 35 la sută estimează că priori
tatea trebuie acordată luptei împo
triva creșterii preturilor. Sondajul 
scoate în relief creșterea popularită
ții liderilor opoziției, respectiv ai 
partidelor socialist si comunist. 

agricultura, industria si folosirea 
forței de muncă. Documentul pre
conizează. de. asemenea, o politică 
nouă în domeniile . invătămîntului, 
mediului înconjurător si sănătății.

Prezentind proiectul. Giorgio Na
politano. membru al Direcțiunii 
P.C.I.. a arătat că nu există nici o 
contradicție între acesta si partici
parea P.C.I. la programul de guver
nământ semnat de cele sase partide 
ale „arcului constitutional", apre
ciind că „proiectul comunist este 
mai vast. în timp ce programul gu
vernamental este limitat la unele 
puncte urgente".

în încheiere. Napolitano a consi
derat că. într-un termen de 3—5 ani, 
va fi posibil „să se depășească fac
torii cei mai gravi ai crizei și 
dezechilibrului ce caracterizează as
tăzi societatea italiană".

nu s-a ajuns la un acord total și de
finitiv". Comunicatul precizează că 
cele trei partide au hotărît să spri
jine candidatura la funcția supremă 
a lui Rodrigo Gutierrez, decanul Fa
cultății de medicină a . Universității 
din Costa Rica, Arnoldo Ferreto, re
prezentantul Partidului Avangarda 
Populară, urmînd să candideze pen
tru funcția de prim-vicepreședinte. 
Pentru postul de al doilea vicepre
ședinte aT țării va candida un repre
zentant al Mișcării Revoluționare a 
Poporului — precizează comunicatul.

La examenele de atestare a 
medicilor, organizate la Beirut, 
s-au prezentat aproape 200 de ab
solvenți libanezi ai facultăților de 
medicină din diferite țări ale lu
mii. Constatind pregătirea foar
te bună a tiparului medic Han
na Leteif, comisia i-a acordat 
primul loc. aducînd elogii pro
fesorilor care l-au pregătit. El 
este absolvent al Facultății de 
medicină din București, iar 
practica de specialitate a efec
tuat-o la spitalul „Carol Davi
la" din București.

Accident de cale ferată.
După cum informează agenția P.A.P., 
la 9 iulie, nu departe de Wroclaw 
(Polonia), a avut loc un accident de 
cale ferată. Trenul rapid internatio
nal Praga — Varșovia.— Moșțova s-a 
ciocnit cu o locomotivă. în urma co
liziunii, 11 persoane și-au pierdut 
viata și aproximativ 40 au fost rănite. 
A fost numită o comisie care anche
tează cauzele catastrofei.

A încetat din viață,în 
vîrstă de 53 de ani. Jacques Du
hamel. personalitate marcantă a 
vieții politice si culturale franceze. 
El a deținut mai multe portofolii 
ministeriale în, timpul celei de-a 
cincea republici, fiind. între altele, 
ministru al culturii în perioada 
1971—1973.

DE PRETUTINDENI
• ENERGIE DIN VA

LURILE OCEANULUI. 
Prof. John Isaacs, de la Institu
tul de oceanografie din La Jolla, 
California, a imaginat un dispo
zitiv capabil să transforme in 
electricitate mișcarea valurilor 
oceanului. Instalația constă 
dintr-o geamandură cu diame
trul de aproximativ 2,5 metri, 
prin centrul căreia trece o con
ductă care poate atinge adîn- 
cimea de 100 de metri. Cind va
lurile care izbesc geamandura 
provoacă acesteia o mișcare în 
jos, se deschide o supapă care 
permite apelor oceanului să se 
ridice în sus de-a lungul conduc
tei, cînd geamandura se mișcă 
în sus, supapa se închide, astfel 
încit apa este împinsă în jos, 
acumulindu-se sub presiune, în
tr-un rezervor. Cu fiecare ciclu 
al valurilor se mărește cantita
tea de apă sub presiune acumu
lată ; aceasta, la rîndul ei, este 
îndreptată spre o hidroturbină, 
care acționează un generator 
electric. Curentul produs poate 
fi transmis la țărm prin inter
mediul unor cabluri, sau poate 
descompune apa în hidrogen și 
oxigen.

. • „REGELE" INSULE
LOR COCOS. Puțini sint 
probabil cei care știu că Insulele 
Cocos, micul arhipelag pierdut 
în imensitatea Oceanului Indian,' 
sint conduse de un... rege alb, 
„Tuan (stăpînul) John". Regele, 
pe numele său intreg John Clu- 
nies-Ross, stăpinește ca un 
feudal absolut insulele, în baza 
unui înscris acordat familiei sale 
de regina Victoria a Angliei, în 
1886. Persistența acestei ana" 
pronii flagrante a atras atenții?, 
O.N.U., un raport al organiză1 
tiei, în urma unei investigații la 
fața locului, relevînd că băști
nașii de pe insule duc viata 
unor veritabili sclavi. în ul
timul timp insă sclavii dau 
semne că nu mai sint dispuși să 
accepte această situație : vintul 
libertății răzbate, intr-adevăr, 
chiar și pînă în cele mai mici și 
îndepărtate unghere ale plane
tei.

• CEAIUL DE MUȘE
ȚEL Șl... TURUL FRANȚEI. 
Ca urmare a cazurilor frecvente 
de doping din trecut, la ac
tuala ediție a Turului Fran
ței s-a întărit controlul me
dical inopinat în rîndul con- 
curenților. Pentru a evita exclu
derea din cursă, concurenții, 
care recurgeau în secret la do
ping, s-au văzut nevoiți să re
nunțe la această practică’deopo
trivă nesportivă și dăunătoare în 
cel mai înalt grad sănătății. în 
schimb, este la mare preț... cea
iul de mușețel. întt-adevăr, s-a 
constatat că acest leac străvechi 
are nebănuite efecte energizan- 
te. înlăturind oboseala și creind 
cicliștilor impresia că dobindesc 
„picioare noi".

• CEA MAI MARE 
GRĂDINĂ ZOOLOGICĂ 
DIN AMERICA LATINĂ 
este in curs de amenajare la 
Havana (Cuba). Pe un teren cu 
o suprafață de 370 hectare vor 
putea fi admirate, în condiții 
foarte apropiate de cele na
turale, aproape toate speciile de 
animale de pe glob. O primă 
parte a acestei grădini urmează 
să fie inaugurată în vara anu
lui 1978, cu prilejul deschiderii 
celei de-al 11-lea Festival mon
dial al tineretului și studenților.

EXTINDEREA RELAȚIILOR CU ȚĂRILE ÎN CURS DE DEZVOLTARE —
i____________________________ 1-------------------------- :—î------------------------------------------------------------------------------------
O TRĂSĂTURĂ ESENȚIALĂ A POLITICII EXTERNE A ROMÂNIEI SOCIALISTE
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Amplificarea raporturilor de colaborare prieteoeastâ dintre România si statele Asiei
„Țara noastră a militat și militează pentru dezvoltarea unor 

relații largi de prietenie și colaborare, pentru intensificarea rapor
turilor multilaterale, reciproc avantajoase, cu țările și națiunile de 
pe continentul asiatic".

NICOLAE CEAUȘESCU
Promovind consecvent, ca un important obiectiv al politicii sale 

externe, extinderea legăturilor de prietenie și colaborare cu țările in 
curs de dezvoltare — așa cum s-a relevat in articolele precedente 
privind raporturile cu țările arabe și cele latino-americane — Româ
nia socialistă acționează statornic pentru lărgirea și diversificarea re
lațiilor reciproc avantajoase cu țările Asiei. Ea insăși țară in curs 
de dezvoltare. România se intilnește cu aceste state pe terenul fertil 
al unor preocupări similare pentru accelerarea dezvoltării economice 
și sociale, al aspirațiilor și intereselor comune spre progres și bună
stare. spre abolirea vechii politici imperialiste de dominație și asu
prire și afirmarea principiilor noi de relații intre state, spre instau
rarea unei noi ordini economice și politice mondiale.

Poporul român, care a dus el în
suși o luptă necurmată pentru liber
tate și independentă, a nutrit si nu
trește sentimente de profundă sti
mă si solidaritate fată de lupta po
poarelor din vasta zonă a Asiei 
pentru scuturarea jugului colonial, 
pentru consolidarea independentei 
politice obținute prin grele jertfe, 
dind o înaltă prețuire transformări
lor economice si sociale înregistrate 
în perioada de după proclamarea 
independentei. sprijinind afirmarea 
lor de sine stătătoare pe arena in
ternațională.

Aceste procese se înscriu în sfera 
marilor prefaceri progresiste, revo
luționare. care au avut loc in peri
oada postbelică în Asia ca și in - lu
mea întreagă și care și-au găsit ex
presie in apariția pe acest continent 
a R. P. Chineze, a R. P. D. Coreene, 
R. S. Vietnam și a altor țări socia
liste. ca și a unui mare număr de noi 
state independente, nealiniate. în 
curs de dezvoltare, care dețin un rol 
tot mai important în lupta pentru 
pace și progres. Legăturile tot mai 
strin.se dintre România și statele 
asiatice care s-au înscris pe calea 
propășirii de sine stătătoare, bazate 
pe egalitate deplină în drepturi, co
respund intereselor reciproce, ale 

dezvoltării României, cit și statelor 
partenere, luptei comune împotriva 
politicii imperialiste, colonialiste și 
neocolonialiste, pentru pace și pro
gres in lume.

O contribuție hotărîtoare la cursul 
ascendent al relațiilor României cu 
țările asiatice în curs de dezvoltare 
au adus întîlnirile dintre președintele 
Nicolae Ceaușescu și șefii de stat 
sau de guvern cu prilejul vizitelor 
făcute in Iran, India, Pakistan. Fili- 
pine. cit și cu reprezentanți ai sta
telor asiatice, la nivel înalt si la alte 
niveluri, pe pămintul patriei noas
tre. Convorbirile, declarațiile solem
ne comune. înțelegerile și acordurile 
încheiate in cursul acestor vizite au 
constituit afirmări prestigioase ale 
politicii externe românești și au 
creat, totodată, un temeinic cadru 
politico-juridic. menit să înlesnească 
ridicarea pe trepte superioare a ra
porturilor multilaterale dintre Româ
nia și aceste state.

Sprijinindu-se pe asemenea baze 
solide și durabile — majoritatea a- 
cordurilor sint încheiate pe termene 
lungi — colaborarea economică din
tre România și aceste state a cunos
cut o creștere dinamică, proces ilus
trat, printre altele, de faptul că vo
lumul schimburilor comerciale ale ță

rii noastre cu țările in curs de dez
voltare din Asia a fost, în 1975. de 3 
ori mai mare față de anul 1970 și 
continuă să crească în același ritm.

Semnificativ este, de asemenea, 
faptul că odată cu volumul schimbu
rilor a crescut și numărul parteneri
lor în această zonă. Fără a stărui în 
cadrul acestui material asupra rela
țiilor economice ale României cu 
statele socialiste din Asia — R.P. 
Chineză. R.P.D. Coreeană. R.P. Mon
golă. R.S. Vietnam. Kampuchia De
mocrată. R.P.D. Laos — care au 
ponderea principală în acest ansam
blu. se cuvine relevat că. la parte
neri de colaborare deveniti tradițio
nali. ca India. Pakistan. Iran. Sri 
Lanka, s-au adăugat în decursul ul
timilor ani tari ca Filipine. Malaye- 
zia, Singapore, Tailanda. Paralel cu 
schimburile economice s-a dezvoltat 
cooperarea în domeniul producției, 
tehnico-știintific si in alte domenii.

Reflectînd în mod concludent do
rința României socialiste de a veni 
în sprijinul eforturilor întreprinse de 
țările in curs de dezvoltare din 
Asia în direcția industrializării, a 
modernizării agriculturii, promovării 
progresului tehnic în întreaga lor 
economie, structura cooperării econo
mice răspunde acestor obiective esen
țiale. Astfel, este relevantă ponderea 
precumpănitoare — aproximativ 69 ]a 
sută — a produselor industriale ro
mânești în exportul către aceste țări, 
pe prim plan situîndu-se mașini, 
instalații, diverse echipamente indus
triale și alte produse cu grad supe
rior de prelucrare. România a parti
cipat și participă la ridicarea unor 
importante obiective industriale din 
sectoarele petrolier și petrochimic, 
construcții de mașini, forestier etc. 

în unele țări în curs de dezvoltare 
din această zonă, prin livrări de e- 
chipamente, lucrări de proiectare, 
asistență tehnică de specialitate, 
montarea și punerea în funcțiune a 
unor instalații complexe.

Desigur, în spațiul limitat al unui 
articol nu ne putem propune a în
fățișa un tablou complet al relațiilor 
economice dintre România șl țările 
asiatice in curs de dezvoltare ; _ ne 
vom limita, de aceea, doar la cîteva 
exemple.

IRANUL, țară cu bogate resurse 
naturale si un înalt ritm de dez
voltare economică, este unul dintre 
principalii parteneri ai României 
socialiste în Asia. Potrivit acorduri
lor convenite la nivel înalt, schim
burile economice, care au crescut 
an de an. urmează să atingă la, fi
nele anului 1980 cifra de un mili

DINTRE OBIECTIVELE RIDICATE
ÎN COMUN CU ȚĂRI DIN ASIA

® IRAN : Uzina de tractoare de la Tabriz, uzina de pro
duse sodice de la Shiraz, Combinatul de industrializare 

a lemnului de la Neka, barajul de la Saweh, complexul 
agroindustrial de la Rasht.

S INDIA : Rafinăria de la Gauhati, livrări de instalații pen
tru rafinăriile de la Barauni și Haldia, termocentrala de 
la Singareni, livrări de piese și părți de tractoare pentru 
fabrica de la Hyderabad.

$ PAKISTAN : Rafinăria de la Karachi ; livrări de echipa
ment electrotehnic, echipament pentru construcții, ma
șini unelte.

@ SRI LANKA : Complexul de industrializare a lemnului de 
la Avisavella, o linie de asamblare a camioanelor.

• FILIPINE : O termocentrală de 50 MW, lucrări de foraj 
cu instalații livrate de întreprinderi românești.

• BANGLADESH: Complexul textil de la Dacca.

ard de dolari. Din octombrie 1967, 
cînd la Tabriz a fost pusă pia
tra fundamentală a unei uzine de 
tractoare cu o producție de 10 000 de 
bucăți anual, și pînă în prezent, pe 
harta economică a acestei țări au a- 
părut un șir de alte obiective reali
zate în cooperare cu România. Ele 
sînt profilate mai ales pe valorifica
rea bogățiilor solului și subsolului! 
Astfel, uzina de produse sodice de la 
Shiraz, prima de acest gen din Iran. 
Combinatul de industrializare a lem
nului de la Neka, barajul de la Sa- 
weh. complexul agroindustrial Rasht, 
nentru a cita doar cîteva dintre rea
lizările unui deceniu de colaborare 
rodnică, aduc o contribuție însem
nată la creșterea potențialului eco
nomiei iraniene.

O evoluție continuu ascendentă au 
cunoscut relațiile cu REPUBLICA 

INDIA. Țara noastră a participat la 
construirea rafinăriei de la Gâuhati 
si a termocentralei de la Singa- 
reni. a furnizat instalații pentru ra
finăriile de la Barauni și Haldia, a 
livrat piese și părți de tractoare 
pentru fabrica de la Hyderabad, e- 
chipâmente pentru industria mate
rialelor de construcții, instalații de 
foraj etc. Această experiență pozi
tivă constituie o bază pentru lărgi
rea și diversificarea în continuare a 
cooperării dintre cele două țări an
gajate într-un amplu proces de dez
voltare economică.

în PAKISTAN, cel mai semnifica
tiv rezultat al cooperării în producție 
cu România îl constituie rafinăria de 
la Karachi. Aflată în faza construc
ției finale, viitoarea întreprindere, cu 
o capacitate de 1200 000 tone anual, 
va acoperi o mare parte a necesită
ților interne si va stimula dezvol
tarea unui șir de alte sectoare ale 
economiei pakistaneze. Acestui obiec
tiv de importantă națională ur
mează să i se adauge în viitor noi 
roade ale conlucrării dintre cele două 
țări, pe baza unui amplu program 
de perspectivă, care prevede. între 
altele, intensificarea cooperării în 
domeniul industriei grele, industriei 
chimice, agriculturii, construcțiilor 
civile, transporturilor etc.

Cunoscînd o continuă dezvoltare și 
diversificare, raporturile cu REPU
BLICA SRI LANKA s-au materiali
zat într-o serie de acțiuni de coo
perare economică. între care con
struirea complexului de industriali
zare a lemnului de la Avisavella. 
realizarea unei linii de asamblare 
a camioanelor, livrări de mărfuri și 
utilaje pentru dezvoltarea transpor
turilor feroviare.

Un curs asemănător au înregistrat 
si relațiile cu alte tari ale Asiei de 
sud si sud-est. Astfel, ca rezultat al 
acordurilor la nivel înalt din aprilie 
1975. cooperarea cu FILIPINELE a 
înregistrat în ultimii doi ani o rapi
dă intensificare. A început construi
rea unei termocentrale de 50 MW cu 
combustibil lichid sau cărbune, s-au 
desfășurat lucrări de foraj cu insta
lații livrate de întreprinderi româ
nești, ne solul filipinez lucrează 

tractoare si autoutilitare fabricate, In 
România. în BANGLADESH, țjum 
noastră a participat la constru' . 
unui complex textil, cuprinzînd 6 ir- 
latură și o țesătorie de bumbac, iar 
în AFGANISTAN, specialiștii români 
si-au adus contribuția la descoperirea 
primelor zăcăminte de gaze din zona 
Mazrar-i-Sherif. S-au intensificat 
schimburile comerciale cu MALAYE- 
ZIA, SINGAPORE și TAILANDA.

Exemplele citate si numeroase al
tele demonstrează prestigul de care 
se bucură produsele românești pe 
piețele acestei zone, interesul cres- 
cind al acestor țări fată de extinde
rea cooperării reciproc avantajoase. 
La toate acestea se adaugă intensi
ficarea colaborării pe plan tehnico- 
știintific. cultural și in alte domenii.

De un mare folos pentru țările 
asiatice menționate este sprijinul a- 
cordat in formarea de cadre națio
nale. atit cel acordat la fata locului 
de către specialiștii români, cit și 
prin pregătirea unui mare număr de 
studenti din aceste țări in România. 
Prin toate acestea, relațiile Româ
niei cu țările asiatice in curs de dez
voltare. întemeiate pe egalitate si a- 
vantai reciproc. îsi dovedesc pe de
plin rodnicia, constituie exemple 
concrete de relații noi. cu adevărat 
prietenești, de natură să contribuie 
la accelerarea dezvoltării parteneri
lor de cooperare, la reducerea deca
lajelor dintre țările în curs de dez
voltare și cele dezvoltate. în spiritul 
cerințelor noii ordini economice in
ternaționale.

Pornind de la stadiul la care s-a 
ajuns in prezent. România — așa 
cum se specifică în Programul 
P.C.R. — va milita si în viitor pen
tru extinderea si aprofundarea con
lucrării rodnice, prietenești cu țările 
asiatice care au pășit pe calea dez
voltării independente, cu țările in 
curs de dezvoltare, cu convingerea 
fermă că asemenea evoluție favora
bilă corespunde pe deplin interese
lor si aspirațiilor popoarelor noastre, 
cauzei păcii si progresului, făuririi 
unei lumi mai drepte si mai bune.

Liviu RODESCU 
Nicolae N. 1UPU
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