
PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE. UNIȚI-VĂ!

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Anul XLVI Nr. 10 853 Sîmbătă 23 iulie 1977 6 PAGINI - 30 BANI

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 

a primit delegația 
Partidului Comunist Mexican

Radiografii ale unor investiții restante 
j ,'UN ÎNCEPUT DE REDRESARE 
combinatului ,,,S| substanțiale rezerve de 

siderurgic ’ ’
din călărași i Jntensificare a ritmului de lucru

...19 iunie a.c. : „Scînteia" publică un prim articol despre restan
tele si cauzele lor pe șantierul Combinatului siderurgic Călărași ; 
6 iulie — din nou. ..Scînteia** relevă (trei ore. cu ceasornicul si apa- 

* râtul de fotografiat in mină) modul de irosire — și nu de folosire — 
a timpului de lucru pe acest șantier. Zilele acestea am fost din nou 
prezenți, pentru a treia oară in ultima lună, pe ȘANTIERUL COMBI
NATULUI SIDERURGIC DE LA CĂLĂRAȘI. Ce îmbunătățiri s-au 
adus activității pe șantier, care ar fi noutățile de ultimă oră ?

în ultimele 15 zile. conducerea 
Ministerului Industriei Metalurgice, 
respectiv, ministrul industriei meta
lurgice. Comitetul .județean Ialomița 
al P.C.R.. respectiv, primul secretar 
al comitetului judeteah de partid, 
împreună cu factorii care au mari 
răspunderi în realizarea acestei noi 
„cetăți" a siderurgiei românești, au 
analizat în două rînduri mersul lu
crărilor. problemele care se ridică, 
stabilind modalități de soluționare a 
lor. pentru recuperarea restantelor 
si îndeplinirea planului de investiții 
în cel de-al doilea an al cincinalului.

De la ing. Nicolae Bircă. directo
rul întreprinderii de construcții si 
montaje siderurgice din Călărași.

SECERIȘUL GRIULUI 
SE APROPIE DE SFlRȘIT 
9 Recolta a fost strînsă de pe trei sferturi din suprafața 
cultivată • Se intensifică lucrările în nordul țării • Transportul 

trebuie mai bine corelat cu recoltarea

Situația recoltârii griului în cooperativele agricole de producție la data de 22 iulie a.c.

Secerișul griului a in
trat in stadiul final. Pină 
ieri. 22 iulie, recolta a

Seara, în tabăra „Valea 
Seacă" (denumirea are un 
tilc anume, unul pentru tre
cut și prezent, cu totul altul 
pentru viitor), intr-un dor
mitor cu citeva paturi, la o 
masă. în iulie 1977, Andrei 
Romulus, student la Faculta
tea de automatică a Politeh
nicii din București, scrie a- 
casă, la păririți : „Nu este 
cazul să fiți îngrijorați din 
cauza mea. Condițiile pe care 
le avem aici sint mai bune 
decît ne așteptam. După pri
ma perioadă de acomodare 
am intrat efectiv in activitatea 
de șantier, înțelegînd ce se 
așteaptă de la noi și încer- 
cind, cu toate puterile, să 
obținem rezultate bune in 
muncă pentru a ciștiga între
cerea între brigăzi..."

Și un fragment dintr-o altă 
scrisoare : „Sint în măsură să 
vă comunic locul unde îmi 
desfășor activitatea. Sîntem 
la 18 km de Constanța, mai 
precis la Basarabi, unde se 
află și tabăra noastră. Vă 
înștiințez că pînă acum mă 
simt foarte bine, avem con
diții bune de cazare și e o 
atmosferă plăcută. Sîntem 
aici elevi și studenți din toată 
țara. Odată ajunși aici și 
după primele zile și săptă- 
mini de muncă am reușit să 
ne integrăm in viața de șan
tier, să cunoaștem oamenii și 
noile utilaje, impresionante, 
pe care le-am văzut aici pen
tru prima dată. Mă simt bine, 

, foarte bine. Cind ne vom re- 
X.____________________________

aflăm că recent a intrat în funcțiune 
a doua statie pentru prepararea be- 
toanelor. fapt care permite extin
derea schimbului doi la majoritatea 
punctelor de lucru. S-a întărit asis
tenta tehnică în schimbul II. specia
liștii din serviciile funcționale ale 
întreprinderii fiind repartizați pe o- 
biective de care răspund direct. Tot
odată. s-a completat dotarea între
prinderii cu mijloace pentru săpături 
si transport, care au eliminat ..locu
rile înguste" la lucrările de fundații. 
Activitatea șantierului s-a lărgit 
prin deschiderea unor noi fronturi de 
lucru in statia de racord adine, baza 
de construcții si laminorul de profi
le mijlocii. Toate acestea au impus 

fost strînsă de pe 1 674 000 
hectare — 75 la sută din 
suprafața cultivată,. In

jumătatea de sud a tării 
recoltatul s-a încheiat, 
această lucrare desfăsu-

intilni am să vă povestesc 
amănunțit totul..."

îl întrebasem pe elevul 
Dan Boteanu din Timișoara 
(liceul nr. 7) ce gindește des
pre șantier, iar el scosese 
din buzunarul salopetei sale 
de un albastru intens ciorna 
scrisorii pe care tocmai o ex
pediase la părinți...

Ne aflăm, deci, pe Șantie
rul național al tineretului de

se ridică noi acareturi ale 
organizărilor de șantier.

Ca și altădată (la Salva- 
Vișeu, la Bumbești-Livezeni, 

,4a Bicaz, la Hunedoara), la 
orele schimburilor, la pleca
rea din tabără, in drum spre 
cantină ori către club, coloa
ne de brigadieri cintă. Ca și 
altădată, steagurile lor roșii 
sint purtate sus și le mîngiie 
obrajii înnegriți de soare.

Pentru toți — meseriași, 
elevi și studenți — șantierul 
este, in cel mai direct mod. 
o școală. A muncii, a bărbă
ției. a mindriei de construc
tor. a romantismului revolu
ționar, a patriotismului ac
tiv.

La o gazetă de perete prin
să oe zidul de seînduri al 
unei barăci din tabăra „Valea 
Seacă", am citit următoa

la construcția canalului Du- 
năre-Marea Neagră.

Cum e la canal ? Greu de 
spus dintr-o răsuflare. Pe 
șantier sînt acum cîteva mii 
de tineri brigadieri, salope
tele lor, bonetele lor trase pe 
o sprinceană sau lăsate pe o 
ureche, răsar — flori albastre 
— în marile cavități de pă- 
mînt și piatră, pe trupul ma
sivelor utilaje terasiere, la 
volanul autocamioanelor gre
le sau pe platformele unde

Sint două categorii de bri
gadieri : cei calificați (care, 
în calitate de angajați, con
duc utilaje, lucrează in ate
liere de întreținere, la beto- 
nări și zidărie, electricieni, 
topometriști, lăcătuși, tehni
cieni, hidrotehniști etc) și cei 
aflați aici temporar, elevi și 
studenți de la licee industri
ale pe profil de construcții 
hidrotehnice, geologie, meca
nică auto etc — care își fac, 
totodată, practica de produc
ție.

rele versuri scrise la repe
zeală. in focul entuziasmului 
de studentul Ilie Ionesi de Ia 
Facultatea de hidrotehnică 
din București : „Ne-am unit 
sub falnicele steaguri I Să 
ne-arătăm puterea si mindria / 
Noi. generația tinără — ti
nere ramuri / Din trunchiul 
fără seamăn — România, / 
Vom arăta acum, in toiu' 
acestei veri / Că sîntem tari 
si harnici — BRIGADIERI". 
Sînt sentimente ce s-au năs
cut aici, din izvorul — torent

Șantierul național al tineretului Dunăre — Marea Neagră

ecUsonuL de brigadieră 
însemnul elanului si bărbăției

o îmbunătățire a coordonării și ur
măririi lucrărilor. De aceea, biroul 
de producție, printt-un sistem _ de 
dispecerat, urmărește zilnic realiză
rile. Un fapt cu implicații deosebite 
în toate sectoarele șantierului il 
constituie primirea de la Institutul 
de proiectări metalurgice — IPROMET 
— a documentațiilor de execuție 
pentru majoritatea lucrărilor prevă
zute în acest an.

Aceste măsuri tehnico-organizato- 
rice sînt întregite de o susținută 
muncă politică de masă, de acțiuni 
concrete, in vederea întăririi ordinii 
si disciplinei pe șantier, a răspunde
rii fiecărui constructor — am reținut 
de la Dumitru Dobrin. secretarul 
comitetului de partid al întreprinde
rii. La stația de utilaje si transport 
s-au format comisii de disciplină 
care analizează ințîrzierile. absentele 
nemotivate, neindeplinirea sarcinilor 
de serviciu. Rezultatele nu au intir- 
ziat să apară. De pildă, numărul 

rîndu-se acum cu intensi
tate in județele din cen
trul Transilvaniei si Mol
dova.

Cu tot timpul instabil, 
lucrările au fost executa
te intr-un timp mai scurt 
decît in alti ani trecuti.

în zilele care urmează 
trebuie acționat ferm în 
vederea grăbirii si înche
ierii recoltării in toată 
tara. Pentru aceasta, 
combinele trebuie folosi
te din olin. iar acolo 
unde lanurile sint căzu
te să lucreze secerătorii.

Tinindu-se seama că în 
lan'uri vor fi concentrate 
numeroase combine, se 
cere ca transportul să fie 
bine corelat cu recoltarea. 
Pentru a fi strînsă în 
timp scurt recolta de pe 
cele aproape 560 000 hec
tare — un sfert din su
prafața care a fost cul
tivată cu griu — se im
pun măsuri temeinice în 
ce privește organizarea 
muncii, spre a fi folosite 
din olin fiecare zi. fie
care oră bună de lucru. 
Nimic din ceea ce se poa
te face astăzi nu trebuie 
aminat oe mîine I 

orelor de staționare a utilajelor s-a 
redus Ia jumătate in cele două de
cade din iulie, fată de aceeași Pe
rioadă din luna iunie.

Inițiativele muncitorești 
dau roade

Sint fapte care demonstrează că 
activitatea constructorilor de pe 
acest mare șantier al siderurgiei a 
cunoscut in ultima perioadă un re
viriment. fără a fi lichidate însă 
toate neajunsurile in muncă. în des
fășurarea lucrărilor. Intervențiile 
concrete, măsurile operative stabilite 
au creat condiții ca. în cursul se
mestrului doi. activitatea constructi
vă să se accelereze simțitor. Consi
liul oamenilor muncii, organizația de 
partid de la I.C.M.S. Călărași caută 
acum soluțiile pentru recuperarea 
restantelor acumulate în prima parte 
a anului.

Constructorii nu se uot împăca cu 
situația de restanțieri. Victor Popes
cu. șeful unei echipe de lăcătuși 
montori. pe care l-am intilnit în 
viitoarea secție de construcții meta
lice. a demonstrat aceasta cu fapte 
concrete. Pentru mărirea ritmului de 
lucru la acest obiectiv care va asigu
ra aprovizionarea cu construcții me-

Dan CONSTANTIN 
Lucian CIUBOTARU

(Continuare în pag. a IlI-a)

în întâmpinarea 

„Zilei constructorului"
Din diferite județe ale tării ne-au sosit vesti despre Succesele con

structorilor in intimpinarea zilei in care se omagiază munca lor.

La „cheie" — peste 1 230 de apartamente. Ace,u 
este numărul de apartamente date in folosință la termen și chiar mai a 
înainte de constructorii suceveni in acest an — la Suceava. Fălticeni, 
Cimpulung Moldovenesc. Șiret, Vatra Dornei — concomitent cu noi 
creșe, grădinițe, săli de clasă, magazine comerciale și alte obiective 
social-culturale. în perioada care a trecut din anul 1977 ei și-au depă
șit prevederile de plan la indicatorul construcții-montaj cu 4,5 mili
oane lei.

Se extind metodele moderne de construcție. Co~ 
lectivul întreprinderii județene de construcții-montaje Alba, care 
are de realizat, anul acesta de 3 ori mai multe apartamente decit 
în 1976. a întreprins" măsuri și acțiuni eficiente menite să asigure inten
sificarea ritmului de lucru pe șantiere și sporirea productivității 
muncii.. S/a extins astfel metoda de executare a construcțiilor prin 
turnare în cofraje plane universale și s-a trecut la utilizarea in mai 
mare măsură a panourilor mari finisate și cu timplăria montată. Un 
cimp tot mai mare de acțiune capătă tehnologia de executare mecani
zată a tencuielilor și metoda preluată de la constructorii din Piatra 
Neamț privind finisarea panourilor de fațadă prin impretare cu covo
rașe de cauciuc. în perioada care a trecut de la inceputul anului, con
structorii de locuințe din această parte a țării au terminat și predat 
beneficiarilor 1 100 de apartamente, iar alte 140 de apartamente se 
află in stadiu final de execuție.

Soluții noi - costuri mai reduse. -Proiecte eficiente 
pentru noile investiții" — sub această deviză de muncă au inteles să 
acționeze toți specialiștii Centrului de proiectări județean Satu Mare. 
Astfel au fost realizate, in acest an. economii insumînd 54 tone metal, 
aproape 1 000 tone ciment și 34 mc material lemnos. Totodată, prin re
ducerea costurilor investițiilor, față de fazele anterioarq de proiectare, 
la proiectele aflate in lucru s-au adoptat soluții noi. care asigură 
reducerea costurilor. (Agerpres).

— al faptelor de muncă, al 
conștiinței participării la o 
construcție grandioasă a 
României. Se scriu multe 
asemenea versuri aici. Le gă
sești afișate, devin imnuri 
si marșuri.

— Ce sentiment iți dă pre
zenta dumitale aici, elev Pe- 
trisor Cantacuz ?

— Știu eu ? M-am gîndit la

toate. Seara, dună ce se stin
ge lumina in dormitor... 
M-am gindit la geografie, de 
exemplu. Și mi-am zis că 
există în lume Canalul Pa
nama. Canalul Suez... Va 
exista si canalul Dunăre- 
Marea Neagră — ceva cu 
totul nou oe hărțile lumii. E 
o modificare în geografia 
planetei. Si nur si simnlu mă 
simt emoționat. De ce ? Pen
tru că particip si eu la aceas
tă operă. Am devenit o per-.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, a orimit. vineri după- 
amiază. in stațiunea Neptun. delega
ția Partidului Comunist Mexican, 
condusă de tovarășul Arnoldo Marti
nez Verdugo, secretar general al C.C. 
al Partidului Comunist Mexican, 
care, la invitația C.C. al P.C.R.. face 
o vizită de prietenie în tara noastră.

La întrevedere au participat tova
rășii Emil Bobu. membru al Comite
tului Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R.. Ștefan Andrei, mem
bru supleant al Comitetului Politic 
Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
Constantin Vasiliu. adjunct de sef de 
secție la C.C. al P.C.R.

în numele conducerii partidului, 
secretarul general al C.C. al Parti
dului Comunist Mexican a salutat cu 
căldură ' pe tovarășul Nicolae 
Ceausescu si a mulțumit. în numele 
delegației si al său personal, pentru 
ospitalitatea ce le-a fost rezervată in 
timpul șederii in tara noastră, pen
tru posibilitatea de a vizita din nou 
România, de a cunoaște in mod ne
mijlocit succesele obținute de po
porul român, sub conducerea Parti
dului Comunist Român, a secretaru
lui său general. în dezvoltarea eco
nomică si socială, in ridicarea nive
lului de trai, material si spiritual, al 
poporului.

Secretarul general al C.C. al P.C.M. 
a dat o îrjaltă apreciere sprijinului 
activ si solidarității manifestate con
secvent de conducerea Partidului Co-

soană importantă, vă dati 
seama ?

I-am ous aceeași. între
bare studentului Andrei 
Romulus de la Automatică 
A stat, s-a gindit. cu coatele 
oe Plusul unei mese de lu
cru de la comandamentul ta
berei. si a devenit visător :

— E una din cele mai 
mari acțiuni patriotice. O 
lucrare grandioasă. înfăptui
tă. in mare oarte de noi. ti
neretul. Cînd oe aici vor 
trece vapoare se va spune : 
iată ce este în stare să facă 
tinerețea cind este înflăcă
rată de un ideal măreț ! 
Nu-i puțin lucru să te știi 
oarticinant la incă o modifi
care esențială in destinul 
celui mai mare fluviu din 
Europa. Porțile de Fier ! 
Acum canalul I M-am. gîndit: 
nu e deloc intimolător. Trăim 
in.tr-o tară care construin- 
du-se oe sine intervine ma
siv în însăși structura pă- 
mîntului ne care trăiește de 
mii de ani. Poate or să vi se 
oară cuvinte mari. Mie nu. 
Eu sînt de-a dreptul impre
sionat de ceea ce mi se în- 
tîmnlă aici. E o participare 
la istorie I

O participare la istorie. 
Toți narticinăm 1a istorie, in 
întreaga noastră existentă. 
Dar aici, la canal, participa
rea aceasta capătă alte oro-

Mihai CARANFIL
(Continuare în pag. a Il-a) 

munist Român fată de Partidul Co
munist Mexican.

în timpul convorbirii s-a procedat 
la o informare reciprocă privind 
principalele preocupări ale celor două 
partide, precum si la un schimb de 
vederi in legătură cu probleme ac
tuale ale situației internaționale, ale 
mișcării comuniste si muncitorești 
internaționale, ale luptei revoluțio
nare antiimperialiste.

A fost exprimată satisfacția fată de 
dezvoltarea legăturilor de prietenie si 
colaborare dintre Partidul Comunist 
Român și Partidul Comunist Mexi
can. reliefîndu-se dorința reciprocă 
de a adinei și mai mult aceste rela
ții. de a extinde schimbul de delega
ții. de informare reciprocă, de a lărgi 
schimburile de păreri si de experi
ență dintre cele două partide. în fo
losul extinderii relațiilor dintre cele 
două partide și popoare, dintre Româ
nia și Mexic, in interesul întăririi u- 
nitătii și solidarității mișcării comu
niste și muncitorești internaționale.

în cursul convorbirilor a fost rea
firmată poziția celor două partide cu 
privire la necesitatea dezvoltării u- 
nitătii. colaborării și solidarității in
tre partidele comuniste si muncito
rești. pe baza egalității in drepturi, a 
stimei și înțelegerii reciproce, respec
tării dreptului fiecărui partid de a-si 
elabora in mod autonom linia gene
rală politică in concordantă cu reali
tățile naționale, social-economice si 
istorice din fiecare tară, fără nici un 
amestec din afară.

PROBLEME ACTUALE ALE CREAȚIEI LITERAR-ARTISTICE 

„Nimic nu se intimpiă 
fără o intenție conștientă"

Reamintesc din En
gels următorul pasai : 
....in istoria societății, 
factorii activi sînt nu
mai oamenii înzestrați 
cu conștiință, care ac
ționează cu rațiune sau 
cu nasiunc in vederea 
unor scopuri anumite : 
nimic nu se intimpiă 
fără o intenție con
știentă. fără un scop 
voit". Si un aforism 
complementar : „Vo
ința este determinată 
de pasiune sau de ra
țiune".

îmi îngădui să con
sider aceste afirmații 
nu numai o posibilă, 
dar si o oportună in
troducere la o discuție 
despre libertatea crea
ției. Pentru că o liber
tate in sine, absolută, 
abstractă este greu de 
imaginat. Omul de 
artă nu este, nu poa
te fi un individ in 
afara societății, deasu
pra acesteia. El este 
implicat profund in 
viata sdcietătii. un mi
litant. Simplul act de 
contemplare nu-i mai 
este suficient creatoru
lui modern. A se 
păstra in zonele obiec
tivitătii. a-si oferi 
sansa privirii cuprin
zătoare si perspectivei 
nu poate fi echivalat 
cu a se sustrage inte
rogațiilor esențiale ale 
unui anumit moment. 
A fi. a deveni un fac
tor activ înseamnă, 
cum exact spunea En
gels incă în I "86. a ac
ționa în virtutea unor 
scopuri voite. con
știente. A conferi crea
ției. dacă ești om de 
litere, o dimensiune 
vitală (pe care unii 
„puriști" par — cind 
nu o ignoră — a o răs
tălmăci) : o tendință. 
Da. a face artă cu 
tendință. Libertatea 
creației nu poate fi 
concepută în afara li
bertății opțiunii. Iar 
opțiunile not fi fun
damentale sau .latera
le. oot fi generos uma
niste sau defetiste,

adine revoluționare 
sau steril conformiste, 
implicate realității ori 
artificial refuzate aces
teia. Din acest punct 
de vedere „examenul 
critic" al creației la zi 
are. gindesc. datoria de 
a imbina mai organic 
subtilele analize ale 
formei artistice cu 
descifrarea si punerea 
in lumină a mesajului 
unor creații, a spiritu
lui lor angaiat. al di
mensiunii lor uma
niste. O consecventă 
exercitare a actului 
critic în spațiul ferm 
al unor atari impera-

Opinii de
Nicolae DRAGOȘ

tive ar putea avea. în
tre altele, si rolul de a 
corecta la vreme, ca 
nefertile, tentațiile că
tre intirzierea in zona 
reacțiilor subumane 
ori evazionismul in
tr-un univers cu prea 
palide 1 tangente cu 
realitatea. Fiind un act 
de ficțiune, literatura 
nu eludează realitatea, 
ci ii descifrează sen
suri. semnificații ce ar 
rămine poate altfel 
necunoscute. A face 
concurentă stării civile, 
expresia care a făcut 
epocă nu a îmbătrinit 
în nici un caz. Reali
tatea este solul de pe 
care își ia zborul ima
ginația. Dar oricît de 
sus ar izbuti să se înal
țe, imaginația se va 
înapoia glorioasă. la 
capătul operei, oe ace
lași sol. Nu se poate 
discuta despre liberta
tea creației fără a 
avea conștiința acestui 
adevăr. Scriitorul nu 
se ooate imagina, dacă 
are conștiința misiunii 
lui. „prizonierul reali
tății". ci un ales mesa
ger al ei. al oameni
lor unui anumit timp 
care, si prin el. se

CUM AU FOST SUPLIMENTATE 
ANGAJAMENTELE SUPLIMENTARE 

In pag. a lll-a, relatări de la adunarea generală a 
oamenilor muncii dintr-o secție a întreprinderii „Unirea" 

din Cluj-Napoca

De ambele părți a fost subliniată 
hotăiirea P.C.R. si P.C.M. de a ac
ționa pentru dezvoltarea ascendentă a 
bunelor relații dintre România si 
Mexic, pe plan politic, economic, teh- 
nico-știintific. cultural si in alte do
menii. in interesul ambelor popoare, 
al cauzei păcii, colaborării si înțele
gerii intre națiuni.

Examinindu-se evoluția situației 
internaționale, au fost relevate mu
tațiile profunde petrecute pe conti
nentul latino-american si in lume, 
schimbarea raportului de forte in 
favoarea cauzei progresului, socialis
mului si păcii, ca urmare a luptei 
maselor populare pentru indepen
dentă. pentru dreptate națională si 
socială. împotriva politicii imperia
liste. colonialiste si neocolonialiste, 
pentru triumful idealurilor de pace, 
libertate, democrație si progres. S-a 
apreciat că in aceste condiții se im
pune o conlucrare tot mai activă în
tre partidele comuniste, socialiste, 
soeial-democrate. mișcările de elibe
rare națională, celelalte forte pro
gresiste. democratice, antiimperialis
te in lupta generală pentru întărirea 
păcii si securității mondiale, pentru 
instaurarea unei noi ordini economi
ce internaționale, pentru respectarea 
dreptului fiecărui ponor la dezvol
tarea liberă, de sine stătătoare, pen
tru solutionarea in interesul po
poarelor a marilor probleme care 
confruntă astăzi omenirea.

întrevederea s-a desfășurat. într-o 
atmosferă tovărășească, de sinceră 
prietenie.

propun memoriei si 
judecății posterității. 
Desigur, nu este posi
bil — si nimeni, cred, 
nu gindește astfel — 
să ceri unui autor să 
răspundă prin creația 
lui tuturor comanda
mentelor grave ale 
unei epoci. Fiecare 
autor are o structură 
proprie, o vocație spe
cifică : ii sint accesi
bile si mai apropiate 
anumite teme. De aici 
si infinita diversitate 
de stiluri, diversitatea 
insăsi a literaturii că
tre care se cuvine nă
zuit cu mai multă fer
voare. înlăturând orice 
tentatie către exclusi
vism. Pentru că într-o 
cultură profundă, sore 
a exemplifica doar, 
imnul de vibrație pa
triotică se va completa 
organic cu cintecul de 
dragoste, cu poezia de 
meditație sau cu pam
fletul liric. Cu condiția 
ca toate să izvorască 
di.ntr-un nestins res
pect pentru artă. să 
răspundă rigorilor va
lorice. să se afle in
tr-un impact organic 
cu sensibilitatea si 
aspirațiile contempora
nilor (din care, să nu 
uităm, face parte si 
omul de artă, cu atit 
mai mult intr-un mo
ment cind procesul de 
democratizare a cultu
rii cunoaște o afir
mare deosebită).

Punîndu-si mai bine 
în valoare forțele sale 
autentice, criticii lite
rare îi revine cu ade
vărat, așa cum s-a 
spus, un rol important 
in materializarea ge
neroaselor perspective 
ne care le creează 
existenta adevăratei li
bertăți de creație la 
noi. Nu criticul literar 
va scrie romanul sau 
volumul de poezie ce 
se așteaptă a fi înscris 
în șirul marilor opere 
naționale. Dar va pu-
(Continuare 
în pag. a IV-a)
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faptul]
DIVERS I

I

EDUCAȚIA PATRIOTICĂ
A TÎNĂRULUI CERCETĂTOR ȘTIINȚIFIC

Omenie
„Cită înțelepciune și cit adevăr 

există în spusele acelea că «ve
cinul de lingă casă niciodată nu 
te lasă» m-am convins încă o 
dată, zilele trecute, cind era 
gata-gata să-mi pierd viata". în 
continuarea scrisorii adresate 
rubricii noastre, Balazs S. ne 
scrie : „La locuința mea de .lin
gă Foișorul de foc din București 
s-a produs un grav incendiu. De 
la o lampă de gătit au luat mai 
intii foc rochia de pe mine, apoi' 
lucrurile din jur. Vă dați seama 
de situația mea, fiind bolnavă, 
după o foarte recentă interven
ție chirurgicală... Noroc că a in
tervenit imediat, cu mult curaj 
și îndemînare, vecinul meu, I. 
Ambruș, care și-a pus viața : in 
pericol, alegîndu-se cu arsuri. 
Numai datorită lui, casa a fost 
salvată și mina mea poate să 
scrie astăzi acest cuVînt de Caldă 
mulțumire".

La plimbare 
cu... 16 tone

O coșcogea autobasculantă (32- 
B-1108) de 16 tone, in loc 
să se afle pe un șantier din 
Satu Mare, o pornise la plim
bare. Mai exact, șoferul Gheof- 
ghe Pop fusese trimis la Bucu
rești cu autobasculanta goală- 
goluță. Și ce și-a zis dumnealui? 
Dacă maistrul mă trimite pînă 
in Capitală cu ditamai mașina 
goală, de ce nu m-aș abate și eu 
o tiră din drum pină in sat la 
mine ? „Țira“ de drum, 
fapt, un ocol de 100 de 
tri. Un ocol in... gol. 
răspunsul nu-l vrem pe

CC
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° hi aproape trei decenii - zeci de licențe exportate 0 Sentimentul de mîndrie 
patriotică se întemeiază pe propriile realizări

era, de 
kilome- 
Numai 
ocolite.

I
I

rătăcitor
— Dumneavoastră sînteti far

macistul care ați terminat fa
cultatea la Cluj-Napoca ? Eu 
sînt geologul Roman A, Nume
le ăsta nu vă spune 
N-ați avut cumva un 
același nume 7

— Am avut. Dar nu 
profesor.

— Cu atit mai bine.
fiul profesorului și, aflat în tre
cere pe aici, am rămas fără un 
ban, așa că...

Așa că foștii colegi sau stu- 
•denți ai venerabilului

■ clujean îl împrumutau pe „fiul 
acestuia (cu care 
doar la nume) cu 
de bani. Așa s-a 
Timișoara, Sibiu, 
diaș, Arad, Baia Mare. Slatina, 
Sighișoara și, din nou. Brașov 
etc.

...Auzind că foștii săi colegi și 
; studenți au fost înșela^,''Profe

sorul s-a adresai? ■ miliției si 
procuraturii. Acum îi roagă și 
pe cititorii noștri să-1 dea pe 
acest „fiu" (citește escroc) 
pe mina autorităților.

Ursul nu știe
9

nimic ? 
coleg cu

coleg, ci

Eu slnt

profesor

se potrivea 
diferite sume 

întîmplat la 
Brașov, Me-

I carte
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Un grup de cititori din satul 
Recea, județul Alba, așezare din 
masivii păduroși ai Cugirului. 
ne trimit o scrisoare însoțită de 
mai multe semnături, în care se 
spune : „Am ajuns — cum șe 
zice pe la noi — la capătul pă
durii, adică al răbdării, dar tot 
degeaba. O namilă de urs ne dă 
mereu tircoale și ne sfîrtecă 
bietele animale. Nu știm cum 
să scăpăm de necaz. Auzindu-ne 
păsul, o brigadă artistică a făcut 
haz de necaz în stihuri : -Cite 
oi pe Recea-n sus / Multe cu 
ursul s-au dus / Nici 
alice / N-a sunat in 
Fiindcă vinătorii cică 
dulă la adică / Și ne 
departe, / Că ursul 
carte»... Le-am scris și noi aici, 
că poate le-o citi cine trebuie". 
Poate.

„Chilipir" 
scump plătit

Anchetatorul de la miliție il 
întreabă pe tînărul din fata lui 
cum il cheamă, unde domicilia
ză, vîrsta...

— Mă cheamă Octav Anton 
Luchian, sint din Pătrăuti. ju
dețul Suceava, am 24 de ani.

— Ocupația 7
— Păi. dacă munceam undeva, 

mai făceam eu ce făceam 7
— Și ce făceai 7
— De fapt, nu făceam nimic. 

Ziceam că am o butelie de ara
gaz de vinzare, fixam prețul, 
mai lăsam eu o sută, mai dădea 
clientul 
încheiam 
tălpășița, 
nuți.

— Și cîte „tirguri" de acest fel 
ai incheiat pină acum 7

— Șapte. La al optulea m-ati 
prins. De încasat am încasat fix 
17 200 lei.

— Și pentru tot ce-ai făcut, 
cam cit crezi că ai putea încasa?

— De ce 7 Din cauza unor cre
duli, naivi și chilipirgii 7 Ce, 
le-am virît eu mina in buzunar 7 

Fără comentarii.

o armă cu 
pădurice / 
/ N-au fi- 
pradă mai 

nu știe

două-trei și. după ce 
tîrgul, eu îmi luam 

iar el adio de la bă-

I Lasă-mă 
| să te las...

O tristă intimplare s-a petre- 
| cut in comuna Vamg. județul 

-a căzut victi- 
__ __ ___Gheorghită, in 
virstă de opt ani. El și-a pierdut 
viata atingind un conductor de 
la rețeaua electrică. Rupindu-se, 
acesta atirna deasupra uliței.

Din primele cercetări rezultă 
că tragica intimplare care a dus 
la electrocutarea băiețelului nu 
s-ar fi produs, dacă... Dacă elec
tricianul comunei, anuntat de 
ruperea conductorului respectiv, 
s-ar fi deplasat imediat la fata 
locului și ar fi remediat defec
țiunea. Dar el a tărăgănat, zile 
la rind, ignorind pericolul. Ne
glijentă plătită cu prețul unei 
vieți.

Rubricâ realizată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

Icut in comuna Vc 
Suceava, căreia i-. 
mă un băietei, <
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Se știe ce sarcini importante pune 
in fața cercetării cincinalul revolu
ției științifico-tehnice — sarcini re
liefate cu deosebită pregnanță de 
documentele recentului Congres al 
consiliilor oamenilor muncii, 
deosebi de Expunerea deschizătoare 
de largi perspective, rostită de to
varășul Nicolae Ceaușescu. în lumina 
acestor vaste obiective și a puter
nicului accent pus de partid pe in
troducerea cuceririlor științei celei 
mai înaintate în toate domeniile, 
ne-a interesat activitatea 
rată de organizația de 
a unui institut științific 
dezvoltarea sentimentului patriotica] 
cercetătorilor — mai ales al cerce
tătorilor tineri — în vederea spori
rii contribuției lor la rezolvarea ma
rilor și complexelor probleme puse 
de practica productivă.

Cîteva date și cifre oferite de gaz
dele noastre ne-au sugerat de la bun 
început amploarea contribuției har
nicului bolectiv de cercetători ai In
stitutului de cercetare și proiectare 
petrol și gaze din Cîmpina la dez
voltarea acestei importante ■ ramuri a 
industriei naționale : numai în anul 
1976 membrii colectivului au realizat 
22 de invenții, unele dintre ele bre
vetate și în alte țări _ale lumii, care 
aduc, după calculele efectuate, peste 
20 de milioane lei economii ; în pre
zent s-a ajuns la situația ca 10—12 
Ia sută din sporul anual al extrac
ției de petrol și gaze să se obțină ca 
urmare nemijlocită a activității de 
cercetare efectuate în laboratoarele 
și stațiile-pilot ale institutului ; in 
cei peste 25 ani de existență a 
acestui prestigios for științific, dato
rită realizărilor dobindite aici, în in
dustria 
trolulul 
portat 
brevet, ... ______ _______ __
si brevete românești au fost achizi
ționate si aplicate in străinătate, 
aducind tării însemnate beneficii ma
teriale si morale. Toate acestea se 
constituie într-un temeinic si con
vingător argument al rodniciei cli
matului de patriotism activ, climat 
pe care organizațiile de bază și cotnu- 
riistii l-au situat necontenit in cen
trul activității lor de modelare a con
științei înaintate. îndeosebi a tineri
lor cercetători științifici.

— Una dintre cele mai eficiente 
căi de formare și întreținere a unui 
asemenea climat îl constituie adună
rile generale ale celor șapte organi
zații de bază ce activează in cadrul 
institutului — ne spunea tovarășa 
Elena Enoiu, secretar adjunct al co
mitetului de partid.

Dezbateri pasionate, 
un ascuțit spirit critic 
a prilejuit, bunăoară, 
discuția adunărilor generale în pri
mele luni ale acestui an a unor pro
bleme legate dețiffjțluț "țulți' ‘ Ș-iflf 
achitat cercetătoțig iliț. -if.sSiut- da. 
sarcinile asumata. Șulcaijrul unife'..«►> 
lective complexe" "Ia’ a/ căror a.cțivițf’ 
tate iau parte și specialiști din pro
ducție și din cadrul forului tutelar. 
S-a scos în evidență, ca o atitudine 
pilduitoare, modul cum comunistul 
Ștefan Traian Mocuță, inginer-cerce- 
tâtor in laboratorul de tehnologia fo
rajului, a contribuit, împreună cu 
colectivul in care lucrează, la spori
rea cantităților de țiței extras prin 
injecții cu apă- De asemenea, a fosț, 
relevată munca sirguincioasă a colec
tivului condus de comunistul Filip 
Popescu, șeful laboratorului de flui-, 
de de foraj și paste de ciment, care : 
a realizaț Un dezemulsionant romă» 
nesc pentru epurarea țițeiului de apă 
și impurități, obținindu-se astfel o. 
importantă economie valutară — prin 
renunțarea la import.

— Propagarea exemplului înaintat 
— arăta inginerul loan Ana, secre
tarul organizației de bază din secto
rul chimic — reprezintă un mod 
încercat de formare, mai ales în rîn
dul tinerilor cercetători, a sentimen
tului de mîndrie națională, de 
demnitate și încredere in forțele pro
prii, sentiment ce se află la temelia 
atitudinii patriotice a cercetătorului 
față de obiectivele stabilite de par
tid în acest domeniu 
științifice.

în vederea largii 
modelelor demne de 
tul de partid și birourile organiza
țiilor de bază utilizează cu pricepere 
și pasiune cele mai variate și efici
ente forme și metode. Propaganda 
vizuală, de pildă, aduce mereu la 
cunoștința colectivului cele mai noi

în-

desfășu- 
partid 
pentru

noastră de extragere a pe- 
și gazelor nu s-a im- 

nici o licență și nici un 
în schimb, numeroase licențe

pătrunse de 
și autocritic, 

punerea in

al investigației

popularizări a 
urmat, comite-

i

și mai valoroase reușite ale cerce
tătorilor pe drumul niciodată ne
ted al căutării noului. Există, 
chiar la intrarea în institut, un pa
nou al inventatorilor, la care întîl- 
nești portretele „creatorilor de nou" 
în șiruri alcătuite potrivit unei „ie
rarhii" vrednice de luat în conside
rație : intii cei ce au realizat, in 
decursul activității, cel puțin cinci 
invenții, apoi cei ale căror invenții 
au o eficiență economică de cel pu-

petroliere. Un puternic ecoudusti-iei . .
au în rîndurile celor ce lucrează aici 
programele brigăzii artistice : prin 
cintec și vers, nfiembrii brigăzii popu
larizează atitudinile în muncă ce 
vădesc o înaltă dăruire pentru 
triumful noului, pentru creșterea 
prestigiului științei și tehnicii ro
mânești.

Desigur însă că pe primul plan se 
situează munca politică de la om Ia 
om, menită să înrădăcineze tot mai

la Institutul de cercetare și proiectare
petrol și gaze-Cîmpina

țin un milion de lei. La gazeta de 
perete „Cercetătorul" am găsit arti
cole substanțiale referitoare la o re
centă sesiune științifică a tinerilor 
cercetători din institut, precum și 
prezentarea elogioasă a lucrărilor 
premiate cu acest prilej. De un larg 
interes în rîndurile membrilor co
lectivului și oaspeților institutului 
se bucură expoziția permanentă a 
realizărilor dobindite aici, expoziție 
ce se reînnoiește mereu, în pas cu 
noile rezultate ce îmbogățesc bilan
țul activității creatoare.

Nu este neglijat, pe acest tărîm de 
preocupări, nici invățămintul de 
partid și U.T.C. Așa cum ne-au 
relatat propagandiști ca Traian Pa- 
lada, Vaier Popp, Ștefan Traian Mo- 
cuță nu există seminar, indiferent 
de tema tratată, în care discuțiile să 
nu fie orientate spre aportul cerce
tătorilor din institut la progresul in-

mult în conștiința tinerilor cercetă
tori imperativul major al eficienței 
economice sporite a fiecărei investi
gații, al urmăririi fiecărei invenții, 
fiecărei noi realizări în consecințele 
ei practice la schela de extracție, a- 
colo unde se hotărăște soarta pro
ducției.

— Firește — ținea să sublinieze 
tovarășul dr. ing. Gheorghe Aldea, 
directorul institutului — sîntem con- 
știenți de faptul că mai sint încă 
multe de făcut în această direcție. 
Nu reușim întotdeauna să stimulăm 
manifestarea spiritului Critic, care 
reprezintă și el o coordonată obliga
torie a promovării noului. Căci ce 
valoare au exemplele înaintate dacă 
nu le reliefezi pe fundalul carențe
lor ce se mai ivesc in activitatea 
unor cercetători 7 Și apoi trebuie să 
avem mai mult în vedere, în acti
vitatea viitoare, că dezvoltarea spi-

ritului critic si autocritic constituie 
o condiție sine Qua non a formării 
adevăratei responsabilități comunis
te fată de actul creator, singura ca
pabilă să insufle fiecărui membru al 
colectivului conștiința autentică a 
patriotismului socialist, revoluționar.

Subscriind întru totul la cele ară
tate mai sus. trebuie să mai adău
găm o deficientă pe care am con
statat-o în activitatea politico-educa- 
tivă din acest institut : în educarea 
patriotică a tinerilor cercetători nu 
se pune accentul cuvenit pe tradi
țiile glorioase ale științei și tehnicii 
românești in general și, mai ales, pe 
tărîm petrolier. în acest domeniu, 
unde România s-a ilustrat prin fi
guri de seamă, cu un înalt prestigiu 
internațional, ca Petru Poni, Lazăr 
Edeleanu. Ludovic Mrazec și alții, 
a populariza tradiția 
consolida sentimentul 
pentru continuarea și ridicarea ei 
pe trepte tot mai inalte, demne de 
prezentul nostru socialist.

O asemenea constatare nu știrbeș
te, desigur, nimic din tabloul eloc
vent al susținutei — și eficientei — 
munci educative ce se desfășoară în 
institutul cimpinean pentru cultiva
rea unei atitudini pătrunse de pro
fund patriotism față de sarcinile ce 
revin investigației științifice în acest 
domeniu : ea constituie doar un im
bold pentru intensificarea acestei 
activități, pentru legarea ei mereu 
mai strînsă de procesul general al 
modelării omului nou, statornicit 
prin programul de educație socialis
tă al partidului nostru, pentru creș
terea continuă a aportului tinerilor 
cercetători la dezvoltarea continuă a 
producției 
în

înseamnă a 
răspunderii

și productivității muncii 
industria extractivă românească.

Victor BIRLADEANU 
Constantin CAPRARU

*

excava- 
supune 

tineresc

Vasile Stroe, elev: „Noi construim 
aceste mașini, la Brâila. Aici invâț 

sâ le conduc"

Adrian Vilceanu, de doi ani 
torist. Un utilaj uriaș se 
priceperii și elanului sâu

Brigadierul Traian Burtâvera'e, me
canic excavatorist: „Aici, pe acest 
mare șantier, e loc de afirmare 

pentru toți"

(Urmare din pag. I)
porții. Prin înseși proporțiile construc
ției. Prin temperatura înaltă a senti-

IN SPIRITUL PROGRAMULUI PARTIDULUI DE CREȘTERE A NIVELULUI DE TRAI Al OAMENILOR MUNCII
Tinerele acestea pentru 

care modernele ringuri nu 
mai au taine sint. în majo
ritate. fiice de țărani. Au 
învățat meseria aici, la Fi
latura românească de bum
bac. O meserie pe care ma
mele și bunicele lor o prac
ticau cu prea puțin spor, 
trăgind din străvechiul ca- 
ier firul ce abia se înfășură 
pe fus. Operațiunea o exe
cută astăzi mașinile, cu 
precizie și. viteză, iar flne- 

Teft ■flrȘlui riv«fli'2feazâ ȘuȚ*' 
_„pijaz;i- dț păianjen- Intrata' _ 
'.în,. migrea familie rhuncitg- X 
rească a fabricii, fiicele de 
țăran s-au deprins cu dis
ciplina proprie industriei, 
cu munca și răspunderile 
colective. Au păstrat însă 
chibzuință, spiritul de pre
vedere și economie specifi
ce țăranului, astfel că veni
turile realizate din munca 
lor de filatoare le folosesc 
cu bună rînduială în înzes
trarea căminului cu cele de 
trebuință. mai ales că 
multe dintre ele s-au așe
zat la casa lor. au devenit 
gospodine și mame.

Dumitra Petriș si Ioana 
Tudorache. ambele mame a 
cîte doi copii, deși foarte' 
tinere, ne spuneau că. fără 
ajutorul întreprinderii, le-ar 
fi fost greu să se „îmoartă" 
între îndatoririle de munci
toare și mame.

— Am îndrăgit meseria 
de textilistă nu numai pen
tru că asta înseamnă bani 
mai multi în casă, ceea ce 
este foarte important pen
tru o familie tînără. ne spu
nea Dumitra Petriș. ci mal 
ales pentru că muncind. în- 
tr-o fabrică, femeia iese din 
izolare și intră, cum s-ar 
spune. în rîndul lumii, pe 
picior de egalitate cu băr
batul, 
foarte 
viata fără munca la filatu
ră. Dar. devenind mame.

multe dintre noi ar fi re
nunțat la muncă, dacă nu 
am fi avut la indemină 
creșa și căminul. Cui să în
credințezi copiii, mai ales 
cind sînt mici 7 Așa îi lași 
pe mîini bune și mergi la 
lucru fără grijă. Muncești 
cot 'la cot cu celelalte fer
mei, care nu au cobii midi 
de îngrijit și încasezi o re
tribuție bunișoară.

Amindouă provin din fa-

niță. iar suma pe care o 
plătește, drept contribuție, 
este de 144 lei lunar, ceea 
ce reprezintă mai puțin de 
jumătate din alocația de 
stat pe care o primea îna
inte de majorare. Daf con
tribuția scade și mai mult 
pentru că nu se mai calcu
lează în, funcție, de retribu
ție, ci de numărul de copii, 
astfel că suma maximă este 
de 93 de lei, in condițiile

mim 590 lei alocație, sumă 
ce se va majora începînd 
de la 1 septembrie a.c.“.

Toate interlocutoarele 
noastre ne-au vorbit în cu
vinte calde, pline de recu
noștință față de partid, 
despre noile măsuri de 
creștere a retribuției anga- 
jaților din industria texti
lă de care beneficiază si 
ele. începînd de la 1 iulie. 
. — Este a doua mărire a

Pentru noi ar fi 
greu de conceput
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ca femei, ca mame
însemnări de la Filatura românească de bumbac

milii numeroase, in care co
piii au fost crescuți'cu greu 
și au cunoscut lipsurile la 
o virstă fragedă. Ioana ar fi 
avut zece frați, dacă trei 
dintre ei nu ar fi murit de 
mici. Era un singur medic 
la mai multe comune, -ast
fel că s-au prăpădit cu zile, 
din cauza unor boli, banale 
azi. Dumitra îsi amintește 
că. acasă. în comuna Ogre- 
zeni, mincau carne doar la 
zile mari. Acum, nimic nu 
este prea bun sau prea 
scump pentru cei doi copil 
ai ei — unul de 6 ani și al
tul de 7 luni, unul Ia grădi
niță si altul la cresă. Cel 
mare a devenit un fel de 
„vedetă" : a apărut de două 
ori la televizor si urmează 
cursurile unei școli de înot. 
Cel mic e dolofan si min- 
căcios. Amîndoi sînt bine 
îngrijiți la creșă si grădi-

în' care hrana, educația și 
îngrijirea unui-'copil costă 
vreo 500 leij luițar.

Dumitra Pirvu. filatoare 
Ia secția preparatie. este 
mamă a patru, copii. Toți 
mărunței, între 7 si 2 ani și, 
cu excepția celui mic. toți 
crescuți in creșa si grădi
nița întreprinderii. „Nu 
știu ce m-aș fi făcut fără 
creșă si grădiniță. Cu pa
tru copii mici, care te trag 
de poale, e foarte greu 
să-ți vezi de treabă acasă, 
darmite să mai și mergi la 
serviciu, asa cum merg eu. 
Mama a avut zece eonii, dar 
au trăit doar patru. Dacă ar 
fi avut si ea la dispoziție 
medici și medicamente, ca 
să nu mai vorbesc de cresă 
și grădiniță, poate că s-ar 
fi bucurat de toti zece. Eu 
nu am dreptul să Uit asta. 
Pentru cei patru copii pri-

retribuției de care se bu
cură textilistele. in decurs 
de numai trei ani — tine să 
precizeze tovarășa Maria 
Gherghelaș. secretara comi
tetului de partid din Cen
trala industriei bumbacului 
și Filatura românească de 
bumbac. La 1 august 1974, 
în urma Hotărârii Comite
tului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., și retribuții
le angajaților din industria 
textilă au sporit cu 30 la 
sută. Acum ne numărăm 
printre primii care bene
ficiem de majorarea retri
buției. în urma aplicării 
Programului de creștere 
mai accentuată a nivelului 
de trai al oamenilor mun
cii. Veniturile noastre reale 
sporesc 
1 iulie 
tot cu
1980.

cu 17,2 la sută de la 
anul acesta si cam 

atit din 1979— 
Dacă mai adău-

găm că sistemul mun
cii în acord global ro
tunjește cîștigul celor har
nici și că sporul de vechi
me crește și el. proporțio
nal cu retribuția, putem 
spune că. în ultimii trei ani. 
veniturile . provenite din 
muncă ale filatoarelor s-au 
majorat cu circa 600 de lei 
lunar. La toate acestea se 
adaugă alocația ’ de stat 
pentru copii care, incepind 
cu 1 septembrie, va cunoaș
te* on rioiffi - șț Substanțială 
creștere..3 800 de 
tmfn creare intnwtnde- 
rea noastră"sint beneficiare 
ale acestei noi măsuri de 
sprijinire a familiilor cu 
copii. Aș vrea să spun că. 
pe lingă măsurile amintite, 
ca și altele — cum ar fi 
amploarea construcției da 
locuințe și de alte edificii 
destinate sănătății si in
struirii omului — am ini
țiat și noi, după puterile 
noastre, o serie de acțiuni, 
în același scop. Am con
struit și amenajat spatii 
pentru grădiniță si cresă, a 
căror capacitate se apropie 
de 400 de locuri, ne îngri
jim de buna lor funcționa
re ; dăm o atenție deosebită 
Îmbunătățirii condițiilor de 
muncă ale femeilor : redu
cerii efortului fizic, creării 
unui climat sănătos, bunei 
aprovizionări a locului de 
muncă si funcționării nor
male a utilajelor. Toate a- 
cestea înseamnă muncă 
spornică și îmbunătățirea 
continuă a calității firelor.

Este răspunsul în faptă al 
filatoarelor, expresia con
cretă a recunoștinței lor 
pentru atentia și grija per
manentă a partidului pen
tru ridicarea nivelului lor 
de trai.

Rodica ȘERBAN

mentelor. Prin semnificațiile la care 
invită impetuos.

Pe Un autogreder, la Straja, în cel 
mai mare punct de lucru al Șantie
rului național al tineretului, un băiat 
cu bucle blonde, rotofei și vesel. Stă 
alături de mecanicul titular, Dumitru 
Răncescu — un om cu stagii lungi 
pe șantiere. Băiatul e in culmea sa
tisfacției. îl privesc de departe și 
văd cum parcă s-ar tot repezi să ia 
din mîinile meșterului său comenzile 
puternicei mașini.

— Cum te cheamă 7
— Pe mine 7 Vasile Stroe. Sînt e- 

lev la Liceul industrial „Progresul" 
din Brăila.

— Și aici cu ce te ocupi 7
— Păi... lucrez și eu la canal. Deo

camdată învăț să conduc autogrede» 
rul. Că le construim noi, la Bt':la, 
am lucrat la montarea lor. Aiceâ . 
văzut eu ce treabă grozavă știu să 
facă mașinile noastre.

Pe un excavator „Castor 1201“ 
(produs și el la Brăila), un tînăr 
din Craiova, cu chip cam aspru, cu 
buzele strinse de încordare. E supă
rat pe colegul lui din celălalt schimb 
pentru că nu prea îngrijește mașina, 
o să discute cu el, chiar ceva mai 
tare... E suplu și elastic, și se nu
mește Traian.„Burtăverde. E cald, 
arde puternic soarele. Tînărul și-a 
scos cămașa. A pus-o totuși, la ve
dere, afară, agățată de ușa excava
torului. ca să se vadă ecusonul. Și 
deci să se știe că aici lucrează un 
brigadier.

Pe un buldozer.
— Mă numesc Constantin Zbarcea, 

sînt din Brașov. Am 25 de ani.
— Cum e aici 7
— Pînă acum îmi convine. Curînd 

Imi expiră termenul de detașare, dar 
o să fac cerere să mai rămîn.

— De ce 7
— Așa, pentru o idee de-a mea. 

Să nu rîdeți de mine, dar vreau să 
spun mai tîrziu, cind oi mai trece 
p-aici „uite, vedeți malul acela al 
canalului 7 Acolo am săpat și-am 
nivelat eu".

Pe un mare excavator, de 2,5 mc 
— un blond subțire cu chip de ado
lescent : Adrian Vilceanu. Și nici 
nu-i departe de vîrsta adolescenței : 

, 49 anta, 5, țptițșj, de dgi-api excava
torist. Nu, el nu e brigadier. Lucrea-

- ’./' ' _ .,.../ itțsm". E doar 
„împrumîîtât" ~Sîti.

— Și 7
— Și mă simt mai bine aici, printre 

tineri.
într-un birou improvizat, la o 

planșetă improvizată, un student tra
sează linii precise pe hîrtia milime
trică. Se întrevede, in ele, conturul 
unor clădiri. Ștefan Chivu, anul III 
Hidrotehnică, lucrează aici, ca briga
dier, la proiectări. E pentru prima 
oară cind un proiect realizat de el va 
prinde consistență de beton și cără
midă. Clădirile viitorului centru ad
ministrativ al Șantierului național al 
tineretului. Birouri, laboratoare, can
tină... Da. șantierul de aici l-a ridi
cat, înainte de terminarea studiilor, 
la rangul de „homo faber", la cute
zanța actului de creație cu 
practică. Afară, zidurile au și 
să se ridice.

Cum e la canal 7
Se lucrează intens. Mii și 

tineri muncesc și visează. Cîntă 
organizează spectacole în care 
exprimă sentimentele noi. Trăiesc 
intensitate idei politice pe care ast
fel le înțeleg, devin parte a sufletu
lui lor ardent. Idealul are consisten
ta faptei. Scriu scrisori acasă și scriu 
pentru gazeta de perete poezii : „Pă- 
mînt, mii, zeci de mii de tone / în
conjurat de tainice zătone / Ne-n- 
scrim în el puterea, bucuria. / Pă- 
mint ce sîntem noi și România".

Poezie 7 Poate nu. Sinceritate. O 
poezie a bărbăției, a trăirilor roman
tice, a faptei în numele unui țel re
voluționar, o poezie e întreaga exis
tență. de aici, a acestor tineri. Așa e 
la canal.
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Porniserăm de la ideea să publicăm 
un reportaj de prezentare a rețelei 
de alimentație publică din Tîrgoviște, 
despre care unul dintre directorii ei 
susținea că „merge binișor", că e 
bună, că fată de anii trecuți e chiar... 
Dar să ne oprim aici cu aprecierile 
și să intrăm într-un local de cartier 
— „Drumeții". Pentru că afară ter
mometrele arată 30" C, cerem o min- 
care ușoară : o supă, un ghiveci de 
legume...

Nespus de mult s-a mirat tovarășul 
Ilarie Palamarciuc, șeful localului, 
cind a auzit o asemenea comandă. 
S-a mirat așa de mult, incit ne-a ru
gat să repetăm numele mincării. 
„Aud 7 întreba contrariat șeful loca
lului. Mincare de legume 71“ Se mira 
și alunga nervos, cu amindouă mîi
nile, roiul de muște care-1 invăluia. 
Am plecat mai departe. Dar tot așa 
se mirau și alți șefi de localuri din 
oraș și tresăreau, parcă speriati, cind 
auzeau că .se găsește cineva sâ le 
ceară ce nu se găsește, să pună, așa, 
fără rost, întrebări „încuietoare" și 
să le tulbure lor viata obișnuită. Și 
se comportau în așa fel vorbindu-le 
de legume de parcă ne-am fi aflat in 
puterea iernii, iar nu in luna lui 
cuptor 1

Dar cind au auzit șefii și subșefii 
de pe la localurile „Teis“. „Doi 
brazi", „Mondial", „Dunărea". „Bu- 
cegi" ș.a.m.d. că pretențiile noastre 
merg mai departe si aducem vorba si 
despre alte mincăruri — de pasăre, de 
lactate, de orez, paste făinoase și alte 
asemenea specifice verii — ne-au în
trebat foarte direct dacă am mai tre
cut vreodată prin Tirgoviște și cum 
Se face că nu știm că in acest oraș 
nu se obișnuiesc mincăruri din le» 
gume, din pește și paste făinoase. 
Că tocmai de aceea pe teritoriul ju
dețului nu există nici un local cu 
profil lacto-vegetarian. nici un local 
familial, nici o pensiune familială. 
Nu se obișnuiește 1

Scuza șefilor de unităti comerciale 
de alimentație publică pentru faptul 
că n-au trecut încă la acțiunea de 
diversificare a preparatelor ./culinare 
era și aceea că nici directorii între
prinderii de profil nu le-ar fi zis în

ultimii ani să se ocupe de aceste lu
cruri. Și dacă nu le-a zis nimeni, ei 
au rămas pe loc repaus, așteptînd, 
după obicei, să le pice marfa — doar 
carne — de la magazia centrală, din 
care, zilnic, în 20—30 de bucătării, se 
prepară, ca pe bandă rulantă, ace
leași sortimente, indiferent de sezon, 
de cerere, de zile : tocane grase, 
tocaturi ș.a.m.d. Ca om mai vechi in 
alimentație, tov. Palamarciuc ne

tre încasările provenite din mincare 
și băuturi e de 7 la 1 în favoarea 
băuturilor. Și toate acestea, pentru 
că întreprinderea a lăsat pe tov. Pa
lamarciuc și pe alții să aprecieze ei 
singuri ce trebuie și Ce nu trebuie să 
ofere oamenilor Ia masă. Astfel, 
acum, diversificarea rețelei si prepa
ratelor — dacă se poate vorbi de așa 
ceva — este clar exprimată de urmă
torul raport dintre materiile prime

numai pe desfacerea mîncârurilor ; de 
ce uneori chiar la cel mai mare local 
din oraș nu se dau legume nici mă
car sub formă de garnituri ; de ce 
în aproape toată rețeaua de consum 
nu se dă zilnic cu mătura... Tovară
șul director ne-a răspuns că nu e 
vina conducerii întreprinderii, nici a 
șefilor de servicii. Păcat că directo
rul coordonator, contabilul șef și șefii 
de birouri implicați sînt cu totii în

de funcționare a unităților comerciale 
și din Programul de creștere a pro
ducției și desfacerii către populație a 
bunurilor de consum în perioada 
1976—1980 — documente apărute in 
presă in urmă cu doi ani și respectiv 
un an. Prevederile din aceste docu
mente, străbătute de grija pentru 
aprovizionarea populației, pentru re
glarea consumului in funcție de ce
rere, sint pentru toată lumea obli-

La Tîrgoviște, prin unități ale alimentației publice

MENIUL ZILNIC: „ȘABLONUL CULINAR" 
PREPARAT ÎN SOSUL COMODITĂȚII 

0 „Obsesia carnivoră" a unor responsabili de localuri care n-au aflat că piețele sînt 
pline de legume 0 Jocul „de-a răspunderile^ sau o etichetă a indolenței

luase mai cu binișoru! și Începuse 
să-și expună „bătrînește" propria 
teorie în materie de alimentație : 
„Nu merge orice în localurile ora
șului. zicea el. Legumele, peștele, 
ouăle, puii nu merg". „De unde știți 
dv. că nu. dacă nu pregătiți niciodată 
asemena mincăruri 7“ „De unde ?! 
Nu cunoaștem noi consumatorul 7!" 
Ne-am gîndlt că poate șeful de uni
tate știe ce spune, are dreptate, se 
orientează după cerere si că poate 
rezultatele economice ale restauran
telor sint bune. îndreptățesc aceste 
orientări. Dar cind ne-am plecat pri
virea asupra bilanțurilor comerciale 
am observat că alimentația publică 
din Tirgoviște a reușit — performan
tă rară — să obțină în unele loca
luri o rentabilitate care abia aiunee 
la 80 de bani la suta de lei investiți! 
De 5—6 ori mai puțin decît media pe 
tară. In unele localuri, raportul din-

care intră In bucătării : aproximativ 
(de la local la local) 60—80 la sută 
carne. 4—20 legume, 2—3 orez și 1.2, 
cel mult 3 la sută — paste făinoase.

Am întrebat pe tov. Vasile Po
pescu. unul dintre directorii care 
răspund de acest sector alimentar, 
cum și-a permis conducerea între
prinderii și el personal să lase un’- 
tățile.de consum public din.oraș ,-ă 
meargă in virtutea inerției. după 
bunul plac al unuia sau altuia dintre 
responsabili, ignorind indicațiile fo
rurilor centrale, cererile cetățenilor. 
L-am mai întrebat cum este posibil 
ca. în cel puțin 80 la sută dintre 
localuri, să nu găsești, la nici o oră 
din zi. nici un fel de mîncare. în 
afară de tocana aceea grasă și de 
tocăturile acelea de care sînt pline 
localurile orașului : de ce nu există 
în rețeaua de consum nici un local 
familial, nici o pensiune profilată

concediu de odihnă și nu pot confir
ma cele spuse de el. Ca niciodată, toți 
factorii responsabili și-au luat con
cediu în luna iulie și a rămas el 
singur ! Dar indicațiile Ministerului 
Comerțului au fost prelucrate, s-au 
făcut ședințe, șefilor de unităti co
merciale li s-a arătat ce trebuie să 
facă. Dar dacă ei n-au făcut nimic, 
cine e de vină ?!

Deci, responsabilii de localuri spun 
că directorii nu i-ar fi îndemnat 
spre diversificare, iar directorii spun 
invers. Oricum, e penibilă explicația 
tovarășului Popescu. Pentru că repro
filarea rețelei de alimentație publică, 
înființarea unor unităti alimentare 
puternice, bine aprovizionate cu min
căruri, diversificarea preparatelor 
nu constituie sarcini facultative, la 
latitudinea responsabililor, ci sint 
acțiuni cerute insistent de public și 
care se desprind clar din Decretul

gatorii. Atunci, de ce la Tîrgoviște 
aceste prevederi nu au fost încă 
aplicate 7 Dacă acuzi de comoditate 
pe unii dintre lucrătorii acestui sec
tor protestează imediat și chiar ar
gumentează că. dimpotrivă. sînt 
activi. Aleargă toată ziua, se scoală 
de dimineață și se culcă seara tîrziu. 
In unele cazuri chiar așa și este. dar. 
din păcate, practica demonstrează că 
ei depun prea multă muncă simplă, 
lipsită de eficientă economică, de fo
los material. Și. intr-adevăr, degea
ba alergi toată ziua dacă nu în
țelegi să te debarasezi de vechile 
obișnuințe, să renunți la șabloanele 
după care ai muncit, la șabloanele 
culinare pe care atîta vreme le-ai 
pus pe masa consumatorului. Am re
petat toate acestea pentru a reaminti 
factorilor de conducere din alimen
tația publică, forurilor lor ierarhice, 
necesitatea unei munci de clarificare.

în amănunt, a propriilor sarcini, de 
înțelegere a cererii actuale de con
sum ; de a înțelege necesitatea diver
sificării reale a bunurilor oferite în 
localurile de consum, de a face din 
acest sector, așa cum cere conducerea 
partidului, un sector de alimentație 
cu adevărat publică, care să ofere o 
gamă largă de produse. într-un cadru 
plăcut, modern, familial. Or. reve
nind la însemnările concrete din 
Tirgoviște, acel bufet expres și acel 
local plin de muște — „Drumeții", ca 
și altele în care nu se vede la 3 me
tri din cauza fumului și în care mi
roase a cazan de țuică, sint mostre 
clare ale indolentei și lipsei de inte
res de care se fac vi novați nu numai 
responsabilii. Dacă întrebi pe respon
sabili de ce stau acum in miezul ve
rii cu galantarele frigorifice goale, 
cind piețele sint pline de mărfuri, îți 
pun la ureche placa aceea uzată pe 
care am mai auzit-o : „Știm noi ce 
merge și ce nu merge in localurile de 
alimentație". Cum aud aceste vorbe, 
directorii nu mai zic nimic, se lasă 
convinși. Se pare că încrederea lor 
in tot ce le spun „specialiștii" care 
conduc direct localurile e pur și sim
plu oarbă ! De aceea acțiunea largă 
de reprofilare a rețelei comerciale de 
alimentație publică, de transformare 
a acestui sector într-o puternică 
bază de aprovizionare (în special cu 
alimente, cu mincăruri. preparate și 
semipreparate tip ..Gospodina"), care 
s-a desfășurat și este în curs de des
fășurare în toată tara, nu și-a găsit 
încă teren de manifestare și la 
Tirgoviște.

In mod firesc, vina principală o 
poartă conducerea întreprinderii de 
specialitate, dar rămîne inexplicabil 
faptul că direcția comercială iude- 
țeană. directorii ei. consiliul popular 
municipal nu au impulsionat lucru
rile. nu i-au determinat pe toti fac
torii responsabili să pună in prac
tică indicații clare, necesare, izvorîte 
din cererea și interesele curente ale 
publicului. Sperăm s-o facă măcar 
acum.

Gh. GRAURE

t%25c4%2583%25c8%259bile.de
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ADUNĂRILE GENERALE ALE OAMENILOR MUNCII
etapă superioară în aplicarea hotârîrilor Congresului consiliilor oamenilor muncii
9

CONGRESUL 
CONSILIILOR 

OAMENILOR MUNCII 
A HOTĂRÎT :

„Pină in 1980 să se 
realizeze suplimentar, 
față de prevederile cin
cinalului, o producție de 
120—130 miliarde lei — 
cu 20—30 miliarde mai 
mult decît s-a propus 
inițial în planul prezen
tat congresului".

Adunarea generală a oamenilor 
muncii de la secția turnătorie a ÎN
TREPRINDERII CONSTRUCTOA
RE DE MAȘINI ..UNIREA" DIN 
CLUJ-NAPOCA a analizat in spiri
tul documentelor recentului Con
gres al consiliilor oamenilor muncii 
si. mai ales, al indicațiilor cu
prinse in expunerea secretarului 
general al partidului, modul în 
care s-au îndeplinit prevederile 
de plan pe primul semestru si 
ipăsurile ce se impun .a se lua 
pentru realizarea si depășirea sar
cinilor sporite pe al doilea se
mestru și pe anul viitor. Colec
tivul acestei unităti industriale 
și-a îndeplinit, planul pe primul 
semestru la to ti indicatorii, iar 
turnătoria este secția de bază care 
dă tonul în întrecerea socialistă.

.Asa cum se arată in Hotărirea 
Congresului consiliilor oamenilor 
muncii, unul din imperativele ma
jore ale dezvoltării in etapa actua
lă este sporirea mai accentuată a 
productivității muncii. Darea de 
seamă prezentată de tovarășul Cor
nel Olpretean. Secretarul organiza
ției de partid, a reliefat că întregul 
spor de producție de 4.2 milioane 
lei obtinut de colectivul de la tur
nătorie în primul semestru are 
sursa în creșterea productivității 
muncii, indicator care a fost depă
șit cu 13,4 la sută. Aceasta ca ur
mare a extinderii metodelor mo
derne de turnare la 80 la sută din 
reperele realizate, cum sint: for

- - - - - - - - - LUCRĂRILE AGRICOLE RE VARA, PE CIT RE NUMEROASE,- - - - - - - - - -  
PE ATIT RE IMPORTANTE, SA MOBILIZEZE ZILNIC TOATE FORȚELE SATELOR I

Hărnicie, preocupări gospodărești

Zilele fierbinți ale 
campaniei de vară mo
bilizează din plin. in 
continuare, forțele u- 
mane si mecanice ale 
unităților agricole din 
județul Ilfov. In aceas
tă perioadă, in agri
cultură sint. intr-ade
văr. multe de făcut : 
balotarea și eliberarea 
terenurilor de paie, 
executarea arăturilor, 
insămințarea culturilor 
succesive. întreținerea 
Si recoltarea leaume- 
lor. irigarea culturilor 
S.a. Iată cîteva sec
vențe notate in carne
tul de reporter și re
ținute pe pelicula apa
ratului de fotografiat.

...Ora 6 dimineața. 
Pe una din parcelele 
cooperativei agricole 
Gruiu. unde pină săp- 
tămina trecută mai un
duiau spicele de griu, 
mecanizatorii Ion Za- 
haria, Dumitru lacob. 
Bucur Pierdevară. Ion 

Lazăr. Radu Cernescu 
trag primele brazde de 
plug (fotografia nr. I). 
La cooperativa agrico
lă Valea-Dragului for
țele sint concentrate la 
balotarea paielor si

eliberarea terenului. 
Toate cele sase balo- 
tiere din dotarea sec
ției de mecanizare lu
crau grupat, la ferma 
nr. 3 (fotografia nr. 2). 
„Sintem puțin rămași 
în urmă cu aceas
tă lucrare Si pen
tru a munci mai cu 
spor am concentrat u- 
tilajele pe o singură

marea miezurilor și a formelor cu 
amestecuri autoîntăritoare; forma
rea și turnarea in forme din coji 
cu lianți de bachelită; turnarea 
pieselor din fonte înalt aliate și 
fonte sintetice etc., care sint mai 
productive, asigură o calitate su
perioară a pieselor. Extinderea a- 
ccstor metode s-a împletit cu me
canizarea operațiilor de eliberare a 
păminturilor de formare, de dez
batere. de turnare pe conveier. de

Cum au fost suplimentate 
angajamentele suplimentare

tratamente termice în mediu con
trolat. utilizarea la întreaga capa
citate a utilajelor și instalațiilor. 
Toate abestea contribuie și la valo
rificarea superioară a metalului, la 
reducerea, in acest an. la aproape 
jumătate a consumului pe milionul 
de lei metal consumat față de 1971.

Cu spirit critic 
și autocritic

— Este adevărat — sublinia mai
strul Nicolae Stecko — că lucrăm 
cu o productivitate ridicată, odată 
cu un consum de metal mai redus, 
dar să nu uităm că. asa cum subli
nia tovarășul Nicolae Ceausescu la 
Congresul consiliilor oamenilor 
muncii, ritmul productivității nu a 
tinut pasul cu înzestrarea tehnică. 
Și aceasta este situația si la noi. 
Deși procentul de rebut a scăzut la 
jumătate fată de anii precedenți. 
coborind la up nivel de 7—8 la 
sută, el este încă ridicat si ne
justificat fată de dotarea tehnică 
de care dispunem. De ce spun a- 
ceasta 1 Pentru că acestui procent 
ii corespunde numărul muncitori
lor „rebut", adică al celor cu slabă 
calificare profesională sau care 
încalcă tehnologiile de fabricație. 
Cam la același nivel este și nu
mărul celor care întirzie. care nu-si 
realizează normele. Productivitatea 

parcelă, unde am asi
gurat si un atelier mo
bil pentru acordarea 
asistentei tehnice di
rect pe cimp. ne spune 
tovarășul Tudor Ga- 
nea. președintele uni

Momente dintr-o zi de lucru 
in județul Ilfov

tății. tn felul" acesta, 
putem interveni opera
tiv pentru inlăturarea 
defecțiunilor, care — 
se știe — avar destul 
de frecvent la balo- 
tiere". Eficienta măsu
rilor luate. este evi
dentă utilajele func
ționează cu randament 
superior si terenul este 
eliberat in ritm rapid.

La cooperativa agri

muncii este izvorul bunăstării 
noastre, deci avem datoria de a 
elimina mai înainte „rebutul uman" 
pentru a înlătura rebutul tehnolo
gic. prin ridicarea calificării, întă
rirea disciplinei la toate locurile de 
muncă.

Sursele de creștere a productivi
tății muncii — au subliniat in cu
vintul lor alti vorbitori — nu si.it 
nici pe departe epuizate. ..Eu. ară
ta maistrul Petru Todea. am fost 

criticat pentru slaba productivitate., 
a formației mele. Și pe bună dres
tate ! Dacă mă gindesc ce sarcini 
ne revin, mai ales in anul viitor, 
nu pot să nu recunosc că trebuie 
să facem mai mult. pe această li
nie. De aceea, in numele oameni
lor de la formarea mecanică, mă 
angajez să sporim productivitatea 
muncii cu încă 10 la sută începînd 
cu luna septembrie. în august, ciad 
turnătoria va fi in reparații, m-am 
gindit la o soluție tehnică care 
aplicată ne va permite obținerea 
unei productivități mai înalte. Este 
vorba de modificarea constructivă 
a dispozitivului de îngreunat for
me. prin care se va mări capa
citatea eonveieruluî cu cel puțin 
10 la sută. Vreau să precizez 
că angajamentul luat nu este 
formal, ci. pornește de la o a- 
naliză aprofundată a posibilități
lor reale existente si cer adunării 
generale, care este forul nostru su
prem de conducere, să mă tragă 
la răspundere dacă nu-1 voi înde
plini".

Un alt vorbitor, șeful de echipă 
Ilie Pop. s-a referit la necesitatea 
menținerii în continuare a decala
jului bun ce există in prezent între 
secția turnătorie si cea de prelu
crare. „Pentru aceasta — a spus 
șeful de echipă — este necesar 
ca și conducerea secției să se îngri

colă Vărăști, peste 800 
de oameni, organizați 
in 20 de echipe, lucrau 
la recoltarea tomate
lor. întreținerea cultu
rilor. aplicarea udări
lor (fotografiile nr. 3

Si 4). Zilnic, din a- 
ceastă unitate se ex
pediază circa 25 tone 
de tomate pe piețele 
Capitalei si la export.

Si la cooperativa a- 
gricolă Berceni sint 
multe lucrări de efec
tuat. Am putea spune 
chiar prea multe dacă 
avem in vedere că pa
iele au fost balotate 
numai pe 100 ha. din 

cele 580 ha de pe care 
s-a strins griul, iar 
transportul baloților 
nici nu a început. Pa
iele ca paiele. Dar pe 
cimp mai sint în gră
mezi peste 300 tone de

griu ! Iar dacă terenul 
nici n-a fost incă eli
berat. nit mai surprin
de faptul că s-au ihsă- 
mintat doar 50 ha cu 
culturi succesive. , din 
cele 280 ha prevăzute. 
Cu toate acestea, la 
ora 7.30 dimineața, in 
fata sediului unității 
staționau 4 autocami
oane (fotografia nr. 5). 
in apropiere, peste 20

jească din timp de asigurarea pie
selor de schimb pentru utilaje si, 
in special, a aparatajului electric 
de schimb. Solicităm, totodată, 
conducerii întreprinderii să acorde 
o mai mare atenție aprovizionării 
ritmice cu fonte, nisipuri de turnă
torie și lianți. Spun aceasta întru- 
cit, în prima parte a anului au e- 
xistat goluri in aprovizionare. Și 
ta privința condițiilor de muncă. 
Conducerea întreprinderii si cea a 

secției au rămas datoare. Ar fi ne
cesară îmbunătățirea sistemului de 
ventilație prin unele modificări 
constructive la actualele hidroci- 
cloane, lucrare ce ar putea fi reali
zată cu mijloace proprii".

Propuneri 
judicioase - 

expresie 
a competenței

Discutindu-se despre sarcinile 
sporite ce revin in semestrul II si 
mai ales in 1978, s-a apreciat că a- 
cestea sint. realizabile in condiții de 
calitate si eficientă ridicată. Tur
nătoria are deci un avans in acest 
an de 45. de zile începind cu 20—25 
septembrie se va putea trece la 
turnări de piese pentru producția 
anului viitor. Sursa de creștere a 
producției in 1978 este tot creșterea 
productivității muncii cu aproape 
19 ia sută fată de acest an. De 
aceea în adunarea generală s-a 
discutat concret, ne formații, volu
mul de piese turnate ce trebuie 
realizate caracteristicile lor. mai 
ales ale reperelor pentru produsele 
nou asimilate si modernizate, pen
tru ca de pe acum oamenii să gă

de cooperatori erau... 
in așteptare (fotogra
fia nr. 6). Ce se aș
tepta ? Șoferii de pe 
autocamioane astentau 
su vină toți oamenii 
pentru a pleca împreu
nă cu ei pe cimp. iar 
cooperatorii il aștep
tau pe președinte. In 
sfîrsit. acare si tovară
șul Vasile D. Vasile, 
președintele cooperati
vei. Evident, inceo fel 
de fel de scuze pen
tru a se explica pre
zenta oamenilor si ma
șinilor in fata uni'ătii 
la acea oră si ..liniș
tea" care domnea pe 
cimp. In mai puțin de 
10 minute, mașinile si 
oamenii au plecat pe 
cimp. Deci, era vorba 
de o ..simplă" pierdere 
de timp.

Ion TEODOR
Foto : E. Dichiseanu 

sească soluții tehnologice de creș
tere a productivității muncii, de ri
dicare a calității si a eficientei 
economice.

Formatorul loan Hădărean si al
ții au făcut propunerea de a se ac
celera lucrările de investiții pentru 
modernizarea turnătoriei. Aceasta 
va permite intrarea în funcțiune, 
înainte de termen, a cuptoarelor 
electrice, care vor înlocui cubilou- 
rile vechi, cu randamente scăzute 

si cu consumuri mari de energie si 
combustibil. „Sint de părere 
— spunea in adunare ing.

DIN HOTĂRÎRILE ADOPTATE:
• Pină la finele anului, producția globala suplimentară 

va crește cu încă 800 000 lei, iar producția-marfă cu un mi
lion lei față de angajamentul inițial ;

• întregul spor de producție se va realiza pe seama 
creșterii productivității muncii, ceea ce va face posibil ca 
nivelul acestui indicator să se mărească cu încă 2 la sută față 
de realizările primului semestru ;

• Prin întărirea disciplinei, organizarea superioară a 
producției și a muncii se va atinge un indice de folosire a 
timpului de lucru de cel puțin 95,5 la sută, față de 94 la sută 
în primul semestru ;

• Consumul de cocs metalurgic din import va fi redus 
cu cel puțin 5 la sută față de normele de consum îmbunătă
țite. De asemenea, se vor reduce substanțial consumurile de 
energie electrică și combustibil.

Dezbaterile din adunarea genera
lă. desfășurate in spirit critic și 
autocritic, cu combativitate munci
torească. propunerile făcute si mă
surile adootate nu numai ne linia 
creșterii suplimentare a produc
ției și productivității muncii, ci 
si a îmbunătățirii calității, a redu
cerii consumurilor do materii pri- 

și... justificări pentru treburi nefăcute

Ștefan Cristu, șeful secției turnă
torie — că trebuie să preluăm une
le lucrări de la constructor și să le 
realizăm cu mijloacele noastre, cu 
meseriașii noștri, in afara sarcini
lor de serviciu. Ar fi vorba de 
montarea utilajului in atelierul 3e 
întreținere, a instalației de forță 
a cuptoarelor electrice etc. De alt
fel, întreprinderea noastră are ex
periență in această privință.

în urma propunerilor făcute, pla
nul de măsuri in sprijinul realiză
rii sarcinilor de plan din a. doua 
parte a anului si anul 1978 a fost 
serios îmbunătățit, incluzindu-se 
propuneri valoroase ce vizează mai 
ales creșterea productivității mun
cii. E vorba printre altele, de re
vizuirea tuturor modelelor metali
ce . si din lemn. înlocuirea celor 
uzate, extinderea turnării repere
lor prin metode moderne, introdu
cerea turnării pieselor din fonte su
perioare. modificarea unui buncăr 
de așteptare a amestecului de for
mare la stafia de preparat meca
nic.

me. materiale, energie si combus
tibili. demonstrează voința între
gului colectiv de aci de a traduce 
neabătut in viată sarcinile ce le re
vin in lumina hotârîrilor Congresu
lui consiliilor oamenilor muncii.

Alexandru MUREȘAN 
corespondentul „Scinteii''

CRAIOVA

„Fabrica de case" 
îsi diversifică1 

producția
Ca urmare a unor acțiuni' 

tehnico-organizatorice initiate 
de consiliul oamenilor mun
cii. colectivul întreprinderii 
de prefabricate din beton — 
Craiova a Înregistrat de la în
ceputul acestui an un spor de 
producție globală industrială in 
valoare de 5.6 milioane lei. in 
condițiile creșterii productivită
ții muncii, iată de nivelul pla
nificat. Pină in prezent s-au 
construit în cartierul ..Craiovita 
nouă" 16 blocuri ale căror apar
tamente au fost turnate, finisate 
si echipate cu instalații sani
tare si electrice in fabrică, pe 
șantier executindu-se doar mon
tajul elementelor prefabricate si 
racordarea instalațiilor. Revela
tor este faptul că noul procedeu 
tehnologic de fabricare a case
lor asigură un inalt grad de in
dustrializare in construcția de 
locuințe. Bunăoară, un bloc,P+4. 
cu 20 de apartamente, prin noul 
procedeu poate fi construit in 
numai 14 zile. Consumul total de 
manoperă, in fabrică si ne șan
tier. sa reduce cu circa 20—25 
la sută.

..Apartamente de. calitate in : 
ritmul, nevoilor- -actuale ale 
populației" — este cuvintul de 
ordine al angaiatilor Întreprin
derii. cărora in acest an le re
vin sarcini mobilizatoare : asi
gurarea a 2 630 apartamente din 
panouri mari si 240 apartamen
te din elemente spațiale prefa
bricate necesare construcțiilor 
de locuințe ce se înaltă in Cra
iova.

După cum am fost informați 
de ing. George Sdlldsy. directo
rul întreprinderii, rețin atentla 
în prezent preocupările pentru 
folosirea intensivă a capacități
lor de producție si a utilajelor 
din dotare (pe semestrul I indi
cele de utilizare a mașinilor- 
unelte a fost .de 86.2 la sută fată 
de 85 planificat). îndesirea tipa
relor pe fluxul tehnologic, bună
oară. va permite creșterea ca
pacității de producție cu 600 
apartamente ne an. Prin mai 
buna folosire a actualelor spa
tii de producție se va amenaja 
o nouă linie de fabricație — li
nia nr. 5 — unde se vor realiza 
anual 1 200 de apartamente, cu 
o tehnologie de fabricație mult 
îmbunătățită.

Consemnăm si preocupările 
pentru diversificarea producției, 
în prezent nomenclatorul de fa
bricație al întreprinderii cuprin
de peste 150 de tipodimensiuni 
din prefabricate, fată de numai 
10 cite erau cu un deceniu in 
urmă. Printre cele mai recente 
produse introduse in fabricație 
se numără elementele s-patiale 
prefabricate din beton armat, 
grinzile cu caracteristici superi
oare pentru hale industriale 
specifice combinatelor de prelu
crare a lemnului si construc
țiilor agrozootehnice, elementele 
de acoperiș din poliester armat 
cu fibre de sticlă care înlocuiesc 
folosirea cimentului și fierului- 
beton. precum si boltarii de 
sprijin in galeriile de mină.

Nicolae BABALAU 
corespondentul „Scinteii"

(Urmare din pag. I) 

talice a întregului șantier, echipa a 
hotărit să execute in plus si lucră
rile de fasonare a structurii de re
zistentă la fundații. Ca urmare, s-a 
scurtat cu două săptămîni timpul de 
execuție la aceste lucrări.

Da fel a procedat și echipa de be- 
toniști condusă de Petre Călăfătea- 
nu. Pornindu-se de la propunerea 
muncitorilor din această formație de 
lucru, s-a trecut la turnarea unor 
prefabricate în apropierea punctelor 
de lucru. Efectul acestei initiative ? 
Rapiditatea execuției. eliminarea 
unor transporturi costisitoare. Sint 
nuntai două din numeroasele iniția
tiva pornite din rîndul constructori
lor. care evidențiază resursele exis
tente de creștere a ritmului de lu
cru pe șantier, hotărirea lor de a 
aplica neabătut programul de acțiu
ne stabilit de recentul forum al cla
sei noastre muncitoare.

Revirimentul consemnat pe șantie
rul din Călărași se cere consolidat 
zi de zi și decadă cu decadă, cu noi 
realizări. Sarcinile semestrului doi 
sint deosebit de mobilizatoare. Exis
tă create toate condițiile ca acestea 

și, în ansamblu, sarcinile pe întregul 
an să fie îndeplinite integral ?

Multă vreme, problelna nr. 1 a 
constituit-o asigurarea cu documen
tația de execuție. Prezent pe șantier, 
tovarășul inginer Ion Prisecaru. di
rectorul IPROMET. ne spune :

— Toate obiectivele aflate in pla
nul constructorului din acest an sint 
acum acoperite cu proiecte. Colecti
vul institutului a făcut un efort 
deosebit pentru a recupera, intr-un 
termen scurt, restantele care apăru
seră la un moment dat in definiti
varea unor soluții tehnice si con
structive. Întărirea filialei de la Că
lărași a institutului nostru va înles
ni atit pregătirea documentației pen
tru ca aceasta să fie rapid pusă în 
operă de constructor, cit si îmbună
tățirea asistentei tehnice de specia
litate pe șantier.

După o lună, 
lipsa unor proiecte 

persistă...
Deci, principala problemă care pu

nea ne constructor în imposibilitate 
de a-»i desfășura activitatea la toa

te obiectivele prevăzute în planul a- 
cestui an a fost soluționată in mare 
parte. Spunem in mare parte, deoa
rece. si la această dată mai lipsesc 
unele proiecte. Astfel, deși oină la 15 
august constructorii si-au planificat

Radiografii ale unor investiții restante
să termine baterea oilotilor pentru 
hala de fabricație a laminorului, pro
iectele pentru noile lucrări de la „cota 
zero" sint așteptate incă să sosească 
de la IPRObAM București. Res
tante in finalizarea documentației au 
si proiectantii de Ia institutul 
IPROTIM din Timișoara. Cu toa
te că a trecut o lună de zile de cind 
am semnalat in coloanele „Scinteii" 
acest fapt, situația nu s-a schimbat. 
Constructorul așteaptă proiectele 
centru fundațiile utilajelor de la sa- 
blarea din secția de construcții me
talice si completarea celor pentru, 
baza de producție - a șantierului. A- 

țit beneficiarul, cit si constructorul 
opinau că. pe lingă recuperarea grab
nică a restantelor amintite, care au 
determinat neincadrarea in graficele 
stabilite la aceste lucrări, este ne
cesară si prezenta permanentă pe 

santier a unor cadre de specialitate 
din cadrul institutului din'Timișoara.

Restanțiere—chiar unități 
subordonate ministerului

Trebuie remarcat faptul că in 
scopul aprovizionării cu multe din 
materialele de care are nevoie șan
tierul de la Călărași s-au găsit soluții 
operative, concrete. Coordonarea a- 
cestei activități de comandamentul 
interdepartamental, recent infiintat. 
a început să dea rezultatele scontate. 
Astfel, șantierul dispune de ciment, 

metal, cofraje. prefabricate la nivelul 
cerințelor. Pentru asigurarea în de- 
vans a construcțiilor metalice, unită
țile de profil din Aiud, Caransebeș, 
Drobeta-Turnu Severin s-au organi
zat corespunzător, ba intervenția co- 

mitetului municipal de partid. între
prinderea de materiale de construcții 
din Călărași a livrat o cantitate im
portantă de elemente tipizate de pre
fabricate și tuburi pentru lucrările 
de canalizare. Surprinzător însă, 
greutăți în aprovizionarea șantieru
lui provoacă unele unităti din cadrul 
Ministerului Industriei Metalurgice. 
Nu s-au definitivat încă soluțiile 
practice pentru procurarea de con
ducte de la întreprinderea „Repu
blica" din București, sine de cale 
ferată de la Combinatul siderurgic 
Reșița, plase sudate de la unitatea 

de profil din Buzău. întârzierea li
vrărilor acestor materiale poate pro
voca . o dereglare a activității con
structorilor din subordinea... Minis
terului Industriei Metalurgice.

Acum, esențială este 
aplicarea planurilor 

de măsuri
După cum arătam, consiliul oame

nilor muncii, organizația de partid a 
șantierului întocmesc un program 
pentru recuperarea restantelor acu
mulate în prima parte a anului, care 
va fi prezentat spre dezbatere apro
piatei adunări generale a oamenilor 
muncii. Un lucru este limpede : res
tantele trebuie recuperate prin acce
lerarea lucrărilor de construcție, prin 
atingerea mai devreme a unor stadii 
fizice care să asigure funcționarea 
primelor obiective de pe șantier. Con
ducerea ministerului a trasat ca sar
cină expresă constructorilor devansa
rea lucrărilor la secția de construc
ții nțetalice. baza de producție si a- 
nexa tehnico-industrială. Aceste trei 

obiective au o importantă deosebită 
pentru desfășurarea în bune condiții 
a lucrărilor de investiții, pentru or
ganizarea muncii pe șantier. Secția 
de construcții metalice si baza de 
producție, de pildă, vor asigura o 
bună parte a materialelor necesare 
șantierului, care acum sint aprovi
zionate de la mari distante.

Desigur, puternicul detașament al 
constructorilor acestui mare obiectiv 
de investiții va sti să-și organizeze 
astfel forțele incit sarcinile deosebite 
ce-i revin să fie îndeplinite. Ur
mărirea atentă. în continuare, a 
evoluției lucrărilor de către con
ducerea Ministerului Industriei Me
talurgice. de către Comitetul jude
țean de partid Ialomița va duce la 
solutionarea integrală a acestor pro
bleme. așa cum s-a stabilit la ulti
ma ședință de comandament. Aceas
ta dă temeiul să afirmăm că pe șan
tier lucrurile au intrat pe un făgaș 
bun. că revirimentul consemnat va 
fi consolidat printr-o și mai puter
nică mobilizare a colectivului, prin
tr-o evoluție mai rapidă a lucrări
lor la acest mare obiectiv de inves
tiții al cincinalului.
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Poporul român. ..blind si 
plin de spirit pur", nu a 
subjugat alte popoare. 
Războaiele sale nu au fost 
niciodată războaie de co
tropire. ci războaie în care 
oamenii și-au apărat li
bertatea. independenta, a- 
vuțiile cu trudă împlinite 
și bunurile spirituale. 
Acest eroism al său s-a o- 
glindit, pregnant, în muzi
ca românească, în creații 
deosebit de expresive. înce- 
pînd cu cîntecele populare 
și terminînd cu ample o- 
pere, oratorii și simfonii.

In străvechi imnuri bi
zantine si balade populare 
se reliefează cuvinte necru
țătoare la adresa celor care 
nu ne-au respectat patria, 
iar în acest sens fraze cum 
sint „pe trădători l-au 
tesțpovit". „urîtul si războ
iul ne omoară" sau „lumi- 
nătoarea fîntînă a drepților 
în toiul luptei" — si cite 
altele ! — ne apar pline de 
grăitoare semnificații. Figu
rile marilor noștri luptători 
au fost minunat oglindite 
în creația noastră folclo
rică, iar în această privin
ță numele lui Ștefan Vodă, 
Mihai Viteazul. Horia, 
Avram Iancu, Bălcescu au 
intrat de mult în legendă.

Compozitorii noștri îna
intași au scris cantate și 
coruri închinate unor pro
eminente figuri ale istoriei 
românilor ; e destul să ne 
gindim la Ciprian Porum- 
bescu cu altarul Mînăstirii 
Putna. la George Dima cu 
balada Mama lui Ștefan cel 
Mare sau la unele piese 
mai dramatice ale lui Iacob 
Mureșianu. George Stephă- 
nescu. Ion Vidu. Dumitru 
D. Kiriac sau George 
Cucu.

George Enescu a compus 
monumentala lui Simfonie

— a 3-a — pe care a în
chinat-o eroilor neamului, 
din dramatica perioadă a 
primului război mondial ; 
este de-a dreptul tulburător 
finalul ininic al simfoniei, 
o chemare, aproape beetho
veniană. un îndemn la 
unire a tuturor forțelor bi
nelui. pentru clădirea unei 
lumi ___ .
între oamenii de pretutin-

a bunei înțelegeri

dat la iveală si Paul Con- 
stantinescu. iar în muzica 
corală pot fi citati Timotei 
Ponovici. Sabin Drăgoi sau 
Nicolae Lungu.

Gheorghe Dumitrescu s-a 
inspirat din lupta țăranilor 
noștri im potriva unor 
crunti asupritori, iar sub 
acest raport opera ..Răscoa
la" rămine un prețios docu
ment sonor. O altă lu

EROISMUL
dimensiune majoră 
in muzica noastră

însemnări de Doru POPOVIC!

deni. Dar și în Oedip
— geniala sa operă ! — se 
pot întilni sensuri eroice
— ne referim la luDta lui 
Oedip împotriva destinului 
funest, dovedi ndu-ne că 
omul superior poate fi ră
pus doar fizic, nu si sub 
aspectul moral — dar si 
sensuri ale dragostei pen
tru armonie. Mihail 
ne-a lăsat

Jora 
moștenire o 

emoționantă baladă haidu- 
concepută pe 

Mariana
ceașcă 
versurile poetei 
Dumitrescu — în care mar
șul funebru din ultima 
parte a lucrării poate fi 
socotit un imn închinat ce
lor ce si-au jertfit viata' 
pentru libertate si dreptate 
socială. Balade haiducești a

crare a aceluiași compozitor 
a pătruns profund in sufle
tele melomanilor : 
riul
— cu acel 
al mamei i 
de popor: 
Tudorelu. 
voinicelu"...

în generația mai 
eroismul poporului 
în incandescentele zile din 
perioada lui 23 August 1944, 
a fost înfățișat cu o tortă 
deosebită de Tiberiu Olah 
in cantata „Prind visele 
aripi", de Ștefan Niculescu 
în Cantata a II-a, pe versuri 
de Gelu Naum. de Cornel 
Țăranu în Cîntare unui ev 
aprins, în timp ce frumoase 
imnuri înălțate tării au creat

oratp-
.,Tudor Vladimirescu" 

răscolitor cîntec 
eroului nemurit 
..Tudor, 
dragul

Tudor, 
mamei

nouă, 
nostru.

Mihai Moldovan. Liviu Glo- 
deanu. Grigore Nica. Geor
ge Draga. Vasile SDătărelu. 
Vasile Herman. Dan Voi- 
culescu. Sabin Păutza s> 
multi alții.

Eroismul Doporului nos
tru a tost redat si in ne
numărate cîntece de masă, 
unele dintre ele 
foarte populare - 
această ambiantă 
ne referim la i 
solare ale lui Ioan D. Chi- 
rescu. Th. Bratu. Radu Pa- 
ladi. Laurentiu Profeta 
Mircea Neagu. Gh. Baza- 
van, Vasile Timiș și alții.

In climatul nobil al aces 
tei constelații sonore, care 
a găsit o strălucită expre
sie și in Festivalul național 
„Cintarea României", se 
pun și problemele înlătură 
rii șabloanelor melodice, ale 
unui academism steril, ale 
unui stil impersonal. îm
bibat cu un etnografism 
vetust și inexpresiv. Cit de 
supărător ne apare in unele 
concerte 
vent, de 
atît de 
nu am 
nici de public si nici de in
terpreti 1 Eroismul presu
pune — nu numai în mu
zică. ci si în toate artele 
— măiestrie, interiorizare, 
personalitate si spirit no
vator din partea autenticu
lui artist ; modele nepieri
toare ne-au oferit, la vre
mea i lor. toți marii artiști 
ai lumii si ai noștri. Să fim 
demni de realizările lor. 
generînd altele noi care să 
le continue convingător 
suflul eroic. în compoziții 
grandioase si excelent con
struite — deoarece muzica 
înseamnă toate
proporție !

devenite 
— iar in 
i limpidă 
producțiile

t

stilul 
un tals 

exterior 
spune.

grandiloc- 
patetism. 

si. de ce 
neagreat

locurile de practică pentru elevi?
0 întrebare adresată, deopotrivă, liceelor și unităților economice

Schimbările de structură în orga
nizarea invătămîntului liceal, profila
rea noilor unităti in mai strinsă le
gătură cu cerințele de cadre califi
cate ale județelor, ale economiei na
ționale în ansamblu, determină — în 
contextul pregătirii noului an școlar 
— o atenție deosebită pentru asigu
rarea condițiilor necesare temeinicei 
pregătiri practice, de specialitate a 
elevilor, inițierii lor în meseriile de 
profil pentru care au optat. Condiții 
care pot și trebuie realizate printr-o 
strinsă conlucrare a conducerilor 
unităților de invățămint și a condu
cerilor unităților economice care pa
tronează liceele respective. Ce rele
vă. în această privință, investigațiile 
noastre în scoli din București și din 
județele Vrancea. Mehedinți, Vaslui 
și Bistrița-Năsăud ?

Un prim popas la liceul de mate- 
matică-fizică .,Traian" din Drobeta- 
Turnu Severin. „Pesțe 30 la sută din 
elevi, mai ales cei din clasele mai 
mari — ne relatează prof. Ovidiu 
Vișan, directorul liceului — vor face 
practică la Șantierul naval. în sec
țiile mecanică si instalații electrice : 
ei vor fi integrați în formațiile de 
lucru și pe echipe alături de mun
citori. fiecare avînd o normă zilnică 
de lucru. Elevii din clasele mai mici, 
adică aproape 70 la sută din efectiv 
vor face practică în atelierele scolii, 
oe orofile bine conturate : mecanică, 
lăcătușerie. instalații electrice. Șan
tierul naval, unitatea economică oa

tronatoare. ne-a asigurat, de pe 
acum, o dotare corespunzătoare a 
atelierelor-școală".

La Liceul industrial nr. 1 din Foc
șani. însoțiți de ing. Alexandru Sta- 
vri. directorul liceului, am vizitat cele 
6 ateliere-școală. Se lucrează intens 
— cot la cot profesori și elevi — la 
repararea mașinilor și uneltelor din 
dotare. Pentru a se cunoaște necesa
rul de materii prime și materiale, in 
vederea procurării lor din timp, au 
fost perfectate contracte de produc
ție cu unitatea economică patrona- 
toare — întreprinderea de dispozi-

Pe agenda priorităților 
școlare

stadiu avansat, de exem- 
pregătirea procesului de 
unui tip de strung mul- 
de uz didactic, care va

PROGRAMUL I

12,00 Telex 
12,05 
12,30

Muzică de fanfară 
Roman-foileton : „Ce verde 
era valea mea" — reluarea 
primului episod
Tribuna TV

Reputata formație de dansatori a Căminului cultural din comuna Flăminzi, județul Botoșani, laureată a Festivalului național „Cintarea României"
Foto : Aurel Hurmuz
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„De cinste și de omenie" Miniaturi de satiră și umor

tive. ștante. matrițe si scule aschie- 
toare Focșani. Sînt stabilite, de ase
menea. lucrările ce vor fi executate 
în vederea continuării acțiunii de au- 
todotare. In 
piu. se află 
fabricație a 
tifunctional
intra in dotarea liceului și a altor 
scoli din județ si din tară. Elevii Li
ceului industrial nr. 2 din Focșani sint 
asteptati pentru practică la întreprin
derea de confecții din localitate. 
„Punem la punct o unitate de lucru 
special creată pentru practica elevi
lor — ne spune ing. Nicolae Lungoci, 
directorul întreprinderii. Se verifică 
mașinile, se completează dotarea cu 
utilajele necesare din rezerva între
prinderii. în funcție de zestrea teh
nică și de programul acestei unităti. 
parte integrantă a planului de pro
ducție al întreprinderii, se studiază 
introducerea 
tal de lucru 
la nivelul 
moderne".

unui sistem experimen- 
de inaltă productivitate, 
tehnicii si tehnologiilor

Observa cineva că 
Festivalul național 
„Cintarea României" a 
generat o autentică 
geografie sentimentală. 
Cred că avea dreptate, 
întrecerile pasionante 
din Capitală știm 
bine ce ecou aveau in 
zeci de comune, aflate 
la sute de kilometri 
de scenele etapelor fi
nale, dar situate sufle
tește chiar in inima 
festivalului și refăcînd 
cu fidelitate trăsăturile 
sale fundamentale.

...Este și cazul Vîr- 
eiorogului, veche așe
zare bihoreana strecu
rată sub pantele nor
dice ale munților Pâ- 
durea Craiului. In a- 
Cea zi de sfîrșit de iu
nie, după emoțiile u- 
nui spectacol unic in 
felul său (se aflaseră 
cu toții pentru prima 
dată în Capitală, un
de se urcaseră la în
ceput cu sfială pe sce
na unuia din presti
gioasele teatre bucu
reștene pentru a-și 
prezenta programul 
din festival), după 48 
de ore de nesomn și 
o călătorie de o noapte 
cu trenul, pe drumul 
de întoarcere către ca
să, cei 20 de țărani din 
Vîrciorog au reușit 
să-și învingă oboseala 
și să ofere o demon
strație de dăruire, de 
pasiune, de vitalitate. 
Pășind pe raza comu
nei, în fața consăteni
lor care le ieșiseră cu 
toții în întîmplnare, 
au Improvizat o stri- 
gătură pe ritmul unei 
melodii de joc din Bi
hor : „Frunză verde 
de pe deal / Venim de 
la Festival / Si iat 
verde de secară /Iar om 
mere-n Capitală / La 
spectacolul de oală". 
Primarul comunei, 
prof. Nicolae Malița, a 
rostit chiar acolo, la

marginea satului, un 
călduros cuvînt de sa
lut celor care repre- 
zentaseră cu cinste a- 
cest colț de țară la 
București, la etapa re
publicană a „Cîntării 
României". Și astfel a 
inceput sărbătoarea 
locală la care au luat 
parte, fără excepție, 
toți locuitorii. Artiștii 
au organizat o paradă 
a portului in fața că
minului cultural, unde 
au prezentat fără nici 
3 pregătire specială, 
fără decoruri, dar cu o 
dăruire artistică ine
galabilă. la o înaltă 
tensiune spirituală 
spectacolul cu care cu
ceriseră inimile publi
cului și sufragiile ju
riului la București : 
locul II pe tară cu 
recitalul de poezie 
„De cinste și de ome
nie". Piuă seara tir- 
ziu, în Vîrciorog s-a 
jucat și s-a cintat, în
tr-o revărsare 
tivă de bucurie 
moție...

Am transcris 
fugare notații din 
depărtata comună 
horeană pentru 
așa cum spuneam, 
și în oricare altă 
te, am regăsit, conden-. 
sate la scara unei mici’ 
colectivități, toate ma
rile împliniri ale 
festivalului.

Activitatea cultural- 
educativă. participarea 
formațiilor la întrece
rile artistice au deve
nit una din preocupă
rile de eăpătii ale în
tregii obști. La Vîr
ciorog, primarul comu
nei este 
spectacole 
directorul 
cultural e 
interpret principal, ță
ranii cooperatori, me
canizatorii, cadrele di
dactice Și-au ales pe 
cei mai talentați din
tre ei pentru a împlini

colec- 
și e-

aceste 
, în- 

bi- 
că, 

aici 
par-

prezent la 
și repetiții : 

căminului 
animator și

un colectiv artistic o- 
mogen, de valoare.

Premiat la etapa re
publicană. acest colec
tiv nu e o floare rară 
in mișcarea artistică 
din Vîrciorog. Festi
valul a stimulat în
treaga viată artisti
că locală. In comună 
mai sînt două echipe 
de, dansuri populare, o 
brigadă artistică. un 
taraf, soliști vocali și 
instrumentiști etc. Fes
tivalul a revigorat ac
tivitatea tuturor aces
tora, în ultima jumăta
te de an viața cultu
rală locală înscriin- 
du-se in ceea ce local
nicii cu mîndrie nu
meau : stagiunea per
manentă de la Vîrcio
rog.

Festivalul a devenit 
o largă mișcare artis
tică de masă, oferind 
prilejul de afirmare a 
mii și mii de noi ta
lente prea puțin cu
noscute. Cei 20 de in
terpreti au fost aleși 
din cei 314 artiști a- 
matori pe care comu
na i-a avut înscriși în 
festival. Raportînd a- 
ceastă cifră la cei 
3153 locuitori ai Vîr- 
ciorogului rezultă că 
unul din zece a parti
cipat într-o formă 
sau alta la marea în
trecere artistică națio
nală. Proporția este 
identică cu cea calcu
lată la scara țării.

„Cintarea României" 
este festivalul unui în
treg popor, dar și fes
tivalul fiecărei locali
tăți, al fiecărei colecti
vități umane. O adevă
rată democrație a cui • 
turii este clădită toc
mai pe această adeziu
ne unanimă, 
la marile idei 
să vibreze la 
sufletul unei
Radu 
CONSTANTINESCU

colectivă 
care fac 

unison 
națiuni.

I

(Urmare din pag. I)

tea determina starea 
de spirit necesară ac
tului creator ce năzu
iește către valoare. Va 
putea evita stările 
confuze, tntîlnite. 
spunem, nu prea 
mult, datorită 
condeie fals-entuziaste 
prin care s-au suprali
citat asa-zise producții 
onirice, ale unor au
tori deprinși mai mult 
cu „reclama" orală a 
scrisului lor decît cu 
scrisul propriu-zis. 
Pentru aceasta o mai 
necesară aplecare a 
criticii asupra conținu
tului cărților (fără 
spaima de a fi etiche
tată de sociologism, 
dacă va avea grija 
să-si argumenteze ști
ințific concluziile, afir-

mafiile), o raportare a 
creației artistice con
temporane la specifi
cul vieții si societăți, 
românești actuale, la 
tradițiile literaturii 
noastre, o mai lucida

să 
de- 

unor

creatoare către ne
cesare si mereu aștep
tate împliniri. Opera 
de excepție este, fireș
te, rodul unui mare ta
lent ne care nimic 
nu-1 poate înlocui, dar

O formație restrînsă 
la numai cîțiva inter- 
preți. a teatrului de 
amatori de pe lingă 
Palatul culturii din Pi
tești. a adus. în desfă
șurătorul general al fa
zei finale a Festivalu
lui „Cintarea Româ
niei". un program con- 
stînd dintr-o suită de 
scenete intitulat, și 
simplu dar și preten
țios. spectacol de mi
niaturi umoristice și de 
satiră socială. în ce 
constă aceste miniaturi 
cărora li s-a decernat 

I în cadrul 
Satiră și

cai texte de 
miniaturile 

cu plă- 
au 
iar

premiul 
secțiunii 
umor ?

Luate 
lectură,
se citesc 
cere. Sînt scurte, 
reolici vioaie, 
dacă spectacolul, bro
dat pe suita texte
lor la care ne referim, 
a fost distins cu pre
miul I. aceasta se da
torează în plus si fap
tului că micul grup de 
interpreti. identificin- 
du-se cu conținutul 
miniaturilor. tre ci nd
adesea dincolo de ele. 
mai ales prin potenta- 

sensurilor incor- 
izbutit să 
punere in 
a plăcut, 
aplaudată. 

Însemnat.
teatru

rea 
porate. a 
realizeze o 
scenă care 
care a fost 
care a , 
modul real, 
tiric.

Este un 
marcat că 
Iul național 
tarea României' 
declanșat un 
creator amplu, a gene
rat căutări si a dus la 
apariția multor for
mule noi în genuri ce 
păreau pentru totdea
una constituite, 
multe din cazuri, cei 
chemați să emită ju
decăți de valoare si să 
dea verdicte au fost 
puși în dificultate con- 
statind apariția în sce-

la 
sa-

re-lucru
Festiva- 

„Cîn- 
l“ a 
proces

în

fundamenta. ne filozo
fia materialist-dialec- 
ticâ. în spiritul si în 
numele căreia se vor 
exercita interpretarea 
critică si judecata do 
valoare.

nă a unor montări cu 
totul 
unor realizări 
lente, 
fantezie si dense 
idei pe care, 
nu știau în ce catego
rie le-ar putea înca
dra. A fost cazul unor 
îmbinări de muzică 
instrumentală si cora
lă cu recitări, al im
plantării în texte co- 
regrafic-muzicale a u- 
nor părți vorbite, a 
unor realizări origina
le în domeniul teatru- 
lui-document (formu
la adusă de artiștii 
amatori din Costești- 
Vîlcea părîndu-ni-se 
cu totul remarcabilă 
in acest sens) si alte
le. Vedem încadrată in 
acest proces înnoitor 
al artei amatorilor si 
formula miniaturilor 
umoristice și de sati
ră socială adusă în 
festival de artiștii 
populari de la Pitești.

Performanta acesto
ra. ca de altfel a atî- 
tor altor artiști ama
tori distinși cu 
de laureati ai_ 
competiții 
României", au in spa
te alte realizări, o ac
tivitate care s-ar pu
tea numi: mai mult de- 
cit valoroasă. Forma
ția de teatru a Pala
tului de cultură din 
orasul-resedintă a Ar
geșului. care îi încor
porează si pe cei trei 
interpreti ai miniatu
rilor umoristice, s-a 
afirmat încă demult 
ca un colectiv stator
nic și preocupat de 
ideea de a găsi un loc 
al său, aparte, în pei
sajul general al institu
țiilor artistice 
coexistă. S-a 
lat (denumire 
„Breve", si a 
o amplă panoplie de 
succese 
te :

neprevăzute, a 
sucu- 

încărcate de 
de 

practic.

titlul 
marii 

„Cintarea

cu care 
intitu- 

insolită) 
realizat

recunoscu-
premiul al II-lea

situație semna- 
de Engels. într-o 

pe

ta o 
lată 
scrisoare din 1890. 
care poate e util să o 
evocăm : .... cuvîntul
-materialist- servește 
multor scriitori mai

Nimic nu se intimplă fără o intenție conștientă
apreciere a măsurii în 
care valori si expe
riențe literare din alt» 
părți sint asimilate 
creator sau îi situează 
ne unii autori în pos
tura unui enigonisiu 
lipsit de demnitate — 
ca să mă opresc Ia 
aceste citeva sugestii 
— pot să canalizeze 
energiile si talentele

ea apare într-un cli
mat anume, fiind nu 
o dată anticipată de lu
crări care crin demni
tatea lor pregătesc 
momentul capodoperei 
Și un atare aspect, 
deloc de neglijat, poa
te fi mai nuantat re
flectat în actul critic. 
Act ce. pentru a fi pe 
deplin eficient, se va

în analiza
li ta

că 
atît

In sfîrsit. enuntînd 
necesitatea aplicării 
concepției materialist
dialectice
critică a operei 
rare, as adăuga 
pentru aceasta 
scriitorul cit si criticul
au de parcurs un ne
întrerupt proces de 
aprofundare a acestei 
filozofii. Pentru a evl-

tineri ca n simplă fra
ză cu care se etiche
tează orice fără vreun 
studiu mai amănunții, 
cu alte cuvinte se li
pește această etichetă 
și se consideră pro
blema lichidată". Ne- 
uitîndu-se. deci, că fi
lozofia marxistă este o 
filozofie activă, revo-

pe țară si meda
lia de argint la festi
valul teatrelor de ama
tori in 1962. 
special si 
aur la un 
milar din 
miul I si 
aur în 1968, o mențiu
ne specială în 1971, 
premiul I și medalia 
de aur in 1974. și încă 
un premiu I si meda
lie de aur în ace
lași an.

Vă bucurați de spri
jinul publicului ? am 
înt.rebat-o pe interpre
ta principală a roluri
lor feminine. Marta 
Diaconu. De cealaltă 
parte a străzii, la mai 
puțin de o sută de 
metri de locul unde 
amatorii îs! desfășoa
ră activitatea, se află 
scena profesioniștilor 
Concurenta este mare. 
Mi s-a răspuns că 
artiștii amatori nu in
tră în competiție cu 
colectivul Teatrului de 
stat, ci aduc 
te a lor de 
butie. în formule spe
cifice.
paletei culturale a mu
nicipiului. reușind să 
atragă si 
ze 
de 
ta tort 
resc 
ceea 
spectacol, din 
celor aproape douăzeci 
de interpreti ai scenei 
populare. muncitori, 
tehnicieni, funcționari.

„Miniaturile" 
le-au adus 
n-au constituit 
o miniaturizare 
lică în raport cu ceea 
ce fac. dar suficient de 
revelatoare pentru a 1 
se decerna cea mai 
înaltă distincție a fes
tivalului.

premiul 
medalia de 
festival si- 
1966. pre- 
medalia de

o par- 
contri-

la îmbogățirea

forme- 
destul 
spec- 

urmă-

să
un număr 
mare de 

care 
cu interes tot 
ce se naște, ca 

munca

care 
laurii 
decît 

simbo-

N. POPESCU- 
BOGDANEȘT1

luționară. potrivnică 
dialectic 1 — închistă
rilor. renphtării la spi
ritul novator, la con
tribuția creatoare, că 
insusi întemeietorul ei. 
observînd critic limi
tele altor filozofii. îi 
conferea o nouă auto
ritate. afirmind : „Fi
lozofii nu au făcut 
decît SA INTERPRE
TEZE lumea in diferite 
moduri : important
este insă de A O 
SCHIMBA". într-un 
asemenea context su
perior de intelecere. 
însăsi clasica definire 
a libertății ca „necesi
tate înțeleasă" ne 
aoărea într-o 
mai complexă, ne 
îndemna la 
mai active 
responsabile 
rosturile artei.

va 
lumină 

va 
meditații 
si mai 
privind

Exemplele de acest gen ar putea 
continua. Asigurarea bazei materiale 
corespunzătoare pentru nregătirea de 
specialitate a elevilor în noile profile, 
pentru activitatea lor practică pro
ductivă se află printre priorități Si pe 
agenda de lucru a conducerilor unor 
licee bucureștene — liceele de mate- 
matică-fizică „Ion Neculce". „N. Băl
cescu", „I. L. Caragiale", Liceul de 
filologie și istorie nr. 1 ș.a., a Grupu
lui școlar industrial din Bîrlad. a Li
ceului industrial nr. 4 din Drobeta- 
Turnu Severin ș.a. De remarcat, răs
punderea și seriozitatea cu care o 
seamă de importante unităti econo
mice din Capitală — „Automatica". 
„Electronica". „Grivița roșie". „Se
mănătoarea" ș.a. — precum si di.n 
județele vizitate — întreprinderea de 
rulmenți din Bîrlad, Șantierul naval 
din Drobeta-Turnu Severin — se 
achită de obligațiile ce le revin. Ca
dre de conducere ale acestor între
prinderi merg in școlile de care răs
pund. se consultă cu directorii, eu 
profesorii, iau de comun acord mă
suri pentru buna organizare a pro
gramului concret de pregătire prac
tică a elevilor.

Nu-i mai puțin adevărat însă că în 
raidul nostru am întîlnit si altfel de 
situații. Bunăoară, situații de expec
tativă, în care și conducerea scolii si 
conducerea întreprinderii „analizea
ză". „proiectează", „se gîndgsc" la 
unele măsuri, dar practic nu au por
nit incă la lucru. „Acum sîntem in

faza organizării pe hirtie — recu
noaște prof. Gheorghe Cojocaru. di
rectorul Liceului industrial din Ne
grești, județul Vaslui. Am vrea ca 
satisfacția față de organizarea liceu
lui nostru de către Ministerul Indus
triei Construcțiilor de Mașini să fie 
dublată de acțiuni imediate pentru 
asigurarea bazei necesare studiului și 
practicii. Ne trebuie ateliere de lăcă- 
tuserie. cabinete tehnice de speciali
tate. dotate cu unelte, scule, dispozi
tive si verificatoare. Ni s-a promis că 
vom începe anul, de fapt primul nos
tru an școlar, in condiții corespunză
toare". Promisiunile sint. desigur, 
bune și încurajatoare. N-ar strica 
însă și un efort mai susținut de au- 
todotare. Numai că timpul nu aș
teaptă și ar trebui să se treacă efec
tiv la lucru.

Sint și cazuri în care liceele, mai 
ales cele nou înființate, intimpină 
încă o serie de greutăți obiective. în 
orașul Beclean. județul Bistrita-Nă- 
6ăud. va funcționa .din această toam
nă un liceu industrial care va asigura 
cadre calificate unei noi unităti me
talurgice locale. „Dispunem de un 
spațiu școlar insuficient — preci
zează prof. Paraschiva Șfagău. direc
toarea liceului. De asemenea, este 
încă deschisă problema atelierelor 
necesare practicii productive, deoa
rece în prezent nu dispunem decit 
de un atelier de lăcătușerie". (La 
același capitol, al lipsei spațiului co
respunzător figurează si internatul). 
Primarul orașului, tovarășul Eniil 
Moldovan, ne-a declarat că edilii vor 
face tot ce este posibil ca noul an să 
înceapă în condiții normale (se lu
crează intens la construirea a 8 săli 
de clasă) ; dar. in același timp. îsi 
exprima speranța ca Ministerul Edu
cației și tnvățămînt.ului. Ministerul 
Industriei Metalurgice să acorde mai 
mult sprijin acestei scoli si. mai aies. 
ca acest sprijin să vină în timp util. 
Cam aceleași probleme se pun si la 
liceul industrial din orașul Singeorz 
Băi. aparținînd Ministerului Indus
triei Construcțiilor de Mașini. Și 
aici dotarea atelierelor, organizarea 
viitoarei activități practice a elevilor, 
selectionarea cadrelor de specialitate, 
nu au început încă să prindă contur 
precis.

în discuțiile cu interlocutorii noș
tri au fost formulate și o serie de 
propuneri, pe care le supunem aten
ției forurilor de resort : în acțiunea 
de dotare a cabinetelor și laboratoa
relor școlare — în primul rînd pen
tru noile profile din activitatea unor 
licee — să se inițieze o redistribuire 
a mijloacelor de învătămint. să se 
faciliteze efectuarea unor schimburi 
între scoli : în organizarea practicii 
productive comasate, a elevilor s-au 
înregistrat în anul școlar încheiat o 
seamă de experiențe interesante, ex
periențe care ar trebui popularizate 
și extinse prin intermediul unor con
sfătuiri de lucru, schimburi de expe
riență etc ; vor trebui elaborate și 
expediate din timp școlilor programe 
privind pregătirea și activita
tea practică a elevilor. în funcție de 
care vor putea fi definitivate planu
rile de dotare a atelierelor si labo
ratoarelor. vor fi selecționate si pre
gătite 
ta te.

f

cadrele didactice de speciali-

Florica D1NUIESCU 
și corespondenții „Scînteii'

A doua
a concursului de artă plastică

w
doua 

concursului 
si grafică 

orga- 
Comitetul 

cultură 
socialistă 

Uniunea artiștilor 
Suceava, 

de

La cea de-a 
ediție a 
de pictură 
„Voronețiana". 
nizat de 
iudetean de 
și educație 
si 
plastici la 
au fost prezenti 
data aceasta graficie
nii. Expoziția a în
trunit (în secția 4e 
artă a muzeului iude
tean) . aoroane, 100 de 
lucrări aparținînd u- 
nui număr de 47 de 
artiști din 18 județe 
ale tării si din Capi
tală. în perioada ur
mătoare. exponatele 
vor fi prezente dn Ga
leriile de la Vatra 
Dornei si în alte lo
calități sucevene.

Evenimentele de 
răscruce de la 1877 — 
anul indenendentei 
năzuite de veacuri de 
către români ■ 
cele de la 1907. 
răscolesc si vor 
răscoli încă 
noastră, se 
in foarte multe 
tre lucrări.
doar < 
Agape 
Neamț 
atac"), 
nic din

sau 
care 
mai 

memoria
regăsesc 

din- 
Amintim 

citeva : Mihai 
din Piatra 

(„Dorobanți la 
Romeo Andro- 

1 Roman („In-

Voronețiana
Dondos 

din Brăila 
țăranilor"). 
din Arad 
redutei"). 

Iancu din 
(„Muzeul

dependenta"). 
Constantin 
(„Răscoala 
Ioan Cott 
(„Asaltul 
Coste 1 
București 
ostașului român"). Va
sile' Săraci din Cluj- 
Napoca („Compoziție 
omagială"). Teodor 
Valenciuc din Boto
șani („Bravii noștri"). 
Graficienii participanți 
la concurs au dedi
cat. totodață. nume
roase lucrări prezen
tului socialist al pa
triei. omagiind mun
ca. eroismul omului 
de azi. constructor al 
societății socialiste 
multilateral dezvol
tate.

Juriul numit de U- 
niunea artiștilor plas
tici. avînd ca pre
ședinte pe graficia
nul Constantin Baciu, 
a acordat marele pre
miu. ..Voronet". lui 
Marcel Olinescu din 
București pentru lu
crarea „Istoria noas
tră-! luota pentru in
dependentă" : premiul 
U.A.P.
Fluierici din Suceava 
pentru 
vorbă 
luptă" : premiul I lui

lui Ion Carp

din

de
Alexahdru Bălan 
București, pentru lu
crarea „Portret 
bătrîn" : cu nremiul
al II-lea au fost dis
tinși blicurestenii Ion 
Murariu 
iarnă") 
MihăeScu 
iar premiul al III-lea 
a revenit lui Petru 
Petrescu din Piatra 
Neamț („Barajul de 
La Bitca Doamnei") și 
Veronicăi Gridinoc din 
Suceava pentru lu
crarea „Delta". In 
urma unui amnlu son
daj făcut in rindul 
vizitatorilor. aceștia 
si-au exprimat opțiu
nile Dentru tinărul ar
tist ieșean Eugen 
Mircea. .

Unitară Drin tema
tica sa. prin atmosfe
ra De care o degajă, 
prin sinceritatea si 
profunzimea - senti
mentului iubirii de 
tară, expoziția de la 
Suceava 
este în 
rului 
de stat . 
omagiu 
tismului si eroismului 
dintotdeauna al 
porului nostru.

(„Sfîrșit de 
si Viorica 

(..Belșug"),

se vrea și 
anul centena- 
independentei 

a României un 
adus natrio-

13.25
13,55 Cîntece și dansuri populare 

din diferite zone ale țării
14,10 Clubul tineretului — la Tur- 

nu Măgurele
15,00 Tenis de cîmp : Franța— 

România. (Finala grupei A 
din zona europeană a „Cu
pei Davis"). Partida de dublu. 
Transmisiune directă ' 
Paris
Antologia filmului 
copil și tineret : Stan
Itinerar egiptean. 1 
de George Ivașcu
Muzică ușoară românească 
contemporană
Săptâmîna politică internă și 
internațională
Eroi îndrăgiți de copil : 
Held!
Telejurnal 
Teleenciclopedia 
Film serial : ,,Regan" 
întîlnire cu satira și umorul 
Telejurnal
Săptămîna sportivă 
Romanțe șl cîntece lirice 
închiderea programului

de la

17,10

18,10

18.40

18,50

19,05

19.30
19,50
20.35
21.30
22,10
22.20
22,45
23,00

pentru 
i și Bran 
Reportaj

cinema
• Frații mei, păsări călătoare : 
SALA PALATULUI — 17,31); 20.
• Anul de grație 1573 : VICTORIA
— 9.30; 12; 14,30; 17; 19,45.
a Gluma : CENTRAL — 
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20.30.
• Magnolia înflorește din 
15,45; 18; 20, Cartea junglei 
11,15; 13,30; TIMPURI NOI.
• Rocky : PATRIA - 9;
14; 17; 19,45, FESTIVAL — 
10,45; 13,15; 15,45; 18,15, 20.45, FA
VORIT — 9,30; 12; 15,15; 17,45;
20.15, GRADINA DINAMO — 20.30, 
GRADINA CAPITOL — 20.15.
• Pisicile aristocrate — 9,30; 11,30; 
13,30; 18, Soarele alb al pustiului
— 15,30; 20 : DOINA.
• Timidul : LUCEAFĂRUL — 9; 
11.15; 13,30; 15,45; 18; 20, la grădi
na — 20,30, FEROVIAR — 9: 11,15; 
13,30; 16; 18.15; 20,30. MODERN — 
9: 11,15; 13.30; 16; 18; 20. la gră
dină — 20,30, GRADINA TITAN —
20.15.
• Potopul (seriile I-II) ; DRU
MUL ȘAHII — 16; 19.15.
• Potopul (seriile 1II-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,
VOLGA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15.
• Minie rece :
11,15: 13,30; 15,45; 18; 20,15. MELO- 
DIA — 9; 11,15;
20,30, GLORIA - 
15,45: 18; 20.15.
• Domnul Verdoux
Divorțul — 14, Cazul Rumeanțev
— 16.15, Yo, yo — 18.30. Union 
Pacific — 20,30 : CINEMATECA.
• Benji — 10; 12; 14. Maiakovski 
ride — 16; 18; 20 : COTȘOCENI.
• Pușca vfeche f EfDhie — 9; 
11.15; 13.30; 16; 18,15; 20.30.
• Furnicarul : VIITORUL —15,45; 
18; 20.
• Un orășel în Texas : VIITO
RUL — 9: 11,15; 13,30, GRĂDINA 
MOȘILOR — 20,30.
• Locotenentul McQ în acțiune :

11,15; 13.30; 16;
grădină — 
9; 11; 13;

11.15:

plin t
- s*

11,36
8.30

GHIVIȚA — 9;

13.30; 16; 
9; 11,15;

18,15;
13,30;

11.45,

BUZEȘTI — 9; 
18,15; 20,15, la 
FLOREASCA - 
18; 20. FLAMURA 
15.45; 18; 20.15.
• Tereza, nu te voi părăsi : 
MURA — 9.
• Jaroslaw Dombrovski : MIORI
ȚA — 9; 12; 16: 19.
• Dick Turpin : BUCEGI — 9;
11,15; 13.30; 15,30: 17.45; 19.45. la 
grădină — 20.15, FLACĂRA — 11,30; 
13.30; 16; 18; 20. la grădină —
20.30.
• Trăind In libertate : FLACĂRA
— 9.30.
• Operațiunea ,;Petroi“ : LIRA — 
9; 11,15: 13.30; 16; 18; 20. la gră
dină — 20.15. ARTA — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18: 20, la grădină —
20.30.
• Tinerețe fără bătrinețe — 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 șl Jerry
— 0; 11.15; 13.30: 15.45. Acești ve
cini „minunați" — 17.45: 20 :
COSMOS.
• Gloria nu etntă : MUNCA — 
9.30: 11,30; 13.30; 15,45: 18; 20,15.
• Ultima noapte a singurătății : 
PROGRESUL — 16; 18; 20.
• Șapte păcate : PALATUL
SPORTURILOR SI CULTURII — 
18. GRĂDINA FESTIVAL — 20.15.
• Urmărire la Amsterdam : 
PARC-HOTEL — 20.30.
• Ah, Jonathan, Jonathan 1 : 
GRĂDINA UNIREA — 20.15.

20.30.
15,30;
13,30;

FLA-

teatre
• Teatrul Mic (la Teatrul de vară 
Herăstrău) : Mania posturilor — 
20, (la Rotonda scriitorilor din Ciș- 
migiu) : Spectacol de sunet și lu
mină „Din stejar, stejar răsare" 
— 20.
• Teatrul „Nottara" (la Parcul 
,,N. Bălcescu") ; Nu am încredere 
in bărbați — 20.
• Teatrul satiric-muzlcal „C. Tă- 

: E nemaipomenit — j9.30.
evreiesc de stat : Al- 

- 19.30. 
„Rapsodia 
oaspeți —

nașe"
• Teatrul 
mailah estival muzical
• Ansamblul artistic 
română" : Bucuroși de 
18.30.
• Teatrul „Țăndărică" 
generală nr. 27, str. Mașina de pîi- 
ne) ; Sînziana și Pepelea — 19.30.M. MUREȘANU

lucrarea ..De 
pe cîmpul de

(1a Școala

- -1! ,
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Vizita îo Republica Socialistă România 
a ministrului afacerilor externe

Unite Camerun
externe al Republicii Socialiste Româ
nia, George Macovescu, ministrul afa
cerilor externe al Republicii Unite 
Camerun. Jean Keutcha, a efectuat o 
vizită oficială in Republica Socialistă 
România, în perioada 18—22 iulie 1977. 

în timpul vizitei, ministrul came- 
runez a fost primit de către președin
tele Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. Cu acest 
prilej, Jean Keutcha a înmînat pre
ședintelui României un mesaj de prie
tenie din partea președintelui Repu
blicii Unite Camerun. Ahmadou 
Ahidjo, transmitîndu-i. in același 
timp, cele mai bune urări de sănă
tate și fericire personală, precum și 
urările de pace și progres adresate 
poporului român din partea poporu
lui camerunez. La rîndul său, 
președintele Nicolae Ceaușescu l-a 
rugat pe ministrul camerunez să 
transmită președintelui Ahmadou 
Ahidjo cele mai bune urări de feri
cire personală, de prosperitate și 
progres poporului camerunez.

Miniștrii de externe român și ca
merunez au avut convorbiri oficiale, 
desfășurate într-o atmosferă de de
plină înțelegere, de cordialitate și 
stimă reciprocă. Cu această ocazie 
s-a putut constata, o dată mai mult, 
identitatea punctelor de vedere ale 
celor două guverne asupra chestiuni
lor de interes comun și a fost confir
mată voința reciprocă de dezvoltare 
a unei conlucrări sincere între cele 
două țări. Discuțiile s-au referit ia 
raporturile bilaterale, precum și Ia 
proL'emele internaționale actuale, în
deosebi la problemele africane.

Pe plan internațional, cei doi mi
niștri au subliniat mutațiile profun
de care au avut loc în lume în ul
timii ani în favoarea forțelor păcii 
și progresului. Ei au reiterat pozi
țiile guvernelor lor cu privire la ne
cesitatea ca toate popoarele din În
treaga lume să-și poată făuri singure 
viitorul. în conformitate cu aspira
țiile lor de libertate și dreptate.

A fost scos în evidență rolul tot 
mai mare al țărilor în curs de dez
voltare, al statelor nealiniate, al ță
rilor mici și mijlocii în soluționarea 
problemelor majore care preocupă în 
prezent omenirea, pentru instaurarea 
unor relații noi între state, bazate pe 
respectarea principiilor independen
ței și suveranității naționale, depli
nei egalități în drepturi, neinterven
ției în treburile interne ale altor 
state.

Referindu-se la necesitatea impe
rioasă a lichidării subdezvoltării eco
nomice, cei doi miniștri au pus un 
accent deosebit pe creșterea solidari
tății și consolidarea unității de ac
țiune a țărilor în curs de dezvoltare 
pentru realizarea acestui obiectiv de 
importanță vitală. în acest cadru, a 
fost relevată importanța intensificării 
contactelor și consultărilor dintre ță
rile în curs de dezvoltare la diferite

niveluri, inclusiv la nivelul cel mai 
înalt, pentru dezbaterea principiilor 
pe care trebuie să fie așezată noua 
ordine economică internațională și a 
căilor și mijloacelor concrete de 
realizare a acesteia.

Cu privire la situația din Africa 
australă, cei doi miniștri au reafir
mat hotărirea țărilor lor de a sprijini 
fără rezervă lupta justă a popoarelor 
din Zimbabwe și Namibia pentru o 
viață liberă șl demnă. Ei au reiterat 
poziția guvernelor lor de condamnare 
a politicii de discriminare rasială și 
de apartheid practicate de autorită
țile de la Pretoria și Salisbury. Cei 
doi miniștri au subliniat necesitatea 
consolidării unității țărilor africane, 
a depășirii situațiilor dificile moște
nite din perioada colonială, pentru 
ca popoarele de pe acest continent 
să-și poată consacra eforturile dez
voltării economice și sociale a țări
lor lor.

Cei doi miniștri s-au referit, de 
asemenea., la problemele securității 
și cooperării in Europa, sporirea ro
lului O.N.U., situația din Orientul 
Apropiat, la problemele dezarmării 
generale și complete și. în primul 
rînd. ale dezarmării nucleare.

Pe planul relațiilor bilaterale, au 
fost scoase în evidență relațiile de 
prietenie care există in mod fericit 
între cele două țări. Pornind de la 
dorința reciprocă a celor două țări 
de dezvoltare a acestor relații, mi
niștrii de externe au reafirmat ho- 
tărîrea guvernelor lor cu privire la :

— diversificarea și intensificarea 
schimburilor comerciale ;

— multiplicarea relațiilor econo
mice, tehnice și culturale ;

— încurajarea contactelor la toate 
nivelurile între țările lor.

Ej au exprimat satisfacția lor față 
de dezvoltarea în ultimii ani a ra
porturilor româno-cameruneze și au 
reiterat dorința guvernelor lor de a 
le amplifica și adinei în continuare, 
în interesul popoarelor român si ca
merunez. în acest context, cei doi 
miniștri au reamintit hotărîrea țări
lor lor de a proceda în viitorul apro
piat la numirea de ambasadori rezi- 
denți la București și Yaounde, pe 
bază de reciprocitate.

Vizita oficială în România a tni- 
nistrului afacerilor externe cameru
nez reprezintă o contribuție impor
tantă la dezvoltarea raporturilor de 
prietenie și colaborare dintre Repu
blica Socialistă România și Republi
ca Unită Camerun. Ministrul Jean 
Keutcha a ținut să mulțumească în 
mod cordial pentru ospitalitatea și 
primirea călduroasă și frățească ce 
i-au fost rezervate în cursul vizitei 
sale în România.

Ministrul afacerilor externe al Re
publicii Unite Camerun l-a invitat pe 
ministrul afacerilor externe al Re
publicii Socialiste România să efec
tueze o vizită oficială în Camerun. 
Invitația a fost acceptată cu plăcere.

MARAMUREȘ;

Planul producției 
industriale pe 7 luni — 
realizat înainte de termen

Colectivele de muncă din județul 
Maramureș, hotărite să transpună 
neabătut în viată sarcinile ce le re
vin din documentele primului Con
gres al consiliilor oamenilor muncii 
din industrie, construcții și transpor
turi, raportează că la 22 iulie 1977 au 
îndeplinit planul producției globale 
industriale pe 7 luni. în zilele care 
au mai rămas pînă la sfîrșitul lunii 
se va realiza o producție suplimen
tară în valoare de 320 milioane lei.

în telegrama adresată Comitetului 
Central al Partidului Comunist Ro
mân. tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
de către Comitetul județean Mara
mureș al P.C.R. se spune : Dind o 
înaltă apreciere expunerii prezentate, 
precum și orientărilor și concluziilor 
cuprinse în cuvintui dumneavoastră, 
rostit la încheierea lucrărilor marelui 
forum al clasei muncitoare, vă 
asigurăm, stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. că maramureșenii își vor 
înzeci eforturile in vederea înfăptui
rii cu consecvență a politicii partidu
lui de dezvoltate economico-socială a 
țării, pentru creșterea continuă a ni
velului de trai material și spiritual 
al întregului nostru popor.

GALAȚI;

Încheierea
RECOLTĂRII GRIULUI
Oamenii muncii din agricultura ju

dețului Galați au încheiat recoltarea 
griului. în telegrama adresată Comi
tetului Central al Partidului Comu
nist Român. tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. de Comitetul județean al 
P.C.R.. se spune :

Vă raportăm, tovarășe secretar ge
neral. că resnectind toate regulile și 
cerințele agrotehnice, oină la această 
dată am însămîntat 82 la sută din 
suprafețele planificate cu culturi du
ble si că in aceste zile se transportă 
la bazele de recepție ultimele canti
tăți de cereale destinate fondului 
centralizat de produse al statului.

PLECAREA DIN CAPITALĂ
Ministrul afacerilor externe al Re

publicii Unite Camerun, Jean Keut
cha. care, la invitația ministrului a- 
facerilor externe. George Macovescu, 
a făcut o vizită oficială în țara 
noastră, a părăsit, vineri dimineața, 
Capitala.

La plecare, oaspetele a fost salu
tat de George Macovescu, ministrul 
afacerilor externe, Cornel Pacoste, 
adjunct al ministrului, de alte per
soane oficiale.

(Agerpres)

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 24, 

25 și 26 iulie. în (ară î După o răcire 
de scurtă durată, vremea se va încălzi 
treptat. Cerul va fi variabil, cu înno- 
rări mai accentuate după-amiază, cînd 
vor cădea averse locale de ploaie, mai

frecvente în zonele de deal și de mun
te. Vîntul va sufla cu viteză pînă la 
15—20 km pe oră. Temperaturile mini
me vor fi cuprinse între 8 și 18 grade, 
izolat mai coborîte în depresiuni, iar 
cele maxime între 20 și 30 de grade, 
local mai ridicate Izolat condiții de 
grindină, tn București : După o răcire 
trecătoare, vremea se va încălzi ușor. 
Cerul va fi schimbător, favorabil aver
sei de ploaie după-amiaza. Vînt slab. 
Temperatura ușor variabilă.

Cronica zilei
Cu prilejul Zilei naționale a Re

publicii Liberia. Institutul român 
pentru relațiile culturale cu străină
tatea a organizat vineri, în Capitală, 
o manifestare culturală.

Au participat membri ai conducerii 
I.R.R.C.S.. Ligii române de prietenie 
cu popoarele din Asia și Africa, re
prezentanți ai Ministerului Afacerilor 
Externe, oameni de cultură și artă, 
un numeros public.

Au fost de față Joseph Graham, 
ambasadorul Republicii Liberia in 
țara noastră, membri ai ambasadei.

*
Rolf Bjornerstost. secretar general 

adjunct al O.N.U.. care se află in 
tara noastră. La invitația Ministeru
lui Afacerilor Externe, a prezentat 
la sediul Asociației de drept inter
national și relații internaționale 
(A.D.I.R.Î.). în cadrul unei mese ro
tunde. o expunere cu tema „O.N.U. 
și problematica dezarmării*", la care 
au participat profesori universitari și 
cercetători în domeniul relațiilor in
ternaționale. funcționari superiori din 
cadrul M.A.E., ziariști.

(Agerpres)

A apărut:

REVISTA ECONOMICA
nr. 29 din 22 iulie 1977

Tovarășului IOSIP BROZ TITO
Președintele Republicii Socialiste Federative Iugoslavia, 

Președintele Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia
Am aflat cu adîncă mîhnire vestea încetării din viață a tovarășului Dușan 

Petrovici-Șane. președintele Conferinței Federale a Uniunii Socialiste a 
Poporului Muncitor din Iugoslavia, membru al Prezidiului C.C. al U.C.I., 
unul din cei mai apropiați colaboratori ai dumneavoastră în îndelungata 
luptă revoluționară pentru eliberarea națională si socială. în construcția 
postbelică și dezvoltarea Iugoslaviei socialiste, prieten apropiat al poporului 
român.

în numele Comitetului Central al Partidului , Comunist Român, al 
Consiliului Național al Frontului Unității Socialiste și al meu personal, vă 
exprim sincera noastră compasiune, iar familiei îndoliate profunde 
condoleanțe,

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România, 
Președintele Frontului Unității Socialiste

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Tovarășului MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

în numele Comitetului Central al Partidului Popular Revoluționar Mongol, 
al Guvernului Republicii Populare Mongole, întregului popor mongol și al 
nostru personal, vă exprimăm dumneavoastră, Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, guvernului și poporului Republicii Socialiste 
România profunde mulțumiri pentru felicitările cordiale adresate cu prilejul 
celei de-a 56-a aniversări a revoluției populare mongole.

Remarcăm cu satisfacție că relațiile de prietenie și strînsă colaborare 
dintre Republica Populară Mongolă și Republica Socialistă România, dintre 
popoarele mongol și român se dezvoltă cu succes in interesul întăririi unității 
țărilor socialiste, a rindurilor mișcării comuniste și muncitorești internaționale, 
în numele triumfului cauzei păcii, democrației și socialismului.

Vă dorim în mod sincer dumneavoastră și. prin dumneavoastră, poporului 
frate român noi succese in înfăptuirea hotărîrilor Congresului al XI-lea al 
Partidului Comunist Român privind construirea societății socialiste 
dezvoltate. în lupta pentru pace și prietenie între popoare.

JUMJAAGHIIN ȚEDENBAL
Prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Popular Revoluționar Mongol, 
Președintele Prezidiului Marelui Hural Popular 

al Republicii Populare Mongole

JAMBIN BATMUNH
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Mongole

Cu prilejul Zilei
Cu prilejul celei de-a 33-a aniver

sări a Zilei Renașterii Poloniei, am
basadorul acestei țări la București, 
Wladyslaw Wojtasik. a oferit ieri o 
recepție.

Au participat tovarășii Ilie Verdeț, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv. secretar al C.C. al P.C.R.. Ja
nos Fazekas și Gheorghe Oprea, 
membri ai Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R.. viceprim-mi- 
nistri ai guvernului. Nicolae Giosan, 
membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R.. pre
ședintele Marii Adunări Naționale. 
Angelo Miculescu. viceprim-ministru 
al guvernului, ministrul agriculturii 
și industriei alimentare. Eugen Je- 
belsanu. vicepreședinte al Consiliu
lui National al Frontului Unității So
cialiste. Dumitru Turcuș. adjunct de

Renașterii Poloniei
șef de sectie la C.C. al P.C.R.. Pavel 
Ștefan, secretar al Consiliului Cen
tral al U.G.S.R.. Constantin Oancea, 
adiunct al ministrului afacerilor ex
terne eeneral-colonel Marin Nico- 
lescu. adiunct al ministrului apărării 
naționale, conducători ai unor insti
tuții centrale si organizații obștești, 
reprezentanți ai vieții cultural-artis- 
tice. științifice, generali si ofițeri 
superiori, ziariști.

Au fost prezenti. șefi ai unor mi
siuni diplomatice acreditați în tara 
noastră, alti membri ai corpului di
plomatic.

♦
Cu prilejul celei de-a 33-a aniver

sări a Zilei Renașterii Poloniei, am
basadorul acestei țări la București. 
Wladyslaw Wojtasik a rostit vineri 
o cuvîntare la posturile noastre de 
radio și televiziune.

Încheierea lucrărilor mesei rotunde a tinerilor 
creatori din țări balcanice: „Arta-mesager al păcii“

Vineri după-amiază s-au încheiat, 
la București, lucrările mesei rotun
de a tinerilor creatori din țări balca
nice : „Arta — mesager al păcii".

în cea de-a doua zi au avut ioc 
discuții asupra temei : „Contribuția 
literaturii și artei Ia educarea tinere
tului în spiritul ideilor de pace, co
laborare si înțelegere între popoare".

în cadrul dezbaterilor s-ă realizat 
un larg schimb de opinii si expe
riență în legătură CU contribuția ti
nerilor creatori, a artei si culturii, la 
promovarea unei mai bune cunoaș
teri. a prieteniei si înțelegerii intre 
tinerii și popoarele țărilor balcanice.

Participantii la masa rotundă au re
levat necesitatea sporirii preocupări
lor în direcția educării tinerei gene
rații in spiritul înaltelor idei uma
niste ale păcii si colaborării, astfel 
incit tineretul si organizațiile sale să 
participe tot mai activ la adincirea 
procesului de destindere și colaborare, 
la edificarea unui sistem de pace si 
securitate în Europa si în întreaga 
lume.

Vineri dimineața au avut loc întîl- 
niri cu reprezentanți ai Vieții cultu- 
ral-artistice din tara noastră. la 
Uniunea scriitorilor. Uniunea com
pozitorilor. Asociația cineaștilor și 
Uniunea artiștilor plastici.

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A R. A. EGIPT

»

Excelenței Sale
Domnului MOHAMED ANWAR EL SADAT

Președintele Republicii Arabe Egipt

Cea de-a XXV-a aniversare a Zilei naționale a Republicii Arabe Egipt 
îmi oferă plăcutul prilej de a vă adresa. în numele poporului român si al 
meu personal, cele mai calde felicitări, urări de fericire și succes in munca 
dumneavoastră de mare răspundere, de pace si prosperitate poporului egip
tean prieten.

îmi amintesc cu deosebită plăcere de vizita pe care am efectuat-o de 
curind la Cairo, de convorbirile fructuoase pe care le-am avut împreună și 
îmi exprim convingerea că înțelegerile la care am ajuns, inclusiv în ceea ce 
privește continuarea dialogului româno-egiptean la nivel înalt, vor contri
bui la intensificarea și diversificarea conlucrării reciproc avantajoase, pe 
multiple planuri, dintre țările și popoarele noastre, în interesul dezvoltării 
lor libere si independente, al cauzei păcii, securității și cooperării în Orien
tul Mijlociu și în întreaga lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Excelenței Sale Domnului MAMDOUH SALEM
Prim-ministru al Republicii Arabe Egipt

Ziua națională a Republicii Arabe Egipt îmi oferă un nou prilej pentru a 
vă transmite. în numele guvernului român și al meu personal, cele mai cor
diale felicitări, precum și cele mai bune urări de sănătate și fericire per
sonală.

MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste Romania

la Suez, amplă activitate de reconstrucție
La Ismailia. pe malul lacului 

Amar, Se înalță, in mijlocul unui 
parc de o rară frumusețe, o clădire 
modernă, cu mai multe etaie. care 
atrage atentia tututor trecătorilor. 
Este noul sediu al Administrației 
Canalului Suez, construit nu de 
mult pentru a răspunde exigente
lor unui trafic sporit si mai ales 
rolului crescînd ce va reveni im
portantei căi de apă în anii viitori. 
Se apreciază că în 1981 veniturile 
realizate din taxele de tranzit se 
vor cifra la un 
miliard dolari a- 
nual.

Reamenaiarea Insemnări de călătorie

ritate militantă cu lupta popoarelor 
arabe, ca și a tuturor popoarelor 
pentru dezvoltare de sine stătătoa
re. pentru progres si bunăstare, 
poporul român urmărește cu viu 
interes succesele obținute de R.A.E. 
Relațiile româno-egiptene. caracte
rizate prin caldă prietenie si înte
meiate pe încredere si respect reci
proc. cunosc un curs mereu ascen 
dent. O contribuție de cea mai 
mare însemnătate la această evolu
ție fericită au adus-o acordurile »i 

Înțelegerile con
venite cu pri
lejul frecvente
lor intilniri din-

canalului este ,_____ „ _____
însoțită de o
susținută muncă de reconstruc
ție a orașelor din zonă. La 
Ismailia. Suez si Port Said rănile 
războiului au dispărut in mare 
parte ; au fost reparate sute de 
case, scoli, institutlf publice si au 
fost construite circa 20 000 de noi 
apartamente. în cursul anului cu
rent. la nord de Suez a început să
parea unui tunel care va face le
gătura,cu Sinaiul ne sub canal.

Eforturile pentru continua dez
voltare a regiunii canalului consti
tuie doar un aspect al activitătn 
constructive, laborioase si multi
laterale desfășurate de poporul 
egiptean, care sărbătorește astăzi 
împlinirea unui sfert de veac de la 
Revoluția din 23 iulie 1952, eveni
ment ce a deschis o nouă pagină in 
existentă milenară a acestei țâri. 
Dacă în urmă cu 25 de ani Egiptul 
era nevoit să recurgă la import 
pentru cel mai neînsemnat produs 
industrial, astăzi dispune de o in
dustrie proprie. In plină dezvoltare, 
în acest răstimp fiind construite 
aproximativ o mie de fabrici și 
alte întreprinderi.

Animat de sentimente de solida-

________ tre președinții 
Nicolae Ceaușescu 

și Anwar El Sadat, care, des- 
făsurindu-se întotdeauna intr-o 
ambiantă de profundă cordiali
tate. au deschis 
zonturi conlucrării 
cele mai diverse

ample Ori- 
bilaterale in 
domenii. Pe

plan economic, paralel cu creșterea 
volumului schimburilor comerciale.
s-au realizat o serie de importante 
acțiuni de cooperare. La El Mex. 
lingă Alexandria, funcționează de 
peste patru ani o uzină de produse 
sodice, la Hamrawein. pe țărmul 
Mării Roșii, se află in faza de 
terminare construcția unui mare 
complex de preparare a fosfatilor ; 
în diverse sectoare ale .economiei 
egiptene sînt folosite tractoare si 
autoturisme de teren realizate in 
cooperare cu tara noastră, iar pe
căile ferate-eirefflă^locoțpotive pro
duse la uzinele „23 Aițfust" din 
București.

Beneficiind de un cadru optim, 
colaborarea prietenească româno- 
egipteană are largi perspective de 
extindere, în interesul ambelor țări 
și popoare, al cauzei păcii si coope
rării internaționale.

Nicolae N. LUPU

Cu prilejul Zilei naționale a Re
publicii Arabe Egipt, ambasadorul 
acestei țări la București, Hassan A. 
Dawood, a oferit vineri seara o re- 
cepție.

Au participat Gheorghe Cioară,
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CAMPIONATELE MONDIALE DE SCRIMĂ PARIS : „CUPA DAVIS" A Xlll-a edif 'ie a J. M. S.

ECHIPA ROMÂNIEI ■ 
DE SABIE

Finala probei de sabie pe echipe 
din, cadrul campionatelor mondiale 
de scrimă de la Buenos Aires se va 
disputa între selecționatele României 
și U.R.S.S., în semifinale, sabrerii 
români (Irimiciuc. Pop. Mustată. 
Marin. Nilcă) s-au comportat remar
cabil, reușind să învingă cu 9—3 re
prezentativa Ungariei. Echipa U.R.S.S 
a cîștigat cu 8—7 întîlnirea cu forma
ția Italiei.

în primul tur al probei feminine 
de floretă pe echipe, selecționata

- 1N FINALA PROBEI
PE ECHIPE

României s-a situat pe locul I în 
grupa eliminatorie B. intrecînd cu 
9—5 echipa Angliei Si cu 16—0- pe 
cea a Argentinei. Au mai obținut 
calificarea pentru turul II formații
le U.R.S.S. Japoniei. R.F. Germa
nia. Franței. Ungariei. Italiei și An
gliei.

Alte rezultate din primul tur: 
U.R.S.S. — Japonia 9—0 ; Japonia — 
S.U.A. 12—4 ; Anglia — Argentina 
14—2 ; R.F. Germania — Franța 9—3; 
Franța — Mexic 15—1 ; Ungaria — 
Italia 9—2 ; Italia — Venezuela 14—2.

După prima zi, gazdele conduc cu 2-0

Succese românești la
• în ziua a doua a campionatelor 

balcanice de natatie care se desfă
șoară în bazinul olimpic din orașul 
bulgar Sandanski, sportiva româncă 
Carmen Bunaciu a terminat învingă
toare în proba de 100 m spate, cu 
l’05”20T00 — timp ce reprezintă un 
nou record national. Pe locul doi s-a 
situat o altă înotătoare româncă. Va
leria Vlăsceanu — 1’09”24/100, iar lo-

Balcaniada de natație
cui trei a fost ocupat de Tatiana 
Blajici (Iugoslavia) — 1T2”O4/1OO.

Proba masculină de sărituri de la 
trambulina de 3 m a fost dominată 
de sportivii români, clasați ne prime
le două locuri. Titlul de campion bal
canic a fost cucerit de Vasîle Nedeî- 
cu. cu un total de 542.65 puncte, ur
mat de Ion Ganea — 531,65 puncte 
si V. Lazarov (Bulgaria) — 478,70 
puncte.

O nouă întîlnlre Franța-România, a 
6-a in istoria de pînă acum a „Cupei 
Davis**, a început ieri la Paris, in 
incinta arenei ce poartă numele ce
lebrului pilot francez care in 1913 
traversa pentru prima dată Marea 
Mediterană cu avionul : Roland 
Garros. De data aceasta, confruntarea 
contează drept finală a grupei guro- 
pene A, cealaltă grupă, B, urmind 
să-și dispute ultimul act ceva mai 
tîrziu — după meciul dintre Ungaria 
și Spania găzduit, tot în aceste zile, 
de Budapesta care va desemna ad
versara pentru echipa Italiei (actuala 
deținătoare a „Salatierei de argint**).

Așadar, după ce in ultimele două 
meciuri reprezentativa noastră pentru 
,.Cup4 Davis** a intrecut ușor la 
București formațiile similare ale Bel
giei și Angliei, ea trebuie să înfrunte 
acum în deplasare ambițioasa selec
ționată franceză. începutul — după 
cum s-a văzut și în transmisia direc
tă asigurată de televiziune — nu ne-a 
fost favorabil. Neplăcuta surpriză a 
produs-o însăși racheta noastră nr. 1, 
Ilie Năstase ; el a pierdut cu 2—3 
(6—3, 6—0, 4—6, 3—6, 1—6) în fața 
lui Franțoîs Jauffret — cel carp îl 
mai învinsese și eu trei ani în urmă, 
dar care in acest an nu era creditat 
de nici o performanță ieșită din co
mun. Partida a decurs normal — a-

dică în superioritatea autoritară și 
așteptată a lui Năstase — pînă pe la 
jumătatea setului al treilea, cînd sco
rul era 4—2 ; reprezentantul nostru 
își adjudecase primul set în 25 de mi
nute și al doilea in 15 minute cu o 
ușurință ilustrată perfect și de ra
portul „bfeak“-urilor (8—3 pentru el), 
al „așilor" (5—0) și al „jocurilor" 
fîștigate la zero (16—0). Dar de 
atunci, de la 4—2 în setul al treilea. 
Ilie Năstase a jucat tot mai nervos, 
tot mai pripit, oferindu-i adversaru
lui o șansă în care la un moment dat 
nici acesta, nici nimeni dintre spec
tatori si telespectatori nu mai credea.

în partida a doua. Dumitru Hă- 
rădău s-a intilnit cu Patrick Proisy. 
Lipsit de experiență, reprezentantul 
nostru n-a creat probleme foarte, di
ficile adversarului (proaspăt ciștigă- 
tor al Internaționalelor Olandei) de- 
cît în setul al treilea, cind a și con
dus. dar pe care tot l-a pierdut. 
Proisy — Hărădău 3—0 (6—2. 6—4, 
8—6).

Deci, după prima zi. Franța — 
România : 2—0. Întrecerea continuă 
azi cu partida de dublu (Jauffret. 
Dominguez — Năstase. Tiriac), mii- 
ne cu ultimele două partide de sim
plu.

G. M.

Pe bazele sportive ale Capitalei au 
continuat in cursul zilei de vineri în
trecerile Jocurilor mondiale ale sur
zilor, competiție urmărită cu viu in
teres de un numeros public.

Pe stadionul Voința, selecționata de 
fotbal a României a obținut o nouă 
victorie, de data aceasta în fața echi
pei Cehoslovaciei, pe care a între
cut-o cu scorul de 2—0 (1—0). Alte 
rezultate : U.R.S.S. — Bulgaria 5—2 
(3—0) ; Irlanda — Turcia 1—0 (1—0) ; 
Argentina — Suedia 2—1 (1—1).

Probele individuale ale competiției 
de tenis de masă au revenit concu- 
renților japonezi Ando Wakie, la fe
minin și Ikushima Nasayuki, la mas
culin. în proba feminină, sportiva 
româncă Maria Necșe a cucerit me
dalia de bronz.

Concursul de lupte libere a fost 
dominat de sportivii iranieni, care au 
cucerit șapte medalii de aur prin 
M. Pishkar, H. Kashamari. M. Pasha. 
H. Fotouh, R. NovZar. E. Zafar și 
B. Imanverdi. Celelalte trei titluri 
au revenit luptătorilor sovietici 
V. Ruhiedev, M. Kiazev și america
nului L. Parry.

La bazinul Dinamo s-a încheiat 
concursul de înot, care i-a avut ca 
DrinciDali protagoniști pe sportivii 
americani Jeffrey Float si Laura 
Barber, cîstigători a zece si. respec-

tiv. nouă medalii de. aur. Rezultate 
tehnice : 200 m liber bărbați :
J. Float (S.U.A.) - 2'02”46 100 ; 400 
m liber temei : Laura Barber (S.U.A.) 
— 4’45”60 100 ; 100 m bras femei : 
Elena Șiprina (U.R.S.S.) — r21”87,' 
100 ; 100 m bras bărbați ; J. Crom
well (S.U.A.) — 1T1”86 100 ; ștafeta 
4x100 m mixt bărbați : S.U.A. — 
4'15”89/100 : ștafeta 4x100 m liber fe
mei : S.U.A. — 4’26"96/100.

Finalele concursului de atletism 
discutate pe stadionul Republicii au 
fost cistigate de următorii sportivi : 
triplusalt : Aleksandr Bielinski
(U.R.S.S.) — 15.02 m ; aruncarea cio
canului : Olaf Garberg (Norvegia) — 
48.16 m : 200 m bărbați : John Mil
ford (S.U.A.) — 21 ”7'10 ; disc femei: 
Olga Glodina (U.R.S.S.) — 46,46 m.

Proba de ciclism-viteză pe distanța 
de 1 000 m a fost cistigată de R. Be- 
din (Italia).

Rezultate înregistrate in alte com
petiții : volei masculin : România — 
Japonia 3—1 (15—13, 5—15. 15—13.
15—7) ; Bulgaria — Finlanda 3—2 ; 
U.R.S.S. — S.U.A. 3—0 ; Iran — Ita
lia 3—1 ; feminin : România — Da
nemarca 3—0 (15—12. 15—5. 15—9) : 
S.U.A. — Olanda 3—0 ; handbal mas
culin : Italia’ — R.F. Germania 16—14 
(7—7) ; Iugoslavia — Suedia 20—15 
(9-6).

membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., viceprim- 
ministru al guvernului, președintele 
Asociației de prietenie româno-egip- 
teană. Vasile Patilineț. membru su
pleant al Comitetului Politic Execu
tiv al C.C. al P.C.R.. ministrul eco
nomiei forestiere și materialelor de 
construcții, Angelo Miculescu, vice
prim-ministru al guvernului, minis
trul agriculturii și industriei alimen
tare. Constantin Stătescu și Suzana 
Gâdea. miniștri. Gheorghe Petrescu, 
ministru secretar de stat la Ministe
rul Industriei Construcțiilor de Ma
șini, Cornel Pacoste, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, general
colonel Vasile Ionel, adjunct al mi
nistrului apărării naționale, generali 
și ofițeri superiori, reprezentanți ai 
vieții politice, economice și culturale, 
oameni de cultură și artă, ziariști.

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

★

Cu ocazia celei de-a XXV-a ani
versări a Zilei naționale a Republi
cii Arabe Egipt, ministrul afacerilor 
externe. George Macovescu. a 
transmis un mesaj de felicitare 
viceprim-ministrului și ministrul a- 
facerilor externe egiptean. Ismail 
Fahmy.

LOTO
NUMERELE EXTRASE

LA TRAGEREA DIN 22 IULIE 1977
Extragerea I : 27 4 48 70 87 43 69 

21 60.
Extragerea a II-a : 37 40 18 85 59 

47 15 34 46.
FOND GENERAL DE CÎȘTIGURI : 

700 371 lei.

• „ZIUA COMEMO
RATIVĂ SACCO-VAN
ZETTI". La 50 de ani după 
executarea în S.U.A., pe scaunul 
electric, a sindicaliștilor Nicola 
Sacco și Bartolomeo Vanzetti, 
guvernatorul statului american 
Massachusetts, Michael Dukakis, 
s-a pronunțat pentru reabilitarea 
lor. El a declarat că cei doi, 
acuzați de jaf și asasinat — a- 
cuzație respinsă cu înverșunare 
atît de Sacco și Vanzetti, cît și 
de cercurile democratice din 
S.U.A., care au desfășurat, din 
păcate fără succes, o largă cam
panie pentru salvarea acestora 
— au fost, după toate probabili
tățile. victime ale unei „erori 
judiciare". în realitate, a adă
ugat el. vina lor a constat in 
faptul că „au fost străini și că 
gîndeau într-un alt fel** — cu 
alte cuvinte au fost victime ale 

justiției de clasă. Guvernatorul 
a cerut, de asemenea, ca ziua de 
23 august — a 50-a aniversare a 
execuției (23 august 1927) — să 
fie celebrată drept „Zi comemo
rativă Sacco — Vanzetti". Tot
odată. la Roma s-a anunțat că 
în luna august vor avea loc in 
Italia două manifestări națio
nale. la Torino si Torremag- 
giore pentru a celebra reabili
tarea celor doi activiști sindi
cali.

• ETNA - ATRACȚIE 
TURISTICĂ. Mii de turiști 
aflați în Sicilia s-au adunat la 
poalele vulcanului Etna pentru 
a admira noua sa erupție, dună 
o pauză de doi ani. Torentul de 
lavă, care coboară pe versantul 
nordic al muntelui, a atins de 
pe acum o lungime de circa 2 
km. Erupția nu prezintă, de
ocamdată, nici Un fel de pri

mejdie pentru că în drumul la
vei aproape că nu există vege
tație. iar cele mai aoropiate așe
zări se află la aproximativ 20 
km. Ultima erupție mai puter
nică a vulcanului a avut loc 
acum 6 ani. ,

• O MODĂ BINEFĂ
CĂTOARE. în R.F. Germania 
lupta împotriva fumatului capă
tă o amploare tot mai mare. 
Semnificativ este insă că multi 
renunță la țigări nu numai din 
motive de sănătate, ci datorită 
faptului că a nu fuma este „la 
modă". Potrivit ultimelor statis
tici. publicate în presa vest- 
germană. nefumătorii formează 
astăzi 57 la sută din populație, 
iar fumătorii — doar 43 la Sută. 
Cu cîțiva ani în urmă, numărul 
fumătorilor depășea în mod a- 
preciabil pe cei al nefumătorilor. 
Luînd în considerare această

r/]
schimbare, căile ferate vest.-ger- 
mane au modificat și proporția 
compartimentelor in care fuma
tul este interzis și in care este 
permis — 63 Ia 37 in favoarea 
nefumătorilor. în trecut, numă
rul compartimentelor pentru 
fumători era aproape dublu față 
de cele rezervate nefumătorilor.

• POLUAREA MEDI- 
TERANEI. „Marea Mediterană 
este una din cele mai poluate 
mări de pe glob" — a declarat 
oceanologul francez Jacques 
Yves Cousteau la o recentă se
siune a Comitetului O.N.U. pen
tru apărarea mediului ambiant, 
care s-a desfășurat la Monaco. 
Pe coasta mediteraneană găsești 
puține plaje unde poți face baie

fără risc — a adăugat el. Cei ce 
doresc să se scalde in apă 
curată trebuie să se îndepărteze 
de țărm la o distanță de Î0—12 
mile marine. Cousteau a preci
zat că apele din apropierea coas
tei au devenit atît de poluate 
incit cei ce se scaldă in aceste 
zone riscă diferite afecțiuni 
ale pielii.

• CEL MAI VOLUMI
NOS ROMAN AL ANU
LUI. 978 de pagini... Atit are 
versiunea franceză a romanului 
„Shogun", al autorului american 
James Clavell. Acțiunea se pe
trece in Japonia secolului al 
XVII-lea : un navigator britanic 
debarcă pe coastele nipone, des

coperind o lume cu totul nouă 
pentru un european. Scrisă in
tr-un stil facil. • lucrarea s-a 
bucurat în America de un anu
mit succes de librărie, valoarea 
sa artistică nefiind insă nici pe 
departe in raport, direct cu nu
mărul de pagini. „Dacă luați pe 
plajă cu dv. acest roman și sim
țiți că brațul cu care l-ați pur
tat v-a amorțit, atunci vă puteți 
folosi in deplină siguranță de 
«Shogun» ca de o pernă, ca să 
vă odihniți puțin după transpor
tul unei asemenea greutăți" — 
scrie cu ironie suplimentul lite
rar al ziarului „Le Monde".

• FURT LA... SCOT
LAND YARD. în timpul 
unei razii, politia londoneză a 
capturat 45 kg hașiș. La o ana
liză mai atentă s-a constatat că 
această cantitate de stupefiante 
proVine dintr-un depozit al... 

Scotland Yardului (direcția po
liției britanice). Cercetările ul
terioare au dovedit că din res
pectivul depozit lipsesc nu 45. 
ci... circa 400 kg hașiș, capturate 
cu diverse prilejuri, folosite in 
procese drept corp delict și care 
urmau să fie distruse. Deocam
dată au fost suspendați din ser
viciu doi polițiști, jar ancheta 
continuă.

• CÎND SOARELE 
PRODUCE... FRIG. Frt?°- 
rifere acționate cu energie so
lară urmează să ferească de al
terare. in țările tropicale, mari 
cantități de alimente — pește, 
fructe, legume. în acest scop, ex- 
perți vest-germani sînt pe cale 
de a pune la punct o metodă cu 
ajutorul căreia de pe o su
prafață colectoare de un me
tru pătrat se poate obține un ki- 
lowatt/oră energie. în prezent, la 

Cairo este in curs de construc
ție o instalație experimentală cu 
o suprafață a colectoarelor de 
30 mp. Instalația dispune de o 
cameră frigorifică de 10 mc.

• NOUA CAPITALĂ 
A NIGERIEI. In curînd- «”• 
vernul Nigeriei va decide asu
pra planurilor de construcție a 
viitoarei capitale a tării, care 
urmează a fi amplasată la Abu
ja. Alegerea acestui oraș răs
punde unui șir de criterii judi
cioase : poziție centrală, climă 
mai potrivită decît cea de la La
gos. disponibilități de terenuri, 
apă și materiale de construcție. 
Lucrările de construire a noii 
capitale a Nigeriei vor începe 
în 1980. Conform estimărilor, 
transferul capitalei va interveni 
peste 15 ani.
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MOSCOVA MADRID

economice româno-sovietice Sesiunea solemnă comună a parlamentului ale alegerilor generale
MOSCOVA 22. — Corespondentul 

Agerpres transmite : Ministrul român 
al industriei construcțiilor de mașini, 
loan Avram, aflat in vizită de lucru 
in Uniunea Sovietică, a fost primit 
vineri de K. F. Katușev. 
ședințe al Consiliului de 
U.R.S.S.

Cu acest prilej a avut 
vorbire prietenească. în
reia au fost abordate probleme le
gate de dezvoltarea în anii viitori a 
colaborării și cooperării economice 
între România și U.R.S.S.

La convorbire a luat parte Gheor-

vicepre- 
Ministri al

loc o con- 
cadrul că-

ghe 
tre ... _____ .

în timpul vizitei la Moscova. loan 
Avram a purtat, de asemenea, con
vorbiri privind extinderea colaboră
rii economice bilaterale cu K. N. 
Rudnev, ministrul industriei con
structoare de aparafe. mijloace de 
automatizare și sisteme de dirijare. 
M. V. Egorov, ministrul industriei 
construcțiilor navale. A. M. Petro- 
siant. președintele Comitetului de 
stat pentru folosirea energiei atomi
ce. precum si la conducerile minis
terelor industriei electrotehnice si 
industriei de automobile din U.R.S.S.

Badrus. ambasadorul tării noas- 
în Uniunea Sovietică. MADRID 22 (Agerpres). — Regele 

Spaniei, Juan Carlos, a inaugurat 
ieri la Madrid sesiunea solemnă 
comună a noului parlament al țării, 
constituit în urma alegerilor legisla
tive de la 15 iunie. La sesiune parti
cipă cei 350 de membri ai Congresu
lui deputaților. precum și cei 288 de 
membri ai Senatului.

în mesajul coroanei adresat sesiu
nii. regele Juan Carlos a subliniat că 
această ceremonie are semnificația 
recunoașterii suveranității poporului 
spaniol. Democrația in Spania a

început și ea trebuie întărită, se 
spune în mesaj.

„Noi am reușit să facem ca toate 
tendințele susținute de către socie
tatea spaniolă să fie reprezentate în 
instituțiile noastre", se arată în me
saj. subliniindu-se. totodată, că deo
sebirile ideologice nu trebuie să îm
piedice evoluția acestei 
pace, justiție, libertate, 
tea istorică a Spaniei.

Șeful statului spaniol 
să stimuleze progresul 
promoveze relații de prietenie și co
laborare cu toate statele, indiferent 
de regimul lor politic.

societăți spre 
spre realita-

s-a angajat 
social și să

22 (Agerpres).— Alege- 
desfăsurate la 21 iulie 
Sri Lanka, in cadrul că-

PEKIN

Plenara Comitetului Central 
al Partidului Comunist Chinez 
In cursul acestui an va avea loc al Xl-lea Congres național 

al partidului

Ciocniri intre forțele armate terestre 
și aeriene ale Egiptului și Libiei

în vederea ajutorării victimelor

• Declarații ale purtătorilor de cuvînt ai celor două părți • în
trevederi ale lui Yasser Arafat la Cairo și Tripoli • „Orice cioc
nire între forțe arabe constituie un motiv de îngrijorare extremă" 

— subliniază secretarul

regimului rasist de la Salisbury

general al Ligii Arabe
CAIRO 22 (Agerpres). — Agenția 

egipteană de presă M.E.N. a anun
țat că. în cursul zilei de joi. intre 
forțele terestre si aeriene aoartinind 
Egiptului si Libiei (Jamahiria Arabă 
Libiană 
avut loc ciocniri, care au durat mai 
mult de două ore.

în legătură cu aceasta, purtătorul 
de cuvînt militar egiptean 
zat că acțiunea a început 
mentul în care blindate 
sprijinite de un barai de 
au început să înainteze dinspre satul 
Mossad spre orașul de frontieră e- 
giptean Salloum. „Aceasta a obligat 
trupele noastre să răspundă forțelor 
agresoare și să le respingă spre 
Mossad și apoi mai departe, spre 
vest, unde între cele două părți s-au 
dat noi lupte". Purtătorul de cuvînt 
a declarat că forțele aeriene libiene 
au bombardat pozițiile egiptene. 
Forțele aeriene egiptene au interve
nit si ele pentru a apăra forțele te
restre egiptene, a adăugat purtăto
rul de cuvînt. Luptele de la 21 iulie 
— a subliniat el — au fost ultimele 
dintr-o serie de ciocniri desfășurate 
de-a lungul frontierei comune și 
care au început la 12 iulie.

Totodată, purtătorul de cuvînt a 
arătat : „Egiptul consideră guvernul 
libian răspunzător de actuala încor
dare si declară că acțiunile de la. 21 
iulie ale forțelor armate egiptene 
au constituit o ripostă la actele agre
sive libiene si au avut ca scop apă
rarea frontierei noastre vestice".

Socialistă Populară) au

comunicatul militar egiptean. ..Este 
vorba de un atac direct împotriva 
Jamahiriei Arabe Libiene Socialiste 
Populare si de o violare a teritoriu
lui său. Regimul egiptean poartă în
treaga răspundere a acestei agre
siuni".

★

a preci- 
in mo- 
libiene, 

artilerie.

au anunțat oficialități 
citate de agenții de

După cum 
palestinene. 
presă internaționale. Yasser Arafat, 
președintele Comitetului Executiv al 
Organizației pentru Eliberarea Pa
lestinei. si-a oferit bunele oficii pen
tru o mediere între Republica Ara
bă Egipt si Jamahiria Arabă Libia- . 
nă Socialistă Populară, in legătură 
cu conflictul armat produs între ter
țele egiptene si libiene la frontiera 
comună celor două țări. La 
jro, informează agenția 
nă M.E.N., Yasser Arafat 
primit, joi. de președintele 
lui. Anwar El Sadat, de 
ședințele egiptean, Husni Mubarak, 
si primul ministru. Mamdouh Salem.

La Tripoli, informează agenția li
biană ARNA, Moamer El Geddafi, 
șeful statului libian, l-a primit vi
neri pe Yasser Arafat.

★

MAPUTO. — Delegația O. NU. care 
se află într-o vizită la Maputo exa
minează problemele legate de acor
darea de ajutor Mozambicului pentru 
a lichida urmările repetatelor atacuri 
lansate lmootriva teritoriului mozam- 
bican de trupele regimului rasist de 
la Salisbury. Potrivit postului de ra
dio Maputo, membrii delegației, con
dusă de A. Fărah. adjunct al secre
tarului general al O.N.U., însărcinat 
cu probleme politice speciale, au vizi
tat localitatea Mapai, distrusă com

plet în timpul atacului lansat 
trupele regimului lui Ian 
începutul lunii iunie a.c.

Smith
de 
la

Națiunilor 
și Agricul- 
joi acorda-

ROMA. — Organizația 
Unite pentru Alimentație 
tură (F.A.O.) a anunțat _ 
rea unui ajutor de 1,4 milioane do
lari pentru Zambia, sumă destinată 
nevoilor de hrană ale populației de 
culoare din Rhodesia, refugiate pe 
teritoriul zambian, ca urmare a pri
goanei regimului rasist de la Salis
bury.

COLOMBO 
rile generale 
în Republica 
rora au fost chemați la urne aproxi
mativ 7 milioane de cetățeni cu drept 
de vot. au fost cîștigate de Partidul 
National Unit (U.N.P.). de opoziție, 
condus de Junius Richard Jayewar- 
dene. Rezultatele parțiale de vineri 
dimineața arătau că formațiunea po
litică condusă de J. R. Jayewardene 
a obtinut 134 din cele 168 mandate 
de deputati in Adunarea Națională 
de Stat. Partidul Libertății, de gu- 
vernămînt. al primului . ministru Si- 
rimavo Bandaranaike a obtinut nu
mai 5 locuri. Sirimavo Bandaranaike 
a fost realeasă Membră în Adunarea 
Națională de Stat. Gruparea Frontul 
Unit Tamil. în. cadrul. căreia princi
palul component este Partidul „Miș
carea de Eliberare Tamil" (fostul 
Partid Federal) dispune de 16 man
date.

Președintele Republicii Sri Lafțka. 
William Gopallawa, a anunțat că ii 
va încredința lui J. R. Jayewardene 
funcția de prim-ministru. Arătînd. 
într-uh niesaj radiodifuzat, că accep
tă să devină premier, liderul Parti
dului Național Unit a afirmat că se 
va adresa națiunii de îndată ce vor 
fi cunoscute rezultatele definitive ale 
alegerilor.

PEKIN 22 (Agerpres). — Un co
municat dat publicității, vineri. la 
Pekin, difuzat de agenția „China 
Nouă", anunță că între 16 și 21 iulie 
au avut loc lucrările celei de-a treia 
sesiuni plenare a Comitetului Central 
al P.C. Chinez.

Plenara a adoptat în unanimitate 
trei rezoluții prima, privind confir
marea numirii tovarășului Hua 
Kuo-fen in funcția de președinte al 
Comitetului Central al P.C. Chinez și 
de președinte al Comisiei militare a 
C.C. al P.C. Chinez ; a doua, referi
toare la reinstalarea tovarășului Den 
Siao-pin în funcțiile de membru al 
C.C. al P.C. Chinez, membru al Bi
roului Politic al C.C. și al Comite
tului său Permanent, de vicepre
ședinte al C.C. al P.C. Chinez, de 
vicepreședinte al Comisiei militare a 
C.C. al P.C. Chinez, de vicepremier 
al Consiliului de Stat si de șef al Ma
relui Stat Major al Armatei Popu
lare Chineze de Eliberare ; iar a

treia, in legătură cu excluderea de
finitivă din partid a grupului Uan 
Hun-uen. Cian Ciun-ciao. Cian Cin 
si Iao Uen-iuan și demiterea lor din 
toate funcțiile deținute, atit ne linie 
de partid, cit și de stat.

Comunicatul anunță, de asemenea, 
hotărirea plenarei de a se convoca 
cel de-al Xl-lea Congres național al 
partidului în cursul acestui an.

Plenara a aprobat în unanimitate 
ordinea de zi a Congresului : Rapor
tul politic al Comitetului Central ; 
Modificarea Statutului Partidului 
Comunist Chinez ; Alegerea Comite
tului Central.

în comunicatul plenarei se relevă 
succesele și sarcinile P. C. Chinez in 
activitatea consacrată stabilității și 
unității țării, instaurării unei mai 
mari ordini în toate domeniile de ac
tivitate, dezvoltării economiei națio
nale. Totodată, comunicatul face o 
serie de referiri la activitatea politică 
externă a partidului și statului 
chinez.

ROMA

în interesul dezvoltării unității 
forțelor democratice și populare 

încheierea plenarei C.C. al P.C. Italian

agențiile de presă transmit
Ca- 

egiptea- 
a fost 
Egiptu- 

vicepre-

TRIPOLI 22 (Agerpres). — Agen
ția libiană de presă ARNA a difuzat 
declarația unui purtător de cuvint 
oficial al Libiei (Jamahiria Arabă 
Libiană Socialistă Populară). în de
clarație se arată că ..forțele armate 
egiptene au invadat. în zorii zile' de 
joi, punctul de frontieră libian Mos
sad. în urma atacului s-au înregis
trat victime in rindul populației 
pașnice si au fost distruse locuințe, 
clădiri. spitale. Armata egipteană 
si-a împins tmoele sure vest de 
Mossad, iar forțele aeriene egiptene 
ăU bombardat ibcailtăieâ libiană 
Bardya".

Purtătorul de cuvînt a relevat că 
unitățile 
ripostat si 
alungarea
el a respins acuzațiile conținute în

Secretarul general al Ligii Arabe, 
Mahmud Riad, a făcut o declarație 
in care si-a exprimat regretul în le
gătură cu ciocnirile de frontieră în
tre forțele egiptene si libiene. ..Ori
ce ciocnire intre forte arabe consti
tuie un'motiv de îngrijorare extre
mă si reprezintă un eșec pentru so
lidaritatea arabă", a spus el, subli
niind că lumea arabă trece printr-o 
etapă delicată si are mare nevoie 
de unitatea tuturor forțelor _ arabe.

El a arătat că cele două țări tre
buie să ..manifeste reținere si să se 
abțină de la orice măsură care ar 
inrăutăti situația".

întîlnire prietenească. 
Un grup de nave fluviale ale 
marinei militare române a fă
cut o vizită prietenească la Novi 
Sad, în perioada 19—23 iulie, 
invitația adjunctului secretarului 
deral pentru apărarea națională 
R.S.F. Iugoslavia pentru marina 
război. Au avut loc întîlniri cu 
prezentanti ai organelor locale 
partid și de stat, cu reprezentanți ai 
organelor militare din localitate.

la 
fe- 

a 
de 

re
de

voturi contra 86. Deputății socialiști 
și social-demoqrați au votat in fa
voarea proiectului, în timp ce depu
tății aparținind partidelor comunist, 
Centrul democratic și social, Uniunea 
democrat-populară. precum și doi de- 
putați independenți și trei socialiști, 
între care Antonio Lopes Cardoso, 
fostul ministru al agriculturii, au 
votat împotrivă.

libiene de grăniceri „au 
deoun eforturi nentru 
invadatorilor". Totodată,

NAȚIUNILE UNITE. — Secretarul 
general al O.N.U., Kurt Waldheim, 
este îngrijorat de s.ituațja creată în 
urma ciocnirilor de la frontiera egip- 
tfiano-libiană și' urtnăt'eș'te irfdeaproa* 
pe evoluția evenimentelor, a declarat 
un purtător de cuvint al Națiunile' 
Unite. Pină in prezent, la Națiunile 
Unite nu s-a primit nici o notificare 
oficială din partea părților implicate, 
în legătură cu această problemă, a 
precizat purtătorul de cuvint.

tn cadrul manifestărilor con
sacrate centenarului Indepen
denței de stat a României. Ra- 
dioteleviziunea finlandeză a 
transmis filmul ..Amintiri din 
copilărie", documentarul „Mi- 
năstirile din Moldova", precum 
și un program muzical de două 
ore dedicat României. Progra
mul a fost susținut 
finlandezi și români.

Omagiind același 
eveniment din viata 
român. Radiodifuziunea japone
ză a transmis filmul „Un popor 
latin in Balcani".

Prfmul ministru francez, 
Raymond Barre, va întreprinde o vi
zită la Washington pentru convorbiri 
cu președintele Jimmy Carter, au 
anunțat oficialități franceze la Paris. 
Data vizitei a fost fixată in mod pro
vizoriu pentru zilele de 15 și 16 sep
tembrie.

in cadrul campaniei îm
potriva înarmărilor nuclea- 
jg vineri s-a deschis la Tokio un sim
pozion internațional consacrat urmă
rilor bombardamentului atomic de la 
Hiroșima si Nagasaki, din anul 1945. 
Organizat din inițiativa a 40 organi
zații internaționale neguvernamenta
le. simpozionul întrunește experți ja
ponezi si din alte țări ale lumii. Re
zultatele dezbaterilor vor fi prezen
tate. sub forma unui raport, la se
siunea specială a Adunării Generale 
a O.N.U asupra dezarmării.

ROMA 22 (Agerpres). — La Roma 
s-au încheiat lucrările plenarei Co
mitetului Central al Partidului Co
munist Italian, care a dezbătut Si 
aprobat raportul „Acțiunile P.C.I. 
pentru realizarea acordului progra
matic dintre partide și dezvoltarea 
procesului de unitate a forțelor de
mocratice și populare".

Arătînd că prin acest acord pro
gramatic s-a deschis pentru comu
niști o perioadă nouă, o perioadă ce 
pune în fata P.C.I. noi responsabili
tăți si îndatoriri, raportul subliniază 
importanta deosebită a înțelegerii la 
care s-a aiuns între cele sase parti
de ale „arcului constitutional". A- 
cesta — se arată în raport — este 
faptul politic cel mai semnificativ 
din ultimii ani. o răsturnare netă a 
acelei tendințe politice initiate cu 30 
de ani în urmă. în 1947. prin rup
tura intervenită în guvernul de uni

tate democratică. Documentul rele
vă. de asemenea, că P.C.I. atribuie 
„o maximă importantă raporturilor 
sale cu socialiștii italieni si t"j'ită 
întregul partid să privească a,este 
raporturi ca pe un fapt fundamen
tal".

Raportul menționează totodată că 
„în Italia se va putea vorbi de o 
adevărată cotitură numai atunci 
cînd se va ajunge la acel guvern de 
unitate intre toate forțele democra
tice și populare, din care să facă 
parte și partidul comunist"..

Rezoluția adoptată de plenara C.C. 
al P.C.I. la încheierea lucrărilor sale 
subliniază necesitatea unei informări 
ample a opiniei publice în legătură 
cu conținutul acestui program, a 
organizării unei mișcări capabile să 
ceară si să garanteze transpunerea 
deplină si rapidă în viată a Acor
dului.

de artiști

important 
poporului

Un interviu al premierului iordanian
AMMAN. — într-un interviu acor

dat ziarului „Al-Rai“. primul minis
tru iordanian. Mudar Badran, a de
clarat că. preocupată de dezvoltarea 
relațiilor sale cu toate statele lumii. 
Iordania acordă o atenție deosebită 
extinderii colaborării cu țările arabe. 
Premierul Badran a declarat, de a- 
semenea. că ..relațiile Iordaniei cu

țările socialiste se desfășoară pe baze 
de deplină sinceritate si respect re
ciproc".

tleferindu-se la situația din Orien
tul Mijlociu, el a arătat că Iordania 
rămine fidelă hotăririlor Conferinței 
arabe la nivel inalt de la Rabat și 
că dialogul iordaniano-palestinean 
„va continua să servească cauzei pa- 
lestinene și arabe".

DirecHunea Partidului So
cialist Italian s_a intrunit la 
Roma pentru a evalua acordul pro
gramatic între cele șase partide ale 
arcului constituțional și situația in
ternă din cadrul P.S.I. în cadrul dez
baterilor. secretarul general al P.S.I., 
Bettino Craxi, a reafirmat aprecierile 
pozitive ale socialiștilor cu privire la 
acordul între cele șase partide, dar 
și unele rezerve exprimate anterior. 
Craxi a arătat că este oportună con
vocarea anticipată in primMe luni ale 
anului 1978 a Congresului P.S.I.

Asociația antifasciștilor 
din R. F. Germania 3 d3t pu‘ 
blicitătii o declarație în care cheamă 
întreaga opinie publică progresistă 
din R.F.G. să dea dovadă de vigilen
tă sporită fată de manifestările neo
naziste din tară. Declarația relevă că 
se fac tentative de a prezenta trecu
tul nazist drept „inofensiv" — asa 
cum m-i.'.:’reă, de pildă, filmul produs 
și prezentat recent în R.F.G. ..Hitler
- tl farlerSO — ca si numeroasele în

truniri din ultimul timp ale unor 
grupări naziste și ale foștilor membri 
ai S.S. Toate acestea, relevă decla
rația. constituie indicii câ există ele
mente interesate in a reabilita re
gimul nazist in ansamblu.

Sesiiwa extraordmară 
a Dietei Japoniei v3 începe 13 
27 iulie — a decis Comitetul perma
nent al Camerei Reprezentanților. 
Primul ministru. Takeo Fukuda, va 
prezenta un discurs asupra liniilor 
principale ale politicii guvernului 
său.

în baza normelor de procedu
ră ale Adunării Generale a 
O.N.U.. la Națiunile Unite a 
avut loc tragerea la sorți pen
tru stabilirea statului a cărui 
delegație va ocupa primul loc 
în sala Adunării Generale la 
cea de-a XXXII-a sesiune, care 
va începe la 20 septembrie. 
După efecțuarea tragerii la 
sorți, un purtător de cuvînt al 
O.N.U. a anunțat că primul loc 
in banca din stingă sălii Adu
nării Generale va reveni dele
gației Qatarului. urmată de 
România. Ruanda. Samoa, Sao 
Tome și Principe, după care 
vor lua loc delegațiile celor
lalte state, în ordinea alfabetu
lui englez.

0 declarație a Biroului Politic al C. C. al P. C. Francez
PARIS 22 (Agerpres). — Biroul Politic 

al C.C. al Partidului Comunist Fran
cez a dat publicității o declarație in 
care relevă că problemele social- 
economice ale Franței devin tot mai 
acute in urma aplicării planului eco
nomic guvernamental. Făcind un bi
lanț al celor nouă luni de la intra
rea in vigoare a planului. Biroul Po

litic al C.C. al P.C.F. relevă că în 
perioada respectivă producția indus
trială a tării s-a redus cu 3.1 la sută, 
preturile au crescut cu 8.8 la sută, 
nivelul de trai al oamenilor muncii 
a scăzut în medie cu 2.4 la sută, iar 
numărul șomerilor a crescut. în ulti
mul an. cu 19 la sută.

UN STUDIU PUBLICAT ÎN S. U. A. DESPRE

Proiectul legii reformei
OOTUre ProPus de guvernul portu
ghez, condus de Mario Soares, a fost 
adoptat in parlament cu 166 de

Negocieri repetate
contradicții perpetuate

Pe marginea contenciosului economic interoccidental
La interval de citeva zile. Japonia a angajat discuții separate cu 

reprezentanții țărilor Pieței comune și ai S.U.A. in mult disputata 
problemă a relațiilor comerciale. Luni a început la Tokio o nouă 
rundă de negocieri cu „cei nouă", după ce. numai cu trei zile in 
urmă, primul ministru japonez, Takeo Fukuda, și noul ambasador al 
S.V.A., Mike Mansfield, conveniseră asupra principiului consultărilor 
dintre cele două țări in problemele comerciale controversate consul
tări care vor incepe. probabil. la mijlocul lunii septembrie.

Motivul comun de nemulțumire 
atit al americanilor, cit și al vest- 
europenilor este existenta unor u- 
riașe deficite in comerțul lor cu Ja
ponia : 5
anul 1976 
S.U.A., 4,2 
privește pe 
tocmite pe 
nului acesta confirmă menținerea și 
înrăutățirea acestei stări de lucruri
— ceea ce nu poate fi trecut ușor 
cu vederea de țările afectate.

„în comerțul mondial (capitalist
— n.n.) — constată ziarul vest-ger- 
man „DIE WELT‘ - - • - 
tivă metaforă — 
ceasului 
tîrziată. 
evaluat 
sibilc".

Intr-adevăr, de cîțiva ani. pe fun
dalul crizei economice, ce persistă, 
au apărut și se extind rivalitățile 
comerciale între principalele țări ca
pitaliste dezvoltate. Beneficiind de 
un avans de timp in ce privește 
depășirea anumitor aspecte 
crizei — în comparație cu 
tari occidentale — Japonia a 
nit o ofensivă susținută pe 
principalilor săi parteneri si concu- 
renți din S.U.A. și C.E.E. „Asistăm
— notează „LE MONDE DIPLOMA
TIQUE" — la o redistribuire a rolu
rilor $i a puterii în interiorul siste
mului capitalist mondial, in care 
sint angrenate in special S.U.A. și 
Japonia, precum si Germania occi
dentală". Exporturile japoneze ma
sive de otel. nave, automobile, rul
menți. televizoare, mașini de calcul, 
aparate de fotografiat. ceasornice, 
textile etc. — la prețuri pe care firme
le concurente le consideră de „dum
ping" — au creat probleme acute in 
tarile importatoare. Cantitățile de 
otel vîndute, de pildă. în 1976 în

miliarde de dolari in 
în ce privește deficitul 
miliarde do1 ari in ce-i 

...cei nouă". Situațiile in- 
primele cinci luni ale a-

folosind o sugeș- 
se aude ticăitul 

unei bombe cu explozie in- 
Este încă foarte dificil de 
urmările unei detonări po-

ale 
alte 
por- 

piața

S.U.A. au crescut de la 5,8 milioa
ne tone (in 1975) la 7.6 milioane 
tone. în același an. Japonia a expor
tat în S.U.A. 2,9 milioane televizoa
re in culori. Este puternic afectată 
de concurenta japoneză industria 
construcțiilor navale din Occident.

în aceste condiții. S.U.A. și „cei 
nouă" au amenințat deschis Japonia 
că vor trece la contramăsuri energi
ce dacă aceasta nu-și va limita be
nevol exporturile și nu va spori a- 
chizițiile de peste ocean si din ță
rile Pieței comune. „S.U.A. — rela
tează agenția FRANCE PRESSE — 
insistă asupra necesității unei regle
mentări urgente a deficitului in 
schimburile americano-japuneze, a- 
vertizind. in caz contrar, cu instau
rarea unor severe măsuri protectio- 
niste". Americanii au cerut reduceri 
masive ale exporturilor japoneze de 
textile, otel, televizoare, aparate de 
radio și automobile.

Prevalindu-se de Legea americană 
a comerțului, intrată în vigoare la 
începutul anului 1975. unele firme 
din S.U.A. cer taxe vamale compen
satorii pentru a reduce capacitatea 
de concurentă a societăților nipone, 
în încercarea de a evita o ascuțire 
dramatică a divergențelor. Japonia 
a semnat recent,cu S.U.A. un acord 
privind limitarea exporturilor nipone 
de televizoare in culori si si-a expri
mat intenția de a reconsidera vînză- 
rile sale de otel și automobile pe 
piețele „celor nouă". Partenerii și 
rivalii comerciali ai Japoniei reclamă 
însă concesii mult mai mari, punctele 
de dezacord fiind atît de importante 
îneît au dus pină acum la eșuarea 
repetată a negocierilor. Noua rundă 
de convorbiri cu „cei nouă", deși 
prelungită cu o zi. s-a terminat, 
dună cum sublinia agenția France 
Presse. printr-un „eșec total, singu
ra consolare a emisarilor Pieței co-

mune răminind promisiunea niponă 
că negocierile vor fi reluate". Japo
nia a respins chiar si cererea țărilor 
C.E.E. de a reduce tarifele vamale 
si a lărgi importurile a nouă pro
duse alimentare.

Observatorii politici remarcă în 
același timp că „triunghiul divergen
țelor" (Japonia-S.U.A.. Japonia-Piața 
comună) nu se manifestă numai în 
formele menționate. De cîțiva ani, 
firmele vest-germane iși dispută pie
țele cu cele de peste ocean, consi
derate pină 
legiate ale 
occidentală 
Brazilia un 
rea a opt centrale nucleare : socie
tățile vest-germane s-au introdus, de 
asemenea, in Chile. Columbia și Ve
nezuela’. Se estimează că la ora ac
tuală rezervele in devize ale R.F.G. 
au aiuns aproape duble fată de cele 
ale S.U.A.

După cum menționează un șir de 
analiști lucizi ai problematicii eco
nomice, „războiul comercial", purtat 
cu înverșunare pentru împărțirea 
pieței mondiale capitaliste, nu este 
de natură să favorizeze rezolvarea 
acelor probleme grave cu care sint 
confruntate țările occidentale dez
voltate, în primul rînd șomajul și in
flația. Dimpotrivă, apelurile la „mo
derație". la sacrificii „liber consim
țite" lansate unilateral sindicatelor 
și, în general, oamenilor muncii, în
cercările de a „motiva" menținerea 
șomajului la anumite cote „mai ri
dicate" 
tea de 
ționale 
si. sub

0 vizită oficială în Ara
bia SaP.dîtă V3 Întreprinde în 
zilele de 6 și "7 august președintele 
Consiliului de Miniștri al Italiei. 
Giulio Andreotti. Premierul italian va 
fi însoțit de ministrul afacerilor ex
terne, Arnaldo Forlani.

Problema aderării Spa
niei IQ C.E.E. Ministrul spaniol 
al afacerilor externe, Marcelino 
Oreja, a anunțat că va avea con
vorbiri la Bruxelles, la 27 iulie, cu 
Roy Jenkins, președintele. Comisiei 
C.E.E., iar la 28 iulie cu Henri Si- 
monet, președintele în exercițiu 
Consiliului ministerial al Pieței co
mune. Oreja a precizat că îi 
remite lui Henri Simonet trei docu
mente oficiale cerînd aderarea Spa
niei la Comunitatea Economică 
(vest)-Europeană. la Comunitatea 
Economică a Cărbunelui și Oțelului 
și la EURATOM.

TaifUIl» Asupra mai multor re
giuni din nordul R.S. Vietnam s-a 
abătut un puternic, taifun, informează 
agenția V.N.A. Viteza vîntului in 
provinciile de coastă a atins 200 ki
lometri pe oră. Pagubele au fost li
mitate la minimum de măsurile pre
ventive ale autorităților centrale si 
locale. în provinciile Ha ,Nam Ninh, 
Thanh Hoa și Thai Birih. membrii 
grupelor de protecție a digurilor au 
luat poziție înainte de începerea fur
tunii în punctele amenințate.

Poverile și pericolele crescinde 
ale cursei înarmărilor

• O cifră medie elocventă : echivalentul a trei-patru veni
turi anuale de la fiecare locuitor pentru cursa înarmărilor
• Un submarin „Trident" sau școlarizarea a 16 milioane de 
copii ? • Ajutorul pentru dezvoltare : doar a 20-a parte

. din sumele irosite pe înarmări

al

va

Populația U.R.S.S. Ia ’iulie 
1977 era de 258 900 000 persoane, po
trivit datelor publicate de Direcția 
centrală de statistică a Uniunii So
vietice.

atunci ..rezervații" privi- 
americanilor. Germania 

refuză să abandoneze in 
proiect privind construi-

pentru a nu slăbi „capacita- 
concurență" a societăților nă- 
— nu fac decît să alimenteze 
unele aspecte, chiar să inten

sifice fenomenele de criză.
Evident, asemenea situații 

percusiuni negative asupra 
blului vieții internaționale, 
circuitului normal de bunuri mate
riale. Iar un factor important de 
agravare a acestor rivalități îl con
stituie însăsi persistenta decalajelor 
economice, menținerea unui mare 
număr de. țări in starea de subdez
voltare — ceea ce îngustează consi
derabil însăsi piața mondială.

au re- 
ansam- 
asupra

Petre STANCESCU

Număral falimentelor din 
Marea Britanie s a ridic3t- în 
anul 1976. la 6 700. capitalurile deți
nute de firmele și persoanele fali
mentare totalizind 115 milioane lire 
sterline, relevă statisticile publicate 
de Ministerul Comerțului. Cel mai 
mare număr de falimente — 1 554 — 
s-a înregistrat in domeniul construc
țiilor. urmat de sectorul comerțului 
cu amănuntul — 1 112.

Puternicul val de căl
dură, ce persistă de circa 10 zile în 
S.U.A., afectează jumătate din teri
toriul țării. La New York s-a înre
gistrat joi după-amiază o tempera
tură de 40°. cu un grad sub recordul 
stabilit la 9 iulie 1936. Serviciile de 
sănătate ale New York-ului au re
marcat sporirea cu 10 la sută a dece
selor față: de aceeași perioadă a anu
lui trecut. Pe de altă parte. în loca
litatea Johnstown (statul Pennsylva
nia) s-au înregistrat inundații din 
cauza ploilor torențiale, soldate cu 37 
cțe morți și însemnate pagube mate- 

a
re-

riale. Președintele Jimmy Carter 
decretat zonă 1 sinistrată această 
giune.

Producția industrială și 
agricolă din reSiunea Tangșan- 
Fengnan, puternic afectată 
murul de la 28 iulie anul 
fost normalizată 
muncă încordată - 
ția China Nouă. La minele de căr
bune din Kailuan au fost reparate 
370 km de abataje. Toate cele șapte 
principale mine și-au restabilit pro
ducția. In decurs de numai un an 
de la cutremur, prefectura din Tang- 
șan a dat în folosință LI milioane 
camere de locuit, a construit 7 noi 
spitale.

de cutre- 
trecut, a 

după un an de 
informează agen-

Astăzi, fiecare om 
trebuie să conteze că, 
pe parcursul vieții, va 
fi nevoit să contribuie 
în medie, intr-o formă 
sau alta, la cursa în
armărilor cu echiva
lentul de trei pină la 
patru ori al venitului 
anual — scrie intr-un 
articol recent zia
rul „FANKFURTER 
RUNDSCHAU". (Desi
gur. estimarea este 
foarte relativă, căci 
principalele cheltuieli 
militare se între
prind in țările ca
pitaliste avansate, iar 
raportarea la totalita
tea locuitorilor „dilu
ează". respectiv dimi
nuează, cifra medie — 
N.R.). Costul unui sin
gur submarin de tivul 
„Trident" corespunde 
cu cheltuielile anuale 
pentru școlarizarea a 
16 milioane de copii, 
relevă . în continuare 
ziarul. Bugetele țărilor 
occidentale alocă pen
tru înarmare fonduri 
mult mai mari decît 
pentru sănătatea pu
blică. lupta antiepide
mică si calamitățile 
naturale luate la un 
loc.

Am reprodus — con
tinuă „Frankfurter 
Rundschau" — aceste 
trei comparații din

studiul cercetătoarei 
Ruth Leger Sivard, 
studiu apărut re
cent in S.U.A.. in care 
sint puse fată in fată 
cheltuielile militare cu 
cele in scopuri sociale. 
Ruth Sivard. care pu
blică pentru a treia 
oară un asemenea stu
diu. cunoaște in pro
funzime problema, pen
tru că a lucrat, pină in 
1973. in cadrul Oficiu
lui american pentru 
dezarmare, care, in 
ciuda denumirii. Se o- 
cupă. după cum se 
știe de... inarmare.

In studiu se arată 
că. in lumea occiden
tală. se cheltuiesc a- 
nual pentru înarmări 
305 miliarde mărci 
vest-germane. (spre 
comparație : in 1976, 
bugetul federal al 
R. F. Germania se ri
dica la 164 miliarde 
mărci). Suma cheltui
tă in scopuri militare 
corespunde venitu’ui 
anual a 1.8 miliarde 
oameni din 36 din cele 
mai sărace țări ale lu
mii. Țările bogate 
cheltuiesc doar a 20-a 
parte din această sumă 
drept ajutor de dez
voltare.

„Prăpastia dintre ță
rile cele mai bogate si

cele mai sărace este 
astăzi mal adincă ca 
oricind... se spune in 
studiu. Incapacitatea 
de a se asigura satis
facerea necesităților 
celor mai elementare 
se află in acută con
tradicție cu programe
le militare tot mai a- 
păsătoare. Greutățile 
care confruntă pe oa
menii de rind in viata 
de zi cu zi — șomajul, 
bolile, foametea, cri
minalitatea — se află 
in mentalitatea acelora 
zare promovează cursa 
înarmărilor. pe un 
plan cu totul secundar, 
fată de pregătirile in 
vederea unui even
tual război", incheie 
„Frankfurter Rund., 
schau" redarea sinteti
că a conținutului stu
diului cercetătoarei a- 
mericane.

Ziarul iși însoțește 
relatările de sugesti
vul desen alăturat, 
care simbolizează pe
ricolele grave ce ame
nință întreaga lume ca 
urmare a cursei nesă
buite a înarmărilor 
nucleare : bombele A 
(atomică). H (cu hi
drogen) si bomba neu- 
tronică suprapuse una 
alteia, iar deasupra... 
omenirea.

Flagelul consumului de droguri
Anual, in Statele Unite sint con

sumate droguri totalizind circa 
17 000 tone, a declarat, la Lima, Do
nald Miller, director adjunct al Bi
roului central ai S.U.A. pentru com
baterea traficului de droguri, aflat 
in capitala peruană in scopul coor
donării eforturilor celor două țări in 
lupta contra consumului de stupefi
ante. D. Miller a precizat că Admi
nistrația S.U.A. are in vedere înăs
prirea pedepselor atit pentru trafi
canta de droguri, cit și pentru con
sumatori.

Intr-o conferință de presă, senato
rul vest-berlinez pentru problemele 
familiei, tinerelului și sportului, lise 
Reichel. a anunțat că de la începu
tul acestui an. in Berlinul occiden
tal si-au pierdut viata 42 de per
soane ca urmare a consumului ex
cesiv de stupefiante. Majoritatea 
victimelor sint tineri, tn anul 1976, 
in Berlinul occidental au murit 56 
de persoane din cauza abuzului de 
stupefiante.

Din La Paz se relatează că apro
ximativ 400 de persoane implicate in 
traficul de droauri urmează să fie 
judecate in capitala boliviana, in 
ultimul timp, politia a descope
rit și anihilat citeva rețele de 
traficanti de cocaină implantate tn 
Bolivia, (ară in care există nume
roase plantații de coca, plantă din 
care este produsă cocaina.

Pe de altă parte, peste 200 kilo
grame de hașiș au fost descoperite 
de politie, care a arestat in legătură 
cu acest caz două persoane, intr-o 
vilă din apropiere de St. Tropez. in 
șudul Franței.

Această operațiune comună a jan
darmeriei și politiei judiciare fran
ceze este legată de cazul de trafic 
de droguri care a dus la descoperi
rea cantității de 1 100 kilograme de 
stupefiante si la inculparea Măriei 
Christine von Opel, la 6 iulie a.c. — 
informează surse ale politiei fran
ceze.
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