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0 importantă hotărire a Congresului consiliilor oamenilor muncii

Realizarea investițiilor in regie proprie
Experiența întreprinderii „1 Mai“-Ploiești, relevată de secretarul general al partidului, 
demonstrează efectele pozitive ale folosirii raționale a forței de muncă pe șantiere: 

ECONOMII - OPERATIVITATE -'EFICIENTĂ ECONOMICĂ
Ne aflăm la binecunoscuta între

prindere constructoare de mașini 
ploieșteană „1 Mai", apreciată de 
secretarul general al partidului. In 
ultimii zece ani, acestei unități spe- 
.cjalizate In fabricația utilajului pe- 
, frolier i s-a lărgit profilul, reali- 
' zind și utilaj tehnologic pentru me
talurgie si chimie, i-a fost conside
rabil sporită tehnicitatea producției, 
și, practic, i s-a dublat zestrea teh
nică. Ceea ce, firește, a presupus 
alocarea unor importante fonduri 
de investiții pentru dezvoltarea a- 
numitor hale și construirea de sec
ții noi, pentru dotarea lor cu teh
nică modernă. Toate obiectivele de 
investiții prevăzute in perioada la 
care ne-am referit au fost date în 
funcțiune la termen sau inainte de 
termen, potrivit necesităților reale 
ale producției întreprinderii. Și 
ceea ce de fapt doream să relevăm 
este că absolut toate investițiile 
s-au executat cu forțele întreprin
derii sau, cum se mai spune, IN 
REGIE PROPRIE.

Prima decizie în acest sens a fost 
adoptată într-o ședință a organului 
colectiv de conducere al întreprin
derii, cînd unității i s-au alocat 
fonduri pentru construirea unei hale 
și a unei forje, care urmau să asi
gure imbunătățirea condițiilor de 
fabricație și creșterea producției 
sapelor de foraj. Fondurile încre
dințate nu erau prea mari și din 
ele, potrivit devizului, constructorul 
ar fi urmat să-și rețină o anumită 
parte pentru organizarea șantieru
lui. pentru tot felul de cheltuieli 
indirecte, pentru propriile beneficii. 
In plus, punerea in funcțiune a ca
pacităților respective fiind deosebit

de presantă nu era timp de trata
tive cu constructori, de contractări 
și de alte asemenea formalități. Așa 
că, în mod operativ, colectivul uni
tății a trecut la treabă. întrucît lu
crurile au mers bine, investițiile 
ulterioare, de valori din ce în ce

este un avantaj principal al efec
tuării în regie proprie a lucrărilor 
de investiții, ne-am adresat ingine- 
rului-șef cu probleme mecano-e'ner- 
getice și de investiții al întreprinde
rii ploiestene. Gheorghe Damian.

— Dintr-un anumit punct de ve

în ziua de 19 iulie, președintele 
Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. împre
ună cu tovarășa Elena Ceaușescu au 
primit. în stațiunea Neptun. delegația 
Uniunii și Ligii societăților cetățeni
lor de origine română din S.U.A. și 
Canada, condusă de John Coman, 
președintele Uniunii și Ligii, care, 
la invitația Asociației ..România", 
efectuează o vizită documentară in 
tara noastră.

Au participat tovarășii Cornel 
Burtică, Ștefan Andrei și Vasile 
Pungan, șeful grupului de consilieri 
ai președintelui republicii.

In timpul întrevederii, John Coman 
a exprimat, in numele membrilor 
delegației, intreaga gratitudine șefu
lui statului român pentru bunăvoința 
de a le acorda această primire, in 
calitate de reprezentanți ai celei mai 
vechi organizații românești din 
S.U.A. și Canada. Este de mențio
nat — a spus oaspetele — că această 
vizită. efectuată ca răspuns la 
invitația adresată. în 1973, de 
președintele României și tovarășa 
Elena Ceaușescu. cu ocazia întîlnirii 
cu reprezentanții comunității romă- 
no-americane Cleveland, statul Ohio, 
este prima călătorie oficială în Ro
mânia a unei delegații a Uniunii și 
Ligii, după vizita care a avut loc in 
1928. la sărbătorirea unui deceniu de 
Ia marea unire. Oaspetele a arătat că 
cele văzute de delegația sa în Româ
nia de azi au produs impresii puter
nice și a exprimat sincere felicitări 
pentru marile progrese obținute de

Uniunii și Ligii societăților
română din S.U.A. și Canada

tate. Toate rezultatele obținute în 
dezvoltarea economico-socială a tării 
— care se reflectă nemijlocit în creș
terea nivelului de trai, material și 
spiritual, al întregului popor — sînt 
menite să slujească omul, bună
starea si fericirea lui.

Referindu-se la politica externă de 
pace și colaborare promovată de 
România socialistă, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a marcat evoluția poziti
vă, materializată prin acțiuni con
crete de cooperare reciproc avanta
joasă, pe care au cunoscut-o în ulti
mii ani relațiile României cu Statele 
Unite și Canada, dorința de a da a- 
cestor relații o amploare sporită și 
un conținut superior. In acest cadru, 
președintele Nicolae Ceaușescu a ex
primat speranța că cetățenii ameri
cani și canadieni de origine română 
vor acționa, pe măsura posibilităților 
pe care le au, ca cetățeni loiali ai 
statelor lor, pentru dezvoltarea rela
țiilor româno-americane și româno- 
canadiene în diverse domenii de in
teres reciproc. Totodată, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a apreciat preocu
pările Uniunii și Ligii societăților 
cetățenilor de origine română din 
S.U.A. și Canada de a cultiva tradi
țiile strămoșești, limba și cultura ro
mânească, de a menține legătura cu 
patria de origine și a salutat dorința 
exprimată de oaspeți de a dezvolta 
în viitor pe un plan mai larg contac
tele, vizitele reciproce, de a cunoaște 
și propaga valorile culturii și artei 
românești contemporane.

Primirea a decurs într-o atmos
feră cordială, prietenească.

român, sub conducereapoporul 
președintelui Nicolae Ceaușescu.

Relevînd satisfacția membrilor U- 
niunii si Ligii fată de dezvoltarea 
relațiilor României cu Statele Uni
te si Canada, oaspetele a subliniat 
dorința de a contribui și în viitor 
la întărirea prieteniei si conlucrării 
româno-americane si româno-cana- 
diene. El a arătat că. deși aflați de
parte de tara de baștină, cetățenii 
de origine română au păstrat per
manent — prin grai și obiceiuri — 
legături vii cu România si vor trans
mite urmașilor mîndria originii lor 
românești, dragostea pentru acest 
ponor si această tară.

în cuvîntul său, tovarășul Nicolae 
Ceausescu a exprimat vii mulțumiri 
pentru cuvintele rostite la adresa 
poporului român. a realizărilor 
României de azi. Relevînd semnifi
cația faptului că vizita are loc in 
anul sărbătoririi cuceririi Indepen
denței de stat a României, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a arătat că acest 
jubileu constituie, totodată, un prilej 
de afirmare a voinței ponorului ro
mân de a-și intări permanent in
dependența națională, viata nouă pe 
care si-o făurește pe calea edifică
rii societății socialiste multilateral 
dezvoltate.

Șeful statului român a evocat 
transformările înnoitoare petrecute 
în viata poporului nostru, succesele 
obținute în dezvoltarea 
agriculturii, sțiintei si culturii, 
au 
fie 
cea

„Sînt multe întreprinderi care au trecut la 
realizarea în regie proprie a dezvoltării 
unor importante hale de producție. Din 
păcate însă, multe întreprinderi așteaptă să 
le vină constructorul din afară pentru a le 
repara un zid, pentru a le face o dezvoltare 
a unui atelier, în timp ce în întreprindere 
sînt sute și chiar la unele mii de oameni, 
care lucrează în servicii auxiliare și care, 
printr-o bună organizare, ar putea realiza 
mult mai repede și chiar mai bine dezvoltă
rile și construcțiile respective".

NICOLAE CEAUȘESCU
mai ridicate, au fost realizate tot 
cu forțe proprii. Pentru acest cin
cinal, consiliul oamenilor muncii de 
la „1 Mai" din Ploiești a hotărît să 
asigure înfăptuirea in regie a unor 
investiții cu mult mai mari decit 
cele executate în ultimii zece ani.

— Așadar, considerați că utiliza
rea mai gospodărească a fondurilor

dere, cel strict financiar, așa este. 
Totuși, după cum ne-a arătat expe
riența noastră, un avantaj și mai 
important al realizării investițiilor 
in regie, fată de antrepriză, 
rezultă din optica diferită a con
structorului față de obiectivele pe 
care le are di? finalizat. Bunăoară, 
un constructor angajat pe bază de

contract să construiască o hală de 
producție, pentru a-și îndeplini 
propriii săi indicatori economici de 
plan, dă prioritate lucrărilor de va
loare mare și manoperă redusă ; or, 
cind însăși uzina își construiește 
acea hală, ca va concentra forțele 
de construcții și montaj asupra lu
crărilor esențiale pentru începerea 
cit mai grabnică, chiar parțială, a 
producției, urmînd a finaliza apoi 
celelalte lucrări. Deci, in regie pro
prie, investiția nu este privită ca 
un scop în sine, ca un obiectiv al 
realizărilor valorice, ei in strinsă 
corelații? cu necesitățile majore ale 
producției.

De la această afirmație, discuția, 
la care au participat, in afară de 
interlocutorul amintit, și ing. 
Gheorghe Popescu, șeful biroului 
investiții, ing. Nicolae Ioana, șeful 
secției mecano-energetice și investi
ții. tehnicianul Badea Busuioc, se
cretarul comitetului dc partid al 
sectorului mecano-energetic și de 
investiții, s-a orientat spre releva
rea unor argumente concrete, fap
tice și cifrice, în sprijinul aprecie
rilor de mai sus. Le-am notat suc
cint și le supunem atenției altor 
întreprinderi :

• In două etape de dezvoltare 
succesivă a întreprinderii (între anii 
1969—1976), din recalcularea devi
zelor potrivit condițiilor realizării 
in regie a obiectivelor, au re
zultat economii de peste II mili
oane lei. fonduri, care, conform ac
telor normative în vigoare, au fost 
utilizate eu aprobările de rigoare 
W m iptițeprindereț. pentru com-
(Continuare in pag. a IH-a)

Tradiție și inovație 
in teatrul 

de inspirație istorica
Festivalul national ..Cîntarea Româ

niei" a produs, cum era de aș
teptat. o anume efervescentă si în do
meniul teatrului românesc. Se cer 
observate mutațiile care s-au ope
rat în dramaturgia ce-și revendică 
istoria ca sursă. Trecerea de la dra
ma romantică la piesa realistă, ce s-a 
săvirșit in anii noștri, a însemnat o 
transgresare decisivă a istoricului în 
politic, intr-o problematizare contem
porană. efectuindu-se în genere un 
altoi alegoric al 
faptelor de odi
nioară pe stări 
de spirit actuale. 
Se reduce, vi
zibil. ponderea 
poveștii despre 
soarta unui in
divid. fie el si de 
excepție, crescînd 
în schimb aceea 
a acțiunilor publice. Istoria însăși nu 
mai e amorsată exclusiv prin eveni
mente. ci și prin meditații privind di
lemele omului confruntat cu sine si 
cu timpul. Preponderent, sub raport 
tematic, e destinul națiunii. Formula 
parabolică, predilecție a majorității 
autorilor, tinde a raporta acțiunile la 
ideile majore ale timpului nostru. A- 
ceste trăsături, pe care le-am relevat 
și cu alte prilejuri, sînt confirma
te de producția dramaturgică recentă. 
Două ore de pace de Dumitru Radu 
Popescu e chiar un răgaz de medita
ție pe care și-l iau personajele in 
cursul marii încleștări din fata Plev- 
nei. Moartea lui Vlad Tepes de Dan 
Tărchilă redeschide un proces isto
ric. propunînd. ca mărturii probante, 
gîndurile domnitorului. Răfuiala de 
Ștefan Berciu e tot o piesă-nroces. 
căutînd sensul răscoalei țărănești. In
vadarea și Fortul de Leonida Teodo-

însemnări despre calitatea 
pieselor interpretate in 
cadrul Festivalului național 

„Cîntarea României"

rescu schimbă unghiul de conspectare 
a luptei partidului comunist în ilega
litate. studiind psihologic eroii în mo
mentele de culminație dramatică si 
luminind in principal rațiunile actelor 
lor.

Cum structura însăși a dramei is
torice se schimbă, devenind. în ma
joritatea cazurilor, narativă — vezi 
de pildă Patetica 77 de Mihneâ Gheor
ghiu. Reduta de Mircea Radu Iaco- 
ban. Măria sa poporul de Tdmdry 

Peter și altele — 
cu o puternică in
serție a documen
tarului în trama 
subiectului și cu 
eroi eponimi (Ho- 
tărirea de Mircea 
Bradu, Alexan
dru Lăpușneanu 
de Virgil Stoe- 
nescu, Șoimii de 

Petru Vintilă, Descăpățînarea de 
Alexandru Sever), era firesc să apară 
noi orientări estetice și în arta tea
trală. Spectacolul istoric reprezenta
tiv e acum mai cu seamă analitic, cu 
propensiune spre psihologic si logică 
istorică (în Muntele de Dumitru Radu 
Popescu, la Piatra Neamț, sînt scene 
savuroase. în care regele getilor dă 
lecții de logică invadatorului captu
rat și-i ridiculizează sofismele). Deo
potrivă avem a remarca un amestec 
policrom al genurilor, tragicul, comi
cul. pateticul mixîndu-se continuu, 
sarcasmul exprimînd. sublimat, dis
prețul și derîderea. provenind din 
superioritatea morală fată de adver
sar. Recursul la creația populară e

Valentin SILVESTRU
(Continuare în pag. a IV-a)

industriei, 
care 

făcut ca România socialistă să 
de 34 ori mai puternică decit 
de acum trei decenii si jumă-

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a primit pe dr. Iosif

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. a primit, marți după-amiază. in

stațiunea Neptun. pe 
stantin Drăgan. om 
origine română.

Constantin Drăgan
dr. Iosif Con- Cu acest prilej a avut loc o con- 
de știință de vorbire, care s-a desfășurat într-o

ambiantă cordială.

------ în centrul atenției:-------

RECOLTAREA GRÎULUI
• Pînă la 19 iulie, griul a fost strins de pe 1505 000 hectare
• Frontul secerișului se deplasează spre nord • Sînt necesare

eforturi susținute pentru buna folosire a combinelor
Din datele centralizate 

la Ministerul Agriculturii 
și Industriei Alimentare 
rezultă că griul a fost re
coltat pînă ieri. 19 iulie, 
de pe 1 505 000 hectare, 
ceea ce reprezintă 07 la 
sută dm suprafețele culti
vate. Unitățile agricole de 
stat și cooperatiste din nu
meroase județe au anun
țat că au încheiat această 
lucrare. întreaga recoltă 
fiind pusă la adăpost. 
Din această săptămină se 
lucrează intens la recol
tarea griului si în județele 
din Moldova si Transilva
nia. iar ritmul lucrărilor 
se intensifică de la o zi 
la alta.

Important este ca acum, 
în fiecare unitate agrico
lă. în fiecare comună si 
județ, printr-o temeinică 
organizare a muncii, să se 
realizeze vitezele zilnice 
prevăzute în programele 
de măsuri privind desfă
șurarea campaniei agrico
le de vară. în mod deose
bit se cere ca mecaniza
torii. specialiștii si condu
cerile unităților agricole 
să asigure buna folosire 
a combinelor, lucrindu-se 
intens, de cind se ia rouă 
și pînă seara tîrziu. După 
cum se știe, un mare nu
măr de combine din ju

Stadiul recoltării griului în cooperativele agricole de producție la 19 iulie a.c.

dețele mai nordice au fost 
trimise în sprijinul unită
ților agricole din sud. în- 
t.rucît în această zonă re
coltatul griului s-a în
cheiat. se cere ca toate 
utilajele să ajungă, in

timpul cel mai scurt. în 
unitățile de care aparțin, 
astfel încît să se poată 
lucra cu toate forțele.

Prin realizarea si depă
șirea vitezelor zilnice pre
văzute la seceriș. întreaga

recoltă de griu trebuie să 
fie strinsă si pusă neîn- 
tîrziat la adăpost, aceasta 
fiind o sarcină de cea mai 
mare răspundere a oa
menilor muncii din agri
cultură.

în pagina a lll-a, raidul nostru în unități din județele Galați și Vaslui

EXIGENȚELE CODULUI ETIC
„Disprețuiesc ce-am fost; 

sînt mîndru pentru ce-am devenit"
Trecuseră o lună si 11 

zile de la promulgarea de
cretului de amnistie emis 
in aplicarea Hotăririi Co
mitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R. din 24 
mai a.c. îndrumat si con
trolat îndeaproape de or
ganele de partid, activul 
U.T.C. din județul Arad 
inițiase ori participase la 
acțiuni începute împreună 
cu alți factori. în scopul 
traducerii în fapt a uneia 
din măsurile prioritare 
desprinse din hotărire — 
încadrarea in muncă si in
tegrarea în viata colective
lor a tinerilor liberați din 
centre de reeducare sau 
locuri de deținere. Se for
mase si intrase in acțiune 
un tel de „sfat al omeniei 
întărit" — cu reprezentanți 
ai principalelor organizații 
obștești, direcției muncii, 
presei locale, cu juriști și 
sociologi — fuseseră acti
vizate echipele de ordine si 
disciplină ale comitetelor 
U.T.C.. au fost analizate si 
rezolvate preferințele jus
tificate ale tinerilor în cau
ză. iar în cazul celor care 
întîrziau să se prezinte la 
muncă s-a mers la ei aca
să si s-a discutat de la om 
la om.

Trecuseră o lună și 11 
zile. Cercul celor ce întîr
ziau într-o vacantă neme
ritată se restrîngea conti
nuu. dar si eficacitatea me

todelor folosite sporea. Se 
contura tot mai net dis
tincția între tinerii care au 
pornit decis pe drumul cel 
drept. între cei care mai 
aveau unele dificultăți ca- 
re-i țineau în loc și între 
mofturoși, chiulangii, năzu- 
roși. De aceea, factorii e- 
ducativi din Arad au ho
tărît recent să intervină cu

situației, dificultăților sau 
motivelor fiecăruia. Se 
purtaseră destule discuții 
de la om la om. se mani
festase toată solicitudinea 
din partea factorilor com- 
petenți. Urma ca restanție- 
rii morali să răspundă lim
pede. fără echivoc impera
tivelor societății.

Dar întîlnirea de la Arad

și fără menajamente. între 
modul sănătos si modul 
sțrîmb de a înțelege uma
nismul și exigentele socie
tății. o confruntare intre 
două feluri de a privi mun
ca. viata, calitatea de ce
tățean.

...Pavel P. C. din str. Șe
zătoarei. Are 18 ani și nici 
o calificare. Țipă pe el

CUM SE OCUPĂ ORGANIZAȚIILE OBȘTEȘTI DIN JUDEȚUL 
ARAD, COMISIILE SPECIAL CONSTITUITE IN ÎNTREPRINDERI 

DE INTEGRAREA ÎN MUNCĂ Șl REEDUCAREA 
TINERILOR CE AU COMIS ABATERI

o metodă nouă. Astfel, toți 
cei care mai întîrzie a se 
prezenta la locurile de 
muncă. împreună cu cei ce 
poartă principala răspun
dere pentru greșelile tre
cute sau potențiale — pă
rinții. au fost invitați să 
răspundă public ce au fă
cut și ce au de gînd. Au 
fost invitați și cei — pu
tini la număr — care nu 
s-au angajat din motive 
mai mult sau mai puțin 
justificabile. Ce era nou 
în această metodă ? Rosti
rea răspicată și în public a

anchetă socială

a mai avut o notă valoroa
să. Au fost invitați și cîți- 
va dintre tinerii care s-au 
și integrat în mod exem
plar in activități utile, 
pentru care o lună și un
sprezece zile au însemnat 
mult, dovadă că. de pe a- 
cum. la locurile de muncă 
nu auzi decit cuvinte bune 
despre ei. Astfel. întîlnirea 
s-a transformat într-o ade
vărată confruntare, directă

o scurtă din fis roșu 
de proveniență străină. A 
fost repartizat la întreprin
derea județeană de con- 
structii-montaj, dar nu s-a 
prezentat. Dorea, chipurile, 
să lucreze împreună cu ta
tăl lui. la U.T.A. Impre
sionați de intențiile decla
rate — că apropierea de 
tată ar fi o premisă a unui 
plus de supraveghere — 
tovarășii de la oficiul for
țelor de muncă au schim
bat repartizarea. Dar nu s-a 
angajat. Acum, tată si fiu

se prezintă la întîlnire să 
dea explicații.

— N-au vrut să-1 anga
jeze.

Observînd că e ascultat, 
tatăl adoptă din ce in ce 
mai mult un aer ofensat ;

— Puteam și eu. după 30 
de ani de muncă la U.T.A., 
să mă bucur de mai multă 
trecere...

— Ati discutat cu cineva 
din conducerea comitetului 
de partid ?

— Nu.
— De U.T.C. ?
— Nu.
— Dar cui v-ati adresat?
— L-am întrebat doar pe 

tovarășul... de la personal.
— Ce 1-ati întrebat ?
— I-am spus că băiatul 

nu are studii.
— Și ce 1-ati întrebat ?
— Dacă ar putea... să-l 

bage la magazie.
...Mită C. Vînjos. arată 

mult mai solid decît cei 17 
ani citi are. Și el e repar
tizat la construcții. A fost 
vizitat la domiciliu în mai 
multe zile, lucrătoare. în 
jurul aceleiași ore : 11. De 
fiecare dată a fost găsit fă- 
cind plajă prin curte.

— De ce nu te-ai pre
zentat la lucru ?

Sergiu ANDON
(Continuare în pag. a Il-a)

Al 600-lea tip 
de rulment

Receptivi la cerințele concrete ale 
industriei constructoare de mașini, 
muncitorii, maiștrii, tehnicienii, in
ginerii și specialiștii din cadrul în
treprinderii de rulmenți Birlad reu
șesc să diversifice continuu producția 
de rulmenți. Zilele acestea s-a tre
cut la fabricația în serie (după nu
mai o lună de zile de la proiectare 
și omologare in unitate) a noului tip 
de rulment pentru construcția auto
basculantei de 25 tone. Totodată, in 
scopul reducerii importului s-a con
struit încă un rulment solicitat de 
industria constructoare de utilaje 
grele. Astfel, la întreprinderea bîrlă- 
deană gama tipodimensiunilor. cu o 
deschidere intre produsele de 100 de 
grame și 98 kilograme, numără 600 
tipuri de rulmenți conceputi si fina
lizați de către colectiv. în condiții de 
bună calitate. Se satisfac astfel ce
rințele industriei din tară cit si exi
gentele competitivității de pe piața 
internațională, exportului în circa 60 
de țări de pe toate meridianele glo
bului. (Crăciun Lăluci).

ALBA
1100 apartamente noi

Constructorii obiectivelor social- 
culturale prevăzute a fi date în fo
losință în acest an în localitățile ju
dețului Alba si-au intensificat efor
turile pentru realizarea sarcinilor 
sporite ce le revin. La execuția lo
cuințelor participă si cetățenii care 
vor locui în noile apartamente, efec- 
tuînd un însemnat volum de lucrări. 
De la începutul anului si pînă în 
prezent. în orașele Alba Iulia. Aiud, 
Blaj. Sebeș Si altele .au fost predate 
la cheie beneficiarilor 1 100 aparta
mente urmînd ca alte 140 să fie ter
minate pină la sfîrsitul acestei luni. 
In orașul Cugir a fost terminată con
strucția unui poligon pentru prefa
bricate. cu o capacitate de 4 000 mc 
ne an. aoartinînd întreprinderii jude
țene de constructii-montaie Alba, 
care va ridica gradul de industriali
zare a muncii pe șantierele din 
acest oraș. (Ștefan Dinică).
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„Ghicitori" 
preambalate

Cititoarea noastră Maria S. 
din Lupeni ne trimite un car
tonaș, de mărimea unei cărți 
de vizită, pe care se află tipă
rit următorul text: „întrepr. a- 
Vicola de stat Deva—Abator pă
sări Șoimuș—carne pui tip 1-CP, 
cal. I, preț 22 lei kg. Data pre- 
ambalării... (puncte, puncte, fără 
a fi precizată) drept care ulti
mul înscris — „Termen de ga
ranție". nu mai are nici un 
sens, de vreme ce nu știi de 
cînd pină cînd... Dar nu ăsta e 
baiul și nu e nici singurul pro
dus alimentar cu astfel de „a- 
mănunte" omise, M. S. a cumpă
rat de la centrul de carne din 
cartierul Cuca—Lupeni un pui 
cu nu mai puțin de... 6 gheare, 
Iar cu cîteva zile mai înainte, 
un altul cu... 3 capete și numai 
un copan. „De ce nu și invers — 
adică 3 copane ?“ — se întreabă 
cititoarea. Răspunsul trebuie 
să-1 dea autorii cartonașului cu 
înscrisul tipărit cît o carte de 
vizită. Care carte de vizită...

Un barbugiu 
ambițios

— Alo, Miliția Brașovului ? 
La telefon. Fănică Petcu. Am 
fost jefuit. Vă rog să mi ajutați 
și să-i prindeți pe tîlhari.

Cind s-au prezentat la fața 
locului, lucrătorii de miliție au 
constatat că Fănică era după un 
joc îndrăcit de barbut cu Ion 
Torin și Petrică Stroiescu. Dar 
„norocul" suridea tot timpul lui 
Torin și Stroiescu, astfel că Fă
nică pierduse 1 200 lei. Dar 
s-a lăsat. Și-a pus în 
și pantofii din picioare, 
pierdut. Și tot nu s-a lăsat, 
urmat haina, cămașa și... la 
timul obiect, partenerii de 
l-au refuzat. „Așa că — moti
vează Fănică — simtindu-mă 
jignit in amorul meu propriu, 
am telefonat la miliție".,. Cind 
a sosit miliția, l-a găsit pe am
bițiosul barbugiu și fără panta
loni, pe care era hotărit să-i 
sacrifice. Toți trei, pentru joc 
de noroc, au fost amendați cu 
cite 1000 de lei. Ca să-i 
pace".

La volan, 
nu lăsati

9

mîinile...
de capul lor

Am mai scris — și nu o dată 
— despre unii conducători auto 
care bravează în „ași ai vola
nului" și care în timpul mersu
lui servesc micul dejun, se lan
sează în discuții aprinse cu cei
lalți pasageri, fumează etc. Este 
de ajuns o clipă de neatenție 
pentru ca accidentul să nu mai 
poată fi evitat. Așa cum 1 s-a 
intîmplat și Margaretei S. din 
Baia Mare, care își așezase 
plasa cu cumpărături în fata 
scaunului din dreapta mașinii. La 
un moment dat. un borcan cu 
iaurt s-a răsturnat. Brusc. M.S, 
a întins o mină spre el. iar cea
laltă mină, rămasă pe Volan, a 
făcut și ea o mișcare greșită. Re
zultatul: autoturismul s-a izbit 
de un stîlp de beton. în același 
mod, conducătorul auto Va- 
sile D„ tot din Baia Mare, a 
accidentat un pieton aflat pe 
trotuar, din cauză că în timpul 
mersului a vrut să meșterească 
ceva la ștergătorul de parbriz. 
Așa se întimplă cind lăsăm mîi
nile de... capul lor.

nu 
joc 
I-a 
Au 
ul- 
joc
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Numai 
amendă 
n-au visat...

In mod sigur. Aurel Cura din 
Arad n-a auzit in viața lui de 
Mihal Simion din Slobozia, și 
invert. Iată că ne revine nouă 
misiunea — deloc plăcută — de a 
le face cunoștință, dar mai ales 
de a-i aduce la... cunoștința tu
turor : Aurel Cura — paznic la 
Combinatul de prelucrare a 
lemnului Arad, iar Mihai Si
mion — paznic la depozitele 
Uniunii județene a cooperative
lor de consum Ialomița. Coin
cidenta a făcut ca, in _ aceeași
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I noapte și la aceeași oră, Mlhai ■ 
și Aurel să fie surprinși de e- I
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chipajele miliției dormind buș
tean.

P.S. Amândoi au fost amen
dați. Asta, spre ...cunoștința tu
turor paznicilor somnoroși.

Oameni 
la apă!

Scriem din nou, cu durere, 
despre consecințele dramatice 
ale lipsei de prudență.

...Aflat la Ștrandul tineretu
lui din Lunca Jiului, un mun
citor de la Combinatul chimic 

o 
nu
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din Craiova s-a dus după 
minge scăpată în apă, dar 
s-a mai întors la mal...

...Un cetățean a intrat să 
răcorească într-o baltă din 
propierea fabricii de cărămidă 
din Arad, dar a fost găsit abia 
a doua zi, cînd era prea tlrziu...

...Un copil din Bucovăt-Dolj 
s-a dus să se scalde, dar nești- 
ind să înoate, apa l-a atras spre 
adincuri...

...Un adolescent din comuna 
Cornetu-Ilfov a încercat să tra
verseze rîul Argeș, dar încerca
rea i-a fost fatală...

Sînt lntimplări dureroase, da
torate — așa cum spuneam — 
lipsei de prudență. Atenție, 
deci : e vară, e cald, lacurile și 
rîurile tentează pe fiecare. Nu 
vă aventurați !

se 
a-
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IRubricd realizata de

Petre POPA
cu spri|inul corespondenților ■ 
„Scînteii"

Muncă politică vie, concretă.
pentru stimularea creației 
tehnico-științifice de masă

Din inițiativa Comitetului județean 
de partid Brașov a fost organizată, 
recent, o expoziție intitulată su
gestiv ,, Județul Brașov — anga
jat în creația tehnico-Stiintifică". 
Prin exponatele sale — produse și 
repere, panouri și grafice, prezenta
rea unor inovații, invenții, tehnolo
gii de fabricație etc. — expoziția a 
constituit o reflectare a eforturilor 
depuse pentru stimularea creației 
tehnico-științifice în actualul cinci
nal. Faptul că in județul Brasov ac
tivează peste 10 000 inventatori și 
inovatori, a căror contribuție la în
deplinirea actualului Cincinal se con
cretizează — pînă acum — în realizarea 
a circa 300 invenții și inovații cu o 
eficiență economică antecalculată de 
aproape 175 milioane lei. că de la în
ceputul cincinalului au fost aplicate 
în producție circa 1 250 măsuri cu Ca
racter tehnico-științific și organizato
ric, a căror eficiehță se ridică la a- 
proape 400 milioane lei, nemaivorbind 
de diferitele inițiative muncitorești, 
ilustrează potențialul de creație teh
nică existent in unitățile economice.

Pe lingă faptul că. timp de cîteva 
săptâmîni. expoziția a fost vizitată 
de un mare număr de muncitori, 
cadre tehnico-inginerești. cercetători 
si proiectanti. secția de propagandă 
a comitetului județean de partid a 
organizat aici o fructuoasă dezbatere 
privind modul in care organele și 
organizațiile de partid acționează — 
cu mijloacele specifice muncii poli
tico-educative — pentru stimularea 
creației tehnico-științifice de masă, 
Bogatul material documentar expus, 
precum și discuțiile care au avut loc 
au permis evidențierea experien
ței pozitive obținute de unele 
organizații de partid în domeniul 
muncii politice pe acest tărîm. în 
același timp s-a insistat pentru înțe
legerea faptului că munca politică 
— al cărei spirit combativ, mobili
zator se cere continuu întărit — tre
buie să fie orientată cu precădere în 
direcția stimulării introducerii pro
gresului tehnic, a ridicării perfor
mantelor tehnico-economiee si func
ționale ale produselor. îmbunătățirii 
calității acestora, creșterii producti
vității muncii și reducerii consumu
rilor de materii prime, materiale, e- 
ncrgie electrică și combustibil. în așa 
fel încît activitatea tehnico-științifi- 
că să aducă o contribuție sporită la 
îndeplinirea sarcinilor.

Cum acționează practic organele și 
organizațiile de partid ?

— La noi în uzină, ne spune to
varășul loan Banu. secretar adjunct 
al comitetului de partid de la între
prinderea de autocamioane, munca 
politică se desfășoară pe baza unui 
plan unic, cu obiective și răspunderi 
precise atît pentru organizațiile de 
partid, cit si pentru comitetele sin
dicale. comisia inginerilor si tehni
cienilor. cabinetul tehnic și club. 
Dintre obiectivele cuprinse în acest 
plan amintim : atragerea în activita-

țea de creație științifică a celor pes
te 2 000 tehnicieni si ingineri din în
treprindere si cuprinderea acestora 
în diverse secțiuni de specialitate ale 
C.Î.T.. desfășurarea unei acțiuni de 
masă în vederea îmbunătățirii în 
continuare a performanțelor tehnico- 
calitative si funcționale ale autoca
mioanelor. în care scop comuniștii 
cei mai bine pregătiți au primit răs
punderi precise pentru îndrumarea 
unor tineri, pentru studierea litera
turii tehnico-științifice de specia
litate și organizarea concursurilor de 
inovații, a expozițiilor etc. Printre 
formele și metodele larg utilizate de 
organizațiile de partid menționăm, de 
asemenea, Convorbirile organizate cu 
grupuri de muncitori sau formații de 
lucru pe teme de actualitate tehnică,

Din experiența 
organizațiilor 

de partid 
din județul Brașov

discuții cu inovatori și inventatori, 
desfășurate sistematic în secții.

Una din inițiativele aplicate la în
treprinderea de rulmenți, care își pro
pune să sprijine ridicarea pregătirii 
tehnico-profeslonale a angaiatilor la 
nivelul dotării tehnice a întreprinde
rii. valorificarea superioară a inteli
gentei tehnice proprii, a spiritului no
vator al colectivului, a cuprins sute 
si sute de angajați. Si aici, organiza
țiile de partid folosesc o largă di
versitate de mijloace ale muncii po
litico-educative de masă : sînt orga
nizate schimburi de experiență, se 
țin expuneri în cadrul adunărilor de 
partid. Sistematic, experiența, ca și 
rezultatele obținute de unele colec
tive sînt popularizate în adunările de 
partid si Sindicale, ca și prin diver
sele forme ale propagandei vizuale.

La întreprinderea de tractoare, ac
tivitatea de creație tehnică si știin
țifică și-a propus ca obiectiv priori
tar să răspundă cerinței majore care 
stă în fata întreprinderii în actualul 
cincinal, și anume realizarea pînă în 
1980 a 100 mii tractoare, cu 20 000 in 
plus față de prevederile inițiale ale 
cincinalului. Ca atare, forțele de 
creație ale uzinei sînt orientate in 
primul rînd în direcția perfecționării 
tehnologiilor de fabricație, obiectiv 
pe care îl urmărește și inițiativa 
„Tehnologii de vîrf în producție". 
Un prim rezultat : pînă acum au 
fost perfecționate 40 de tehnologii de 
fabricație, cu o eficientă de cinci mi
lioane lei. Pe lîngă modalitățile obiș
nuite de acțiune ale organizațiilor de 
partid, de mare eficacitate ș-au 
dovedit foile volante editate în cîte 
10 mii de exemplare. un. puternic

caracter mobilizator avînd si filme
le realizate de cineclubul întreprin
derii.

Desigur, formele si metodele prin 
care propaganda de partid acționea
ză în vederea stimulării și promo
vării creației tehnico-știintifice nu se 
reduc la cele amintite. O contribuție 
importantă aduc și cele 19 universi
tăți cultural-științifice care funcțio
nează in marile unități economice, 
cele peste 350 de lectorate tehnice. 
Importanța care se acordă acestei 
activități se desprinde și din faptul 
că desfășurarea acțiunilor de stimu
lare a creației tehnico-științifice este 
coordonată de o comisie județeană, 
condusă nemijlocit de unul dintre 
secretarii comitetului județean de 
partid. O cifră ni se pare în acest 
sens deosebit de semnificativă : de 
Ia începutul anului, in județul Bra
sov au avut loc peste 50 de acțiuni 
— consfătuiri, dezbateri, mese rotun
de. sesiuni de comunicări tehnico- 
științifice. schimburi de experiență, 
expoziții — la care organizațiile de 
partid au antrenat, alături de ingi
neri. tehnicieni, muncitori, specialiști, 
si numeroase cadre universitare.

în legătură cu aceste acțiuni pre
zentăm. în încheiere, opinia tovarășei 
Elena Georgescu, secretar al comite
tului județean de partid : Este un 
adevăr că. in ultimul timp, în con
cordantă cu indicațiile și sarcinile e- 
conomice relevate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. munca politică 
aduce o contribuție sporită la sti
mularea creației tehnico-știintifice de 
masă în întreprinderi. Dar. dacă cele 
mai multe dintre organizațiile de 
partid acționează cu perseverență și 
răspundere pentru stimularea spiri
tului novator, a gîndirii creatoare, se 
găsesc însă și organizații — din pă
cate nu puține — care sînt departe de 
a-si îndeplini rolul pe care îl au in 
această privință : ele nu stăruie în
deajuns pentru atragerea unui nu
măr mal mare de muncitori la activi
tatea de creație tehnico-stiintifică. nu 
îndrumă această activitate spre solu
ționarea obiectivelor concrete, de 
stringentă necesitate. Formalismul în 
această privință se regăsește și în 
aceea că unele acțiuni bune initiate 
de organizațiile de partid sînt aban
donate ne parcurs. Rezultă deci ne
cesitatea ca si comitetul județean 
de partid să acorde un sprijin mai 
substanțial acțiunilor care se iniția
ză îndeosebi la nivelul unor locali
tăți si întreprinderi. Sîntem hotărîți 
să acționăm cu mai multă perseve
rentă pentru întărirea rolului condu
cător al organizațiilor de partid în 
activitatea de stimuLare a noului, de 
Valorificare a inteligentei tehnice 
proprii, pehtru a urmări îndeplini
rea acestui obiectiv maior cu perse
verentă. cu exigentă si pasiune re
voluționară.

Nicolae MOCANU
corespondentul „Scinteii"

Imagine din Tulcea de azi Foto : M. Caranfil

Ce mai știți despre propunerea
dumneavoastră, tovarășe deputat?

— în ultimele șase Sesiuni ale 
Consiliului popular municipal Tg. 
Mureș, care au avut loc în anul tre
cut și lunile scurse din acest an, de
putății noștri — ne spune Ironim 
Bucla, primarul municipiului — au 
prezentat peste 200 de propuneri, 
care cuprind o diversitate de proble
me de 
nesc.

Care 
făcute 
obștii, 
au avut și au ele la organismele de 
specialitate ale consiliului popular ? 
Cei mai în măsură să ne răspundă 
sint deputății înșiși.

— Reprezint în consiliul popular — 
ne spune Petru Munteanu, maistru 
la combinatul de prelucrare a lem
nului — cetățenii din circumscripția 
electorală nr. 39. Ca deputat, am 
prezentat consiliului popular, or
ganelor sale de specialitate mai multe 
propuneri, care vizau, între altele, 
introducerea unor linii noi de trans
port în comun și modernizarea unor 
străzi din cartierul Săvinesti. defini
tivarea construcției balcoanelor la 
blocurile în care locuim. Am știut din 
capul locului că rezolvarea acestor 
propuneri nu se poate face cît ai 
bate din palme. In sesiuni. în con
tactele directe pe care le-am avut cu 
tovarășii din conducerea primăriei, 
am insistat ori de cite ori am avut 
prilejul pentru rezolvarea lor. Astăzi 
am satisfacția. împreună cu alegăto
rii. că toate cele trei propuneri 
prins viată. Evident, la 
unora dintre ele — cum a 
reparării străzilor — au 
nemijlocit și cetățenii.

Multe alte propuneri făcute de de
putați au prins viață în acest mod. 
Așa este cazul cu modernizarea unor 
străzi, instalarea unor copertine în 
stațiile de așteptare ale transportu
lui în comun, amenajarea în aproape 
toate cartierele a unor spatii de 
joacă pentru copii, dezvoltarea rețe
lei comerciale și a

— Modul în care o propunere sau 
alta este soluționată

cel mai larg interes cetățe-

este soarta propunerilor 
de deputați în numele 

al alegătorilor ? Ce ecou

și a cetățenilor de a amenaja un 
părculeț de odihnă cu teatru de Vară 
și un club pentru copii dacă n-am 
fi pus cu toții umărul la efectuarea 
lucrărilor necesare 7

Atunci cind reprezinți interesele 
obștii îți asumi o mare răspundere 
pentru realizarea propunerilor aces
teia. Dacă propunerile sînt necesare, 
dacă este posibilă înfăptuirea lor ai 
datoria să susții fără încetare mate
rializarea lor. Dar nu printT-o adresă 
care se poate împotmoli în vreun 
Sertar, ci spunîndu*ti cuvlntul în 
cadrul sesiunii, adresîndu-te di-

al 
să 
vă

(Urinare din pag. I)

— Nu pot să muncesc în 
construcții. E prea greu.

— Ai încercat 1
— Nu.
— Atunci de unde știi că 

e greu ?
— Eu sînt calificat tâm

plar. Dacă am calificare, 
pentru ce să car mortar ?

— Ce-ai lucrat în tîm- 
plărie ?

—1 Nimic.
— Cum arată o
— Nu știu.
Murmure de 

bare chiar printre 
întru șovăială, 
tantul comitetului județean 
de partid orientează discu
ția mai tranșant :

— Pe ce bază pretinzi să 
muncești într-o meserie de 
care n-ai habar ?

— Am să mă duc. pînă 
la urmă, pe șantier.

— Cînd „pînă la urmă"?
— Mîîne, poimîine...
— Cine dintre activiștii 

U.T.C. prezenti aici se 
oferă să meargă cu acest 
tînăr mîine dimineață pen
tru angajare ?

— Eu. Mîine la ora 7,30 
punct să fie în față la 
I.C.M.J. Ne întîlnim acolo.

La fel s-a procedat și in 
celelalte cazuri discutate. 
S-au fixat răspunderi fer
me, precise, cu actele 
necesare. S-a trecut opera
tiv la definitivarea forme
lor de angajare, reprezen
tantul comitetului județean 
sau municipal al U.T.C. 
i-a recomandat personal 
pe tineri secretarilor orga
nizațiilor de tineret din în
treprinderi. altor factori cu 
răspunderi educative. Si
multan. s-a manifestat 
în continuare preocuparea 
pentru rezolvarea proble
melor de viată. în primul 
rînd a celor privind defi
nitivarea pregătirii școla
re. a calificării, a formării

rindea ?

dezapro- 
confratii 

Reprezen-

Ca să primim 
potrivit înca
drării, trebuie 

să muncim 
potrivit planului!

De la secția de mase 
plastice a întreprin
derii de industrie lo
cală Vilcea am primit 
o scrisoare cu un con
ținut deosebit. Auto
rii acesteia arătau că 
de un timp nu primesc 
retribuția medie pre
văzută. Fiind vorba 
de un caz ieșit din 
comun. am trimis 
scrisoarea, spre cerce
tare și luarea măsuri
lor ce se impun, Co
mitetului județean Vil
cea al P.C.R. Din răs
punsul sosit la redac
ție rezultă că respec
tiva scrisoare a fost 
tratată cu țoată aten
ția, faptele fiind cer
cetate cu competență 
și solicitudine. în prl-

au
realizarea 
fost cazul 
participat

serviciilor etc.

___ ____ ___ ,_____  — ne spune 
Szatmari Ibolya din circumscripția 
electorală nr. 34 — depinde foarte 
mult si de deputat. Să faci propuneri 
e simplu. Dar îndatorirea deputatului 
nu se oprește aici. El trebuie să și 
acționeze pentru realizarea lor. Ar fi 
avut sorți de izbindă propunerea mea

Cum acționează deputății 
în sesiunea consiliului popu
lar și in afara ei pentru reali
zarea propunerilor făcute 

în numele alegătorilor

ședințe al comitetului executiv 
consiliului popular municipal : „O 
studiem propunerile dv. și o să 
informăm" — mra asigurat dînsul. 
Dar a trecut mult timp fără să pri
mesc nici Un răspuns.

O situație asemănătoare ne-a rela
tat și deputatul loan Hața din cir
cumscripția electorală Mureșenii 
Vechi, pe care l-am întrebat : „Ați 
cerut, în sesiuni, explicații tovară- 

primăriei în 
rezolvare a 
Răspunsul :

politico-profesionale. Din 
acest Punct de vedere S-a 
observat prestigiul de care 
a ajuns Să se bucure colec
tivul special constituit pen
tru integrarea în muncă a 
tinerilor „cu probleme". 
Dovadă că au venit si 1 
s-au adresat, din proprie 
inițiativă, si alti tineri 
fără ocupație decît cei re
cent amnistiați. ba chiar șl 
adulți. debitori fată de so
cietate la capitolul muncă.

După ce au fost „de
montate" argumentele res-

pentru asta siîși sacrifică .
timpul liber. De altfel, o- 
rele petrecute cu ei nu sint 
numai cele de program. 
Chiar astăzi trebuia să 
particip la o manifestare 
organizată în Cinstea frun
tașilor in producție și par
că Îmi lipsește ceva că nu 
m-am dus. N-am mers cu 
dlnșii fiind invitată aici...

— Ați avut vreun mo
ment deosebit de cînd atl 
început noua dumneavoas
tră viață ?

—- Da. A fost ziua cînd

meserii 
califici

In 
si

hotărît în

— Ai multe 
care poți să te 
acolo.

—- Eu m-am
alt fel. Cînd am să merg
în armată. învăț soferia.

— Dar pînă atunci ?
— Lucrez ca necalificat. 

N-am să pierd nici o zi. 
N-am să mai pierd nici o 
Zi din viață.

— Cînd semnezi primul 
ștat de plată ?

— L-am semnat simbătă. 
Primii bani munciți din 
viata mea. Mi-am cumpă-

„Sînt mîndru 
pentru ce-am devenit"

tanțierilor morali, după ce 
mofturile s-au înecat in 
propria lor rușine — date 
ca răspunsuri publice, vor
bele celor în cauză erau 
rostite, înfundat, copleșite 
de jenă — au urmat dialo
guri cu unii dintre tinerii 
care acum țin fruntea sus. 
care au știuit să se înscrie 
în universul de demnitate 
deschis prin m&Surlle luate 
de partid.

...Floarea S„ 18 ani, în
cadrată ca electrician bo
binator la U.T.A. Vorbește 
de căldura și bunăvoința 
cu Care a fost primită în 
colectiv, de solicitudinea 
cU care i s-a căutat o 
muncă ce corespunde cali
ficării ei.

— ...Dar, val 1 După ce 
mi-am început activitatea, 
am constatat că metoda 
tehnică de bobinare învă
țată de mine era cu totul 
diferită de metoda practi
cată aici. Colegii s-au ofe
rit Să mă învețe de îndată.

am terminat de bobinat 
primul motor.

— SI ?
— Se strînseseră în jurul 

meu toți noii colegi. M-am 
pierdut cu totul de emo
ție...

— ...Și ? S-a învîrtit ro
torul ?

— S-a învîrtit.
...în asistentă eră ușor 

de remarcat un adolescent 
cu părul blond-auriu. cir- 
lionțat, cu ochii albaștri Si 
aer candid. Era cel mai pu
țin robust băiat dintre cei 
prezențl. Obrazul lui. aflat 
încă în perioada tuleelor, 
se împurpura la fiecare 
discuție mai deosebită. I-a 
Venit rîndul în dialog. Se 
numea Nicolae D.

— Eu vreau să mă fac 
șofer. Deocamdată nu l._ 
deplinesc condițiile, așa că 
m-am prezentat la coope
rativa „Constructorul" ime
diat ce am primit 
tia.

în-

reparti-

re-

re- 
mai 

pentru

rat tot ce vedeți pe mine 
și am dat și bani acasă.

— Ce te-ai gîndit cînd 
ai părăsit centrul de 
educare ?

— Să ajung cît mai 
pede în Arad, locul cel 
drag din lume 
mine.

— Ce știi dumneata des
pre Arad ?

— Că e o localitate cu 
care te poți mîndri. unde 
oamenii fabrică vagoane, 
strunguri, mobilă, țesături, 
produse chimice...

Urmează o suită de în
trebări și răspunsuri ca în- 
tr-un concurs „Cine știe 
ciștigă". Siguranța tînăru- 
lui sporește, e limpede că 
sentimentele afirmate fată 
de locul natal sînt confir
mate de interesul pentru 
dezvoltarea localității. Din
tr-odată urmează o între
bare mal de suflet. 1-0 
pune reprezentantul comi
tetului județean de partid :

— Ce-țl place cel mai 
m ult în Arad ?

— Muncitorii lui.
Răspunsul a venit spon

tan și sigur, fără nici o 
urmă de convenționalism. 
Franchețea replicii a de
terminat și întrebarea ur
mătoare :

— Și ce nu-ti place ?
Adolescentul plăpînd 

părut dintr-odată uriaș, 
vlăjganii din preajma 
care o 
turi 
Vocea 
rostit 
diet:

— Vagabonzii.
— Te-ai intilnit î n acest 

interval cu foștii colegi, de 
la centrul de reeducare ?

— Da, dar nu am stat de 
vorbă cu ei.

— De ce ?
— Pentru că disprețuiesc 

ce am fost.
*— Bine, dar nu erau și el 

Încadrați, ca dumneata 1
— Ba da, unii da. însă 

cu aceia am vorbit nu ca 
foști colegi, ci ca actuali 
colegi. Mîndri de ceea ce 
sîntem.

într-o lună de zile, tînă- 
rul Nicolae D„ ca atîția 
alții din categoria lui. înte- 
legînd rostul unor măsuri 
de înalt umanism, șansa de 
viață demnă care i s-a o- 
ferit, trecuse din plin pro
cesul limpezirii conștiinței, 
îh numele lui. cu autorita
tea lui. detașat de vechi 
deprinderi care nici nu 
mai erau ale lui. putea ju
deca sever pe șovăielnici.

în virtutea concludentei 
sale experiențe de Viată, se 
înscrie în tonul unei atitu
dini mai răspicate, necesar 
mai răspicate, fată de cei 
care încă nu vibrează la 
stăruințele de îndreptare a 
lor. care nu-și înțeleg da
toria și rostul ca cetățeni.

a 
iar 
Iul 

scăldaseră în mof- 
arătau 

încă în 
răspicat.

piperniciți, 
formare a 

ca un ver

mul rînd se mențio
nează că, intr-adevăr, 
angajații respectivi nu 
au realizat retribuția 
medie, ca urmare a ne- 
realizării sarcinilor, 
iar pe de altă parte, 
a depășirii numărului 
mediu scriptic de an
gajați planificat. Ana- 
lizindu-se la nivelul 
secției încadrarea în 
numărul mediu scrip
tic planificat, a reieșit 
Că pe anul 1976 acesta 
a fost depășit cu 10.8 
la sută, iar pe pri
mele 5 luni ale a- 
nului 1977 cu 16,2 la 
sută. Răspunsul pre
cizează că in vederea 
încadrării în sarcina 
planificată, S-au luat 
măsuri de redistribui
re a excedentului de 
personal în alte acti
vități din cadrul în
treprinderii.

Situația de fapt pre
supune o serioasă me
ditație, atîț pentru 
autorii scrisorii, cît și 
pentru ceilalți anga
jați, pentru organiza-

de partid și de 
din secție. în 

trebuie
țlile 
masă 
primul rînd, 
să se înțeleagă limpe
de că în societatea 
noastră remunerația 
se primește în raport 
cu cantitatea și calita
tea muncii 
Nu putem .....
mai mult decît dăm, 
pentru că altfel ar în
semna să luăm Ci., 
drepturile altora, 
primim 
drării, 
muncim 
nului.
ducerea 
poartă 
pentru că nu 
măsuri potrivit 
iar răspunsul 
zează. în 
hotărîrile adoptate.

Se subliniază apoi 
în răspuns că nu se 
confirmă situația re
latată privind acorda
rea de trepte și cate
gorii de încadrare. 
S-a constatat că în a- 
nul 1976 s-au acordat 
trepte la 33 de anga-

prestate, 
pretinde

din 
Ca să 
înca

să 
pla- 
con-

potrivit 
trebuie 
potrivit 
Desigur, 
întreprinderii 
răspunderea 

a luat 
legii. 

Pfeci- 
încheiere.

jați din totalul de 70, 
iar categorii de înca
drare nu au fost acor
date. neîndeplinindu- 
se condițiile. In aceas
tă lună urmează să se 
acorde la 20 de mun
citori categorii de în
cadrare. Cu privire la 
atribuirea primelor, 
se subliniază în răs
puns, a reieșit că, 
deși secția mase plas
tice nu a realizat în
totdeauna sarcinile de 
plan, au fost acordate 
prime in unele tri
mestre la toate cate
goriile de personal 
din fondurile de pre
miere ale întreprinde
rii, întrucît pe total 
întreprindere s-au re
alizat beneficii. Aces-

te prime s-au acordat 
in vederea apropierii 

reale a 
cea 

încadrare, 
l existat

retribuției 
muncitorilor de 
medie de f 
întrucîț au 
discuții privind modul 
de acordare a acestor 
prime, s-a stabilit ca 
în viitor să se respec
te indicația ca cei ce 
urmează a fi premlați 
să fie discutați în a- 
dunarea de grupă sin
dicală, care să hotă
rască.

Măsuri ferme 
împotriva 
abuzurilor

în coloanele Ziarului 
„Scihteia" au mai fost 
publicate sesizări pri-

vind practica de a se 
difuza obligatoriu bi
lete la diferite mani
festații Sportive — se 
afirma într-o scrisoa
re sosită la redacția 
noastră de la între
prinderea „Avicola" 
Neamț. Anexăm o 
invitație la o astfel de 
manifestare pentru 
care ni s-au încasat 
10 lei. La întreprin
derea noastră, cu 600 
de angajați, au fost 
repartizate 700 bilete 
și fiecare a fost obli
gat să cumpere o ast
fel de hîrtie. Spunem 
hîrtie deoarece nu are 
nici serie, nici Valoa
re înscrisă, nici ștam
pilă. Din cîte știm, 
s-au difuzat pe mu
nicipiu aproape 20 000

rect primarului gau vicepreședinte
lui comitetului executiv care răspun
de de domeniul respectiv de activi
tate. Deputatul tocmai de aceea este 
deputat, pentru a reprezenta personal 
interesele cetățenilor în consiliul 
popular, pentru a răspunde in fața 
alegătorilor săi de modul în care le 
reprezintă.

— Așa cum eu, ca deputată, sînt 
obligată să-i informez pe alegători — 
ne spune Pușkas Gizela din cartierul 
Mureșenii Noi — despre soarta pro
punerilor pe care ei ml le adresează, 
aceeași obligație o au fată de noi 
deputății și organele de specialitate 
ale primăriei. în sesiunea consiliului 
popular din februarie am făcut mai 
multe propuneri. Am propus aduce
rea. prin concurs, a unui medic sto
matolog la dispensarul întreprinderii 
de pielărie, unde lucrează un mare 
număr de muncitori, în special mun
citoare. Am propus, de asemenea, re
profilarea unor spatii comerciale 
și prestatoare de servicii, pen
tru a răspunde mai bine ne
voilor cetățenilor. Am propus, tot
odată, ca întreprinderea județeană 
de gospodărie comunală și locatlvă 
să modifice actualul orar de ardere 
a resturilor menajere de la cremato
riul din cartier, pentru a se evita 
pătrunderea mirosului în locuințe. 
După ce am constatat că propunerile 
făcute în sesiune n-au avut ecoul 
așteptat, m-am adresat direct tovară
șului Suto Andrei, primul vicepre

șilor din conducerea 
legătură cu modul de 
propunerilor făcute ?“ 
„Nu !“

Este criticabil faptul _. ..___
de specialitate ale consiliului popu
lar nu dau răspuns la toate proble
mele ridicate de deputați. Cu atît 
mai mult cu cît aceasta este o obli
gație legală. Dar cei mai în măsură 
să-i tragă la răspundere pentru ne- 
respectarea acestei obligații sînt de
putății înșiși. Conform Legii de or
ganizare și funcționare a consilji’pr 
populare, deputății au dreptul ,.să 
pună întrebări și să adreseze inter
pelări comitetului sau biroului execu
tiv, oricărui membru al acestuia, 
precum și conducătorilor organelor 
locale de specialitate. Cel întrebați 
sau interpelați sînt obligați să răs
pundă în cadrul aceleiași sesiuni ; in 
cazul în care nu pot răspunde in a- 
ceeașl sesiune, ei sint obligați să dea 
răspuns pină la sesiunea următoare". 
Există, deci, Un cadru eficient, insti- 
tuționalizat, prin care deputății au 
posibilitatea să determine organele 
administrației locale de stat — prin 
controlul pe care pot și trebuie să-1 
exercite asupra activității acestora — 
pentru a dovedi receptivitate și răs
pundere fată de propunerile ce le 
sînt adresate. Constatările rezultate 
din ancheta de față ridică, totodată, 
și problema controlului pe care tre
buie să-1 exercite consiliile locale ale 
Frontului Unității Socialiste asupra 
felului în care deputății sînt îndru
mați și ajutați să-și îndeplinească a- 
tribuțiile, asupra modului în care își 
onorează aceste atribuții. în rezolu
ția Congresului Frontului Unității 
Socialiste sînt definite cu precizie 
răspunderile acestor organe. „Prin în
treaga lor activitate, consiliile Fron
tului Unității Socialiste trebuie să-și 
îndeplinească mai eficient atribuțiile 
ce le revin, de a organiza, coordona 
și îndruma munca deputaților pen
tru realizarea mandatului lor de aleși 
ai oamenilor muncii".

Constantin PRIESCU 
Cornel POGACEANU

că organele

Reproducem de 
un ..afis-fluturas“ edi
tat de Centrul sanitar 
antiepidemic al muni
cipiului București ur
mătoarele recoman
dări :

1. Evacuați si astu
pat! cu pămînt toate 
băltoacele si „ochiu
rile" de apă din îm
prejurimi. 2. Acolo 
unde apa continuă să 
stagneze, turnati 
litru de petrol 
pant la 
pătrat! 
Scoateți 
solurile 
reparați 
defecte, 
rile în 
umezeală.
cu
(sublinerea noastră) — 
pe care vi-1 preparați 
singuri, adăugind 100 
ml din „solutia-mamă" 
la 2 litri apă. Este ne
cesar un litru la 25 me
tri pătrati. Atenție : 
în subsoluri nu se fo
losește petrol ! 5. în 
locuințe puteti să 
pulverizați MUSCA- 
RICID, SIMUM, TAI
FUN sau SANITOZOL 
— preparate pe care le 
procurați de la maga
zinele de chimicale.

Aceste recomandări 
sînt foarte utile, tinind 
seamă de faptul că în 
diferite cartiere ale 
Capitalei se constată o 
adevărată „invazie" de 
tîntari. Nu este vorba

un 
lam- 

circa 40 metri 
suprafață. 3. 
apa din sub- 
blocurilor si 

instalațiile 
4. tn subsolu- 
eare rămine 

pulverizați 
„LINDATOX",

de bucăți pentru un 
stadion de 3 000—4 000 
de locuri... Oare nu se 
pot găsi metode pen
tru curmarea unor a- 
semenea practici ?

In răspunsul Con
siliului județean al 
sindicatelor Neamț se 
precizează că acțiu
nea (de difuzare a a- 
cestor bilete — n.n.) a 
fost organizată de 
clubul sportiv „Cea
hlăul" împreună cu 
consiliul municipal 
pentru educație fizică 
și sport, fără a obține 
aprobarea organului 
județean de partid. 
Întrucît nu S-a proce
dat legal cu tipărirea 
și distribuirea invita
țiilor în întreprinderi, 
secretariatul comite
tului județean de par
tid a stabilit un colec
tiv de specialiști care 
în prezent analizează 
cazul, urmînd a se 
lua măsuri de sancțio-

nu primesc sfaturi
de tînțairi transmltă- 
tori de malarie, ci de 
unii inofensivi, dar 
care te pișcă si nu te 
lasă să te odihnești.

Doctorul Laurentiu 
Gafiteanu, de la 
laboratorul de micro
biologic al Centru
lui sanitaro-antiepi- 
demic al Capitalei, 
ne asigură că. incepind 
încă din luna aprilie 
a acestui an. au fost 
depistate, delimitate si 
luate sub control toate 
zonele din perimetrul 
Capitalei unde tîntarii 
au condiții propice de 
dezvoltare. în parcuri 
acționează lucrătorii 
Administrației dome- 
hitllui public. Care 
stropesc vegetația, iar 
în zona lacurilor, a 
unor canale deschise si 
băltoace rămase din 
timpul ploilor isi des
fășoară activitatea e- 
chipe de la I.C.A.B. Ni 
se spune că singura 
problemă rămasă nere
zolvată ar fi doar 
aceea a subsolurilor 
umede de la blocuri, 
din cartierele Ion Su- 
lea. Titan. Drumul 
Taberei si altele, care 
oferă condiții optime 
înmulțirii tîntarilor. 
Tocmai de aceea, ad
ministrațiile de blocuri 
trebuie să ia măsuri de 
reparare si întreținere 
corespunzătoare a in
stalațiilor tehnice — de 
alimentare cu apă.

termofioare. canalizare 
— care mențin 
zsala în 
tehnice, si 
hotărît la 
zare cu _____
LINDATOX sau să se 
facă apel la serviciile 
unor întreprinderi de 
specialitate : „PRO
FAN" (telefon 23 67 71). 
„D.D.D." din str. C.A. 
Reset ti 5 (telefon 
1310 71). cooperativa 
„Deservirea" (telefon 
41 11 31).

Aceste recomandări, 
repetăm, sînt foarte 
utile, dar nu toate 
pot fi aplicate. De e- 
xemplu, LINDATOX 
nu se găsește în co
merț. deci nu poate fi 
procurat. Pentru co
menzile de asanare 
trebuie încheiate con
tracte si făcute pro
gramări la unită 
tile amintite. \ ■ 
timp ce tîntarii se în
mulțesc mereu. în 
plus, activitatea Admi
nistrației domeniului 
public. ca si a 
I.C.A.B.-ului. nu poate 
fi apreciată ca satisfă
cătoare atîta vreme 
cît roiuri de tîntari se 
semnalează în zona 
lacurilor, unde vina nu 
mai poate fi pusă pe 
seama subsolurilor 
tehnice Inundate.

Sfaturile sînt foarte 
bune, dar tîntarii nu 
țin seama de sfaturi.

Al. PLA1EȘU

ume- 
subsolurile 
să treacă 
dezinsecti- 

solutie de

nare a celor vinovați. 
La unitatea „Avicola", 
de unde s-a trimis se
sizarea, au fost repar
tizate un număr 
700 
care ____ _
392. S-a stabilit 
conducerea 
organizația 
ca celor ce

de 
de Invitații, din 
s-au distribuit

cu 
unității și 
de partid 
nu au luat

de bunăvoie invitațiile 
Să li se restituie banii.

In legătură cu sanc
țiunile ce urmează a 
fi aplicate celor ce se 
fac vinovati de acest 
abu2 grosolan, redacția 
așteaptă un nou răs
puns pe care îl va pu
blica în coloanele zia
rului.

la obiectConcis,
• Comitetul executiv al Consiliului popular 

județean Arad : „în vederea mai bunei gospo
dăriri a lotului zootehnic a părtinind Consiliului 
popular al comunei Vîrfurile. s-au luat măsuri 
pentru ridicarea fertilității solului, cosirea și 
stringerea în timp optim a finului, evaluarea 
Corectă a producției de pe fiecare parcelă șl 
depozitarea acesteia în condiții bune, evaluarea 
ne specii a pomilor fructiferi existenți si valo
rificarea corespunzătoare a fructelor".

• Comitetul executiv al Consiliului popular 
al municipiului Suceava : „La propunerea de
putatului, s-a emis comandă la Centrul de pro
iectări județean Suceava pehtru modernizarea 
străzii Constantin Moraru din cartierul Ițcani. 
Lucrarea se va realiza în anul 1978 cu fonduri 
din contribuția bănească a cetățenilor potrivit 
Legii nr. 20/1971“

Neculai ROȘCA
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Imagine de la „SARO"-Tirgoviște

Prin organizare superioară și folosirea mai bună a celor trei schimburi:

INVESTIȚII IN regie proprie

MAȘINILE Șl UTILAJELE 
pot produce mai mult, 
cu randament mai înalt

Primul semestru al acestui an, ca 
de altfel și prima decadă a lunii 
iulie au marcat, pe ansamblul eco
nomiei județului Dîmbovița, rezultate 
de prestigiu. Sarcinile de plan, la 
producția globală și producția marfă 
au fost îndeplinite și depășite, reali- 
zindu-se suplimentar peste preve
deri 23 550 mii kWh energie electri
că, 16 100 tone cărbune, 16 000 mii 
mc gaz metan. 1 174 tone laminate 
finite din oțel, 1 662 frigidere cu com
presor. aparatai electric in valoare 
de 14 milioane lei. 48 strunguri cu 
xițjtmetrul de peste 600 mm, 15 000 tone 
ciment. 1 100 mc prefabricate din be
ton armat. 350 000 mp țesături, pre
cum si alte produse. De remarcat 
faptul că pe seama indicatorului pro
ductivitatea muncii — îndeplinit în 
această perioadă în proporție de 101,8 
la sută, mai mare cu 1 882 lei pe un 
lucrător — s-a obținut o producție 
suplimentară, comparativ cu aceeași 
perioadă a anului trecut, de cîteva 
sute de milioane lei.

Acțiunile înfăptuite, ce au izvorât 
din sarcinile subliniate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, de conducerea 
partidului, s-au bazat pe un cuprin
zător program de măsuri menit să 
impulsioneze creșterea mai rapidă a 
gradului de utilizare a mașinilor - 
unelte, precum și introducerea în 
circuitul productiv a mașinilor, uti
lajelor și instalațiilor nefolosite. S-a 
desprins posibilitatea realizării in 
acest an — pe baza valorificării in
tensive. mai depline, a mijloacelor 
tehnice — a unei producții suplimen
tare de 31 000 000 lei.

Corespunzător obiectivelor de a 
folosi cit mai rațional mijloacele 
tehnice din fabrici șl uzine, in 
scopul acoperirii disponibilului de 
capacitate la mai multe grupe 
de mașini — respectiv, pentru încăr
carea acestora la indici superiori — 
au fost perfectate noi colaborări și 
cooperări pentru executarea de re
pere si subansamble de produse, 
piese de schimb și SDV-uri. Astfel, 
întreprinderea de utilaj chimic din 
Găești, unitate cu o mare disponibi
litate de capacitate la mașini-unelte, 
a preluat execuția a numeroase re
pere și subansamble necesare Com
binatului de oțeluri speciale din 
Tirgoviște și întreprinderii de utilaj 
.petrolier, însumind 41 mii ore-pre- 
lucrare prin așchiere. întreprinderea 
de strunguri „SARO“ realizează. în 
baza acelorași disponibilități de ca
pacitate puse în evidență, pentru 
I.J.I.L. Tirgoviște și întreprinderea 
de motoare electrice București un 
volum de 9 800 ore-mașină. La riadul 
lor, alte unități, printre care I.J.I.L. 
Tirgoviște, pe mașini-unelte și insta
lații agregat specifice, insuficient fo
losite, realizează pentru întreprinde
rea mecanică Mija, întreprinderea 
de utilaj petrolier Tirgoviște și în
treprinderea de mecanică fină din 
București operații și repere în volum 
de aproape 100 000 ore-mașină.

Pentru mai buna folosire și încăr
care a mașinilor-unelte, la întreprin
derile de strunguri automate „SARO“ 
Tirgoviște, „Automecanica11 Moreni 
si de frigidere din Găești au fost 
elaborate soluții eficiente : cîteva 
sute de repere executate pînă acum 
pe strungurile paralele, cu randa
ment scăzut, au fost transferate pe 
strunguri automate și semiautomate. 

în alte unități, în scopul echilibrării 
manoperei pe grupe de mașini, s-a 
trecut la realizarea unor dispozitive 
menite să asigure la mașinile-unelte 
folosite cu indici scăzuți posibilita
tea prelucrării unei game sporite de 
repere și utilizării mai eficiente a 
fondului de timp disponibil.

Rezerve mari de capacitate și im
plicit de sporire a volumului de 
producție am identificat și în sec
toarele de sculărie și întreținere. 
Aici, mașinile-unelte, instalațiile, 
pînă de curînd cu program lejer, au 
fost trecute să fie folosite cu ran
damente înalte. La întreprinderea de 
utilai chimic Găești. întreprinderea 
de aparate electrice industriale Titu, 
Combinatul de oteluri speciale și în
treprinderea de utilaj petrolier s-au 
întocmit programe speciale de reali
zare în devans a unui volum sporit 
de SDV-uri pentru producția celor
lalte trimestre, piese de schimb co
respunzător nevoilor proprii procura-

Cum se acționează 
în întreprinderile 

din județul Dîmbovița 
pentru îndeplinirea acestei 
importante sarcini trasate 

de conducerea partidului
te pînă acum din alte unități, 
SDV-uri pentru unități similare din 
județ și din țară. Combinatul de oțe
luri speciale și-a prevăzut să reali
zeze în aceste sectoare, pînă la sfîr- 
șitul anului, o producție suplimen
tară de 100 tone piese de schimb, în 
valoare de peste 6 milioane lei ; 
Combinatul de lianți și azbociment 
Fieni — 200 tone piese de schimb și 
reconditionarea altor 100 tone ; 
I.A.E.I. Titu — piese de schimb în 
aceleași sectoare în valoare de 350 000 
lei. iar I.U. Ch. Găești a realizat 
într-o singură lună pe capacitățile 
disponibile piese de schimb pentru 
necesitățile proprii și pentru terți în 
valoare de 500 000 lei.

în cadrul măsurilor aplicate se cu
vine menționată acțiunea — în curs 
de desfășurare — de regrupare a 
mașinilor-unelte din secțiile direct 
productive, sculării și indirect pro
ductive în vederea servirii mai mul
tor mașini de către un singur mun
citor. Numărul muncitorilor care lu
crează la mai multe mașini de bază 
depășește pină în prezent aproape 
300, dintre aceștia jumătate ser
vind 3 și 4 mașini-unelte de bază. 
Acțiunile de acest fel, conduse in 
fiecare unitate economică de către 
activiștii consiliului județean de con
trol muncitoresc, au relevat că pen
tru servirea capacităților de produc
ție disponibile și utilizarea lor la pa
rametrii proiectați nu sînt necesare, 
în toate întreprinderile, noi cadre sau 
suplimentarea numărului de angajați- 
Pe întreg județul au fost identificați, 
de pildă, aproape 100 de muncitori 
calificați, ca prelucrători pe mașini- 

unelte, strungari, frezori, rabotori ș.a., 
dar care, din diverse motive, execu
tau alte munci. Se înțelege că toți a- 
cești muncitori calificați au fost tre- 
cuți pe mașini și încadrați corespun
zător cu meseriile pentru care au 
fost pregătiți, pentru a nu-și irosi 
priceperea tehnică și profesională, a 
fi mult mai utili economiei județu
lui. De asemenea, în numeroase în
treprinderi sînt în curs de apli
care ample programe de mă
suri care privesc amplificarea ran
damentului schimburilor ; cu alte 
cuvinte, ridicarea nivelului producției 
obținute în schimburile II și III la 
cota celei realizate în schimbul I, lu
cru pe deplin realizabil dacă ținem 
seama de faptul că mașinile sînt a- 
celeași, iar calificarea celor care le 
servesc și produsele fabricate nu di
feră cu nimic. Ceea ce lipsea însă 
era intervenția promptă si energică 
pentru înlăturarea carențelor care 
priveau aprovizionarea cu materii 
prime și semifabricate, asistenta teh
nică, disciplina în producție.

Programele speciale de măsuri al
cătuite în baza sarcinilor trasate de 
conducerea partidului, de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, au permis di
mensionarea volumului producției 
suplimentare ce se va obține în acest 
an, în principal pe seama creșterii 
productivității muncii. Programele 
noastre prevăd, pe total județ, o 
sporire fată de anul trecut a produc
tivității muncii cu 23,8 la sută, din 
care 3,3 la sută reprezintă creșterea 
suplimentară, ceea ce se va concre
tiza pe ansamblul economiei județu
lui in realizarea unei producții de 
peste 350 000 000 lei. Ridicarea pro
ductivității muncii va duce, firesc, la 
o economie relativă de personal, în 
industrie, de 9 500 persoane. Acești 
angajați vor fi orientați și folosiți 
pentru realizarea producției supli
mentare, pentru care avem desface
rea asigurată, pentru creșterea coefi
cientului de schimburi și noile locuri 
de muncă create în economia ju
dețului.

“Realitatea este că nu ne putem de
clara mulțumiți cu ceea ce am reali
zat pină acum. Nemulțumirea noas
tră are în vedere faptul că 
mașini și utilaje, instalații complexe, 
ca acelea de la „SARO“ (strungurile 
de copiat, mașinile de frezat prin co
piere sau alte utilaje strict speciali
zate). sînt încărcate necorespunzător, 
funcționând intr-un singur schimb 
sau în două. în cadrul altor între
prinderi, chiar unele mașini-unelte 
grele, de performanță, cu posibilități 
multiple de utilizare, sînt încărcate la 
indici inferiori din lipsă de comenzi, 
în această situație, cu indici de în
cărcare sub parametrii proiectați, se 
află strungurile carusel, mașinile de 
alezat și frezat orizontal de la I.U.P. 
Tirgoviște, I.U.Ch. Găești. De aceea, 
ne preocupăm în prezent de perfec
tarea unor colaborări cu partene
rii din alte județe, de realizarea 
unor dispozitive menite să înlesneas
că executarea și a altor operații de- 
cît cele impuse de cartea tehnică a 
acestor mașini specializate. pentru 
că utilajele pot produce mai mult, 
cu randament mai înalt.

Inq. Ion CAE1NESCU 
secretar al Comitetului județean 
Dîmbovița al P.C.R.

(Urmare din pag. I)

pletarea unor rețele energetice, 
pentru efectuarea altor lucrări me
nite să asigure condiții mai bune de 
desfășurare a procesului de pro
ducție ;

• Lucrările de organizare de șan
tier nu au cuprins provizorate (ba
răci, platforme și magazii improvi
zate ș.a.), ci au fost realizate sub 
formă de construcții și instalații 
durabile, utilizabile pentru toate 
șantierele ce vor fi deschise ulte
rior. După folosirea lor pentru ac
tivitatea de șantier, aceste dotări 
pot fi integrate, cu mici amena
jări. in circuitul capacităților pro
ductive ale întreprinderii ;
• Toate investițiile au fost reali

zate în limita fondurilor aprobate. 
Pentru nici un obiectiv nu s-au so
licitat suplimentări de fonduri și 
nici nu s-a renunțat la anumite lu
crări din cauză că fondurile nu ar fi 
ajuns ;

• A dispărut noțiunea de „co
mandament" pentru urmărirea rea
lizării investițiilor. Nu mai au Ioc 
interminabile discuții intre benefi
ciari, proiectanți, constructori, or
gane de control, titulari de inves
tiții ș.a., nu se mai iau angajamen
te adesea formale, aproape toate 
problemele fiind rezolvate la nive
lul consiliului oamenilor muncii din 
întreprindere.

Cum se desfășoară activitatea de 
realizare in regie proprie a inves
tițiilor în cadrul întreprinderii 
„1 Mai'1 din Ploiești ?

1. Organizarea muncii.In 
cadrul sectorului mecano-energetic 
și de investiții. în activitatea 
de investiții lucrează în me
die 220 de muncitori de dife
rite specialități : zidari, dulgheri, 
instalatori, mecanici ș.a. Cum se ob
servă, sînt muncitori de meserii 
care sînt necesare și în activitatea 
de întreținere și reparații a uzinei. 
De pildă, zidarii pot face atît lu
crări de construcție, cit și reparații 
la cămășile cuptoarelor ; instalato
rii pot monta instalații noi, dar și 
repara pe cele aflate în secțiile pro
ductive în exploatare. De altfel, in 
funcție de cerințele concrete, echi
pele de meseriași de la investiții 
pot fi folosite pentru lucrări de re
parații și întreținere sau, după caz, 
cei de la întreținere și reparații 
pot fi trecuți să execute anumite 
lucrări de investiții. în plus, s-a în
rădăcinat practica de a repartiza la 
realizarea construcțiilor și monta
jului pe acei meseriași care vor răs
punde, după intrarea în funcțiune 
a obiectivului, de funcționarea, în
treținerea și repararea mijloacelor 
de producție respective. Aceștia, 
deci, sînt deplin interesați ca lu
crările de construcții și montaj să 
fie din capul locului bine execu
tate.

2. Proiectarea. Proiectul ini
tial pentru noi investiții este. în 
mod firesc, executat de un institut 
de specialitate, de regulă Institutul 
de proiectări pentru construcția de 
mașini din București. Dar. pe par
cursul lucrărilor de construcții apar, 
inerent, o serie de probleme de pro

Strungul SP 1 000X3 000 proiectat și realizat prin autoutilare

iectare care nu au putut fi prevă
zute de la bun început. în aceste 
situații, institutul specializat de 
proiectare nu poate interveni 
prompt din cauză că are, de obicei, 
alte lucrări mai importante în curs 
de proiectare și, de aceea, uzina 
apelează la o parte din forța tehnică 
a atelierului de proiectare al secto
rului mecano-energetic propriu. Am 
notat cîteva situații recente. Pro
iectarea instalației de forță de la 
secția construcții metalice a fost 
terminată în două săptămîni în a- 
telierul propriu de proiectare. Dacă 
ar fi fost comandat institutului de 
specialitate, proiectul ar fi fost 
executat în circa un trimestru. De 
asemenea, dacă pentru proiectarea 
unor rețele de apă supraîncălzită 
s-ar fi apelat la proiectantul spe
cializat ar fi însemnat ca lucrările 
de construcție să fie întârziate cu 
1—2 luni. Așa insă, proiectarea s-a 
făcut în atelierul propriu și a durat 
numai 5 zile. Firește, fiecare pro
iect în parte realizat în întreprin
dere se bucură de asistenta tehnică 
a institutului de specialitate.

3. Conducerea și contro
lul executării lucrărilor 
sînt asigurate de un birou de in
vestiții format din 14 oameni, care 
în cazul în care investițiile s-ar fi 
efectuat în antrepriză ar fi înde
plinit numai sarcini administrative, 
de urmărire a graficelor ș.a. — șl 
nu de conducere și de control. în 
perioadele cînd pe parcursul lucră
rilor apar probleme mai grele se 
apelează și la specialiști și cadre de 
conducere din alte compartimente 
ale sectorului mecano-energetic, 
sau din întreprindere, care, in afara 
atribuțiilor curente, ajută la depă
șirea situațiilor dificile.

4. Aprovizionarea cu o 
bună parte din materialele 
necesare se realizează prin com
partimentul specializat al întreprin
derii. Anumite materiale specifice 
se asigură insă și in mod direct de 
către biroul de investiții. Construc
țiile metalice nu se comandă în 
altă parte, ci in secțiile de producție 
ale întreprinderii. Ele sînt execu
tate, astfel, în ordinea priorităților 
investiției și nu potrivit intereselor 
furnizorului, fără însă a fi pertur
bată producția de bază din secții. 
Bunăoară, în acest an, secțiile de 
producție au de executat circa 1 650 
tone construcții metalice, din care 
în primul semestru au și produs 
peste 1 000 de tone.

5. Asigurarea mașinilor 
și utilajelor tehnologice. 
Așa cum este și normal, cea mai 
mare parte din mașinile si utilajele 
necesare șiret achiziționate de la 
unitățile specializate din tară sau 
din import. Dar. trebuie menționat 
că 10—15 la sută din mașinile și 
utilajele noilor investiții sînt reali
zate prin autoutilare. în cadrul sec
torului mecano-energetic și sculă
rie.

6. Utilajele de construc- 
|șj. în eșepțg, sectorul de construc-

în atelierul de proiectare se analizeazd detaliile unui nou utilaj care va 
fi executat în sectorul mecano-energetic pentru dotarea întreprinderii

Inginerii Gheorghe Damian, Nicolae Ioana, Constantin Barabaș, maistrul 
Ștefan lordache și secretarul comitetului de partid, tehnicianul Badea 
Busuioc, analizează la fața locului stadiul lucrărilor de construcție la 
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tii are în dotare un buldozer, două 
excavatoare, două macarale si două 
betoniere mici, denumite „statie de 
betoane11. Cu aceste utilaje au fost 
ridicate toate construcțiile ultimu
lui deceniu în întreprinderea plo- 
iesteană. în funcție de necesități se 
apelează la mijloacele de transport 
si de ridicat din secțiile de produc
ție. sau se închiriază pe perioade 
limitate utilaje specifice execuției 
diferitelor lucrări,

— Desigur, realizarea în regie 
proprie a lucrărilor de investiții are 

și „dezavantajul11 ei — a ținut să 
precizeze în cele din urmă ingine
rul Gh. Damian. întîi de toate. în
treprinderea isi asumă răspunderi 
în plus. Fără îndoială, unii gîndesc 
că este mai comod să discuți la 
nesfîrsit. în ședințe, cu constructo
rul. cu furnizorul de construcții 
metalice, să reclami tot timpul la 
forurile de resort, decît să fii im
plicat direct în efectuarea investi
țiilor. Aici se strică mai puțină 
hârtie și se face mai multă treabă.

■— în ce măsură aste cunoscută și 
aplicată în alte unități experiența 
întreprinderii .,1 Mai11 din Ploiești 
în domeniul executării în regie pro
prie a investițiilor ?

— în ultimul timp au venit la noi 
specialiști de la întreprinderea de 
autocamioane din Brașov. între
prinderea mecanică din Plopeni. de 
la „Progresul11 din Brăila, care s-au 
interesat de modul în care am or
ganizat realizarea investițiilor. 
Stăm la dispoziția si a altor uni
tăți pentru a le împărtăși experi
ența noastră.

Evident, aspectele legate de exe
cuția în regie proprie a lucrărilor 
sînt mult mai vaste. Considerăm 
însă că datele, faptele și argumen
tele prezentate sînt de natură să 
trezească interesul consiliilor oa
menilor- muncii din întreprinderi 
pentru o asemenea formă de reali
zare a investițiilor. Așteptăm în 
acest sens să cunoaștem și alte 
puncte de vedere, experiențe inte
resante cărora le vom face loc în 
paginile ziarului.

Comeliu CAREAN
Foto : Eugen Dichiseanu

centrul aîe iei: De te nu realizați viteza de lucru 
planificată la recoltarea griului?

GALAȚI. Potrivit planului opera
tiv de recoltare a cerealelor păioase, 
în unitățile agricole de stat si coope
ratiste din județul Galati trebuie să 
se realizeze o viteză zilnică la sece
rișul griului de 7 000 hectare, astfel 
incit stringerea recoltei de Pe cele 
75 000 hectare să se încheie în 12 zile 
în C.A.P. și 8 zile in I.A.S. Potrivit 
situației întocmite la direcția agri
colă. in ziua de 18 iulie, viteza zil
nică de lucru a fost de 83 la sută in 
C.A.P. și 86 la sută in I.A.S. Pînă 
la această dată a fost strînsă recolta 
de pe 58 600 hectare — 77 la sută 
din suprafața cultivată în unitățile 
agricole de stat si cooperatiste. în
treprinderile agricole de stat Șen- 
dreni si Tulucești. precum si 9 coo
perative agricole, intre care Schela, 
Independenta, Tudor Vladimirescu,

In lanurile unităților agricole din județul Prahova se stringe recolta de griu de pe ultimele suprafețe

Piscu și altele, au încheiat recoltarea 
griului.

De la început trebuie arătat 
că griul s-a copt pe mari su
prafețe, astfel incit se poate 
lucra din plin. Pe o solă de 
100 ha a I.A.S. Ivești erau 8 com
bine. Printr-o bună organizare a 
muncii, mecanizatorii Gheorghe Con
stantin și Alecu Ionescu au re
coltat. într-una din zilele trecute, 
cîte 52 de tone fiecare. Și în alte 
unități, folosirea fiecărei ore bune de 
lucru a condus la grăbirea secerișu
lui. Florin Mihălcescu, inginerul-șef 
al cooperativei agricole „Drumul bel
șugului11. din comuna Matca, ne spu
nea : „De obicei începem la 7.30—8 
dimineața si muncim pină la căderea 
serii'1. O analiză mai aprofundată a 
situației arată că ritmul lucrării pre
zintă mari diferente de la o zi la 

alta, nefiind încă realizată viteza 
zilnică planificată de 48 ha. în- 
tr-una din zilele trecute, după cum 
ne spunea interlocutorul nostru, din 
cele 6 combine au fost folosite nu-

Raidul nostru in unități 
din județele Galați și Vaslui
mai două, recoltîndu-se doar 7 ha. 
O combină a stat două zile pentru 
o defecțiune la cutia de viteze.

Tot despre organizarea muncii ne 
interesăm si la cooperativa agricolă 
din comuna Corod. „Lucrăm din 
plin, cu toate combinele, de dimi
neața pină seara tirziu — ne spune 

președintele. Gheorghe Ghinea. Pînă 
acum utilajele au mers in general 
bine". La cooperativa agricolă Blînzi 
lucrau 4 din' cele 6 combine, cele
lalte două avind unele mici defec
țiuni. Nici aci viteza zilnică planifi
cată nu fusese atinsă. Ion Nită. pri
marul comunei Corod, ne-a comuni
cat o seamă de măsuri pe care co
mandamentul comunal le-a luat 
pentru impulsionarea recoltatului, 
între acestea se află și acelea vizînd 
mai buna organizare a muncii. Ră- 
mine doar ca ele să prindă viată cit 
mai repede. „întimpinăm unele neca
zuri — ne-a spus ing. Dumitru Dă- 
năilă, directorul consiliului intercoo- 
peratist Corod — din partea mecani
zatorilor tineri, aflati acum la primul 
contact cu combina. Din cele 31 de 
combine pe care le deține S.M.A.-ul 
nostru 6 sînt conduse de mecaniza
tori tineri. Este adevărat că tot noi 
i-am pregătit, ceea ce înseamnă că 
tot noi trebuie acum să acționăm 
pentru a-i ajuta să se integreze in 
ritmul de lucru impus de actualul 
stadiu al campaniei. Defecțiunile ce 
au apărut la unele mașini tin nu atît 
de starea sau întreținerea combine
lor. cit de mînuirea lor în cîmp. To
tuși sintem hotăriti ca, în zilele ce 
urmează, să ridicăm viteza zilnică la 
recoltat11.

Se desprinde concluzia că în jude
țul Galati viteza zilnică la recoltarea 
griului poate crește mult. Rămîne 
doar ca măsurile de impulsionare 
luate să se aplice operativ, iar la 
realizarea acestei sarcini sînt che
mați să ia parte în primul rînd me
canizatorii. cei ce poartă cei dinții 
răspunderea strângerii rapide si fără 
pierderi a recoltei, iar alături de ei 
toti specialiștii si cadrele de condu
cere din unitățile agricole.

VASLUI. Lucrările de recoltare au 
fost declanșate mal tirziu. astfel in
cit în zilele precedente viteza prevă
zută nu s-a realizat decât pe jumă
tate. Ing. Dumitru Rusu. directorul 

trustului județean S.M.A. Vaslui, 
ne-a spus : „Secerișul se des
fășoară intens în majoritatea con
siliilor intercooperatiste. iar ritmul 
de lucru se mărește de la o zi 
la alta. Pînă la 18 iulie, recolta a 
fost strinsă de pe aproximativ 36 la 
sută din suprafețe. Pe măsură ce lu
crările se vor încheia in zona de 
sud vom deplasa mijloacele în 
nordul județului. Forțelor noastre 
li se vor adăuga încă 160 mașini de 
recoltat din județul Ialomița in ca
drul acțiunii de întrajutorare între 
județe. La 19 iulie au sosit încă 32 
de combine de la uzinele „Semănă- 
toarea“-Bucuresti. O asemenea mo
bilizare de forțe umane si mecanice 
și mai buna organizare a muncii în 
fiecare unitate, sint tot atitea argu
mente si garanții că ritmul la sece
riș va spori simțitor11.

în cele mai multe unități agricole 
se evidențiază preocupările pentru 
grăbirea secerișului. Utilajele au fost 
grupate în formații compacte, care 
lucrează sub supravegherea specia
liștilor si a cadrelor tehnice de la 
S.M.A. La cooperativa agricolă Gă- 
gești. combinerul Neculai Buta ne 
spunea că muncește zi-lumină și că 
a reușit să depășească norma plani
ficată. Secretarul comitetului de 
partid al comunei Găgești, P. Costea, 
ne-a informat că recolta a fost strîn
să de pe 50 la sută din suprafață. 
Aceeași atmosferă de lucru întîlnim 
si la cooperativa agricolă Suletea. 
Forțele sint concentrate în două 
puncte — Ivășcani și Jigălia Mare. 
Se înaintează cu aproape 100 hectare 
ne zi. terenul eliberat se ară și se 
însămințează. Aici o întîlnim și pe 
tovarășa Filotia Scarlatache, inginer 
șef al consiliului intercooperatist Su
letea. „în toate unitățile avem sufi
ciente mijloace ca să ne încadrăm 
în viteza zilnică de lucru și să în
cheiem recoltatul aici, în zonă, în cel 
mult 7—8 zile, așa cum prevăd mă
surile comandamentului județean11.

Județele Ilfov, Tulcea și Dîmbovița 
au încheiat recoltatul griului

Oamenii muncii de pe ogoarele 
ilfovene au încheiat în ziua de 19 
iulie a.c. recoltatul griului. Rapor- 
tînd această realizare Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. Comitetul județean Ilfov 
al P.C.R. menționează in telegrama 
adresată : Vă asigurăm, scumpe 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. că vom 
folosi întregul potential uman si 
material si vom acționa cu toată 
hotărîrea si răspunderea pentru a 
spori necontenit contribuția noastră 
la realizarea exemplară a sarcinilor 
ce ne revin din hotărîrile Congre
sului al XI-lea și Programul parti
dului.

Au încheiat recoltarea năioaselor 
si lucrătorii ogoarelor județului 
Tulcea. în telegrama adresată Co
mitetului Central al Partidului Co
munist Român, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. de Comitetul județean 
Tulcea al P.C.R. se spune : Produc
țiile înregistrate în acest al doilea 
an al actualului cincinal constituie

într-un alt consiliu intercoopera
tist. Murgeni, ing. Ion Anuta, direc
torul S.M.A.. ne spune : „Cu ajuto
rul mecanizatorilor, de altfel foarte 
harnici, veniți de la S.M.A. Codăești 
atingem viteza suplimentată la 300 
ha pe zi. Cele mai mari suprafețe 
sînt recoltate la cooperativele agri
cole Schineni. Murgeni si Cîrja. Săp- 
tămîna viitoare vom încheia recol
tatul.

Trebuie arătat că viteza zilnică de 
lucru ar putea spori simțitor. Iată ce 
ne declara tovarășul Gh. Cristea, 
președintele cooperativei agricole din 
Costești : „Am început bine, dar 
au fost zile în care am lucrat 
numai cu 4 din cele 7 combine. 
Asta înseamnă că zilnic nu rea
lizăm viteza planificată cu 30 ha. Să 
sperăm că nu va trece prea mult 
timp pînă ce S.M.A. Gura Idrici va 
rezolva problemele de ordin tehnic11. 
Nu-i un caz singular. La cooperativa 

materializarea răspunsului ne care 
lucrătorii din agricultura județului 
îl dau îndemnurilor dumneavoastră, 
mult iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. adresate de la înalta tri
bună a Congresului lucrătorilor de 
pe ogoare.

Recoltarea griului a fost încheiată 
și de oamenii muncii din agricul
tura județului Dîmbovița. în tele
grama adresată cu acest prilej Co
mitetului Central al Partidului Co
munist Român, tovarășului Nicolae. 
Ceaușescu, de Comitetul județean 
Dîmbovița al P.C.R. se spune : Vă 
asigurăm, mult iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. că toti locuitorii 
satelor din județul Dîmbovița vor 
munci cu abnegație și dăruire, cu 
responsabilitate comunistă, pentru 
a raporta realizarea în toate sectoa
rele agriculturii a unor producții 
mari, pe măsura condițiilor create, 
a hărniciei ce-i caracterizează, 
transpunind astfel in viată hotărî
rile Congresului al XI-lea al parti
dului si sarcinile trasate de Con
gresul țărănimii.

agricolă Zorleni, ora 12. Pe tarlaua 
Podiș, 10 tractoare erau în repaus 
încă de dimineață. Cauza ? Se crea
se un decalaj între balotatul paielor 
și eliberatul terenului. Cele trei ba- 
lotiere, dotate cu sănioaie. nu reu
șeau să asigure ritmul de lucru pla
nificat

La direcția agricolă se apreciază 
că. în zilele următoare, ritmul de 
lucru va spori simțitor odată cu ex
tinderea secerișului și în zonele de 
nord-vest ale județului. Peste tot se 
impune ca organizațiile de partid, 
comandamentele comunale să acțio
neze în spiritul măsurilor operative 
luate de comandamentul județean, 
astfel incit si în această parte a tă
rii recolta să fie strînsă la timp și 
fără pierderi.

Dan PLA1EȘU 
Crăciun LALUCI 
corespondenții „Scîntell*
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ZILE DE VÎRF IN PREGA TIREA 
NOULUI AN ȘCOLAR

Unul din
P.C.R.. care 
mintului de 
această direcție, este acela de a se lucra intens pentru a pregăti bine 
Începerea viitorului an de invătămint și a se supraveghea realizarea in 
cele mai bune condiții a măsurilor adoptate.

principalele imperative puse de recenta Plenară a C.C. al 
a dezbătut problemele perfecționării organizării învătă- 
toate gradele și a adoptat măsuri corespunzătoare în

Un raid efectuat, în aceste zile, 
prin scoli din București si din cîteva 
județe — Iași, Covasna, Gorj, Ma
ramureș. Buzău — relevă o vie acti
vitate,

O atentie deosebită se acordă or
ganizării noilor unități liceale, asi
gurării bunelor condiții de funcțio
nare a nrofilelor de invătămint de 
specialitate înființate acum în ca
drul liceelor existente. Astfel. în ju
dețul Covasna. imediat după Plenara 
C.C. al P.C.R. a avut loc. la comite
tul județean de partid, instruirea ac
tivului;, de partid, acțiune continuată 
apoi la nivelul comitetelor orășenești 
si comunale de partid. Activiști de 
pairtid. lectori si propagandiști dau 
în aceste zile un ajutor concret con
ducerilor unităților de invătămint în 
pregătirea anului școlar. Aflăm de la 
prof. Iolanda Oprea, inspector școlar 
general al județului, că pentru bunul 
mers al acțiunilor legate de intrarea 
în funcțiune a noilor profile liceale 
— stabilite judicios, in funcție de ce
rințele de cadre calificate ale dezvol
tării economico-sociale a județului, 
avînd clase cu limba de predare ro
mână si maghiară — fiecare inspec
tor școlar din cadrul inspectoratului 
județean a fost repartizat pe lingă 
cîte o unitate liceală, cu îndatorirea 
de a sprijini efectiv pregătirea 
concursului de admitere în treapta a 
Il-a. studierea posibilităților concre
te de încadrare în producție, ca prac- 
ticanti. a absolvenților treptei I de 
liceu care nu-si continuă studiile in 
treapta a Il-a.

In iudetul Gorj. numărul liceelor 
de tip industrial a ajuns acum la 12, ’ 
cu profiluri din cele mai diverse, cu 
o largă deschidere spre cerințele 
practicii, ale economiei locale, 
rind tinerilor gorjeni 
multiple de calificare, 
intens la completarea bazei didacti
ce si tehnice necesare procesului in- 
structiv-eduoativ. în cazul unor uni
tăți. cum sînt liceul energetic „Eca- 
terina Teodoroiu" din Tg. Jiu. licee
le de mecanică din Bumbești- 
Jiu si Peștișani, este evidentă conlu
crarea activă dintre scoli si întreprin
deri pentru realizarea operativă, „din 
mers", a bazei materiale necesare pre
gătirii tehnice a elevilor. Tot astfel, 
in iudetul Iași, au fost constituite co
lective formate din inspectori școlari 
si cadre didactice care analizează in 
fiecare liceu situația dotării labora
toarelor si atelierelor-scoală si pro
pun soluții operative pentru comple
tarea zestrei lor didactice, poartă dis-

oie-
posibilități 

Se lucrează

cinema
• Anul de grație 1573 î VICTORIA
— 9,30; 12; 14.30; 17; 19,45. •
• Gluma : CENTRAL — ,9.15; 
11,30; 13.45; 16: 18,15: 20.30.
• Magnolia înflorește din plin : 
15,45; 18; 20,15, Cartea junglei — 
9; 11,15; 13.30 : TIMPURI NOI.
• Rocky : PATRIA — 9: 11,30; 14; 
17; 19,45, FESTIVAL — 8,30: 10.45; 
13,15: 15,45; 18.15; 20.45. FAVORIT
— 9.30; 12; 1^,15; 17,45; 20.15, GRA
DINA DINAMO — 20.30, GRADINA 
CAPITOL — 20.15.
• Pisicile aristocrate — 9.30;
11,30; 13.30; 18, Soarele alb al pus
tiului — 15,30; 20 : DOINA.
• Timidul : LUCEAFĂRUL
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20. la gră
dină — 20.30, FEROVIAR — 9: 
11,15; 13,30; 16; 18.15: 20,30. MO
DERN — 9; 11,15: 13.30: 16: 18; 20, 
la grădină — 20,30, GRADINA TI
TAN — 20,15.
• Potopul (serine I-II) : DRU
MUL SĂRII — 16; 19.15.
• Potopul (seriile III-IV) : POPU
LAR — 16; 19,15.
• Comedie mută ’77 : EXCEL
SIOR — 9; 11,15; 13.30: 15,45; 18;
20.15, AURORA — 9; 11,15: 13,30; 
15,45; 18; 20, la grădină — 20.15, 
TOMIS — 9; 11.15; 13,30; 15,45; 18; 
20, la grădină — 20.30.
• Pasărea albastră : GIULEȘTI
9: 11; 13,15; 15.30; 17,45; 20, VOL
GA — 9; 11,15; ........ ‘ '
20.15.
• Mînie rece ;
11,15; 13,30; 15,45 
DIA — 9; 11,15;
20.30, GLORIA - 
15,45; 18; 20,15.
• Dineu la ora 8 — 9.45; 11.45,
Yo, yo ! — 14, Femeia deputat
16.15, Domnul Verdoux — 18.30; 
20,30 : CINEMATECA.
• Benji — 10; 12; 14, Maiakovskl 
ride — 16; 18; 20 : COTROCENI.
• Pușca veche : EFORIE — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18.15; 20.30.
• Furnicarul : VIITORUL — 15.45; 
18; ao.
• Un orășel în Texas : VIITO
RUL — 9; 11,15; 13,30. GRADINA 
MOȘILOR — 20,30.
• Locotenentul Mc Q în acțiune :
BUZEȘTI — 9; 11,15; 13,30; 16;
18,15; 20.15, la grădină — 20,30,
FLOREASCA — 9; 11; 13; ------
18; 20, FLAMURA — 11,15;
15,45; 18; 20,15.
• Tereza, nu te voi părăsi : 
MURA — 9.
• Jaroslaw Dombrovski : MIORI
ȚA — 9; 12; 16; 19.
• Dick Turpin :
11.15; 13,30; 15.30;
grădină — 20,15,
11,30; 13,30; 16; 18;
— 20.30.
• Trăind în libertate î FLACARA
— 9.30.
• Operațiunea „Petrol" : LIRA — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18; 20, la grădină
— 20,15, ARTA — 9; 11,15: 13.30; 
15,45; 18; 20, la grădină — 20.30.
• Ah, Jonathan, Jonathan ! : PA
LATUL SPORTURILOR Șl CUL
TURII — 18, GRADINA UNIREA
20.15.
• Tinerețe fără bătrînețe — 9.30: 
11,30; 13.30. Osînda — 15,30; 17.45; 
20 : FERENTARI.
• Tom și Jerry — 16; 18. Pintea
— 20 : PACEA.
• Noi aventuri cu Tom și Jerry
— 9; 11,15; 13.30; 15,45. Acești ve
cini „minunați" — 17,45; 20: COS
MOS.
• Gloria nu cîntă : MUNCA — 
9.30; 11.30; 13,30; 15.45: 18: 20,15.
• Ultima noapte a singurătății : 
PROGRESUL — 16; 18; 20.
• Șapte păcate î GRĂDINA FES
TIVAL — 20,15.
• Urmărire la Amsterdam : 
PARC-HOTEL — 20.30.

9;

13.30; 15,45; 18;

GRIVIȚA — 9; 
18; 20,15. MELO- 
13,30; 16; 18.15;
9; 11.15; 13.30;

FLA-

bucegi — 9;
17.45: 19,45. la
FLACĂRA —

20, la grădină

teatre
• Teatrul Mic (la Rotonda scri
itorilor din Cișmigiu) : Spectacol 
de sunet și lumină „Din stejar, 
stejar răsare" — 20.
• Teatrul satiric-muzical ,,C. Tă
nase" : E nemaipomenit — 19.30.
• Teatrul evreiesc de stat : Firul 
de aur — 19,30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Bucuroși de oaspeți — 
18,30.
• Teatrul „Țăndărică" (la Școala 
generală 70, str. Țiglina 37) : Sîn- 
ziana și Pepelea — 19,30.

cutii cu cadrele de conducere si cu 
specialiștii din întreprinderi pentru 
elaborarea programelor concrete de 
pregătire a elevilor in noile profile.

— Pregătirea cadrului concret de 
intrare în funcțiune a noilor profile 
ale liceului nostru — matematică- 
mecanică, matematică-fizică. electro
nică. electromecanică — ne spunea 
prof, emerită Ioana Cosma. directoa
rea liceului bucurestean ..I. L. Cara- 
giale" — este înlesnită de faptul că 
baza noastră de activitate practică 
oferă condiții corespunzătoare pregă
tirii elevilor în aceste domenii. Pu
tem spune că odată cu noua profilare 
acest cadru de pregătire practică va 
fi utilizat cu mai mare eficientă.

Prind viață măsurile 
de perfecționare 

a organizării și funcționării 
învătămintului

Purtăm acum discuții cu conducerea 
întreprinderii patronatoare ..Automa
tica" pentru desemnarea unora dintre 
cei mai buni specialiști care să asi
gure îndrumarea activității tehnico- 
productive a elevilor. în privința ca
drelor didactice, menționez că în co
lectivul didactic s-a analizat încadra
rea fiecărei catedre, solutionindu-se 
cu operativitate si spirit de echitate 
fiecare caz în parte. în prezent, a- 
proape in totalitate, cadrele didac
tice care nu vor mai preda in liceul 
nostru iși cunosc noile încadrări, la 
alte scoli din cuprinsul sectorului. Pe 
de altă parte. îi așteptăm cu interes 
pe noii noștri colegi.

în județul 
relata prof, 
cu, inspector 
județului, într-o 
prinderi acțiunea

cum ne 
Alexandres- 
general al 

de între- 
selectare a 

unor specialiști din producție pentru 
a preda în liceele de profil se desfă
șoară într-un ritm prea lent, omi- 
tîndu-se faptul că pină la redeschi
derea cursurilor nu este prea mult 
timp si că oină la această dată noile 
cadre didactice trebuie să beneficieze 
Si de o pregătire prealabilă asupra 
problemelor specifice procesului, in- 
structiv-educativ. în iudetul Gori. in-

Iași, după
Elisabeta 

școlar 
serie 
de

(Urmare din pag. I)

din ce în ce mai frecvent. în Răcea
la, spectacolul realizat de actorii 
Teatrului „Bulandra" și regizorul 
Dan Micu, cu piesa lui Marin So- 
rescu..tonul general nu.are inflamații, 
e in' genere calm, reflexiv, astfel că 

‘ intleXhmile comice,' ca și cele tra
gice, intervin ca surprize și capătă o 

: acuitate deosebită. Conversațiile par 
familiare si sînt comunicative, deși 
fiecare sfîrșit de convorbire trage un 
lințoliu peste o victimă, peste o 
fărădelege a agresorului otoman in 
tara valahă. Dar tocmai răceala a- 
parentă a acestor convorbiri și trans
parența lor fac ca ideile conținute 
să ajungă pe deplin și cu toată lim
pezimea la spectator, invitat la o 
evaluare admirabilă a forței morale 
a poporului român ca un dat istoric. 
O reprezentație foarte bine întocmi
tă. cum e Răceala sau Procesul Ho
ria de Al. Voitin (la Tg. Mureș), re
gizată de Dan Alecsandrescu. relevă 
mai cuprinzător caracteristicile uma
ne ale 
scenică 
Roland 
operă 
paradoxală, 
timp 
ziție la această 
e același și pentru opera
Alexandru Voitin. Marin Sorescu, 
Horia Lovinescu. Dumitru Radu Po
pescu. Mircea Bradu și alți drama
turgi au dat noi și actuale semnifi
cații dramatice unor fapte istorice, 
lucrările lor cuprinzind totodată și o 
viziune critică asupra unor date, ca 
și asupra unor interpretări perindate.

unor eroi reali, le dă efigie 
pentru generațiile actuale. 

Barthes observa că o 
literară este esențialmente 

ea fiind în același 
semn al unei istorii și opo- 
la această istorie. Adevărul 

scenică :

O carte frumoasă, vie 
despre un poet a cărui dis
pariție prematură a Întreți
nut un cult pios de-a lun
gul deceniilor : „Nicolae 
Labiș" de Lucian Raicu. 
Legenda omului a croit 
un model al „poetului 
tinăr" ce exercită încă o 
puternică atracție : spre o 
formă completă de exis
tență mai mult decît spre 
o formă de poezie. Portre
tul moral este rezultatul 
unei fericite și destul de 
rar întîlnite puneri de 
cord a 
temelor _ ______
holurile interioare : „Labiș 
— scrie ~ 
este poetul a cărui viață 
intimă și publică nu dez
minte poezia sa. Pentru a-1 
titi in seninătate nu este 
nevoie să trecem cu ve
derea mediocritatea mora
lă sau lipsa de carac
ter". Existența poetului 
seamănă cu ritmul și ,.in- 
fățișarea" versurilor lui : 
simplă, netrucată, liberă de 
chingile necesității rău în
țelese. conștientă într-un 
chip propriu de gravitatea 
„firească" a vieții. Cri
ticul compune din ele
mente biografice, memoria
listice, și din „documentul" 
poetic portretul unui spirit 
revoluționar autentic, pro
dus al epocii, dar și depă- 
șindu-i îngustimile, sinteză 
îndrăzneață intre adaptare 
și fugă de închistare, robus
tețe. vigoare naturală și 
spirit problematizant supus 
îndoielii iscoditoare, sigu
ranță de sine si descumpă
nire. cult al naturii mira- 
culos-regeneratoare și îm
potrivire surdă la inertia 
cotropitoare a naturalului, 
într-un cuvînt. natură feri
cită. personalitate puternică 
de om plenar — „omul unei 
realizări globale" — Labiș 
nu poate fi separat si în
țeles fără climatul social- 
politic al unei lumi răscoli
te de valurile revoluției. în
tr-o vreme cînd hotarul 
dintre intimitate și viata

a- 
poeziei cu viața a 
exterioare cu sim-

Lucian Raicu —

spectoratul școlar județean nu a în
treprins pînă acum nici o acțiune de 
recrutare a acestor cadre de specia
liști. bazîndu-se probabil pe o mai 
veche decizie a comitetului executiv 
al consiliului popular județean care 
obligă conducerile de întreprinderi 
din județ să sprijine efectiv acțiu
nea de recrutare a celor mai bune 
cadre din economie pentru a preda 
în învătămîntul de specialitate. Cu 
alte cuvinte se așteaptă ca cineva să 
dea... tonul ! Pe alocuri, in licee care 

' si-au schimbat profilul. în asigurarea 
cadrului propice bunei desfășurări a 
cursurilor si activității practice, pen
tru organizarea si dotarea unor labo
ratoare si ateliere de profil nu se 
tine seama de baza didactică exis
tentă. Se renunță cu prea multă ușu
rință la amenajări și dotări, rea
lizate cu inițiativă și simț gos
podăresc de profesori și elevi, do
tări capabile să contribuie la ridica
rea nivelului științific al învătămin
tului. în aceste privințe. Ministerul 
Educației și învătămintului. ministe
rele economice ar trebui să impulsio
neze acțiunile specifice menite să 
transpună operativ in viată măsurile 
preconizate de plenară.

Eforturile de transpunere concretă 
în viață a măsurilor de perfecționare 
a organizării învătămintului s-au 
conjugat, în majoritatea județelor 
care au constituit cadrul raidului de 
fată, cu o atentă lămurire si îndru
mare a părinților privind orientarea 
școlară și profesională a eopiilor lor. 
în județul Iași, la inspectoratul șco
lar și în fiecare liceu s-au organizat 
cabinete si puncte de informare a e- 
levilor asupra condițiilor de partici
pare la concursul de admitere in 
treapta a Il-a de liceu. Ziarul „Viața 
Buzăului" a publicat o foaie volantă 
în care sînt prezentate rețeaua licee
lor din cuprinsul județului, diagrama 
necesarului de forță de muncă pe 
fiecare ramură industrială etc. La 
Grupul școlar minier din Baia Mare, 
viitorii candidați au fost duși să vizi
teze noua mină-școală, atelierele, la
boratoarele, sălile de cursuri, cămi
nele.

Numeroase alte probleme impor
tante se află pe agenda de lucru a 
factorilor care răspund de buna orga
nizare a școlilor pentru viitorul an de 
studiu : unde vor face practică și ce 
vor realiza elevii în cadrul timpului 
destinat pregătirii tehnico-productive 
în meseriile de profil, cum se reali
zează planul de investiții in construc
țiile școlare și cum sînt reparate in
stituțiile de învățămînt afectate de 
seism etc. Asupra acestor aspecte 
vom reveni într-un viitor raid.

Florica UINULESCU 
și corespondenții „Scinteii

mai pu- 
noi. ne
voită a 
„fișiere

la 
la 
se

Estrada a oferit in ulti
ma vreme cîteva spectacole 
de succes. Teatrul satiric- 
muzical „C. Tănase" a lan
sat muzic-hall-ul „Lasă su- 
părarea-n hol", de Nicusor 
Constantinescu și Sașa 
Georgescu, cu muzica 
semnată de H. Mălineanu 
și Aurel Manolache. Un 
mozaic vesel în care Horia 
Căciulescu. Nicu Constan
tin — protagoniști plini de 
vervă, au subliniat esența 
cupletelor (atit cit textul 
le-a permis). S-au remar
cat și Dan Ivănescu — 
construind sensibil un mo
ment de vibrație, un o- 
magiu adus marelui actor 
Jean Gabin, și evoluțiile 
unui balerin de excepție, 
Thury Stefan. Carențele a- 

au privit 
muzica, 
comen- 

a fost 
de sine

cestui music-hall 
in primul rind 
Dacă in general 
tariul muzical 
vivace, momentele 
stătătoare au aoărut destul 
de leșinate, mohorite, pic
tate cu „inimi de păcură", 
cu jertfe pe altarul dra
gostei care erau menite 
parcă să smulgă lacrimi, 
nicidecum să te facă a lăsa 
supărarea in hol. Și încă 
un element nerealizat : 
scenografia. Decoruri țipă
toare, cortine ieftine (nu 
in sensul sumei cheltuite) 
dau o impresie vagă de im
provizație.

Nu de mult bucureștenii 
s-au intîlnit și cu formația 
Teatrului de estradă din 
Ploiești, în spectacolul in
titulat „Cosmodromul ve
seliei". regizat de Eugen 
Aron. O revistă în care 
autorul ei. Victor Birlădea- 
nu, a propus teme 
țin abordate, sau 
dorind îngroșarea 
umorului. Acele 
sociale", sau „ședința co
piilor de bloc", sau cuple
tul „procesomanului", sau 
„monologul robotului", 
aveau țintele bine fixate,

deformatoare ale adevărului istoric. 
Cind această viziune e mai șovăiel
nică și impresia generală e mai ales 
de reconstituire, făcută chiar cu pri
cepere si meșteșug, insă fără preci- 
ziune în ceea ce privește atitudinea 
din punctul de vedere al prezentu
lui. ca în Descăpăținarea. de exem
plu. unde rezultatul e. după mine, 
mai puțin impunător, deși, desigur, 
atrăgător în felul lui.

Spectacolul continuă, cu mijloacele

rinescu (Două ore de pace, la Tea
trul Mic) a dăltuit un chip nobil de 
ofițer român care-și impune calmul 
in l’ata celor mai grele încercări,' 
opunind dușmanului argumente, o 
concepție statornică, un mod de a 
gindi și acționa ce-1 derutează pe 
celălalt. Actorul nu strigă, nu gesti
culează. nu patetizează, combustia sa 
interioară e însă relevabilă și con
vertirea durerii in lortă e un proces 
interior reaiizat cu o sobrietate veri-

TRADIȚIE Șl INOVAȚIE
sale specifice, liniile de forță ale 
piesei de sorginte istorică și substrat 
actual, și amplifică sfera cunoașterii 
prin modul 
gil Ogășanu 
ceala) oferă 
pretare critică, prin incisivitatea sa
tirică a portretizării tiranului mega
loman. care cochetează, prin galante
rii coclite, cu posteritatea. Horațiu 
Mălăele (Muntele) e cuceritor in 
imaginea atit de bogată si multico
loră conferită lui Dromichaites, stră
vechiul rigă fiind șiret. Înțelept, se
rios. tragic, corosiv, naiv, politician, 
strateg, gospodar, visător. în tranziții 
elastice, toate posturile inserindu-se 
insă intr-o stare de veghe continuă 
fată de primejdia gravă ce-i ame
nință poporul, cu refuzul net al ori
căror soluții — chiar al celor ce au. 
la un moment dat. popularitate — de 
natură a primejdui

de interpretare. Vir- 
in Mahomed (Ră- 
un model de inter-

se cău- 
nu ver- 
ci răs- 
directe,

publică era imposibil de 
tras, cind în poezie 
tau, cînd se căutau, 
șurile „frumoase", 
punsuri, ecouri vii.
conținutul vieții trăite. Dis
tanta dintre literatură și 
viată dispare cu desăvirși- 
re, iar poezia devine fățiș 
un instrument de orientare 
(in toate epocile romantic- 
revoluționare literatura, 
creația in genere iși dez
voltă la maximum funcția 
instrumentală). Ea nu poa
te fi privită altfel decît 
prin prisma a ceea ce se 
intimplă. se naște si este 
judecată ca act al vieții, cu 
toate riscurile și consecin
țele — în practică si nu în 
imaginație sau în inofen
sive polemici de idei 
— ale unei atari ju
decăți : niciodată n-a fost 
mai străină de „inde
centa" detașare, de gratui
tate. Mai ales de gratuitate, 
căci epoca vibrează uneori 
de spectaculoase înălțări și 
căderi de persoane sau per
sonalități...... Romanul" for
mației lui Labiș este deci 
romanul epocii lui tumul
tuoase, eroice, contradicto
rie ca orice epocă revoluțio
nară. însă contradicțiile poe
tului incep de la o vreme 
să nu mai fie recunoscute 
de epocă, să le depășească, 
într-o lume care se schim
bă vertiginos, poetul și-a 
pus chiar problema schim
bării celui chemat s-o mo
difice : nu este indiferent 
cum arată agentul necesită
ții istorice, „omul nu este 
doar instrumentul ci și sco
pul istoriei". Temele revo
luției devin astfel, treptat, 
simboluri interioare : „poe
zia revoluției nu poate fi re
dusă la o funcție retorică" 
și „Labiș a înțeles ce imen
să răspundere apasă pe 
scriitorul care vrea să se de
dice acestor idealuri, care 
nu sînt formulate de-a gata, 
ci reprezintă obiectul ex
plorării pe cont propriu al 
fiecărui autentic artist". Fi
rește. metoda simplei co-

statul. Ion Ma-

tabil tragică. Constantin Anatol 
(Procesul Horia), Teofil Vîlcu (Re
duta). Fâbiăn Ferenc (Măria sa Po
porul), Mircea Constantinescu (Ho- 
tărirea — Oradea), Sandu Simionică 
(Marele soldat de Dan Tărchilă — 
Constanța), Ion Roxin (Moartea lui 
Vlad Tepeș) și multi alți interpreți 
vădesc o aderentă fertilă la limba
jul teatral contemporan, pe care-1 
ilustrează intr-un mod personal.

GrandilocvențaA comportarea em
fatică. butaforia scenică, stagnările 
vedetiste ale cursului acțiunii, ma
niera arhivistică de compunere, ac
centuarea pitorescului și obnubilarea 
sensurilor deteriorează conceptul de 
teatru istoric actual si reduc satis
facțiile spectatorului, care vine la 
teatru de plăcere, pentru bucuria 
sufletului si cugetului său. nu pen
tru a asista la sterile exerciții de 
bravură. Cu tot meritul intenției și

se voiau atinse prin jocul 
subtil al vorbelor, prin nu
anțele în care erau zugră
viți eroii și pe care publi
cul trebuia să-i recunoas
că. Au fost aplaudați : Mi- 
rel Mineru. Camelia și Dan 
Mitoșeru, Titi Dumitrescu. 
Un spectacol cu care artiș
tii ploieșteni au obținut 
locul al IlI-lea în Festiva
lul „Cintarea României".

Și încă o reprezentație

sau dădea ritm unui mo
ment muzical, sau dezvolta 
dansul tematic ce povestea 
despre ridicarea unui oraș.

Nu vom uita în această 
trecere în revistă a succe
selor estradei „Paiațe", 
spectacolul Teatrului 
Tănase", autori : 
Maximilian — Vasile 
selovski, în regia lui 
colae Dinescu, cu o 
grafie semnată de

„C.
Mihai

Ve-
Ni- 

core- 
Cornel

SPECTACOLUL 
DE ESTRADĂ
Succesele aplaudate recent, 

publicul le dorește permanente

de succes, de asemenea 
laureată (premiul I) în 
„Cintarea României" : „Ve
selia n-are virstă", autori 
Nicușor Constantinescu și 
Sașa Georgescu, muzica : 
H. Mălineanu și Aurel Ma
nolache, in interpretarea 
Teatrului de revistă „Fan
tasio" din Constanta. Aș 
spune, un spectacol aștep
tat cu vădit interes de 
bucureșteni, pentru că a 
prilejuit intilnirea cu Jean 
Constantin, excelent „lo
godnic de profesie", mem
bru al unei „valoroase" 
formații pop. erou goldo- 
nian ; cu actorul Gelu Ma
nolache, talentat cuple- 
tist, cu Dan Spătaru, într- 
un microrecital studiat cu 
seriozitate, cu solistele 
Ilona Moțica, Clara Anton ; 
cu ansamblul de balet pre
gătit de Cornel Patrichi, 
care realmente a fost ve
detă a spectacolului 
construia

LOZUL 
VACANȚEI" 
După cum s-a mai anunțat, 

agențiile Loto Pronosport și 
vinzătorii volanți din orașe i 
găsește de vînzare „LOZUL VA
CANȚEI" — emisiune specială 
limitată. Se oferă participanți- 
lor ciștiguri în autoturisme „Da
cia 1300". Skoda S-100" și 
peste 825 000 ciștiguri în bani. 
Totodată, se acordă ciștiguri su
plimentare — din fond special 
— in valoare de 1 670 000 lei.

al unuia-din acte, piesa Iul Dan Tăr
chilă Marele soldat, decăzînd, de la 
un moment dat. in ilustrativism și 
fragmentarizindu-se, n-a putut prile
jui montări relevabile, ci doar ci le
va momente notabile. La Teatrul Na
țional s-a găsit o frumoasă sugestie 
pentru a ni se înfățișa marea, dar 
pentru prezentarea frontului de 
luptă s-a recurs la elemente fără 
nici o putere de sugestie, în repro
ducere ternă și factice. O lucrare cu 
elemente senzaționale, în stilul lite
raturii de aventuri. Iarna lupului ce
nușiu de I. D. Sîrbu, oferind un ca
dru exotic, n-a spus mai nimic în 
spectacol, 
fiind doar declarativă. Unele 
ții verbale, pasaje intens discursive, 
ramificații de conflict nerezolvate 
chiar in piese realizate, au dus, în 
spectacole, la tărăgănări și decom- 
presiuni dramatice. Unele montări 
n-au știut să dea chip mulțimilor, să 
metaforizeze scenele de luptă. Epicul 
capătă, citeodată, o expunere sceni
că liniară și e grevat de monotonie.

Simpozioanele, colocviile și mani
festările colective de cultură teatrală 
care au avut loc în acest an la Iași. 
Craiova. Galați, București. Constanta. 
Botoșani. Bacău. Oradea Cluj-Napoca. 
cu participări intru totul reprezenta
tive ale specialiștilor și spectatorilor, 
artiștilor, criticilor, activiștilor cultu
rali. examinind datele acestei anga
jări ideologice plenare a mișcării tea
trale. evidentă in toate faptele de 
artă, au dovedit că problema princi
pală care se pune acum e a elevării 
calității artistice, pe măsura 
tionalelor forte1 și posibilități 
dispunem.

legătura cu actualitatea 
dilu-

excep- 
de care

cînd
o simplă cortină,

Speotacol 
strălucitor, 
distins

cu
O

de 
exu- 

eracum 
premiul I 
„Cintarea 

revistă 
tradiții a

Patrichi. 
ținută, 
berant, 
si firesc 
în Festivalul
României", 
pe linia nobilei 
teatrului de revistă româ
nesc, un spectacol 
Un spectaool în 
actori de talent ai 
vistei (amintim pe 
xandru Lulescu, Alexandru 
Arșinel) au demonstrat o 
gamă largă de posibilități 
actoricești îmbinind cînte- 
cui cu gluma, cu satira, a- 
ducînd în scenă cu aplomb 
portretele lui Matei Millo, 
Mihail Pascali.

Același cuplu de autori 
(Mihai Maximilian — V. 
Veselovschi), îmbinînd ob
servațiile agere, criticile 
făcute delicat dar ustură
toare. rima firească. ne
forțată, imaginile sprința
re cu cîntecul și ritmul

model, 
care 
re- 

Ale-

deconectant, tineresc, pro- 
punind laitmotive ce pot 
lua drumul șlagărelor, 
semnează și recenta pre
mieră a Teatrului „C. Tă
nase" „Camping Boema". O 
revistă care curge limpeue, 
grațios, scrisă 
tru 
ca 
de 
te 
plitate, prin firesc. Este de 
fapt un buchet de recita
luri de succes. Ne incintă 
Stela Popescu (actrița Tea
trului de Comedie căreia 
estrada îl oferă întotdea
una porți largi deschise și 
succes la marele public) ; 
alături de ea, Stefan Băni
că, irezistibil 
rajos", 
dărui 
ția 
din spectacol. Este si mi- 
crorecitalul Margaretei Pi- 
slaru (am sugerat argumen
tarea lui), care aduce șla
găre de 
tălmăciri 
gust.
Boema", 
semnat de regizorul 
Fălticineanu, ne 
să audiem orchestra 
Horia Moculescu, bine pu
să la punct, eficientă, cu 
replici prompte, reușind 
să mențină ritmul, atmo
sfera de revistă spumoasă, 
deconectantă.

Așadar, iubitorii genului 
au avut în ultimele luni 
prilejul să aplaude colec
tive ale teatrelor de revis
tă din București. Ploiești, 
Constanta, să observe 
spectacolul de estradă 
impune din ce în ce mai 
mult ca spectacol de idei, 
în stare să comunice, rîzînd, 
un mesaj educativ. Prin 
ele, o plăcută latură a sta
giunii estivale se împlinea-' 
te cu succes.

„grădina 
un show 
la sine 
publicul

special pen- 
de vară", 
ce se țese 

și cueereș- 
prin sim-

„ 
care 

verva, 
fiecărui

.bărbat cu- 
știe a-șl 

imagina- 
moment

ultimă oră prin 
personale, de bun 
Tot „Camping 
spectacol de vară, 

Bițu 
propune 

lui

că
se

Smaranda OȚEANU

Soli ai unei străvechi culturi
Turneul ansamblului „Ballet de Colombia"

pieri a idealurilor formulate 
de-a gata a putut să ducă 
la teoria, metafizică, a „e- 
sențelor" date ce înlocuiau 
procesul viu al cunoașterii 
dialectice cu o schemă, i- 
magine statică in jurul că
reia se învirtea cohorta fe
nomenelor menite să ilus
treze și să ornamenteze „u- 
manizant" esența dată. Re
ducerea la minimum a efor
tului de cunoaștere nu pu
tea lăsa liniștit spiritul ne
obișnuit de viu al poe
tului cu acută sensi-

rămasă în urmă și oarecum 
consemnată, mai avea 
multe de făcut... Din acest 
complex de împrejurări 
sociale, politice. morale 
s-au născut însă acuitatea, 
dramatismul, autenticitatea 
liricii revoluționare a lui 
N. Labiș și din examinarea 
ei din acest unghi rezultă, 
în eseul lui L. Raicu, 
gini remarcabile.

Ne-am putea totuși 
treba dacă e 
ne lăsa 
legendă, de tendința, ome-

cazul
prea seduși

pa-

în- 
a 

de

fie și într-o epocă mai 
dificilă din viața noii noas
tre literaturi. Dacă L. Rai- 
cu a intenționat să-și miti- 
zeze eroul, evident că a 
reușit, insă valul entuzias
mului său critic mi se pare 
că provoacă inundații și 
transformă peisajul intr-im 

arid, 
nau- 
sal- 
su- 
altă 

la

prea mohorît ținut 
denivelat ca după un 
fragiu din care s-a 
vat doar un singur 
praviețuitor. Pe de 
parte, este adevărat că 
accentuarea acestei impre-

■
O

Dansuri de muncă 
sau de petrecere, rit
mate sau lirice, a că
ror varietate își află 
rădăcinile în cele trei 
culturi diferite exis
tente in Columbia — 
neagră, autohton-indi- 
ană și hispanică ; cos
tume originale de o 
luxuriantă coloristică 
neegalată poate în 
nici o altă parte a A- 
mericii Latine ; muzi
ca atît de melodioasă 
și de expresivă, in 
care reunirea unor in
strumente de coarde 
si de suflat cum sint 
chitara, harpa, flautul 
cu instrumentele de 
percuție indigene ii 
conferă o particulari
tate distinctă ; 
șit, coregrafia 
oasă și plină 
piețe a Soniei 
(directoarea 
blului și 
baletului 
care nu reproduce ad- 
litteram desenul dan
sului folcloric pur, ci 
il recreează în tot ce 
are el mai autentic și 
mai valoros, ridieîn- 
du-1 la o culme a mă
iestriei interpretative 
proprie exigențelor 
artei profesioniste : 
cestea sint 
tele faimei 
bucură „El 
Colombia" 
întreagă.

în spectacolele pre
zentate în tara noas
tră oaspeții ne-au fă
cut cunoscute, cu înal
ta lor măiestrie, dan
suri transfigurînd cu o 
mare forță de sugestie 
aspecte din viata de zi 
cu zi a poporului co
lumbian : Currulao — 
dansul pescarilor de 
pe coastele Pacificu
lui. Amasonia — ta-

în sfîr- 
ingeni- 
de su- 
Osorio 

ansam- 
creatoarea 

columbian),

a- 
argumen- 

de care se 
ballet de 

în lumea

mărturisesc a nu fi înțeles 
rostul următoarei orezum- 
pții (autorul îi zice 
vingere") : 
noastră este 
fi semnat cea 
tică versiune 
că a poeziei 
lalre" !

înclinația și 
ținta autorului .. 
„critică a adîncimilor", 
duc la concluzii asupra că
rora merită să stăruim. Ast
fel, într-un rind, criticul se 
întreabă patetic-retoric dacă

„con-
„Convingerea 
că Labiș ar 
mai auten- 

româneas- 
lui Baude-

desigur pu- 
de a face o 

îl

LUPTA CU INERȚIA’’
bilitate față de contradic
țiile vieții — sîngele ce 
hrănește vitalitatea orga
nismului social. însă el se 
formează chiar într-un in
terval cind pe măsură ce 
înaintam, zi de zi, lupta 
de clasă se ascuțea tot mai 
tare iar contradicțiile, cioc
nirea dialectică a contra
riilor, confruntarea 
vechi și nou puteau 
mulate și ilustrate 
și schematic. Poetul 
tei cu inerția", care 
dera gîndirea un 
ment de luptă, ideile — să
geți. însemne 
ții („Nimeni 
nu-și pleacă 
meață / Decît 
netului..."), a 
ternic acest 
stagnare, iluzia 
cu gîndirea la urmă, 
ariergardă, valul rece al 
siguranței care ne zidește 
de vil : conștiința lui o 
lua. imprudent, înainte 
cînd existenta era revolu
ționară, dar ea, conștiința,

dintre 
fi for- 
sumar 
„Lup- 
consi- 

instru-

ale demnită- 
dintre noi 

fruntea se
in fața robi- 
resimțit pu- 
fenomen de 

înaintării 
în

nește explicabilă, de a 
face din Labiș exclusiv 
„simbolul" dreptei atitu
dini, exemplul unic de 
„luptă cu inerția", de crea
tor frămîntat într-un mod 
ce-1 singularizează absolut 
de toți ceilalți ce-1 încon
joară cu admirație mută. 
Fiindcă, deși trecut prin- 
tr-o acutizare existențialis
tă. în portretul propus de 
L. Raicu se întrezăresc li
niile mitului romantic al 
creatorului căruia ursitoa
rele i-au menit un des
tin fatal, implacabil etc. 
Apoi, prea adesea revin 
sub condeiul criticului eti
chetele unei mitologice 
prețuiri („unicul", „cel din
ții", „ca nimeni altul", 
„primul care a înțeles" ș.a.) 
spre a nu simți nevoia 
unei priviri mai. cum să 
spun, „realiste" care nu 
scade cu nimic meritele și 
calitățile poetului analizat, 
dar ne lasă, eventual, să 
credem într-un mai demo
cratic dumnezeu al harului

sli contribuie nu 
acea febră specifică 
curente filozofice de 
largă circulație, 
evident „profilul" 
tialist al ideii cu care ope
rează criticul în descrierea 
„cazului" Labiș : efect al 
„loialității fată de propriile 
sale acte", ca Baudelaire 
pentru J. P. Sartre si Labiș 
este pentru L. Raicu un 
creator care-și asumă în 
exclusivitate — de unde 
„singurătatea" cam sartria
nă — determinarea desti
nului său : „poetul a l'ăcut 
din sine un destin care-1 va 
face pe el fără putința 
vreunei sustrageri...". Ale
gerea liberă pe care omul o 
face de sine însusi se iden
tifică în mod absolut cu 
ceea ce se numește destinul 
său — scrie filozoful fran
cez amintit în ultimele rîn- 
duri ale eseului său despre 
Baudelaire. Similitudinea i- 
deilor sare în ochi. însă, 
dacă analizei propriu-zise 
acest fapt îi poate fi util.

puțin si 
unor 
mai 

căci este 
existen-

nu cumva în „arderea orbi
toare" a tînărului des- 

din nordul muntos 
bulevardele capitalei 
putea bănui, oare, 

fatalității, 
anticipație a 

și constată, firește, 
consecință a unei 

gra-

cins 
pe 
„se 
presentimentul 
paradoxala 
morții" 
ca o 
asemenea nremonitii. __
vitatea și îngindurarea 
excepționale : „conștiința 
poetului e asaltată de în
trebări și se simte împovă
rată de 
moment 
bind, el 
țise de 
însă o 
siderăm 
tre expresiile acestei foar
te timpurii „împovără
toare răspunderi" ca efecte 
ale unei tipice, tinerești 
„îngroșări" a vocii ? Să 
admitem că ele provin și 
din „trusa de machiaj" pe 
care G. Călinescu nu soco
tea să o descopere în 
poeziile de „tinerețe" ale 
lui Eminescu si nu sint.

răspunderi intr-un 
cînd, la drept vor- 
încă nu se despăr- 
copilărie...". Ar fi 
blasfemie să con- 
măcar unele din-

blouri pitorești de vî- 
nătoare. urmate de ri
tualul 
inițierii
Horopo — dansul cres
cătorilor de vite. Ma
puto, care redă bucu
ria resimțită ' la în
toarcerea pescarilor 
după lungile nopți de 
furtună și, cel mai 
popular și mai carac
teristic dans metis 
(de origine africană și 
indigenă).

Celelalte dansuri din 
program au intregit 
imaginea prin cintec 
și dans a Columbiei, 
țară modernă în care 
vechile ritualuri și o- 
biceiuri au căpătat as
tăzi o expresie artisti
că de virtuozitate, co
respunzătoare tradiții
lor bogate ale unei 
străvechi culturi :

coregrafic al 
și căsătoriei,

Guanemia — dans su
av și ingenuu, de in
fluență incasă, Bulie- 
renghe — dansul tine
relor fete în alb. sim
bol al purității, 
cele două mari 
uri coregrafice. I 
pa Ciocoana si 
de tară, feerie < 
pitoresc autentic 
unui tîrg din regiunea 
muntoasă a Anzilor.

Călduros aplaudat 
de public, spectacolul 
de la București al an
samblului „Ballet de 
Colombia" a Însemnat 
nu numai o manifes
tare artistică de înal
tă ținută, dar și o 
nouă punte pe calea 
înțelegerii și prieteni
ei dintre popoarele 
noastre.

, sau 
tablo- 
Stani-

Tirg 
de un 

a

Nicolae SP1RESCU

numaidecit. 
nui destin 
noi. e mai 
rămînem la ____
G. Călinescu,. care 
manda cu anume ingenui
tate o rațională prudentă și 
realism in considerarea
unor atari accente ale 
vîrstei tînărulul Eminescu : 

trebuie să vedem, 
în copilăria celui care 
să devină cel mal 
poet al tării lui. ceva

presimtirile u- 
fatal. După 
cuminte să 
părerea lui 

reco-

„Nu 
însă, 
avea 
mare 
miraculos si oarecum pre
vestitor".

însă e cu totul adevărat 
că ceea ce atrage ca un 
magnet în lirica lui Labiș 
sint consecventa, drama
tismul. sinceritatea totală 
cu care și-a slujit idealul 
revoluționar, apărîndu-1 în 
viată și în poezie de scle
roza inerției.

Criticul întreprinde o 
amplă, edificatoare ana
liză a „rațiunilor" adinei 
ale luptei cu inerția născu
ta nu dintr-o carență dar 
din straturile suprapuse ale 
unei anume abundente, în
văluitoare. sufocante. Este 
o punere în discuție cri
tică. de către poetul însuși, 
a unui „simbolism bine a- 
similat. nu numai liric, dar 
și existențial. încercat ca 
stil de viată". Marea „mu
zicalitate" din „Primele iu
biri", abundenta „armo
niilor somnolente" trezesc 
(!) nemulțumirea surdă ce 
„desfigurează" treptat „pas
telul" poeziei și vieții: 
Labiș se simte nemulțu
mit si amenințat de eflu
viile împăcării, de o anume 
amorțeală pe care prea 
marea „frumusețe" o poartă 
cu sine. de. în fine, efectul 
narcotizant al oricărui ex
ces nefiltrat de rațiune, 
de veghea lucidității. în 
acest înțeles, chiar acor
dul cu natura începe 
să fie resimțit ca o 
formă de inerție (și-i 
provoacă un fel de „greață" 
sartriană...). Spiritul poetu
lui este izbit de „plictisea
la" activă a naturii și a

de paralizf 
„stabilitatea" o 
ca un drog, 
anumit punct

naturalului, 
pe care 
împrăștie 
De la un 
al evoluției oricărei for
me 
totuna cu inerția, norma
lul devine o frină pericu
loasă. siguranța se trans
formă în blazare, „idealul" 
se vede imbrăcat ca o hai
nă comodă și liniștitoare. 
Procesul inerției, la ni
velul „omului comun", 
(micul burghez ca stare de 
spirit și nu ca „personaj"), 
cu justificarea ei peri
culos de plauzibilă, este 
unul dintre „documentele" 
lirice care-și păstrează. în
treagă, acuitatea : înaltul 
crez de Marx rostit slujin- 
du-1 / Cuminte, cu. măsură 
îl slujesc / însă nicicînd n-o 
să mă bată gîndul / Să-1 
neg. nici să-1 înșel, nici 
să-1 hulesc. / / Știu, crezul 
ăsta cere îndrăzneală / Să 
lupți și inerția s-o supui / 
Eu fac ce pot cu grijă șl 
sfială — / Mai sînt pe 
lume îndrăzneți destui". 
Vocația poetului revoluțio
nar. de fapt a adevăratu
lui poet: nu a „satiriza" 
pur și simplu roluri după 
care unii tinjesc chiar a- 
tunci cind le resping în 
chip virtuos. Se prea poate 
să rîdem sonor în afară 'de 
ceea ce iubim tăcut înăun
tru. De aceea, „omul co
mun este poetul" — „eroul 
liric" într-o ipostază nu 
atit Imaginară, cit pe o 
cale posibilă pentru care 
avea, cum se spune, re
surse, dar neurmată. A- 
ceasta presupune într-ade- 
văr o luptă : împotriva jus
tificărilor, a plauzibilului, 
a „firescului", a „normalu
lui" ce de la o vreme se 
rotește în virtutea... iner
ției. Căci inerția este atră
gătoare și are 
ei. de care 
te desparți 
trecut...

C.
*) Lucian Raicu : „Nicolae 
Labiș".

vii „firescul" este

justificările 
nu întotdeauna 
rizînd ca de

STANESCU
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Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Domnule președinte și drag prieten,
Afiînd cu vie emoție vestea despre încetarea din viâță a doamnei 

Alexandra Ceaușescu. mama Excelentei Voastre. în numele meu. al soției 
mele, al guvernului și al poporului gabonez. Vă rugăm să primiți dum
neavoastră. familia dumneavoastră, guvernul și poporul român prieten, con- 
doleantele noastre cele mal sincere si asigurarea participării noastre la 
durerea si doliul dumneavoastră.

Vă rugăm Să primiți, domnule președinte, asigurarea înaltei si amicalei 
noastre considerații.

OMAR BONGO
Președintele Republicii Gaboneze

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Partidul Socialist Revoluționar Ecuadorian vă exprimă sentimentele sale 
de solidaritate în legătură cu încetarea din viață a doamnei Alexandra 
Ceaușescu.

Cu salutări frățești,

FERNANDO MALDONADO
Secretar general

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU 
Președintele Republicii Socialiste România

îmi este plăcut să transmit. în numele poporului și guvernului Irakian, 
precum și al meu personal, sincerele noastre mulțumiri pentru felicitările 
pe care Excelenta Voastră a avut amabilitatea Să le exprime cu ocazia Zilei 
naționale a Republicii Irak.

Urez Excelentei Voastre sănătate si fericire, iar poporului român prieten 
progres și prosperitate continuă.

AHMED HASSAN AL-BAKR
Președintele Republicii Irak

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Domnule președinte.
Am fost foarte mișcat de mesajul de felicitare pe care ați binevoit să 

m.i-1 adresați cu ocazia dobindirii independentei de către tara mea.
Doresc mult ca între cele două națiuni ale noastre să se stabilească 

raporturi de prietenie și cooperare.
Vă rog să primiți, domnule președinte, asigurarea înaltei mele consi

derații.

HASSAN GOULED APTIDON
Președintele Republicii Djibouti

Primiri la primul ministru al guvernului
Primul ministru al Guvernului Re

publicii Socialiste România, tovarășul 
Manea Mănescu, a primit succesiv, în 
cursul zilei de marți. în vizită pro
tocolară de prezentare, pe ambasa
dorii acreditați în țara noastră ai 
Republicii Socialiste Vietnam — Tran

Sosirea unei delegații a
Marți seara a sosit în Capitală o 

delegație a Partidului Comunist Me
xican. condusă de tovarășul Arnoldo 
Martinez Verdugo, secretar general 
al C.C. al P.C.M.. care, la invitația 
Comitetului Central al Partidului Co
munist Român, va face o vizită de 
prietenie in tara noastră.

Vizita ministrului 
al Republicii

Marți au continuat convorbirile 
oficiale dintre George Macovescu. 
ministrul afacerilor externe al Repu
blicii Socialiste România, și Jean 
Keutcha, ministrul afacerilor exter
ne al Republicii Unite Camerun.

Discuțiile au prilejuit un schimb 
de opinii cu privire la evoluția rela
țiilor româno-cameruneze. exprimin- 
du-se dorința comună de a le pro
mova și intensifica în domeniile eco
nomic. politico-diplomatic, tehnico- 
știintific și cultural. în cadrul con
vorbirilor. desfășurate într-un spirit 
de cordialitate și înțelegere reci
procă. a fost subliniată identitatea 
de vederi asupra problemelor trecute 
în revistă.

★
Ministrul afacerilor externe al Re

publicii Socialiste România. George 
Macovescu. a oferit. în aceeași zi. un 
dejun în onoarea ministrului aface
rilor externe al Republicii Unite Ca
merun. Jean Keutcha.

Au luat parte Suzana Gâdea. mi
nistrul educației si învătămintului. 
Bujor Almășan, ministru secretar de 
stat la Ministerul Comerțului Exte
rne și Cooperării Economice Interria- 
tioi, 'e. Olimpia Solomonescu. secre-

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 21, 

22 și 23 iulie. In țară : Vremea Va con
tinua să se încălzească, îndeosebi în 
regiunile din sudul țării, unde cerul 
va fi variabil, mai mult senili noaptea 
și dimineața. înnorări mai accentuate 
se vor produce în Crișana, Transilva
nia, Maramureș, nordul Moldovei, Unde 
pe alocuri vor cădea ploi, care vor fi 
și cu caracter de averse, însoțite de 
descărcări electrice. In rest, averse 
izolate. Vînt moderat, viteze pînă la 30 
km pe oră. Temperaturile minime vor 
fi cuprinse între 10 și 20 de grade, iar 
cele maxime între 22 și 32 de grade, 
local mal ridicate. în BuCufești : Vre
mea va fi în general frumoasă și se 
va încălzi ușor. Cerul va fi variabil. 
Vînt în general slab. Temperatura ușor 
variabilă.

Thuan, Republicii Ghana — Kwame 
Addae, și Republicii Burundi — Li
bere Ndabakwaje.

Cu acest prilej, primul ministru 
s-a întreținut cordial cu cei trei am
basadori.

Partidului Comunist Mexican
La sosire, delegația P.C.M. a fost 

salutată de tovarășii Iosif Banc, 
membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R.. Gheorghe Necula. membru al 
Colegiului Central de partid. Con
stantin Vasiliu. adjunct de șef de 
secție la C.C. al P.C.R., de activiști 
de partid.

afacerilor externe 
Unite Camerun

tar de stat la Ministerul Sănătății, 
alte oficialități române si cameru- 
neze.

în timpul dejunului, cei doi miniș
tri de externe au toastat în sănăta
tea președintelui Republicii Socia
liste România. Nicolae Ceaușescu. șl 
a președintelui Republicii Unite Ca
merun, El Hadj Ahmadou Ahidjo, 
pentru dezvoltarea relațiilor de prie
tenie si cooperare dintre cele două 
țări și popoare.

♦
Dupâ-amiază. ministrul de externe 

camerunez a avut o întrevedere cu 
Bujor Almășan, ministru secretar de 
stat la Ministerul Comerțului Exte
rior și Cooperării Economice Inter
naționale.

Cu acest prilej au fost analizate 
noi posibilități pentru dezvoltarea 
schimburilor comerciale, precum si 
pentru diversificarea colaborării si 
cooperării economice româno-came
runeze în domenii de interes reci
proc : minier, construcții de mașini, 
agricultură si altele.

*
Oaspetele a vizitat în aceeași zi 

întreprinderea de mașini grele- 
Bucuresti. (Agerpres)

LOTO
NUMERELE EXTRASE 

LA TRAGEREA EXCEPȚIONALA 
DIN 19 IULIE 1977

Faza I
Extragerea 1 : 86 62 23 46 20 64 55 

83 5 85 68 4
Extragerea a Iî-a : 8 80 37 12 77 31

32 34 74 45 69 52

Faza a Il-a
Extragerea a III-a : 85 64 54 28 90 80
Extragerea a IV-a : 74 29 51 8 70 42
Extragerea a V-a : 30 43 13 67 12 9

Fond general de clștiguri : 649 636 lei.

Cronica zilei
In Zilele de 18 și 19 iulie, la Timi

șoara a avut loc intilnlrea de luetu 
a delegației Ministerului Comerțului 
Interior, condusă de Nicolae Bozdog. 
prim-ădjunCt al ministrului, cu dele
gația Regiunii Autonome Socialiste 
Voivodina din R. S. F. Iugoslavia, 
condusă de Svetozar Râkîci. secretar 
pentru relațiile economice externe. 
Cu acest prilej au fost analizate po
sibilitățile de dezvoltare a Schimbu
rilor de bunuri de larg consum.

★
La invitația adjunctului secretaru

lui federal pentru apărarea națională 
a R.S.F. Iugoslavia pentru mari
na de război, un grup de nave 
fluviale ale marinei militare române, 
comandat de căpitanul de rangul I 
IOn Tiuhan, a sosit într-o vizită de 
prietenie la Novlsad.

★
Ieri la amiază. în sălile sec

ției de artă a Muzeului județean din 
Arad. în prezența reprezentan
ților organelor locale de partid și de 
stat, a numeroși oameni de cultură 
și artă din municipiul de pe Mureș, 
a avut loc vernisajul unei ample ex
poziții de pictură, sculptură, grafică 
și artă decorativă, purtînd semnătura 
a 16 artiști plastici din județul Bekes, 
R.P. Ungară. Expoziția este organi
zată de Comitetul județean Arad pen
tru cultură și educație Socialistă, în 
cadrul tradiționalelor legături cultu
rale statornicite cu județul Bekâs. In 
cursul lunii iunie, o expoziție a ar
tiștilor plastici arădeni a fost des
chisă în orașul Szarvas (județul Bă- 
kes) din R.P. Ungară. (Constantin 
SimiOn).

★
La Galați s-a desfășurat o consfă

tuire națională de fizică și chimie cu 
tema „Aplicații ale fizicii și chimiei 
in Industrie reflectate prin lucrările 
de laborator". Manifestarea, organi
zată de Societatea națională de știin
țe fizice $1 chimice, Universitatea 
din Galați, Inspectoratul școlar jude
țean și Casa corpului didactic Ga
lati. a reunit un mare număr de spe
cialiști șl cadre didactice din Bucu
rești, Iași, Cluj-Napoca, Timișoara, 
Craiova, Brașov, Galati și alte loca
lități din țară. Au fost prezentate 
comunicări și referate. (Dan Plăeșu).

SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

A XIII-A EDIȚIE A J. M. S. Mondialele de scrimă

• Gheorghe Vasilescu
După cum s-a mai anunțat, în ca

drul celei de-a XIII-a ediții a Jocu
rilor Mondiale ale Surzilor (Bucu
rești, 17—27 iulie), primul succes 
românesc l-a realizat țintașul Gheor
ghe Vasilescu (41 de ani. muncitor 
la „Metalurgica" din București) care, 
Cu un total de 594 puncte, a stabilit 
un nou record al J.M.S. și a cucerit 
titlul mondial la pușcă liberă 60 
focuri. De asemenea, tot in ziua a 
doua a întrecerilor, selecționata de 
fotbal tăcut a României a debutat 
victorioasă, învingînd reprezentativa 
similară a Argentinei cu 4—0 (1—0).

Ieri. în ziua a treia, in prezenta a 
numeroși spectatori, s-au înregistrat 
următoarele rezultate :

în concursul de TIR, proba de 
armă cu aer comprimat a fost cîsti- 
gată tot de Gheorghe Vasilescu. care 
cucerește a doua medalie de aur. în
vingătorul a realizat 370 puncte, 
fiind urmat de Andres Lundval (Sue
dia) cu 365 puncte și Werner Grimm 
(R.F. Germania) — 362 puncte.

întrecerile de ÎNOT continuă să 
fie dominate de sportivii americani.

„D A C I A D A“
- o competiție pentru toți

BACĂU : Se amplifică 
activitatea sportivă 

de masă
Și în județul Bacău manifestările 

sportive organizate în cadrul „Dacia- 
dei" atrag pe terenurile de sport 
un număr mare de tineri și tinere. 
Ei s-au întrecut în cadrul unor com
petiții dotate cu „Cupa tineretului 
sătesc", „Cupa Independenței", „Cupa 
petrolistului" sau în cadrul festiva
lului Slănic-Moldova. La ora ac
tuală, numeroși sportivi sînt antre
nați in întreceri de atletism, volei, 
handbal, tenis, dotate cu „Cupa 
textilistului" și „Cupa chimistului". 
De o mare popularitate se bucură 
duminicile cultural-sportive ce se 
organizează la sate. La Sascut, Podu 
Turcului, Căiuți, Livezi, Agăș, Dof- 
teana au luat ființă, CU acest prilej, 
peste 200 de echipe de handbal, oină, 
trintă, volei etc. Pentru buna des
fășurare a întrecerilor, în 10 locali
tăți rurale, printre care Răcăciunl, 
Dărmănești, Tg. Trotuș, Asău, au fost 
amenajate baze sportive model și 
s-a procurat întregul echipament ne
cesar.

Aceeași largă participare se în
registrează și la serbările sportive 
cîmpenești care se organizează in 
centrele urbane. La Moinești, bună
oară, în prezența a peste 10 000 de 
spectatori, 500 de tineri s-au în
trecut la atletism, lupte, box, ciclism, 
gimnastică. Manifestări asemănătoa
re au avut loc șl la Bacău, muni
cipiul Gh. Gheorghiu-Dej, ca șl în

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A COLUMBIEI

Excelenței Sale
Domnului ALFONSO LOPEZ MICHELSEN

Președintele Republicii Columbia
BOGOTA

Aniversarea proclamării independentei tării dumneavoastră îmi oferă 
plăcutul prilej de a vă transmite, în numele poporului român, al guvernu
lui și al meu personal, cordiale felicitări, cele mai buhe urări de Sănătate 
și fericire personală, de prosperitate poporului columbian prieten.

Folosesc acest prilej pentru a reînnoi convingerea că bunele relații de 
prietenie și colaborare existente între țările noastre vor cunoaște o conti- 
jluă dezvoltare, în folosul popoarelor României și Columbiei, al cauzei păcii 
rși înțelegerii în lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

In scrierile literati- 
lor columbieni pot fi 
întîlrlite pagini memo
rabile despre „păduri
le de cafea" care a- 
coperă vaste zone ale 
tării : a fost o epocă, 
în istoria Columbiei, 
ci nd Producția de ca
fea constituia singura 
resursă naturală im
portantă din Viată 
economică a tării- Și 
astăzi cafeaua ocupă 
un loc important în 
crearea venitului na
tional. dar în Cadrul 
unei dezvoltări multi
laterale a economiei 
columbiene. Pe locuri
le Ocupate odinioară 
de celebrele „păduri 
de cafea" apar tot 
mai multe citadele in
dustriale. care aduc 
schimbări esențiale in 
Delsaiul economic al 
tării.

In profilurile indus
triei columbiene s-au 
inserat siderurgia, pe
trochimia. metalurgia, 
construcția de mașini. 
In perioada 1976—1977 
guvernul columbian a 
adoptat două nrogra- 
me de importantă fun
damentală Pentru dez
voltarea economică si 
socială — planul in
dustrial. cuorinzînd

peste 70 de obiective si 
planul energetic De 
Zece ani. care acordă 
o atenție deosebită 
valorificării potenția
lelor naționale pro
prii. Lărgirea bazelor 
de exploatare a resur
selor naturale (petrol, 
cărbune, gaze natura
le. minereuri) creează 
noi posibilități pentru 
extinderea Si diversi
ficarea ramurilor in
dustriale, factor e* 
sențial în procesul 
de Consolidare a in
dependentei economi
ce. Guvernul va in
vesti 1.8 miliarde de 
pesos (aproximativ 500 
milioane de dolari) 
in vederea valorifică
rii bogățiilor naturale 
din zona occidentală a 
tării, Unde au fost 
identificate diverse ză
căminte de aproape 3 
miliarde tone de 
minereuri (cupru, 
zinc, plumb, magne
ziu, mangan și altele). 
Un alt exemplu sem
nificativ al unor ase
menea preocupări este 
noul centru minier 
din Guaiira. care, in 
1981. va avea o pro
ducție de 5 milioane 
tone de cărbune.

Poporul român ur

— două medalii de aur
Astfel. Jeffrey Float a cîștigat alte 
două probe : 400 m mixt în 4’56”76/ 
100 si 1 500 m liber în 17’04”42/100, 
ambele rezultate constituind noi re
corduri mondiale ale surzilor. Două 
victorii a obtinut si Laura Barber 
din S.U.A., ciștigătoare la 200 m flu
ture în 2’42”77/100 si la 200 m liber 
Cu timpul de 2’18”73/100. nou record 
mondial al surzilor.

Rezultate la alte discipline :
FOTBAL : U.R.S.S. — Irlanda 4—0; 

Bulgaria — Turcia 6—1 ; R, F. Ger
mania — România 1—0 ț Suedia 
Cehoslovacia 5—4 ; VOLEI MASCU
LIN : Finlanda — Olanda 3—0 ; 
U.R.S.S. — Bulgaria 3—0 ; VOLEI 
FEMININ: S U.A. — Danemarca 3—0; 
U.R.S.S. — Olanda 3—0. ÎNĂLȚIME 
BĂRBAȚI: Nikolai Vasiliev (Bulgaria) 
2,02 m; LUNGIME FEMEI: Nina Iva
nova (U.R.S.S.) - 5.65 m ; GREU
TATE BĂRBAȚI : Bo Goran Hen- 
riksson (Suedia) — 15.16 m ; HAND
BAL MASCULIN : Suedia — R.F. 
Germania 23—13 ; Danemarca — 
România 26—14 ; Iugoslavia — Un
garia 29—11 ; Norvegia — Bulgaria 
26—19.

centrele muncitorești Buhuși, Co- 
mănești și Tg. Ocna. în momentul 
de față, la ștrandurile și lacurile de 
acumulare de la Bacău și orașul Gh. 
Gheorghiu-Dej, aproape 600 de copii 
învață să înoate, sub supravegherea 
atentă a profesorilor de speciali
tate. (Gh. Baltă).

DOLJ : O Inițiativă 
la Filiași

De la o zi la alta, programul ma
nifestărilor sportive inițiate de orga
nele sindicale și sportive județene in 
cadrul „Daciadei" devine tot mal bo
gat și Variat. De un deosebit succes 
s-a bucurat inițiativa „Centura de 
box — Filiași", la care au participat 
tineri pugiliști din orașele Motru, 
Craiova. Roșiorii de Vede. Oltenița și 
Filiași. Iată și cîștigătorii care în fi
nalul celor două gale de Întrecere 
au primit diplome și „Centura de 
box — Filiași": juniori mici: I. Bela,
C. Mitițescu, D. Smeu și L. Iovan ; 
juniori mari • Gh. Mardale, A. Poto- 
ieanu. C. Sâvulescu, C. Vasiie. M. 
Munteanu, P. Bornescu, J. Joița și
D. Popescu.

Seniori : V. Dontu și Șt. Pițigol.
Sub același generic, „Daciada", In 

județul Dolj se va da „startul" (22 
iulie — 24 âUgUSt) unei noi compe
tiții de amploare — Cupa eliberării 
— la care vor participa 24 de echipe 
de fotbal, 14 echipe de handbal, 14 
de volei, echipe de băieți și fete de 
pe întreg cuprinsul județului. (Nico
lae BăbălăU). 

mărește cu viu interes 
și simpatie eforturile 
poporului columbian 
Pentru emancipare e- 
conomică. pentru îna
intare mai accelerată 
pe calea dezvoltării 
de sine stătătoare. In
tre cele două târî s-au 
statornicit relații de 
prietenie și stimă re
ciprocă în extinderea 
cărora un moment de 
mare Însemnătate l-a 
constituit vizita ofi
cială a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în 
Columbia (1973), ur
mată de convorbirile 
de la București (1974) 
dintre șeful statului 
român și președintele 
columbian. AlfonSo 
Lopez Michelsen. Dia
logurile rodnice des
fășurate la nivelill 
cel mai Înalt într-un 
spirit de cordialitate 
și înțelegere reciprocă 
au dat un puternic 
impuls lărgirii si di
versificării legăturilor 
prietenești dintre cele 
două țări — aport 
concret la făurirea u- 
nui climat durabil de 
pace și de cooperare 
intre popoare.

Eugen POP

Ecaterlna Stahl, 
locul patru

Ultimul titlu individual din cadrul 
campionatelor mondiale de scrimă de 
la Buenos Aires a fost cucerit de 
floretista sovietică Valentina Sidoro
va, în vîrstă de 24 de ani, studentă 
la Institutul de educație fizică din 
Moscova.

Prezentă in turneul final, scrimera 
româncă Ecaterina Stahl s-a clasat 
pe locul patru, ratînd de puțin cîști- 
garea medaliei'de bronz, de care a 
despărtit-o b singură tusa. Ecaterina 
Stahl a obținut două victorii : 5—3
cu Ildiko Bobis si 5—4 cu campioana 
olimpică Ildiko Schwarzenberger- 
Tordassi, pierzînd la limită, cu 4—5 
asaltul cu învingătoarea probei.

Iată clasamentul final al probei in
dividuale feminine de floretă : 1. Va
lentina Sidorova (U.R.S.S.) — 5 vic
torii ; 2. Elena Belova (U.R.S.S.) — 3 
victorii ; 3. Ildiko Schwarzenberger- 
Tordassl (Ungaria) — 2 victorii (tuș- 
averai minus 2) ; 4. Ecaterina Stahl 
(România) — 2 victorii (minus 3) ; 5. 
Veronique Trinquet (Franța) — 2 vic
torii (minus 4) ; 6. Ildiko Bobis — 
1 Victorie.

După o zi de pauză, campionatele 
mondiale se reiau cu proba mascu
lină de floretă pe echipe.

În cîteva rînduri
• In sferturile de finală ale com

petiției de box „Trofeul Cardin ’77", 
care se desfășoară în orașul Matan- 
zas (Cuba), pugilistul nostru Dumi
tru Petropavlovsk! l-a învins. în li
mitele categoriei mijlociemică, pe 
cubanezul Jorge Sanchez, în vreme 
ce Alexandru Turei, la categoria 
semimuscă, a pierdut la puncte, cu 
o decizie de 2—3. tn fata lui Pedro 
Rodriguez (Cuba). La aceeași cate
gorie. campionul mondial și olimpic 
Jorge Hernandez (Cuba) 1-a între
cut. tot la puncte, pe iamaicanul 
Richard Clarke.

• Pe stadionul Parcul Copilului 
din Capitală a început ieri compe
tiția internațională de rugbi pentru 
juniori „Cupa prietenia". Selecționa
ta României a debutat victorioasă 
intrecind cu scorul de 67—12 (23—3) 
echipa R.D. Germane. Intîlnirea din
tre formațiile U.R.S.S. și Poloniei 
s-a încheiat cu scorul de 46—0 în 
favoarea tinerilor rugbiști sovietici.

Astăzi, de la ora 16.30 sînt pro
gramat» meciurile Polonia — Ceho
slovacia si R.D. Germană — Bulga
ria.

• La arena Progresul din Capi
tală au Început Iert întrecerile zo
nei semifinale a Cupel Galea, la 
care participă echipele de tenis. 1u- 
cători sub 21 de ani. ale Cehoslova
ciei. Suediei. Iugoslaviei. Australiei 
și României. în primul meci, pen
tru turul 1. Suedia conduce cu 2—1 
tn fata Iugoslaviei. Clștigătoarea a- 
cestei întîlnlri va întilni formația 
Cehoslovaciei, iar selecționata Româ
niei Va juca cu Australia. în semi
finale.

ITALIA

Acordul programatic între partidele 
„arcului constituțional1*

Ziarul „l'Unltâ", organul Partidului Comunist Italian, a publicat un 
amplu material consacrat acordului programatic Intervenit intre cele 
șase partide ale „arcului constitutional" din Italia (partidele demo- 
crat-creștin, comunist, socialist, socialist-democratic, republican și li
beral) cu privire la mdsurlle urgente ce trebuie întreprinse in prezent 
în Italia.

Relevind că „Preocupările de la 
care au pornit cele sase partide in 
abordarea temelor economice sint 
determinate de caracterul periculos 
al situației economiei italiene, situa
ție în Care persistenta unui procent 
de inflație foarte ridicat este însoțită 
de previziunea unei scăderi vertigi
noase a activității productive si a 
Utilizării forței de muncă". Ziarul 
,.1’Unitâ" arată că. în legătură cu 
aceste probleme, programul asupra 
căruia s-a căzut de acord include 
intervenții selective menite să apere 
Si să conducă la creșterea producției 
si a forței de muncă angajate, redu- 
cînd simultan și treptat procentul 
inflației. Sînt considerate ca priori
tare patru domenii : construcțiile e- 
diiitare. agricultura, energia Si trans
porturile în comun.

De asemenea. aU fost schițate an
gajamente precise privind sectoarele 
chimic, textil, siderurgic, al Con
strucțiilor — domenii în care este 
necesar să se dea un răspuns pozi
tiv, imediat, unor grave focare de 
criză. Totodată, scrie ziarul, accentul 
este pus pe lupta împotriva evaziu
nii fiscale si pe evaluarea corectă 
a venitului impozabil.

Relevind semnificația realizării 
Unei concordante între cele șase 
partide, „l’Unită" scrie că „pentru 
Prima oară forte foarte diferite intre 
ele au căzut de acord în ce privește 
aprecierea situației economice și a 
altor probleme importante privind 
liniile orientative", „Programul — 
Continuă ziarul — a stabilit unele 
Orientări care merg dincolo de Vii
torul imediat. îmbinînd problemele 
de conjunctură cu cele de structură ; 
este însă adevărat că unele proble
me au fost abordate mai mult din 
Punctul de vedere al criteriilor și 
metodelor de urmat decît al măsu
rilor imediate de aplicat". „Limitele 
cele mai mari ale programului — 
subliniază ..l’Unită" — rezidă in ca
racterul generic al unor formulări".

în legătură cu convergentele înre
gistrate între partide în ce privește 
domeniul ordinii publice, se arată că 
pentru prima oară ..problemele or
dinii publice au fost înțelese nu ca 
aspecte revenind exclusiv competen
tei. pe sectoare, a organelor de pre
venire si represiune, ci ca o mare 
problemă națională, care interesează 
ansamblul instituțiilor și al organi
zațiilor democratice". Ziarul arată, 
astfel, că s-a discutat despre o ..mai 
bogată inițiativă politico-socială 
pentru apărarea ordinii democratice 
în tară si crearea climatului propice 
centru o mai strinsă legătură între 
popor si aparatul de stat reînnoit, 
in vederea unei eficiente sporite a 
acestuia".

Măsurile asupra cărora s-a căzut 
de acord sînt inspirate din „situația 
dramatică" în domeniul ordinii pu
blice prin care trece Italia — scrie 
în continuare ziarul referitor la in
tensificarea criminalității, actelor te
roriste, atacuri împotriva ordinii 
instituite — situație ce necesită o so
luționare urgentă, pe baza unor re
forme democratice, avîndu-se în ve
dere politia și securitatea statului și, 
într-o anumită măsură, organizarea 
judiciară. Au fost stabilite, de aseme
nea. continuă ..l’Unită". numeroase 
intervenții legislative si operative 
centru a se îmbunătăți net functiona
rea justiției.

tn ce privește autonomia regională, 
apreciată ca premisă a noii ordini a 
statului. „l’Unită" subliniază că s-au 
stabilit trei direcții principale ; trans
ferul unor atribuții de la nivel na
țional la nivel regional și comunal ; 
realizarea sistemului de autonomie 
locală, însănătoșirea finanțelor locale. 
Se urmărește trecerea la transpune
rea efectivă în viață a proiectului 
constituțional privind competența re
giunilor și înlăturarea birocratismu
lui.

„tn ce privește reorganizarea auto
nomă — scrie ..l’Unită" — există un 
acord în primul rlnd asupra necesi
tății înderogabile a abrogării vechii 
legi comunale și provinciale din 
1934, care trebuie înlocuită cu o lege 
modernă și în pas cu timpul. Acest 
lucru va trebui să presupună recu
noașterea comunei drept structură
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9,00 Teleșcoală
10,00 Teatru TV. „Orice naș tșl are na

șul" de A. N. Ostrovski
11,40 Emisiune de știință. Despre primii 

ani din viata unui copil
12,20 Telex
12.25 închiderea programului
îfl.oo Telex
16.05 Teleșcoală
16.35 Curs de limbă germană
11,05 Cabinet de perfecționare profe

sională
17.25 Din țările socialiste
17.35 Melodii populare
17,55 Tragerea pronoexprea 

fundamentală a autoguvernării". „Re
giunile trebuie să aibă un rol mai 
puternic și mai eficient în agricul
tură, asistență sanitară, turism, învâ- 
țămint profesional etc. Continuă să 
se mențină puncte de vedere diferite 
între cele șase partide în ce privește 
destinul provinciilor, deși se recu
noaște unanim că funcțiile lor actuale 
sînt total depășite. S-a recunoscut, 
de asemenea, necesitatea participării 
instituțiilor locale la procesul fiscal 
național".

Referitor la Invătămint. relevă 
„l’Uhitâ". baza tratativelor a consti- 
țuit-o reforma actualului sistem al 
învățamîntulUi mediu și superior. 
Este semnificativ, între altele, faptul 
că există un acord asupra principiu
lui general care recunoaște necesi
tatea unor reale competențe tehnice 
și științifice, in sistemul de formare 
a elevilor și studenților, după rede- 
finlrea profilelor profesionale și a 
cursurilor corespunzătoare. Indicațiile 
de fond, se subliniază, sînt rezultatul 
acțiunii unitare a forjelor de stingă, 
care au reușit să determine schim
bări in pozițiile democrat-creștine. 
Se semnalează, astfel, abolirea unor 
privilegii. Au fost indicate în mod 
unanim, drept puncte comune, pre
lungirea duratei obligatorii a școla
rizării pînă la vîrsta de 15 ani și 
încheierea studiilor preuniversitare la 
18 ani. O importanță covîrșitoare, 
relevă „l’Unită", are acea parte din 
acord care prevede participarea stu
denților la munca practică — un 
principiu care deschide calea unei 
viziuni diferite a rolurilor, a divi
ziunii muncii, a concepției despre 
cultură șl despre muncă.

în legătură cu reforma mijloacelor 
de informare în masă „l’Unitâ" scoate 
în evidență faptul că „pentru prima 
dată partidele arcului constituțional 
au purtat, în cursul tratativelor, o 
discuție globală asupra problemelor 
informării (presă, radioteleviziune și 
emițătoare particulare), încercind să 
definească împreună o politică pen
tru acest sector delicat". Firește, nu 
este un dialog ușor, dată fiind gra
vitatea situației actuale, caracterizată 
printr-o masivă ofensivă privată 
care, profitînd de criză, tinde să con
centreze mijloacele de comunicare de 
masă — dar și prin persistenta unei 
tensiuni îngrijorătoare în jurul și în 
interiorul radioteleviziunii. A fost 
pregătit textul definitiv al legii re
formei privind editarea ziarelor, care 
urmează să fie prezentată Parlamen
tului și care prevede acțiuni pentru 
depășirea crizei din acest domeniu, 
pentru încurajarea progresului tehnic, 
blocarea proceselor de concentrare a 
presei in miinile unui număr mic de 
editori. în ce privește radlotelevi- 
ziunea, acordul se referă la necesita
tea realizării unor confruntări des
chise de idei și culturale în cadrul 
acestei instituții și al rețelelor sale. 
De asemenea, se prevede un control 
în legătură cu frecvențele destinate 
posturilor de radio și televiziune par
ticulare.

In ce privește ultimul aspect al 
acordului programatic — numirile în 
funcții, ce intră în competenta foru
rilor guvernamentale, a organisme
lor publice — P.C.I. subliniază că 
trebuie să se renunțe la măsuri ar
bitrare. de administrare scandaloasă 
a treburilor publice, la feluritele ma
nevre. alegerea conducătorilor tre
buind să corespundă criteriilor de 
competentă și pregătire profesională 
stabilite de Parlament. Responsabili
tatea definitivării numirilor trebuie 
să revină guvernului, care va stabili 
mecanisme de consultări, astfel incit 
la aceste numiri să poată contribui 
sfere economice, sociale si politice 
cit mai diferite.

Concluzia subliniată de „l’Unită" 
privind acordul programatic este a- 
ceea că în Italia se manifestă o des
chidere favorabilă confruntării de 
idei : ..Toți cei ce critică actuala 
stare de lucruri — scrie ziarul — 
dacă sînt însuflețiți de ideea unei 
îmbunătățiri efective si profunde a 
conducerii treburilor publice trebuie 
să dea dovadă de inițiativă pentru a 
contribui la construirea unei perspec
tive noi. mai corecte, de dezvoltare 
a societății italiene".

18,05 Telecronica pentru pionieri
18,25 Din muzica șl dansurile popoa

relor
18.60 Forum cetățenesc
19.20 1001 de seri
19.30 Telejurnal
19.50 La ordinea zilei
20,00 Teiecinemateca. Ciclul mari ci

neaști. „Marele război". Premieră 
TV.

21.50 Meridiane culturale
22.20 Telejurnal
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20.00 Agenda culturală a Capitalei
20.30 Pagini de umor : Noi aventuri în 

epoca de piatră
20.55 Un pictor al omului : Corneliu 

Baba
21 25 Telex
21.30 Bijuterii muzicale
22,00 Mal aveți o întrebare î
22.30 închiderea programului

• CEA MAI JOASA 
TEMPERATURĂ
acum a fost obținută de un 
grup de cercetători de la labo
ratorul de temperaturi joase al 
Scolii tehnice superioare din 
Helsinki. Oamenii de știință aU 
reușit să răcească o probă de 
măsurat la 0,00041 grade deasu
pra lui zero absolut (minus 273 
grade). Cercetătorii au folosit in 
acest sens metoda „demagneti- 
zării nucleelor atomilor". Un 
bloc cu cupru în greutate de a- 
proximativ un kilogram, aflat 
într-un puternic cîmp magnetic, 
a fost răcit treptat pînă la tem
peratura de 0.02 grade deasupra 
lui zero absolut. Aceasta a de
terminat o orientare neregulată 
accentuată a nucleelor, ceea ce 
a dus la scăderea tn continuare 
a temperaturii. Apoi blocul de 
cupru a servit pentru răcirea 
unei probe de măsurat. Cercetă
torii finlandezi speră să obțină

noi date privind comportarea 
materiei la temperaturile cele 
mal joase.

• ASTRUL ZILEI SUB
OBSERVAȚIE. Două obser
vatoare astronomice — cel sovie
tic din Crimeeași cel francez din 
Pic du Midi — au încheiat un 
acord de cooperare în vederea 
studierii în comun a unul nou 
ciclu al activității solare, în de
cursul următorilor 11 ani. Obser
vațiile efectuate in paralel de 
cele două centre științifice vor 
permite compararea rezultatelor 
privitoare la procesele care au 
loc pe suprafața astrului, vor 
contribui la stabilirea originii 
furtunilor magnetice, a aurorelor 
boreale și a perturbatiilor legă
turilor radio. In fine, ele vor a- 
juta pe specialiști să înțeleagă 
influențele exercitate de aceste 
procese asupra spațiului circum- 
terestru.

• „RĂZBOI Șl PACE" 
PE MICUL ECRAN. Trel 
ani de pregătiri, un an de tur
nări, 14 ore și jumătate de 
transmisii. 200 de actori, 1 000 de 
figuranți, 2 milioane de dolari 
preț de cost — acestea sînt prin
cipalele date statistice privind 
serialul „Război și pace", reali
zat de televiziunea britanică, 
după celebrul roman al lui 
Tolstoi. Montarea este într-ade- 
văr impresionantă, scrie „Le 
Figaro", dar. din păcate, ver
siunea pentru micul ecran nu se 
ridică la înălțimea versiunilor 
cinematografice realizate de so
vieticul Serghel Bodnârcluk și 
respectiv americanul King Vi
dor (ambele cunoscute și publi
cului nostru). O dată în plus se 
adeverește, arată ziarul, că va
loarea unei realizări nu este în 
funcție de mijloacele tehnice 
folosite, oricît de impresionante 
ar fi acestea.

• EXPEDIȚIA ȘTIINȚI
FICĂ „BAIKAL". Institutul 
de oceanologie din Moscova și o 
serie de Instituții științifice ale 
secției siberiene a Academiei de 
științe a U.R.S.S. au inițiat o ex
pediție pentru cercetarea florei, 
faunei și altor elemente ale 
lacului Baikal. Pentru studii vor 
fi folosite două submersibile — 
„Paissis-7" și „Paissis-ll“ — de 
construcție canadiană. Primele 
scufundări vor fi realizate în lo
cul unde adîncimea lacului a- 
tinge 1 300 metri. Printre altele, 
cercetătorii vor trebui să eluci
deze prin studii multilaterale 
ipoteza potrivit Căreia lacul Bai
kal șe Va transforma peste ci- 
teva zeci de milioane de ani in
tr-o mare.

• CIND CĂPITANUL 
NEMO SE ÎNTILNEȘTE 
CU PHILEAS FOGG. 
Scriitorul francez de romane 
științifico-fantastice Philip Jose 
Farmer și-a asumat o sarcină 
delicată : aceea de a resuscita 
două din cele mai îndrăgite per
sonaje ale lui Jules Verne, căpi
tanul Nemo, temerarul părinte 
al submarinului Nautilus („20 000 
de leghe sub mări"), și nu mai 
puțin temerarul Phileas Fogg, 
flegmaticul gentleman, care a 
efectuat „ocolul Pămfntulul in 
80 de zile". Cei doi eroi se în- 
tîlnesc sub pana lui Farmer în 
romanul recent apărut „Fiecare 
la rîndul său", care, scrie ..Nou
vel Observateur", reușește să

reconstituie cu măiestrie atmos
fera specifică romanelor lui Jules 
Verne — ce au îneîntat atîtea 
generații succesive de cititori.

• PERFORMANȚE 
UNICE. Navallștii polonezi au 
lansat noul trauler B-400, 
deocamdată inegalat în lume în 
ce privește caracteristicile sale 
tehnico-funcționale. Traulerul 
este dotat cu instalații speciale 
pentru pescuitul la mare adin- 
cime (pînă la 2 250 metri) și 
pentru prelucrarea peștelui, cu 
aparate electronice, de radio și 
de electronavlgatie moderne. 
Coca sa este adaptată pentru 
spargerea gheții, ceea ce permite 
pescuitul în apele Arcticii și 
Antarcticii. în lungime de 117 
metri și în lățime de 17 metri, 
traulerul poate prelucra 107 tone 
pește în 24 de ore.

• CAI LILIPUTANI 
cu o înălțime de 38 centimetri 
au fost crescuți de către argen- 
ti neanul Cesar Falbelea la fer
ma sa în apropiere de Buenos 
Aires ; animalele au o greutate 
de numai 12 kilograme. Căluții 
lși au originea într-o herghelie 
care. în urma unei alunecări de 
teren, a fost izolată într-un ca
nion. Acolo a avut loc o selecție 
naturală în favoarea celor mal 
miel animale pe care, întîmplă- 
tor, le-a descoperit fermierul 
argentinean.

• INVAZIE DE ELE
FANȚI. Circa 1 000 de pachi
derme furioase au năvălit pe 
teritoriul statului Borno din Ni
geria. distrugînd în calea lor nu 
numai culturile agricole, dar și 
locuințe și construcții edilitar- 
gospodărești. Elefanții se depla
sează în grupuri mari spre inte

riorul statului. Marșul lor impe
tuos este urmărit îndeaproape 
de specialiști din serviciile de 
protecție a pădurilor și apelor, 
care încearcă să prevină, pe cit 
posibil, daunele provocate de 
sălbăticiuni și să elucideze ca
uzele acestei migrații neaștep
tate.

• UN CANION SUB
MARIN URIAȘ, W ™ 
km, larg de 30 km și adine de 
3—4 km, a fost descoperit în 
zona de sud a Atlanticului, în
tre Africa și Antarctica. Groapa 
în formă de V este Uha din cele 
mai mari structuri geologice din 
âdîncurile oceanelor. In aceeași 
zonă au fost descoperite încă trei 
falii, printre care una lungă de 
200 km și largă de 20 km. După 
părerea cercetătorilor, această 
zonă de falii a apărut ca urmare 
a deplasării Africii spre conti
nentul antarctic.
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în dezbaterea Consiliului de Securitate

Proiectul de rezoluție prin care se 
recomandă admiterea II. S. Vietnam in O.N.U.

România, în calitate de coautoare a rezoluției, 
sprijină activ dreptul legitim al Vietnamului 

de a deveni membru al organizației
NAȚIUNILE UNITE 19 (Ager

pres). — Marți, la sediul din New 
York al Națiunilor Unite au început 
deliberările Consiliului de Securitate 
asupra cererii Republicii Socialiste 
Vietnam prin oare solicită admiterea 
ca membră cu drepturi depline in 
Organizația Națiunilor Unite. La ce
rerea unor state membre ale Consi
liului de Securitate, printre care și 
România, la dezbateri a tost invitată 
să participe și o delegație a Repu
blicii Socialiste Vietnam.

Comitetul pentru admiteri al con
siliului, organism din care face par
te și România, a recomandat favo
rabil admiterea Republicii Socialiste 
Vietnam ca membră a Națiunilor U- 
nite. în acest sens, comitetul a trans
mis Consiliului de Securitate un pro
iect de rezoluție, susținut în calita
te de coautori de Benin, R.P. Chine
ză, Franța, India, Jamahiria Arabă 
Libiană Socialistă Populară. Mauri
tius, Pakistan, Panama, România, 
U.R.S.S. si Venezuela.

Luând cuvântul printre primii ora
tori din ședința de marți, reprezen
tantul permanent al României la 
Națiunile Unite, ambasadorul Ion 
Datcu, a reafirmat poziția de spri
jin a României fată de admiterea 
Republicii Socialiste Vietnam ca 
membră a Organizației Națiunilor 
Unite. El a subliniat că România a 
sprijinit în mod constant cauza po
porului vietnamez la Națiunile Uni
te și a susținut de la început dreptul 
său legitim de a-și ocupa locul ce i 
sc cuvine în cadrul acestei organi
zații, apreciind că menținerea po
porului vietnamez în afara O.N.U. 
afectează serios principiul universa
lității organizației și pune în cauză 
insăși temelia Cartei.

Ambasadorul român a arătat că 
reconsiderarea favorabilă a cererii 
de admitere a Republicii Socialiste 
Vietnam ca membră a O.N.U. con
stituie un act de justiție de mult aș
teptat fată de un stat care îndepli
nește pe deplin criteriile de admi
tere și care, in întreaga sa activita
te externă, este călăuzit de princi
piile și scopurile nobile ale Cartei. 
Acest act — a spus el — corespunde 
pe deplin nu numai năzuințelor po
porului vietnamez, care de-a lungul 
istoriei sale a luptat eroic pentru 
obținerea independentei și unității 
sale naționale, dorinței R.S. Vietnam 
de a lua parte, alături de celelalte

ORIENTUL MIJLOCIU
BEIRUT 19 (Agerpres). — Potri

vit agenției Reuter, care citează a- 
genția palesitineană de știri W.A.F.A., 
la Beirut a fost dată publicității o 
declarație a conducerii organizațiilor 
palestinene prin care se anunță for
marea unui comitet special pentru 
aplicarea măsurilor de prevenire a 
unor noi incidente armate de genul 
celor declanșate duminică in tabăra 
palestineană Sabra, din Beirut. De
clarația avertizează că cei ce vor 
viola aceste măsuri vor fi reprimați 
imediat. 

state membre, la eforturile O.N.U., 
dar, în același timp, se înscrie în 
cerințele legitime ale comunității in
ternaționale privind admiterea a- 
cestui stat ca membru al Organiza
ției Națiunilor Unite.

în continuare, vorbitorul a subli
niat că România, care intotdeauna 
s-a situat de partea popoarelor ce 
luptă pentru libertate și indepen
dență națională, și-a exprimat încă 
de la început solidaritatea sa hotă- 
rită cu lupta eroică a poporului viet
namez, căruia i-a acordat ajutor mul
tilateral — material, politic și diplo
matic. Cunoscând din propria expe
riență sacrificiile luptei pentru liber
tate și independentă — a arătat re
prezentantul țării noastre — poporul 
român a înțeles pe deplin năzuințele 
poporului vietnamez spre eliberarea 
și reunificarea patriei, i-a acordat 
întregul său sprijin in anii grei de 
luptă împotriva intervenției străine. 
România consideră victoria poporului 
vietnamez ca o contribuție istorică la 
succesul luptei forțelor progresiste, 
anticolonialiste, împotriva politicii de 
forță și dictat, de amestec in trebu
rile interne ale statelor. în acest 
sens, este vorba de un aport la efor
turile de apărare a dreptului sacru 
al popoarelor de a-și organiza viața 
in mod independent. în concordanță 
cu aspirațiile și voința lor națională. 
Victoria poporului vietnamez confir
mă o dată mai mult adevărul istoric 
potrivit căruia nu poate fi înfrînt un 
popor care își apără independența, 
demnitatea și ființa națională.

Vorbitorul s-a referit apoi la efor
turile actuale ale poporului vietna
mez de refacere a țării, de recon
strucție națională, și a subliniat că 
R.S. Vietnam este îndreptățită să se 
poată bizui pe sprijinul comunității 
internaționale, să poată beneficia de 
ajutorul necesar în depășirea urmă
rilor războiului. în acest sens, amba
sadorul român a exprimat sprijin 
pentru cerințele legitime ale R. S. 
Vietnam de a-și recupera pagubele 
provocate, de a primi ajutor în refa
cerea economică a țării.

în încheiere, ambasadorul român 
și-a exprimat convingerea că proiec
tul de rezoluție prin care Consiliul 
de Securitate recomandă Adunării 
Generale admiterea R.S. Vietnam ca 
membră a O.N.U., prezentat de 11 
coautori, printre care și România, va 
întruni acordul unanim al membrilor 
consiliului.

WASHINGTON 19 (Agerpres). — 
Primul ministru al Israelului. Me- 
nahem Begin, aflat intr-o vizită o- 
ficială in S.U.A.. a fost primit, 
marți, la Casa Albă, de președintele 
Jimmy Carter. în cadrul întrevede
rii — informează agențiile U.P.I. și 
A.P. —, premierul israelian a pre
zentat setului executivului american 
un plan de soluționare a situației 
din Orientul Mijlociu, ale cărui de
talii nu au fost dezvăluite.

P. C. Portughez se pronunță pentru 
înfăptuirea democratică a reformei agrare

LISABONA 19 (Agerpres). — A- 
dunarea Republicii a Portugaliei 
(Parlamentul) s-a întrunit pentru 
examinarea proiectului guvernamen
tal al legilor de bază asupra refor
mei agrare, asa-niumitul ..proiect 
de lege Barreto", după numele ac
tualului titular al Ministerului Agri
culturii — informează agenția por
tugheză de presă Anop.

în discursurile rostite la mitingu
rile organizate de P.C. Portughez la 
Evora si Lisabona, secretarul gene
ral al P.C.P.. Alvaro Cunhal. a de
clarat că ..proiectul Barreto" este

Poziția sindicatelor spaniole față de programul 
economic guvernamental

MADRID 19 (Agerpres). — La Ma
drid și-a încheiat lucrările plenara 
Secretariatului national al Comisii
lor muncitorești. Un număr de 175 
de delegați, reprezentând federațiile 
din întreaga tară ale Comisiilor mun
citorești, au discutat probleme ale 
situației economice a Spaniei in ve
derea elaborării poziției sindicatelor 
față de programul guvernamental 
de stabilizare a economiei. Au fost 
discutate, de asemenea, probleme ale 
unității sindicale din Spania.

Luînd cuvântul la o conferință de 
presă după încheierea lucrărilor ple
narei, Marcelino Camacho, respon
sabil al Secretariatului național al 
Comisiilor muncitorești, a caracte
rizat măsurile guvernamentale de 
stabilizare economică drept in
complete, dar a subliniat, totodată, 
că intenția guvernului de a înfăptui 
o reformă fiscală se va bucura de 
sprijinul necesar din partea Comi
siilor muncitorești.

Comisiile muncitorești — a arătat 
Marcelino Camacho — se pronunță 
împotriva devalorizării pesetei spa
niole, deoarece apreciază că măsura 
va avea, în primul rînd. repercusiuni 
negative asupra clasei muncitoare.

Anunțarea „alegerilor generale4* în Rhodesia
O manevră a regimului rasist în scopul de a tergiversa 

transierui de putere populației majoritare

SALISBURY 19 (Agerpres). — în- 
tr-un discurs radiodifuzat rostit luni, 
șeful guvernului minoritar rhodesian. 
Ian Smith, a anunțat dizolvarea ime
diată a „parlamentului" de la Salis
bury și tinerea de alegeri generale 
la 31 august a.c. (Sistemul electoral 
introdus de regimul lui Ian Smith 
asigură minorității albe menținerea 
controlului asupra „parlamentului").

Referindu-se la noile sale „pla
nuri" privind Rhodesia. Ian Smith a 
afirmat că are în vedere elaborarea 
pînă la sfârșitul anului în curs a 
unei noi „constituții" și organizarea 
unei noi echipe guvernamentale. 
Din spusele hli Smith a reieșit, de 
asemenea, că regimul de la Salisbury 
organizează aceste alegeri în contex
tul in care nu este de acord cu evo
luția punctelor de vedere britanic și 
american asupra reglementării situa
ției din Rhodesia.

Observatorii politici apreciază că 
„inițiativa" lui Smith reprezintă o 
încercare de a masca eșecurile de 

..anticonstitutional, iar adoptarea sa 
în preajma însămintărilor de toamnă 
riscă să creeze o situație de criză 
extrem de dăunătoare pentru pro
ducția agricolă în viitoarea campa
nie". Partidul comunist — a spus 
Alvaro Cunhal — va lupta cu toate 
forțele pentru a evita ca această 
lege să fie acrobată, chiar cu amen
damente si corective. El a adresat 
un apel la imitate tuturor oamenilor 
muncii, mișcării sindicale, persoane
lor cu vederi democratice, inclusiv 
militantilor socialiști. ...pentru înfăp
tuirea democratică a reformei a- 
grare".

creând pericolul unei înrăutățiri a 
nivelului de trai al acesteia. Vorbi
torul a criticat, de asemenea, progra
mul guvernamental pentru lipsa unor 
măsuri eficiente împotriva creșterii 
costului vieții și a subliniat necesi
tatea unor consultări între guvern si 
sindicatele democratice în scopul 
elaborării unui program economic 
care să corespundă intereselor oa
menilor muncii.

După cum relevă agenția France 
Presse, Comisiile muncitorești au 
lansat un apel către Uniunea Gene
rală a Muncitorilor și Uniunea Sindi
cală Muncitorească pentru organiza
rea unui congres care să elaboreze 
statutul unei centrale unice a mun
citorilor.

★

Guvernul spaniol a instituit marți, 
după devalorizarea cu 20 la sută a 
monedei naționale, controlul asupra 
preturilor. Decretul regal publicat 
la Madrid stipulează că preturile la 
bunurile de consum și tarifele la ser
vicii vor putea fi majorate. în urmă
toarele trei luni. în măsura creșterii 
costurilor de producție.

amploare înregistrate în ultima pe
rioadă de regimul antipopular de la 
Salisbury pe plan intern si interna
țional. și. totodată, o încercare de 
tergiversare a reglementării situației 
din acest teritoriu african potrivit 
aspirațiilor marii majorități a popu
lației sale.

Joshua Nkomo. unul dintre con
ducătorii Frontului Patriotic Zim
babwe. a declarat marți la Dar Es 
Salaam că alegerile anunțate de șe
ful regimului rasist de la Salisbury 
„nu vor schimba cu nimic situația".

Reprezentantul S.U.A. la Națiunile 
Unite. Andrew Young, a condamnat 
hotărirea lui Ian Smith de a dizolva 
„parlamentul" si de a convoca ale
geri generale, calificând-o drept o 
„a(!țmiie disperată", care sospste 
„mult prea tîrziu". El a adăugat că 
această nouă manevră a șefului gu
vernului rasist-rninoritar de la Sa
lisbury poate provoca o si mai mare 
vărsare de singe in Rhodesia.

intilnire prietenească intre 
L Brejnev și L Honecker
MOSCOVA 19 (Agerpres). — Agen

țiile T.A.S.S. și A.D.N. informează că 
în Crimeea a avut loc. marți, o in
tilnire prietenească între Leonid 
Brejnev. secretar general al C.C. al 
P.C.U.S., președintele Prezidiului So
vietului Suprem al U.R.S.S., și Erich 

. Honecker, secretar general al C.C. al 
’P.S.U.G., președintele Consiliului de 

Stat al R.D.G., aflat la odihnă în 
U.R.S.S. Cu acest prilej, a fost ex
primată satisfacția in legătură cu 
dezvoltarea relațiilor dintre U.R.S.S. 
și R.D.G., eu întărirea legăturilor 
dintre P.C.U.S. șl P.S.U.G.. a priete
niei dintre cele două popoare.

în cursul întâlnirii s-a acordat o 
deosebită atenție situației din Europa, 
fiind subliniată necesitatea unor e- 
forturi energice în scopul însănătoși
rii in continuare a climatului politic 
pe continent.

Consultări preelectorale 

în Pakistan
ISLAMABAD 19 (Agerpres). — 

După cum informează ziarul „Pa
kistan Times", fostul prim-ministru 
Zulfikar Aii Bhutto a declarat unui 
grup de membri ai partidului său. cu 
care s-a consultat la reședința in 
care se află sub supraveghere, că 
s-ar putea să fie nevoie de cîteva 
săptămîni pentru a decide dacă va 
participa la alegerile din octombrie. 
Bhutto a spus, de asemenea, că el 
își va stabili cursul activității pe care 
urmează să o desfășoare după con
sultări cu Partidul Poporului din Pa
kistan și după un turneu prin toată 
tara pentru a cere sfatul poporului. 
Associated Press citează surse infor
mate din capitala pakistaneză care 
afirmă că se așteaiptă ca Zulfikar 
Aii Bhutto și colaboratorii săi. pre
cum și Maulana Mufti Mahmud, li
derul Alianței Naționale Pakistaneze 
(grupare ce forma opoziția) să fie 
puși în libertate în curind.

Recorduri 
caniculare 
în S. U. A.

WASHINGTON 19 (Agerpres). — 
Serviciul meteorologic al Statelor 
Unite a decretat luni stare de alertă 
în marile orașe americane de pe 
coasta Atlanticului ca urmare a va
lului de căldură care s-a abătut asu
pra S.U.A. în ultima săptămînă. O 
uriașă masă de aer saturată de re
ziduurile industriale si ale automo
bilelor staționează deasupra marilor 
orașe fără cea mai mică adiere de 
vint, Recordul canicular a fost sem
nalat Ia Palm Springs, in California, 
unde termometrele au înregistrat o 
temperatură de 39 grade Celsius.

Seceta amenință, deja, culturile 
agricole dintr-o serie de state, pre
cum si aprovizionarea orașelor si in
dustriei cu apa necesară.

agențiile de presă transmit:
Declarația comună viet- 

namezo-Iaoțiană, publicată la 
încheierea vizitei oficiale de priete
nie în Laos a delegației de partid și 
guvernamentale a R. S. Vietnam, 
arată că în cadrul întrevederilor 
vietnamezo-laoțiene s-a realizat 
o informare reciprocă privind edifi
carea și apărarea celor două țări și 
s-a procedat la un schimb de opinii 
referitor la continuarea si întărirea 
solidarității militante dintre cele 
două partide și popoare. Comunica
tul arată, de asemenea, că R. S. Viet
nam și R.D.P. Laos sint dispuse să 
stabilească și să dezvolte relații nor
male cu Statele Unite pe baza res
pectului reciproc al independentei si 
suveranității, al neamestecului în, 
treburile interne, egalității si avanta
jului reciproc.

Biblioteca română din New 
York, în colaborare cu Uniunea 
scriitorilor si poeților ameri
cani, precum si cu editura 
„Cross Cultural Communicati
ons", a organizat un festival de 
poezie românească si a naționa
lităților conlocuitoare din Ro
mânia. In cuvintul de deschi
dere a festivalului, prof. Eva 
Feiler, editor la „Cross Cultural 
Communications". s-a referit la 
viata spirituală înfloritoare a 
întregului popor român. Ea a 
ilustrat cu cifre si date drep
turile si libertățile largi de care 
se bucură atit românii, cit si 
maghiarii, germanii, evreii si 
alte naționalități conlocuitoare 
din România socialistă. '

Partidul 
Martinica

Comunist din
a propus înființarea

unui Front Național pentru Autono
mia Insulelor Antile. într-o scrisoare 
adresată Partidului Progresist si 
Confederației Generale a Muncii. 
P.C. din Martinica subliniază că. in 
condițiile contemporane, singura con
diție pentru lichidarea exploatării 
coloniale o constituie autonomia, 
bazată pe principii democratice. Par
tidele comunist și progresist au obți
nut împreună, la ultimele alegeri. 40 
la sută din voturi.

Acord vientiane a sein* 
nat un acord cu privire la colabora
rea economică și tehnică între Repu
blica Democrată Populară Laos și 
U.R.S.S. — informează agenția 
T.A.S.S.

India va continua poli
tica sa de nealiniere,iar noul 
guvern speră să o facă mai dina
mică și mai flexibilă — a declarat 
ministrul indian de externe. Atal 
Bihari Vajpayee, într-un interviu 
acordat ziarului „The Rising Nepal". 
Totodată, ministrul a afirmat că vor 
fi explorate toate posibilitățile de 
extindere și îmbunătățire a relațiilor 
atit cu țările dezvoltate, cit si cu cele 
în curs de dezvoltare. Pe de altă 
parte, el a arătat că au fost reali
zate unele acorduri privind reluarea 
relațiilor comerciale dintre India si 
China.

Convorbiri franco-italie- 
jjg Primul ministru al Italiei. Giu
lio Andreotti, a avut in cursul vizi

tei sale la Paris convorbiri cu omo
logul său francez. Raymond Barre, 
în legătură cu situația economică oc
cidentală. analizîndu-se în acest ca
dru perspectivele redresării economi
ce în cele două țări, care trebuie să 
facă față îndeosebi unui șomaj ma
siv. Pe de altă parte, interlocutorii 
au abordat probleme privind rapor
turile dintre țările industrializate oc
cidentale si țările producătoare de 
petrol, perspectivele dialogului Nord- 
Sud. si lărgirea Pieței comune prin 
primirea eventuală a Greciei. Por
tugaliei si Spaniei.

Comitetul pentru dezar
mare al O.N.U. și’a continuat 
lucrările la Geneva. în cadrul ședin
ței de marți a luat cuvântul repre
zentantul R. P. Ungare, care a expus 
poziția tării sale in problemele în
scrise pe ordinea de zi a comitetului.

cum informeazăAlegeri. DuPă
agenția V.N.A., aproape două mili
oane de alegători din orașul Ho Și 
Min s-au prezentat la urne pentru 
a alege consiliile populare de cartier 
și de comună — organele reprezen
tative ale orașului și zonei adiacente.

In conformitate cu hotă- 
rîrea președintelui S.U.A., 
Jimmy Carter, de a nu mai fi pro
dus bombardierul „B-l“. Senatul 
S.U.A. a votat, luni, o lege prin care 
este redus cu 1,4 miliarde dolari bu
getul programului în cadrul căruia 
urma să fie realizat bombardierul.

Inundațiile din Pakistan.
La Islamabad s-a anunțat că inun
dațiile care s-au produs în ultimele 
zile în partea de nord-vest a Pa
kistanului. ca urmare a ploilor to
rențiale, au provocat moartea a 45 
de persoane, precum si importante 
daune recoltelor si căilor rutiere.. ;

La Institutul est-european de 
la Universitatea din Regensburg 
a avut loc colocviul „100 ani de 
la independenta României", in 
cadrul căruia au prezentat co
municări profesori de la Univer
sitatea din Regensburg si din 
România. Semnificația eveni
mentului aniversat a fost rele
vată de prof. Fr. Schroder, di
rectorul Institutului est-euro
pean din Regensburg.

„Cosmos-930". In Uniunea 
Sovietică a fost lansat, marți, sateli
tul artificial al Pâmîntului — „Cos- 
mos-930". avînd instalată la bord a- 
paratura necesară continuării cerce
tărilor spațiului cosmic — informea
ză agenția T.A.S.S.

Etna continuă să erupă. 
Craterul din partea de nord-est a 
vulcanului Etna a continuat marți, 
a patra zi de la reactivare, să erupă. 
Torentul de lavă este însoțit de ex
plozii puternice. Pietrele incandes
cente. aruncate din craterul vulcanu
lui la înălțimea de peste 600 metri, 
cad pe o suprafață cu diametrul de 
patru kilometri. Activitatea vulcanu
lui este urmărită de oameni de știin
ță de la Institutul international de 
vulcanologie și de la Institutul vul- 
canologic al Universității din Catania.

EXTINDEREA RELAȚIILOR CU ȚĂRILE ÎN CURS DE DEZVOLTARE-O TRĂSĂTURĂ ESENȚIALĂ 

A POLITICII EXTERNE A ROMÂNIEI SOCIALISTE

Relațiile de colaborare dintre România și tinerele state africane 
in continua extindere și diversificare

„Țara noastră și-a manifestat constant solidaritatea cu lupta 
popoarelor africane împotriva oricăror forme de dominație și 
asuprire, acordînd sprijin politic, diplomatic, moral și material 
mișcărilor de eliberare națională și dezvoltînd ample legături 
cu tinerele state independente".

NICOLAE CEAUȘESCU
Materializind în mod consecvent 

orientările programatice ale Con
gresului al XI-lea al P.C.R. în ce 
privește lărgirea continuă a rapor
turilor de prietenie și colaborare cu 
țările în curs de dezvoltare, Româ
nia socialistă acordă o deosebită în
semnătate relațiilor de conlucrare 
multilaterală și de solidaritate activă 
cu tinerele state de pe continentul 
african. După ce in articolele pre
cedente ne-am ocupat de colaborarea 
României cu țările arabe, cu cele 
latino-americane și asiatice, ne pro
punem in articolul de față să stăruim 
asupra colaborării cu țările Africii.

Poporul român, a cărui istorie este 
caracterizată prin lupta necurmată 
și jertfele pentru apărarea ființei 
naționale, pentru neatârnare, și-a 
manifestat statornic solidaritatea cu 
popoarele africane în lupta lor pen
tru libertate, pentru lichidarea defi
nitivă a rinduielilor colonialiste, a 
acordat în permanență sprijin moral, 
politic și material mișcărilor de eli
berare de pe continent — în prezent 
sprijinind activ cauza dreaptă a po
poarelor din Zimbabwe, Namibia, 
Africa de Sud.

Stabilind cu noile state africane 
strinse legături prietenești, România 
susține activ eforturile lor pentru 
consolidarea independenței, pentru 
dezvoltarea de sine stătătoare prin 
valorificarea resurselor naționale în 
folosul propriu, pentru afirmarea lor 
pe arena mondială ca factori activi 
in soluționarea problemelor funda
mentale ale păcii și progresului în 
lume.

La baza colaborării strânse a Româ
niei. ea însăsi tară în curs de dez
voltare. cu tinerele state africane se 
află interesele comune privind lichi
darea subdezvoltării si a decalaje

lor economice dintre state, accele
rarea dezvoltării" economice si socia
le. abolirea politicii imperialiste, co
lonialiste și n.eocolonialiste. a orică
ror forme de dominație, pentru asi
gurarea dreptului imprescriptibil al 
tuturor popoarelor de a-și hotărî sin
gure destinele, calea dezvoltării, fără 
nici un amestec din afară, instau
rarea unei noi ordini economice și 
politice internaționale.

Un factor esențial, determinant în 
dezvoltarea legăturilor multilaterale 
cu statele independente din Africa 
l-au constituit vizitele intreprinse de 
președintele Nicolae Ceaușescu pe 
pămîntul acestui continent, ca și vi
zitele șefilor de stat și de guvern 
dintr-un șir de țări africane în 
România. Convorbirile la nivel înalt, 
declarațiile solemne comune, înțele
gerile și acordurile economice si în 
alte domenii prilejuite de aceste con
tacte. au contribuit considerabil la 
extinderea colaborării în cele mai 
diferite sfere de activitate. Acestea 
au marcat un aport însemnat la 
afirmarea principiilor noi de relații 
interstatale, demonstrind, totodată, in 
practică rodnicia unei colaborări de 
tip nou, întemeiată pe egalitate in 
drepturi și avantaj reciproc, în con
cordanță deplină cu interesele de dez
voltare și prosperitate ale tuturor 
partenerilor,

Desfășurîndu-se în acest spirit, 
colaborarea economică, tehnico-stiin- 
tifică. culturală si in alte domenii 
cunoaște un curs continuu ascen
dent ; iar progresele României so
cialiste, sporirea potențialului eco
nomic și tehnico-științific, experien
ța dobândită în edificarea unei 
industrii puternice și diversifi
cate. în dezvoltarea unei agriculturi 
intensive, ca și realizările pe care 

le obțin noile state africane în va
lorificarea resurselor lor materiale 
sporesc continuu posibilitățile de 
conlucrare pe multiple planuri.

O dinamică sugestivă: 
de la 5,4 la peste 

14 la sută
Țările africane dețin un loc tot mai 

important în ansamblul relațiilor co
merciale ale României cu țările în 

DIN OBIECTIVELE CONSTRUITE 
IN COMUN $1 ALTE ACȚIUNI 

DE COOPERARE ALE ROMÂNIEI 
CU ȚĂRILE AFRICII

• NIGERIA : Combinate de industrializare a lemnului 
la Calabar și Ondo, combinatul textil Ronitex.

• GUINEEA : Exploatarea zăcămintelor de bauxită 
de la Boke, dezvoltarea uzinei de mase plastice 
din Konakry, construirea unei linii de montare 
a tractoarelor.

• CONGO : Uzina de fire și fibre sintetice de la 
Brazzaville, complexul de industrializare a lemnului 
de la Betu.

• ZAMBIA: Societatea mixtă pentru exploatarea 
resurselor de cupru „Mocambo".

• TANZANIA : O fabrică de confecții și o fabrică 
de mobilă.

curs de dezvoltare. Ponderea acestor 
tari în comerțul nostru exterior a 
crescut de la Ij la sută in 1970 la 
14,1 la sută in 1976.

Relațiile economice ale tării noas
tre cu statele africane se desfășoară 
pe baza celor peste 50 de acorduri 
comerciale și de cooperare, de regulă 
pe termen lung, precum si acorduri 
anuale. încheiate cu statele respecti
ve. Aceste acorduri vizează domenii 
de însemnătate esențială pentru eco
nomie. ca industriile minieră, petro
lieră, energetică, chimia, industria fo
restieră. geologia, agricultura.

Acțiunile de cooperare dintre 
România și aceste țări, prin cele mai 
diverse forme, inclusiv crearea de 
societăți mixte, vin in sprijinul po
liticii de dezvoltare industrială a țări
lor africane. România exportă în 
aceste țări masini-unelte. tractoare 
și autocamioane, mașini pentru lu
crări de construcții, motoare elec
trice. locomotive Diesel electrice si 

hidraulice, instalații petroliere. Se 
construiesc în comun, cu participare 
românească, uzine si fabrici ale in
dustriei constructoare de mașini, 
combinate chimice si petrochimice, 
fabrici de ciment si de materiale de 
construcții, baraje și sisteme de hi
droameliorații, căi ferate, filaturi de 
bumbac ete.

O pondere deosebită revine de 
asemenea asistentei tehnice de spe
cialitate, participării directe a spe
cialiștilor români la lucrări dc 
proiectare și construcții diverse, coo
perării in domeniul pregătirii cadre
lor naționale, atit in țările respec
tive. cit și in România.

Nefiind posibil să se înfățișeze 
într-un articol un tablou atotcuprin
zător al colaborării tării noastre cu 
zecile de state ale Africii, ne vom 
limita doar la cîteva exemple semni
ficative.

în interesul 
valorificării propriilor 

resurse naționale
în Nigeria, la Calabar (statul Cross 

River), țara noastră participă cu spe
cialiști și utilaj la construirea unui 
gigant combinat de prelucrare a 
lemnului. Obiectivul, denumit „Se- 
roruwood", după titulatura societății 
mixte româno-nigeriene care-1 reali
zează. va avea o capacitate de circa 
120 000 metri cubi masă lemnoasă 
anual. El va produce cherestea, plăci 
aglomerate, garnituri de mobilă și 
alte materiale lemnoase atit de ne
cesare înfăptuirii programului de 
construcții al Nigeriei. Pe lingă com
binat vor funcționa o centrală termi
că. un atelier mecanic si depozite 
de materii prime. Alte acțiuni de 
cooperare româno-nigeriene constau 
în ridicarea unui al doilea combinat 
de industrializare a lemnului la Ondo 
(Statul de vest), a combinatului tex
til Ronitex, in livrări de tractoare si 
autocamioane, asigurarea de consul
tații in construcția de locuințe etc. 
S-au dezvoltat si se dezvoltă schim
burile comerciale. în martie 1976. 
cele două țări și-au acordat reciproc 
clauza națiunii celei mai favorizate.

Ca urmare a traducerii în viată a 
acordurilor și înțelegerilor convenite 
la nivel înalt, cooperarea româno- 
guineeză s-a extins an de an. cuprin- 
zind multiple domenii ale activității 
economice ; cercetările si prospecțiu

nile geologice efectuate în comun in 
diferite zone ale Guineei, exploa
tarea zăcămintelor de bauxită de la 
Boke, modernizarea și dezvoltarea 
uzinei de mase plastice din Konakry, 
construirea unei linii de montare a 
tractoarelor sint doar cîteva dintre 
contribuțiile concrete ale României 
la Înfăptuirea programului de dez
voltare economico-socială a Guineei.

în Republica Populară Congo, 
cooperarea cu tara noastră este axată 
pe realizarea în comun a unor obiec
tive de importantă deosebită pentru 
economia națională a tării. La Braz
zaville se înalță prima uzină de fire 
și fibre sintetice, la Betu a luat 
ființă un complex de industrializare 
a lemnului, iar pe insula M’Bamou. 
tractoare și excavatoare fabricate in 
uzinele noastre participă la valorifi
carea unor intinse suprafețe agricole. 
Concomitent, se extind schimburile 
comerciale și sînt prospectate noi po
sibilități de extindere a cooperării în 
domeniile agricol, forestier, minier, 
al industriei ușoare. La mijlocul lunii 
mai a.c. cele două țări au semnat un 
protocol privind realizarea de ferme 
zootehnice în R. P. Congo.

în Zair, cooperarea cu România 
se materializează, prin participarea 
specialiștilor români la prospecțiuni 
miniere, livrări de tractoare, 
autocamioane și autoturisme de te
ren ARO. constituirea societății mix
te agrozootehnice „Zairom" si prin- 
tr-o largă conlucrare in domeniul in- 
vățămintului. La universitățile din 
Kinshasa și Lumumbashi au pre
dat în ultimii ani numeroși pro
fesori români care au contribuit la 
formarea de cadre necesare accele
rării progresului material si spiritual 
al tării.

în Zambia, „tara cuprului", la ac
țiunea de valorificare a acestei mari 
bogății naționale care asigură 95 la 
sută din veniturile încasate din ex
porturi, un aport însemnat revine 
și României. Specialiștii noștri au 
participat și participă la prospectarea 
și extracția minereurilor, la con
struirea de obiective industriale de 
interes vital dotate cu instalații si 
mașini de fabricație românească. A 
luat ființă societatea mixtă „Mo- 
cambo" in industria minieră.

O evoluție promițătoare cunosc re
lațiile cu numeroase alte state care 
au pășit pe calea dezvoltării de sine 

stătătoare ca de exemplu Angola, 
Mozainbic, Africa Centrală, Liberia. 
Benin, Republica Burundi.

Sub semnul 
solidarității

Pe lingă colaborarea bilaterală, ?' 
cuvine menționat rolul deosebit al r - 
laborării dintre România și ting,_ le 
state africane, pe plan politico-eco
nomic și tehnico-științific în ca
drul O.N.U. și al altor organizații și 
organisme internaționale.

în spiritul solidarității militante, 
România sprijină, în diferite foruri 
mondiale, lupta popoarelor africane 
pentru consolidarea independenței, 
pentru dreptul de a dispune în. mod 
suveran asupra resurselor naționale 
și a le folosi în vederea accelerării 
dezvoltării economico-sociale. O for
mă concretă de solidaritate o consti
tuie, de asemenea, acțiunea perseve
rentă a țării noastre în vederea edi
ficării unei noi ordini economice și 
politice mondiale, menită să facili
teze și țărilor africane lichidarea de
calajelor economice și tehnico-știin- 
țifice, pe baza efortului propriu și 
în condițiile unei largi colaborări in
ternaționale • egale în drepturi, al 
unui sprijin efectiv din partea sta
telor avansate din punct de vedere 
industrial. Totodată, după cum se 
știe, o constantă a politicii externe a 
României o constituie solidaritatea cu 
toate statele africane în lupta pentru 
abolirea ultimelor redute ale colonia
lismului din Zimbabwe și Namibia, 
pentru lichidarea discriminărilor ra
siale și a practicilor apartheidului din 
Republica Sud-Africană. astfel ca pe 
întregul continent descătușat al Afri
cii să fluture steagurile libertății.

Solidaritatea româno-africană aduce 
contribuții remarcabile la promova
rea cauzei colaborării, păcii și pro
gresului în Africa si în restul lumii. 
Și. desigur, exemplele de mai sus 
conturează doar stadiul actual din 
cadrul unui proces dinamic, destinat 
să ridice relațiile româno-africane pe 
trepte superioare, potrivit intereselor 
Si năzuințelor tuturor popoarelor, im
perativelor făuririi unei lumi mai 
drepte si mai bune, a păcii si înțele
gerii între toate națiunile.

Liviu RODESCU 
Nicolae N. LUPU
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